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Pápai Ildikó: Téltemető 
 

Februárban, farsang felé 
Elkergetjük a telet,  

Bár szép volt a nagykarácsony,  
Fáztunk éppen eleget, 

Kérünk egy kis meleget 
 

Jelmezt öltünk, síppal-dobbal 
Lármázunk egy keveset, 

Hogy a hosszú, szürke álom 
Érjen véget, ha lehet,   

S ne hozzon több hideget. 
 

Így várjuk a langyos tavaszt  
Számláljuk a perceket 

Reggel-este, napról-napra, 
A kedvünk is kedvesebb, 

Ha az égbőlt derűsebb. 



Tájékoztató a testületi ülésekről! 
 
 2016. január 28-án megtartott „soros” testület ülésen a következő napirendi pon-
tokat tárgyalta a testület. 
 
Tájékoztató a képviselő-testület és a közös hivatal két ülése között eltelt időszak 

fontosabb eseményeiről. Előadó: Végh Rudolf polgármester. 
Testületi tagok tájékoztatást kaptak többek között: Pályázattokkal kapcsola-
tos teendőkről, Lakossági bejelentés nyomán indult eljárásról. Alapítvá-
nyokkal kapcsolatos cégbírósági eljárásról. Aktuális közmunka programról. 
 

A 2016. évi költségvetés I. fordulójának megtárgyalása.  
Előadó: Végh Rudolf polgármester 

Költségvetést több éve két körben tárgyalja a képviselő testület. Bevételi 
oldalon előző évekhez képest magas a saját bevétel, ami az előző pályáza-
tokból utólagosan megkapott támogatásból adódik. Kiadási oldalon a kötele-
zően átadandó pénzeszközökön kívül, az előző év tény számait vettük figye-
lembe. Fejlesztéseknél döntően pályázati önerőkre, és pályázati előkészítés-
re tervezünk. Így a következő számokkal indulunk neki a második forduló-
nak. 

 

Bevétel   

Költségvetési tám. 15 550 e. Ft 

Saját bevétel 30 473 e. Ft 

Pénz maradvány 17 994 e. Ft 

Bevétel összesen: 64 017 e Ft 

        

        

Kiadás:   

Dologi   18 009 e. Ft 

Személyi+járulékok 10 229 e. Ft 

Szocpol   3 219 e. .Ft 

Pénzeszköz átadás 2 126 e. Ft 

Vásárolt Élelmezés 1 930 e. Ft 

Fejlesztések 9 763 e. Ft 

Tartalék   18 741 e. Ft 

Kiadás összesen. 64 017 e. Ft 



Költségvetés tárgyalásakor felmerült, a civil szervezetek program terv szerinti tá-
mogatása, működési kiadásaik más forrásból történő biztosításának vizsgálata. Szo-
ciális támogatások rendszerének átgondolása. 
 
  
2016. évi programterv Előadó: Végh Rudolf polgármester 

Előző évhez hasonlóan elfogadásra került az éves programterv, mely a kol-
bászfesztiváltól a falu karácsonyig öleli át az évet 
 

Pályázati előkészítés Előadó: Végh Rudolf polgármester  
Ebben a napirendi pontban tájékoztattam testületet a már kiírt és várható pályá-
zatokról. 
A Söréd Csákvár közötti út felújításának előkészítéséről. 
Döntés született vízelvezető rendszer felújítását célzó pályázat, vízrendezési 

tervének előkészítéséről. 
Beszéltünk a területfejlesztési pályázatokról. Jelenleg futó pályázatokon sajnos 

nem tudunk indulni, várjuk az újabbakat. 
 
Vidékfejlesztési pályázatok megjelenése az első negyedévben várhatóak 
(azóta részben megjelentek). Beszéltünk a következő pályázatok beadási 
lehetőségeiről. 
    Megjelent a pályázatok: 

Településkép javításán belül, Kultur belső és templom külső felújí-
tás.  

    Várható pályázatok. 
Gépjármű beszerzés, szociális feladatok ellátására.  
Település üzemeltetési gépek beszerzése.  
Helyi piac létrehozása. 

 
 
Bejelentések aktuális ügyek. Előadó: Kovácsné Szabó Erika jegyző 

Rendeletet alkottunk „a kötelező adatkezelés szabályairól”. 
 
 

Következő testületi gyűlés időpontja 2016. február 25. 17 óra. 
 
