
Márton nap az óvodában 

 

„Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik.” – tartja a mondás. 

A Márton napi népszokások egyrészt: az év végi mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, a 

lakodalmak kezdetéhez, az új bor megkóstolásához, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, 

másrészt: ahhoz a legendához, mely szerint Márton egy fázó koldusnak adta fél köpönyegét, 

ezért és egyéb jó cselekedeteiért aztán -hiába próbált elbújni a libák közé az ólba- a nép 

püspökké szentelte őt. 

 Óvodánk nevelési programja nagy hangsúlyt fektet a jeles napokról való megemlékezésekre 

és a néphagyományok ápolására. Az őszi témakörhöz kapcsolódó, kiemelt jelentőségű 

esemény a Márton naphoz kötődő, szülőkkel közös programunk a lámpás-felvonulás. Idén a 

lehető legnagyobb izgalommal és lelkesedéssel készültünk a gyerekekkel erre a különleges 

napra, mivel a tavalyi évben a pandémia miatt meghiúsultak az ehhez a naphoz kötődő 

terveink és sajnos a lehetősége ez idő tájt is fennállt az újabb korlátozások bevezetésének. 

Az ezt megelőző napokban minden csoportban lázas készülődés vette kezdetét: libás 

versektől, mondókáktól, daloktól zengett az óvodánk és készültek az ötletes, kreatív 

dekorációk, libabábok, lámpások gyermekeink keze nyomán az óvónénik segítségével. 

Szerencsére ezúttal semmiféle akadály nem nehezítette november 11-én, éppen Márton 

napján a jeles eseményünk lebonyolítását, még az időjárás is kegyes volt hozzánk, ragyogó 

őszi időben gyülekeztünk az óvodánk udvarán. Intézményvezetőnk köszöntője után a helyi 

Fehér Kövek Kamaraegyüttes két tagja (Merse Bálint és Farkas Károly) hangszerkíséretében 

az óvodapedagógusok kis zenei csokrot adtak elő libás- dalokból, majd a gyerekek produkciói 

következtek csoportonként, az általuk tanult repertoárból választva egyet.   Mire kezdetét 

vette a közös lámpás felvonulás a késő délutáni órákban, már besötétedett és gyönyörű 

hangulatvilágításban sétálhattuk körbe az óvodánk épületét. Rendezvényünk az intézmény 

udvarán folytatódott, kellemes halk háttérzenével kísért kötetlen beszélgetésekkel és a 

Szülői Szervezet által szervírozott libazsíros kenyér és meleg tea fogyasztásával. 

Hagyományőrző -és teremtő programunk -túlzás nélkül állíthatjuk-, hogy maximálisan elérte 

célját és közösségformáló erejét: szülők - gyermekek- pedagógusok jó hangulatú együttléte 

igazolta. 



„Szent Mártonnak ünnepén, égő lámpást viszek én, 

 Világítson mindig nekünk, ahol járunk, hová megyünk.” 

                                                                                                         Császár Gizella 

                                                                                                        óvodapedagógus 

  

 


