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Szent Margit-nap

Óvodánk Árpádházi Szent Margitról kapta a nevét. Az ő emléknapján immár hagyomány 
lett, hogy az új óvodások ezen a napon kapják meg ünneplős öltözékük díszét: a „kék sálat”, 
amelyen fehér nyomtatásban egy címer látható. A címeren 3 jelkép szövődik egybe:

A  kereszt:  a  Megváltó  Jézus  szimbóluma, 
ami  arra  emlékeztet  minket,  milyen  nagy 
volt a bűneink ára.
A  liliom:  a  szüzesség,  a  tiszta  élet  szim-
bóluma, ami itt szt. Margitra utal.
A harmadik jelkép egy madár, me-
lyet sokan gólyának véltünk, pedig 
nem  az.  Ez  a  Ciszterci  Rendtől 
került  hozzánk,  ezért  fordultam  a 
csoportunk-hoz  tartozó  egyik 
apukához, Nádudvary Tamáshoz, aki a 
Nagy  Lajos  Gimnázium-ban  tanít.  Tőle 
tudhatjuk  meg  a  harmadik  szimbólum 
jelentését:  „A  címer  közepén  ál-ló 
darumadár felemelt lábának ujjai közt 

követ tart. A gyermekeink figyelmét legin-
kább megragadó darumadárról azt kell tud-
ni,  hogy már az ókorban különleges  szent 
madárnak tartották. Zárt közösségben repül 

rendezett  V  alakban,  a  földön  is 
közös-ségben  él,  féllábon  állva 
pihen, és minden csapatban van egy 

őrálló.  Ha  elszunyókálna,  elejti  a 
követ,  s  az  a  másik  lábára  hullva 
felébreszti őt. Ez a virrasztó daru az 

éberség erényét és a másokért felelős 
magatartást  példázza  nemcsak  a 
szerzetesek,  hanem  iskoláinkban  és 
óvodánkban  lévő közösségek számára  is.” 
Köszönjük a magyarázatot!

A „kék sálat” az óvodában tartjuk, és az adott ünnepen itt kötjük fel a gyerekek nyakába. 
Kérjük a szülőket, hogy ne vigyék azt haza, hanem minden viselet után adják le a csoportos 
óvónőknek! A sál utolsó felkötése a nagycsoportos Te Deum előtt történik. Az iskolába ké-
szülők két emléket visznek majd haza az óvodából: a ballagós tarisznyát és a sálat. A követke-
ző ünnepeken viseljük a „kék sálat”: Veni Sancte, Pécsi Advent, Szt. Margit-nap, CiNKe Gá-
la, Te Deum.

Ebben  az  évben  január  16-án,  pénteken 
ünnepeltük Szt. Margitot.  A gyerekek már 
reggel  ünneplős  ruhában  jöttek  be  a  cso-
portba. A „fekete-fehér”, klasszikusan szép 
ünnepi viselet sajátos légkört teremt, melyet 
mindenki megérez. 
Tízórai után  körbeültünk 
a kis szentélyünkben, ahol 
először  is  meggyújtottuk 
a „Szt. Margit gyertyát”. 
Beszélgettünk a gyerekek-
kel  Szt.  Margitról,  a  fo-
gadalmához és szülei fel-
ajánlásához hűséges apá-
cáról, aki életét a magyar 
Hazánkért  ajánlotta  fel.  Ima  után  az  ő 

oltalmába  helyeztük  óvodánkat,  egész 
Intézményün-ket;  az  ő  közbenjáró  imáját 
kértük  Ciszterci  Nevelési  Központunk 
dolgozóiért,  gyerme-keiért  és  a  szülőkért. 
Ezután  következett  az  ünnepélyes 

sálfelkötés.  Először 
megmutat-tuk  azt  az  új 
óvodásoknak, akik kézbe 
ve-hették.  Elmondtuk  a 
na-gyokkal  a  jelképek 
értel-mét,  majd 
felkötöttük a  nyakukba a 
sálat.  A  kicsik 
megilletődve  fogadták  a 
„ceremóniát”,  amit 
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meg is  örökített.  A képekből  később kap-
tak az új óvodások és a csoportos albumba 
is tehettünk belőle. Kö-szönjük!

A Székesegyházban 11 órakor szentmisén 
vettünk részt a Ciszterci Nevelési Központ 
valamennyi  tagjával  együtt.  Itt  Mayer  Mi-

hály megyéspüspök méltatta Szt. Margit ér-
demeit a gyerekeknek, és a szertartás végén 
ünnepi áldásban részesítette a jelenlévőket. 
A napot a második alkalommal megrende-
zett Szt. Margit-bál zárta, melynek a Nagy 
Lajos Gimnázium adott helyet.

Befejezésül a Bozóky-énekeskönyvből idézünk: 
„Pannóniában nőtt szép teljes / Jó magyar nemzetnek bíztató hajnala!

Szűz szent Margit esedezzél / Nemzetünkért az Istennél
Szép magyar liliom!”

Tóthné Guzsvány Ágnes; 3-as csoport óvónője

•
Farsangi mulatságunk

Óvodánkban mindig nagy izgalommal és 
előkészülettel várják a gyerekek a farsangi 
mulatságot, mert e napon a gyerekek bele-
bújhatnak  a  kedvenc  mesehősük 
vagy  egy  kitalált  figurájuk 
bőrébe.

Így  volt  ez  idén  is,  mert  a  jelme-zek 
színes  kavalkádjában  találkoz-
hattunk  Csipkerózsikával,  Piros-
kával,  különböző  királykisasszo-
nyokkal, lovagokkal. Jelen volt továbbá 

Tavasz  Tündér,  Tigris,  Nyuszi, 
kalóz, kis-csikó, kéményseprő, és 
még sorol-hatnánk…

A  csoporton  belüli 
bemutatkozá-sok,  falatozások, 
közös  tánc  és  játék  után  minden 
csoport  elindult  a  jel-mezes 
felvonulásra,  ahol  az  óvo-dánk 
farsangi  ünnepségének  ha-
gyománya szerint meglátogattuk a 

többi csoportot egy közös szórakozásra.

A farsangi ünneplésünk jókedvét tükrözik az alábbi képek is:
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