Végh Rudolf 

 Polgármester 
 
 



Pályázati felhívás 
 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében  
2016. február 4. napjától a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb február 
29. napjáig pályázatot hirdet nagycsaládosok, nyugdíjasok és fogyatékos-

sággal élők számára. 
Az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érde-
kében fürdőbelépők vagy üdülési szolgáltatás támogatására lehet pályázni. 
Bővebb információ a www.erzsebetprogram.hu honlapon, 
vagy a 0630/450-5623-as telefonszámon 
        Forstner Éva 
              családgondozó  

Babahírek 
 

Örömmel adjuk hírül, hogy  
2015. december 3-án megszületett  

Klupács Hajna 
 

Szeretettel gratulálunk az egész családnak! 
 
 



OVI-HÍREK 
 
   Január második felében mondókával, verssel, mesével, dalos játékokkal tudatosítot-
tuk óvodásainkban a környezetünkben telelő madarakról való gondoskodás fontossá-
gát. Díszítésül ügyes kis kezek ragasztották papírcsíkokból az etetőket, s hajtogatták a 
madarakat. Nagy szerepe volt a színes fonalaknak is, karkötők, pántok készültek: a 
kisebbek fonaltekeréssel, a nagyobbak már fonással is próbálkoztak. Nem maradha-
tott el a kedvenc pókhálós játék, amelyben fonalakból készített különböző akadálypá-
lyán kellett átkelni a gyermekeknek.  
   Február első hetében „maci-ovi” lettünk, érkeztek a kisebb és nagyobb barna-, és 
jeges mackók, akik minden tevékenységünkben velünk tartottak. Segítségül hívtuk 
őket Gyertyaszentelő-időjósló napon is: kibújás, vagy bebújás? Tavaszt jön, vagy 
visszatér a tél? Nagy szeretettel idéztük fel a havazós élményeinket, de sajnos hó he-
lyett kiadós esőt kaptunk. A sok eső feláztatta udvarunkat, csak sétálva levegőzhet-
tünk. Hiányzik már az udvari szabad mozgás, játék. A macis hét zárása természetesen 
macis mese volt, és a maci-foci bajnokság, utóbbi igazi stadionos hangulatban. 
   A nagyobb óvodások részére idén is megszerveztük az úszásoktatást, tíz alkalom-
mal utazunk a móri uszodába. Az utazás és az oktatás költségeit Alapítványunk finan-
szírozza.  
Február 12-én élhettünk azzal a lehetőséggel, hogy óvodásaink a székesfehérvári 
Hermann László Zeneiskolába utaztak, a Zenede Bábszínház előadásában megnézhet-
tük a Szúrós hangú sün című mesét. A vidám történet után megismerkedtünk a mesé-
ben szereplő dalokat kísérő nagybőgővel, az üstdobbal és a csodálatos hangú orgoná-
val. Lehetőségünk volt „átkelni” a muzsikáló hangszeren, melynek sípjai között meg-
találtuk az elbújt meseszereplőket.  
   Ezt a különleges élményt nagy szeretettel köszönjük a Sörédi Kolbásztöltő Fesztivál 
szervezőjének, Tóth Jenő bácsinak, a részt vevő lelkes csapatoknak és vendégeiknek. 
Az ő gasztronómiai munkájuk eredményeként részesültek a sörédi óvodások a zenés-
mesés élményben. 
   Februárban maskarázunk, farsangolunk. A gyermekekkel közösen fánkot sütünk. 
Vendégünk lesz Papp Ági bábművész, aki egy igazi vidám mesét hoz nekünk: Cir-
kusz a meseerdőben címmel.  
   A nagycsoportosokra idén is vár a „kistérségi erőpróba”, ahol közel 160 nagycso-
portos óvodás tehet bizonyságot ügyességéről. 
   S ha egy-két hófelhő fölénk is tévedne, február 27-én végleg szeretnénk elűzni a 
telet. Az óvodásokkal egy nagy „kisze-babával” készülünk, amelyet a Télűző felvo-
nulás végén az óvodánál szeretnénk elégetni. „ Ég a kisze, lánggal ég, bodor füstje 
felszáll, tavaszodik, kék az ég, meleg a napsugár. Mire füstje eloszlik, a hideg köd 
szétfoszlik, egész kitavaszodik. Hagyományainkhoz híven, e napon, 21 órától megren-
dezésre kerül az óvoda Szülői Szervezete és Dolgozói által szervezett bál. A hangulat-
ról az elmúlt év báljában megismert kiváló zenész,” Kocka” gondoskodik! Sok szere-
tettel várunk mindenkit! 
      Kriszti óvó néni 



Foci hírek 
  

 Kedves Olvasóink! 

