
Május első vasárnapja az Édesanyák
napja.

Az év egyik legszebb ünnepe azóvodá-
ban ls az Anyák Napja. Minden csoportban

nagy - nagy szorgalommal, lgyekezettel,

SzeretetteI készülődtek a gyermekek az óvó

nénlkkel együtt.
A köszöntés részünkról figyeImesség

anyák napja vasárnapján. Bár tudjuk, hogy

nem adhatjuk vissza mindazt, amlt tó|ük

kapunk. Jeleznl viszont tudjuk, hogy ész-

revettük, érlük, érezzük, megkaptuk a se-

gítséget, a támogatást, a gondoskodást,

Késóbb is szükséqünk van, hogy töródjenek

velünk, figyeljenek ránk. Há|a, kószönet, sze-

retet, amlt a kisgyermek is megérez ezen a

napon, és próbálja kifejezni versse|, virá99al,

áltaIa készített ajándékkal, ölelésével.

Mi mindent kapunk az édesanyánktól?

A születés együtt megélt fájdalmáva| az

é|etet. A tiszta, puha melegséget, a gon-

doskodást, a törődést, a biztonsá9ot. A me-

séket, az énekeket, az ö|eléseket, meghitt

együttléteket, bizalmas beszél9etéseket, a

simoqatásokat. S ebből fej|ódhetünk de-

Anyák napjára

rűt sugárző, kiegyensú lyozott, maga biztos,

egészséges felnőttekké. Kl másnak lehet az

ö|ébe bújni, s ott erőt gyűjteni, megpihen-

ni. Verseket tanulunk, játékokat. Nyerni és

veszíteni tanít minket, elújságolhaquk neki

sikereinket, elpanaszolhatjuk bánatunkat,

kudarcainkat. ,,A szeretetet - elóször csak

érezzük és megnyugtat, majd meg is tud-
juk mondani, mi ez, Vlsszük magunkka| éle-

tünk során, ha jó| megtanultuk, építkezhe-

tünk segítségével. A szeretet nem feltűnő,

de természetesen jelenvaló. Eltei, mini a jó

|evegó, afrissvíz, erót ad, könnyűvé teszi a

mindennapokat, segít túljutni a nehézsé-

gekenl' (M.J.)

Anyukóm, anyukóm, talóld ki,

Hogy az én nagy kincsem ugyan ki?

ki más is lehetne, ha nem te.

Ültess hát gyorsan az öledbe!
(Tordon Ákol

lsten é|tesse az édesanyákat csa|ádjuk

körében! PG.

Versektől a diófalevéIig - amit örökségül kaptak
kö|tészet és tudás. versek és diófaIevél. varró

Dani és a,,bükki füves ember'l Mlndketten

egy-egy szeletkéje annak a határtalan irodal-

munknak és lsmereteknek, amelyek képesek

testet ölteni írott formában is. Egyben az a

fajta családi örökség is, amely apáról fiúra,

nagymamáróI unokára szállt például a név-

ben hordozott gúnyolásban (,,Hé,Varró, varrd

meg a gatyámat!"Épp í9y csúfolták már atyá-

mat), vagy éppen a gyógynövények ismere-

tében (A javasasszony unokája). Jómagunk, a

ha|lqatóság, a tólük megszerzett személyes

találkozások élményét vihetjük magunkkal,

és annak lehetőségét, hogy újra velük |ehe-

tünk kónyveik által. Jómagam nagyon ked-

velem varró Dánlel kóltészetét és csak fele

annyira szeretnék ú9y játszani a szavakkal,

rímekkel, ahogyan ó teszl verseiben. Stí|usa

utánozhatat|an, maga az ember: könnyed és

játékos, modern és visszatekintó, humoros

és megható, é|etszerű és irodalmi ihletésű,

szókimondó és szerény. Végtelenül szerény

és fiatal. 1977-ben szűletett, a kortárs fiatal

költőqenerácló kiemelkedő alakja. 21 évesen

jelent meg elsó öná|ló kótete a Bögre Azúr,

majd verses meseregénye a Tú| a Maszat-he-

gyen, amelyból bábmusica| és színházi e|óa-

dás is készü|t Presser Gábor zeneszerzéséve|.

kis szereI mes szívdesszert verseskötete derű-

vel és apró keserűsé99el átszótt. Gyermekei

szü |etése l hlette mondókás könyveit: Akinek

a lába hatos - Akinek a foga kijött - Akinek a

kedve dacos, Mindez csak néhány olyan kö-

tete, amelyet hóna a|á csapva érkezett meg

a műve|ődésl központ és könyvtár meghi-

vására, Szerteágazó alkotói tevékenysé9éből

hozott ízelítót Bükre áprllis 14-én. Dé|e|ótt az

iskolásoknak olvasott fel vldám gyermekver-

sei ból, melyek eI az Es^er-lánc mesezBneka r

tett mé9 varázslaiosabbá zenéjükkel, dala-

ikkal és azzal a közvetlenséggel, amellye| a

gyermekek felé fordultak. Az esti Varró Dánlel

író-olvasótalá|kozót hihetetlen humorra| át-

szőtt, versek felolvasásáva l meg spékelt éIet-

út-bemutatás jeI lemzett.

De itt volt nálunk Szabó György is, akit

szintén nagyon kedvelek, tisaelek. Régóta

dédelgetett gondolat eredményeként ér-

kezett városunkba a"bükki íüves ember'l aki

87 évesen, korát meghazudtoló vitalitássa|

és állóképességgel rendelkezik. Küldetése,

hogy azt az ósi tudást adja át, amelyet a

természet megismerésével maga is meg-

szerzelt, s amely lassan-lassan kicsúszik az

emberiség kezébő|. Lehetőséget mutatott

arra, hogy viss zataláljunk azokra a gyógymó-

dokra, amelyek a természetben rejlenek, Ne

e|forduljunk tó|e, hanem óvjuk egészségün-

ket, e|ózzük meg a bajokat, hosszabbíisuk

meg életünket a gyógynövények erejével,

A má;us 7-ei bűki elóadása jó pé|da arra,

hogy sokan vannak, akik erre az útra szeret-

nének rálépni vagy éppen nem letérni ró|a.

Több mint 300 emberre| telt meg a sport-

csarnok. A nagy helyisé9 elIenére, minden-

ki köze|inek érezte Gyuri bácsi gondolatalt.

O|yan egyszerű praktikákat hangsúlyozott,

mint a sok folyadék fogyasztása, a vesetisz-

titása, a szív és érrendszer erósítése, a rák

megelőzése, a vegyl anyagok mel|őzése és a

sok-sok gyógynövény jó hatása, mint példá-

u| a diófalevélé. Bizonyosság az elmondot-

takra? Ő maga. A legjobb példa, a legjobb

rekIám, S mi számunkra a tanulsága mindkét

rendezvénynek? O|vassunk a lélek és igyunk

a testünk egészségéért! Teremtsünk harmó-

niát ily egyszerű dolgokkal a mindennapja-

ikban! (pb)