Nagy örömünkre szolgál bejelenteni, hogy a 2015/16-os szezon tavaszi idé-
nyétől a felnőtt focicsapat edzőjeként Brichter Ákost köszönthetjük. A csapat 
játékosállománya is változó félben van, így a vezetőség fő feladata a távozó 
játékosok pótlása. 
Az edzőmeccsek már februárban, míg a bajnokság 2016. március 13-án ide-
genben kezdődik. 
A gyerekek jelenleg a móri Zimmermann Iskola tornatermében, heti 2 alka-
lommal edzenek, valamint az idei évben már két felkészülési tornán is részt 
vettek.  
2016. február 27-én a törökbálinti országos torna vár az U11-es korosztály 
számára. 



Lélekhangoló  
 Virág Orsolya rovata 

 
A legszebb könnycsepp 

 

Réges-régen történt, mikor a Jó Isten angyalt küldött a földre, hogy vigye fel az égbe a 
legszebb könnycseppet. Az angyal bejárta az országot, világot. Végre rátalált egy özvegy 
édesanyára, aki egyetlen gyermekének elvesztése felett hullatta könnyeit. Minden könny-
cseppje igazgyöngynek látszott, szikrázott rajtuk a napsugár. Az angyal azt gondolta, hogy 
könnyen teljesítette a feladatot. Túl korán örvendezett. Isten ugyan megdicsérte őt szorgal-
máért, de azt mondta, hogy szebb könnycsepp is van a világon. 

Az angyal ismét útnak indult. Másodszor egy ártatlan kisfiú könnyét vitte az égi trónus 
elé, de ezzel sem teljesítette feladatát. Újból a földre röppent. Villámgyorsan gyűjtögette a 
legkülönbözőbb könnycseppeket: hálakönnyből, keserű csalódásból kihullajtottat, bánatos 
édesapáét, szomorú édesanyáét, haldokló emberét. Isten azonban mindezekre azt válaszol-
ta: Szebb könnycsepp is van a világon! Szomorú volt az angyal, mert nem tudta teljesíteni 
Isten kívánságát. Bele is fáradt a sok keresésbe. 

Betért egy templomba pihenni. Úgy gondolta hiába minden igyekezete, a legszebb 
könnycseppre soha sem talál rá. A templom félhomályában egyszer csak egy embert vett 
észre, aki félrehúzódva keserűen zokogott. Saját bűneit siratta, nem talált vigaszt, mert 
átérezte szörnyű tettét: az Istent bántotta meg. Ezért folyt a könnye és meleg esőként áztat-
ta a poros követ. Az angyal nyomban mellette termett: szemkápráztatóan ragyogott vala-
mennyi könnycsepp, miközben tarsolyába gyűjtögette őket. Érezte, hogy végül mégis sike-
rül teljesítenie a rábízott feladatot. Valóban a könnycseppek oly szépek voltak, hogy az 
angyal nem tudta levenni róluk a tekintetét. Amikor a könnycseppekkel odaállt a Jó Isten 
elé, dicséretben részesült. 

Isten így szólt hozzá: - Látod nincs szebb ragyogás, nincs aranyosabb fénysugár, mint 
ami a bánat könnyéről verődik vissza. Mert a bánat fakasztotta könnycseppek igaz szere-
tetről tanúskodnak, és csillogásukkal a bűntől megmenekült szabad ember szépségéről 
győzik meg a világot. A bűntől felszabadult ember pedig az örökkévalóság fényét sugároz-
za. 

Legyen áldott, ragyogó Nagyböjtünk!  

 



 
 

Nevezetes események, évfordulók 
februárban 

 
Kapuváry Tibor rovata 

 
 
 
Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók 
 
Véget ér „az igazi Robinson” számkivetettsége 

 
1709. február 1-jén találta meg a Duke legénysége a Juan Fernandez-sziget cso-
port egyik tagján, Más a Tierrán az „igazi Robinsont”, Alexander Selkirk skót 
tengerészt. Selkirk négy évet és négy hónapot töltött a lakatlan szigeten, mert egy 
zendülési kísérlet miatt hajójának, a Cinque Portsnak a kapitánya száműzte őt. 
Az ott töltött idő alatt lakóhelyet és élelmiszert biztosított magának, várva arra, 
hogy egy nap valaki felfedezze őt. 
Bár furcsán hangozhat, Alexander Selkirk szenvedései ellenére sok szempontból 
mégis csak a szerencse fiának tarthatta magát: elsősorban azért, mert túlélte Más 
a Tierra megpróbáltatásait, és idővel visszatérhetett a civilizált világba. Másrészt 
azért, mert egykori hajója, a Cinque Ports beváltotta egykori első tisztje jóslatát, 
és nem sokkal azután, hogy Selkirket száműzték fedélzetéről, Peru közelében 
elsüllyedt a spanyolok elleni harcban. Harmadsorban pedig azért volt szerencsés, 
mert rövid időn belül az őt megmentő Duke kapitánya lett, így 1712-ben gazda-
gon térhetett vissza rokonaihoz Skóciába, akik már régen halottnak hitték. 
 
A Plútó felfedezése 
 
1930. február 18-án fedezte fel Clyde W. Tombaugh a Naprendszer kilencedik 
bolygóját, a Plútót, mely zord viszonyai nyomán az alvilág ókori görög istenéről 
kapta nevét. A Földtől ötször kisebb – és tömegét tekintve ötszázszor könnyebb – 
égitest felszínét valószínűleg fagyott víz, ammónia és metán elegye borítja, színe 
alapján pedig szénhidrogének jelenlétét is feltételezhetjük. A Plútó bolygó volta 
1978-ban nyert igazolást, ebben az évben ugyanis a csillagászok felfedezték a 
körülötte keringő holdat, melyet az alvilág hajósa, Kharón után neveztek el. 
Mindennek dacára azonban a Plútót a modern tudomány mégsem tekinti bolygó-
nak: erről a Nemzetközi Csillagászati Unió 2006-os prágai konferenciája döntött, 
ott ugyanis a csillagászok újradefiniálták az addig használt fogalmat, így aztán 
napjainkban már hivatalosan 134340 Pluto néven, kisbolygóként járja útját a koz-
moszban.  



Magyar vonatkozású események, évfordulók 
 
Első olimpiai bajnokunk, Hajós Alfréd születésnapja 

 
Építész tervezőnek is kiváló első olimpiai bajnokunk, Hajós Alfréd (Budapest, 
1878. febr. 1. – Budapest, 1955. nov. 12.) 1895-ben gyorsúszó Európa-bajnok 
volt, 1896-ban pedig az athéni olimpián szerzett két aranyérmet is: a 100 m-es és 
az 1200 m-es úszásban. Építészmérnöki oklevelét 1899-ben szerezte a budapesti 
Műegyetemen. Tervezői pályáját Alpár Ignác irodájában kezdte, ahol többek kö-
zött dolgozott a Mezőgazdasági Múzeum tervein is, majd Lechner Ödön mellett 
fejlesztette szaktudását. 1904-ben Villányi Jánossal közös építészirodát nyitottak 
és számos tervpályázaton szerepeltek sikerrel; 1909-ben első díjat nyertek egy 
miskolci banképületre, majd a zuglói református egyház székházára kiírt pályáza-
ton. Közös munkáik közé tartozott a debreceni Arany Bika szálló (1910), a szom-
bathelyi Általános Hitelbank, a XIV. kerületi Vakokat Gyámolító Országos Egye-
sület székháza (1912); ezek az épületek az eklektikus stílus jegyeit viselik. Az 
1920-as évek elején tervezte az Újpesti Torna Egylet labdarúgó stadionját, majd 
1924-ben a párizsi olimpia szellemi versenyén „Ideális Stadion” tervével első díjat 
nyert. Méltán szerzett számára európai hírnevet az 1931-ben a Margitszigeten 
megépült Nemzeti Sportuszoda. Tervei szerint épült a győri uszoda és a pünkösd-
fürdői strand is. Budapest 1945-ös ostroma után számos fővárosi középület helyre-
állítását irányította, például a Vajdahunyadvárét és a Tőzsdepalotáét. 1946-ban 
Weichinger Károllyal közösen tervezte a hajdúszoboszlói gyógyfürdőt. 
 
Zrínyi Miklós felgyújtja az eszéki hidat 

 
1664. február 2-án gyújtatta fel Zrínyi Miklós horvát bán az eszéki hidat, miután 
téli hadjárata során seregeivel mélyen benyomult az oszmán hódoltság területére. 
A Dráva felett húzódó átkelő megsemmisítésével Zrínyi az 1663-64. évi Habs-
burg-török háború egyik legfényesebb hadi sikerét aratta, amivel lehetőséget te-
remtett az elszigetelődő Kanizsa várának megvívására. 
 
A Bánk bán ősbemutatója 

 
1833. február 15-én, Kassán mutatták be először Katona József Bánk bán című 
drámáját, mely kezdeti sikertelensége ellenére a magyar színművészet egyik legje-
lentősebb alkotása lett. Az „uralkodói család dicsőségét elhomályosító” dráma 
1839 márciusában jutott el a pesti Nemzeti Színházba. A színdarab 1848-tól össze-
forrt a forradalommal és a magyar nemzet szabadságának eszméjével. Egressy 
Béninek és Erkel Ferencnek köszönhetően már 1861-ben elkészült operaváltozata. 



Süssünk-főzzünk finomat! 
Szerző: Szunomár Kata 

 
 

       Ha a rizs már a könyökünkön jön ki… 
 

 
Az alternatív köreteket érdemes kipróbálni, amikor már unjuk a rendszere-
sen ismétlődő rizs-krumpli-tészta triumvirátust. Amikor készülünk a tavasz-
ra és próbáljuk formába hozni magunkat, segítségünkre lehetnek a gabonák 
egészségesebb fajtái. Az alábbiak közül mindegyik könnyen beszerezhető, 
viszonylag olcsó és egészséges. Alkalmazásuk széleskörű, mind kiváló kö-
ret húsos-, zöldséges fogások mellé, de ki lehet próbálni levesbetétnek, 
vagy csőben sült és rakott fogásokhoz is, mindemellett még desszertként is 
megállják a helyüket. Ismerkedjünk meg velük. 
 
Gersli 
A magyar konyhában régebben sokkal gyakrabban használt gerslit (azaz 
árpagyöngyöt) mostanában újra felfedezték. A jó nedvszívó képességű 
alapanyagot 40-45 percig főzzük legalább négyszeres mennyiségű sós víz-
ben (alaplében), majd szűrjük- és öblítsük is le, ha nem egyből fogyasztjuk. 
 
Kolbászos-gombás lecsó gerslivel (hagyományos kicsit másképp) 
 
Hozzávalók 4 fő részére:  
Lecsóhoz: 4 db paprika, 5 db paradicsom, 25 dkg csiperkegomba, 1 fej vö-
röshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 5 dkg füstölt szalonna, 10 dkg füstölt pa-
rasztkolbász, só, őrölt pirospaprika, őrölt feketebors, olaj 
 
Gersli köret: 10 dkg gersli, 1 evőkanál vaj, 1 szál újhagyma, 1 gerezd fok-
hagyma, 1 db húsleveskocka, 4-5 dl víz 
Hagyományos lecsót készítünk, amikor már fő, hozzáadjuk a gombát és 
felkarikázott kolbászt. Amíg a lecsó készül, átmossuk a gerslit. Ezután egy 
edényben 1 kanál vajon megdinszteljük az újhagymát és a fokhagymát, 
hozzáadjuk a gerslit, borsozzuk, szórhatunk rá pici pirospaprikát is, majd 
felöntjük fél liter vízzel, belemorzsoljuk a leveskockát, s legalább 40-45 
percig főzzük lassú tűzön amíg felszívja a folyadékot. A lecsót a puhára főtt 
gerslivel tálaljuk. 



Köles 
 
A köles ugyanannyi idő alatt elkészül, mint a rizs és igen egészséges. Ha 
kétszeres mennyiségű vízben főzzük, pörgős lesz, ha háromszorosban, ak-
kor kásásabb, ragadósabb állagú. Magas rosttartalmú, gluténmentes gabona.  
 
Borsós-fetás köles (köret vagy vegetáriánus főétel) 
Hozzávalók 4 fő részére:  
2 dl köles,     4 dl zöldségleves,  
1 evőkanál olaj,    20 dkg zöldborsó,  
15 dkg feta sajt,    1/2 csokor petrezselyem,  
1/2 csokor menta (elhagyható)   só, olívaolaj 
A kölest szűrőben átmossuk, pici olajon megfuttatjuk, felöntjük a zöldség-
levessel (vagy vízzel), és 15-20 perc alatt puhára pároljuk. Közben a zöld-
borsót sós vízben megfőzzük, majd leszűrjük. A petrezselymet és a mentát 
felaprítjuk. A kölest összeforgatjuk a zöldborsóval, rámorzsoljuk a feta saj-
tot, megszórjuk a zöldfűszerekkel, meglocsoljuk olívaolajjal, és már tálal-
hatjuk is. Sült csirkével vagy önmagában egyaránt finom. 
 
Hajdina 
A szintén gluténmentes hajdinát is egyre több háztartásban megtalálhatjuk. 
A hajdina szintén betöltheti a rizs szerepét, 20 perc alatt megfő, nagyon 
egészséges, sok vitamin és ásványi anyag található benne. 
 
Almás hajdinakása (kiváló reggeli étel) 
Hozzávalók 4 fő részére:  
2 dl hajdina    5 dl víz 
2 alma vagy 1 csésze almaszósz  ízlés szerint cukor vagy méz,  
csipet só    esetleg ½ dl tej vagy főzőtejszín 
A hajdinát egy csipet sóval, 1 teáskanál cukorral, vízben megfőzzük (kb. 
20-25 perc), közben meghámozzuk és lereszeljük az almákat. A kásához 
lehet tenni egy korty tejet vagy tejszínt, hogy krémesebb legyen. Addig kell 
főzni, míg magába szívja az összes vizet.  Amikor elkészült, hozzákeverjük 
az almát. Ízesíthetjük fahéjjal, gyömbérrel, citromhéjjal, mézzel.  
 

Merjünk új köretet tálalni hagyományos ételeink mellé is! 



Irodalmi szemezgető  
 

Kedves Olvasó! 
Valamikor januárban egyik kedves barátném kölcsönkérte tőlem Robert 
Fulghum könyvét. (Talán emlékszel rá, a tavaly augusztusi számba került tőle 
egy kis történet. ) Egyik reggel bedobtam kosaramba a könyvet, hogy majd 
dolgom végeztével elviszem neki, de aztán úgy adódott, hogy várakozás közben 

olvasgatni kezdtem, és agyam megakadt egy történetnél, amiről azonnal tudtam, ezt szeret-
ném a következő Hírmondóban megosztani az olvasókkal. Akkor még nem gondoltam arra, 
hogy február hónap a Valentin nappal, a szeretet napjával igazán tökéletes időzítése ennek a 
történetnek. Akkor hát még sincsenek véletlenek? A sztori adta magát…, és most már én is 
továbbadhatom a könyvet...     
        Üdvözlettel: Pálföldiné Kulkov Anita 
 
Robert Fulghum: Már lángolt, amikor ráfeküdtem (részlet) 
     A kartondobozon felirat:  ,,Ereklyék.”  Miközben ezt írom, látom is a dobozt dolgozószo-
bám egyik felső polcán. Szeretem látni, amikor felnézek. Személyes kincseim apró-cseprő 
darabjai lapulnak benne, amelyek túlélték az időnként rám törő takarítási és selejtezési roha-
mokat. A doboz fennmaradt a rostán, miközben egyik házból a másikba költöztem, és padlás-
ról padlásra hurcoltam a holmijaimat. Ha egy tolvaj belenézne, semmit sem vinne el belőle - 
nem kapna értük egy fityinget sem. De ha kigyulladna a ház, a dobozzal együtt menekülnék. 
     Az egyik ilyen emléktárgy egy kis papírzacskó. Amolyan tízórais csomagféle. Noha a tete-
jén szigetelőszalaggal, sasszögekkel és több gemkapoccsal van lezárva, az egyik oldalán van 
egy rongyos szélű szakadás, amelyen át látható a tartalma. 
     Ez a bizonyos tízórais zacskó már vagy tizennégy éve az én birtokomban van. Valójában 
azonban a lányomé, Mollyé. Röviddel azután, hogy iskoláskorba lépett, reggelente lelkesen 
csomagolta a fivéreinek, nekem és saját magának készített tízórait. Minden csomagba került 
szendvics, alma, tejpénz és néha egy-egy üzenet vagy meglepetés. Egyik reggel indulás előtt 
Molly két zacskót nyomott a kezembe. Az egyik közönséges tízórais zacskó volt. A másik 
pedig a ragasztószalagos, sasszeges, gemkapcsos.   - Miért adsz kettőt? 
     - A másikban valami más van.                      - Micsoda? 
     - Csak egy kis ez-az - vidd magaddal. - Nem akartam szaporítani a szót, így hát mindkettőt 
begyömöszöltem az aktatáskámba, megcsókoltam a gyereket, és már rohantam is. 
     Délben, miközben kutyafuttában bekaptam az igazi tízórait, feltéptem Molly zacskóját, és 
tartalmát az asztalra szórtam. Két hajszalag, három kis kavics, egy műanyag dinoszaurusz, 
egy ceruzacsonk, egy apró tengeri kagyló, két állat formájú burgonyaszirom, egy üveggolyó, 
egy használt ajakrúzs, egy kis játékbaba, két csokoládés habcsók és tizenhárom cent. 
     Elmosolyodtam. Milyen elbűvölő. Fölálltam, hogy fontos délutáni ügyeim után rohanjak, 
közben a szemétkosárba söpörtem ami az asztalon volt, a tízóraim maradékát, Molly lim-
lomját, mindent. Nem volt köztük semmi olyasmi, amire szükségem lett volna. 
     Aznap este épp újságot olvastam, amikor Molly megállt előttem.    - Hol a zacskóm? 
     - Milyen zacskó? 
     - Hát tudod, amelyiket reggel adtam. 
     - Az irodában hagytam, miért? 
     - Ezt az üzenetet elfelejtettem beletenni. - És a kezembe nyom egy papírdarabot. - Külön-
ben meg kérem vissza.         - Miért? 
     - Abban a zacskóban az én holmijaim vannak, és én nagyon szeretem őket. Arra gondol-
tam, talán szívesen  játszanál velük, de most már kérem őket vissza. Ugye nem veszítetted el, 
Papa? - A szemébe könny szökött. 
 



     - Dehogyis, csak elfelejtettem hazahozni - hazudtam. 
     - Akkor holnap hozd haza, oké? 
     - Hát persze, ne aggódj. - Ő megkönnyebbülten átölelte a nyakam, én pedig széthajtogattam 
a zacskóból  kimaradt papírlapot: "Szeretlek, Papa." 
     Ó.  És aztán - ajjaj. Hosszasan néztem gyermekem arcát. 
     Igaza volt - abban a másik zacskóban tényleg "valami más" volt. 
     Molly nekem adta a kincseit. Mindazt, ami egy hétéves gyermek számára becses volt. Szere-
tet egy papírzacskóban. És én még csak észre se vettem. És ami még rosszabb, az egészet a sze-
métkosárba dobtam, mert "nem volt köztük olyasmi, amire szükségem lett volna". Te jó Isten! 
     Nem ez volt az első és nem is az utolsó eset, amikor úgy éreztem, rögtön érvényét veszti az 
Apasági Engedélyem. 
     Sokáig tartott az út vissza az irodába. De nem volt más választásom. Így hát elindultam. Egy 
vezeklő zarándokútja. A takarítót még éppen megelőzve felkaptam a szemétkosarat, és tartalmát 
az íróasztalomra borítottam. Már javában válogattam, amikor belépett a takarító, hogy elvégez-
ze mindennapos teendőit. 
     - Elvesztett valamit? 
     - Naná, az eszemet. 
     - Biztosan ott van az. Hogy néz ki? Segítek megkeresni. - Először nem akartam megmondani 
neki. De mivel ennél hülyébben már úgysem érezhettem magam, mégis elmondtam. Nem neve-
tett ki. Csak mosolygott. - Nekem is vannak srácaim. - És a bolondok testvérisége átkutatta a 
szemetet, meg is találta a kincseket, és ő rám mosolygott, én meg őrá. Ezekben a dolgokban az 
ember sosincs egyedül. Soha. 
     Miután a dinoszauruszról lemostam a mustárt, és az egészet belocsoltam szájvízzel, hogy 
eltüntessem a hagymaszagot, gondos munkával félig-meddig zacskóra hasonlító valamit csinál-
tam a gombócra gyűrt barna papírból, beleraktam a kincseket, és az egészet óvatosan hazaszállí-
tottam, mint egy sebesült kiscicát. Másnap este az egészet visszaszolgáltattam Mollynak. Ő nem 
kérdezett semmit, én meg nem magyarázkodtam. A zacskó eléggé viharverten nézett ki, de a 
holmija mind benne volt, és csak ez számított. Vacsora után megkértem, hogy meséljen a zacs-
kóban lévő dolgokról, mire ő egyenként elővette, és az ebédlőasztalon sorba állította a tárgya-
kat. Eltartott egy darabig, amíg mindent elmesélt. Mindegyiknek külön története volt, emléke-
ket ébresztett vagy álmokhoz és képzeletbeli barátokhoz kötődött. Egyik-másikukat tündérektől 
kapta. A csokoládés habcsókokat pedig tőlem, ő meg eltette őket rosszabb időkre. A mese köz-
ben többször is nagyon bölcsen így szóltam: "Értem." És tulajdonképpen értettem is. 
     Meglepetésemre néhány nap múlva Molly ismét odaadta a zacskót. Ugyanazt a viharvert 
zacskót. Benne ugyanazokkal a holmikkal. Úgy éreztem, megbocsátott. És hogy megbízik ben-
nem. És hogy szeret. És már egy kissé nyugodtabban viseltem az Apa címet. Néhány hónapon 
át időről időre nekem adta a csomagot. Soha nem volt világos előttem, hogy egy bizonyos na-
pon miért vagy miért nem kapom meg. Lassan úgy tekintettem rá, mint a Papa Díjra, és előző 
este megpróbáltam jó lenni, hogy másnap reggel kiérdemelhessem. 
     Idővel Molly érdeklődése más dolgok felé irányult... más kincseket talált... elvesztette érdek-
lődését a játék iránt... felnőtt. Én pedig? Én ott maradtam a zacskóval. Egy reggel odaadta, és 
soha nem is kérte vissza. Így hát még mindig nálam van. 
 
Időnként életemnek azokra a pillanataira gondolok, amikor észre sem vettem a szeretetet, ami-
vel felém közeledtek. Egyik barátom ezt így nevezi: "térdig állni a folyóban, és közben szomjan 
halni." 
     Így hát a gyűrött papírzacskó ott lapul a dobozban. Azokból az időkből maradt meg, amikor 
a gyermek így szólt: "Tessék - ezek az én kincseim. Vedd el - a tiéd. Amim van, néked adom." 
     Először lemaradtam erről. De most már enyém a zacskó. 



 

Február a kertben 
  
 
A hónap első fele – januárhoz hasonlóan – többnyire fagyos, ezért az előző 
hónapban felsorolt, de el nem végzett munkákat fejezzük be. Vásároljuk meg a 
növények kivételével mindazokat az anyagokat, amelyeket már korábban kivá-
lasztottunk. A foszfor- és kálium- tartalmú műtrágyákat szórjuk ki, akár a hóra 
is lehet. 
 
Februárban már előfordulnak tartósan fagymentes napok. Ezeket használjuk ki 
az  áttelelő rovarkártevők, kórokozó gombák elpusztítására. A lemosásszerű 
permetlé a fás szárú növény minden földfeletti részét érje. Különösen fontos 
ez a gyümölcsösben és a szőlőben, de a díszfák, díszcserjék közül főleg a ró-
zsafélék családjába tartozóknál (pl. madárbirs, galagonya, rózsa, berkenye) 
szükséges. A metszési munkákat is el lehet kezdeni. Vágjuk le az erősen fertő-
zött részeket, hernyófészkeket, a gyümölcsmúmiákat. A sűrű ágakat ritkítsuk 
meg, míg a rossz irányba növőket, az elöregedett részeket és a földből előtörő 
sarjakat tőből távolítsuk el. Ilyenkor lehet erős visszavágással megifjítani az 
idős töveket, a formátlan, erősen sérült vagy túl nagyra nőtt koronájú fákat. A 
nagyobb sebek felületét kenjük be sebbalzsammal vagy olajfestékkel. Szükség 
esetén a 3-5 évnél nem régebben ültetett fákat, cserjéket lehetőleg földlabdával 
ültessük át. Mivel a gyökerek valószínűleg erősen megsérültek, a földfeletti 
részek méretét csökkentsük. 
 
Ha a föld fagya kiengedett és a talaj nem sáros hanem porhanyós, egyes kony-
hakerti növények már vethetők (pl. saláta, borsó, petrezselyem, sárgarépa) és a 
dughagymát is a földbe rakhatjuk, mert így hamarabb jutunk saját terméshez. 
A növényházban elvethetjük a palántaneveléshez szükséges zöldségfélék és a 
virágok magvait. 
 
Továbbra is sok szeretettel várják kedves vásárlóikat a Móri piac udvari gaz-
dabolt dolgozói! 
 



Gyereksarok 
 

Ivanics Gabriella rovata 

Sok kertben kinyíltak már a hóvirágok, így készítheted el papírból a tavasz 
első hírnökét (a szárát keskeny zöld papírcsíkkal készítheted): 

 




