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Móra Ferenc: 

    Sétálni megy Panka...                             
 
 

Sétálni megy Panka a búzamezőbe, 
Pillangós papucsba, hófehér kötőbe. 

Dalolgatva ballag, egyes-egymagába - 
Virágtestvérkéi, vigyázzatok rája! 

Simulj puha pázsit, lába alá lágyan, 
Fütyülj neki szépet, te rigó a nádban! 

 
Légy a legyezője, te lapu levele! 

Fecskefarkú pille, röpülj versenyt vele! 
Búzavirág-szeme mosolyog reátok: 
Nevessetek vissza rá, búzavirágok! 

Kakukkfű az útját jó szagoddal hintsd be, 
Bújj el lába elül, szúrós királydinnye! 

 
Ha a dülő úton szegényke kifáradt, 

Szagos fodormenta, te vess neki ágyat! 
Födjétek be, zsályák, dús leveletekkel, 
Szelíd széki füvek, csillagfejetekkel! 

S őre a mezőnek, szép jegenyenyárfa, 
Te vigyázz reája, csöndes legyen álma! 

  

 
FALUNAP: AUGUSZTUS 20. Szombat  

 



Önkormányzati Hírek 
 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (VIII.13.) önkormányzati 
rendelete 

A községi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 
 

Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 

 
 

II. Fejezet 
„Legszebb porta” díjat alapít, és elismerő táblát adományoz 

 
3.§  Söréd községi Önkormányzat Képviselő-testülete azoknak a személyeknek, akik , 

lakókörnyezetük gondozottá, széppé tételéért a legtöbbet teszik „Legszebb porta,” díjat alapít 
és elismerő táblát adományoz. 

4.§ (1) A díjat azok kaphatják, akik saját ingatlanukon sokat tesznek a tisztaság és a szép 
környezet megteremtéséért.      Díjazható szép, virágos udvar, gondozott ház, esztétikus épü-
let és annak környezete. 

(2) A díj évente legfeljebb egy porta tulajdonosának adományozható.   
(3) A Legszebb porta” egy erre célra tervezett, kerámiából készült, e feliratot kitüntetés és 

az adományozás évét tartalmazó tábla.  
A díjjal pénzjutalom nem jár. 
 

 
III. fejezet 

„Büszkék vagyunk Rád „ díj  
 

5.§ Söréd községi Önkormányzat Képviselő-testülete azoknak a Sörédi állandó lakosoknak 
akik a kiváló eredményük  elismerése érdekében „Büszkék vagyunk Rád „ díjat  alapít és 
elismerő plakettet adományoz. 

6.§ (1) A díjat azok kaphatják, akik   
a.) tanulók , tanulmányi eredményük kitűnő  vagy  országos, megyei versenyeken eredmé-

nyesen szerepel, vagy   
b.) azok  a helyi lakosok, akik országos vagy megyei elismerésben részesültek 
(2) A díjjal erre a célra készített plakett jár, mely tartalmazza, a község címerét, az elisme-

rés megnevezését és az évszámot. 
(3) A díjjal pénzjutalom nem jár. 

 



Tisztelt lakosok! 
Az előző évhez hasonlóan idén is szeretnénk átadni a falunap keretén belül  a 
„Legszebb porta” , „Büszkék vagyunk Rád” és a „Közösségért” önkormány-
zati díjainkat. Várjuk szavazataikat,javaslataikat, pályázataikat a fenti kategó-
riákban írásban az  önkormányzatnál leadva, vagy emailben az info@sored.hu 
címre beküldve augusztus 8.-ig. 
 
    Minden szavazatot, pályázatot szeretettel várunk: 
       
        Képviselő testület  

IV . Fejezet 
A „ közösségért” díj  

 
7.§ (1) Söréd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  e díj alapításával kívánja 

elismerni azon személyek vagy közösségek munkáját, akik a faluközösség összetartó erejé-
nek növelésében ,a községi rendezvények programok szervezésében, lebonyolításában év-
ről- évre   szerepet vállalnak. 

(2) A díjjal erre a célra készített plakett  jár, mely tartalmazza az elismerés megnevezését 
és az évszámot , a község címerét . 

(3) A díjjal pénzjutalom nem jár. 

 
 

Söréd Község Önkormányzata önkéntes csapat, vagy baráti társaság je-
lentkezését várja, akik az augusztus 20-i falunapon, szívesen felvállalnák 
 a faluvacsora ( kb. 2 üstnyi étel) megfőzését az önkormányzat által bizto-

sított alapanyagokból. 
 

A jelentkezők védőitaláról szintén az önkormányzat fog gondoskodni. 
  

Jelentkezéseket várjuk az önkormányzatnál augusztus 8.-ig személyesen, tele-
fonon 564-070, vagy emailben: info@sored.hu 

 
        Köszönjük!!! 



 
 

Nevezetes események, évfordulók 
júliusban 

 
Kapuváry Tibor rovata 

 
 
 
Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók 
 
Vasco da Gama elindul Indiába 
 
1497. július 8-án indította meg első indiai expedícióját Vasco da Gama portugál 
tengerész, aki I. Mánuel király (ur. 1495-1521) megbízásából, Afrikát megkerül-
ve próbált meg eljutni a – fűszerei révén – mesés gazdagságot rejtő szubkonti-
nensre, a négy hajóból – Sao Gabriel, Sao Rafael, Berrio és egy ismeretlen nevű 
teherhajó – álló flottájával. Vasco da Gama útja nyolc évtizedes portugál erőfe-
szítés gyümölcsét hozta meg, és a birodalomépítés új korszakába repítette az ibé-
riai országot. Az Indiából hazaszállított fűszer hatvanszoros hasznot hozott az út 
költségeihez képest, pedig 1499 augusztusában a négy hajóból mindössze kettő 
érkezett meg Portugáliába. A felfedezőt sikeres expedíciója után I. Mánuel király 
a főuraknak kijáró „Dom” titulussal – vö. spanyol don, vagy angol lord – tüntette 
ki, és birtokokat adományozott számára az anyaországban. Élete során a felfede-
ző még két alkalommal utazott Indiába – itt is halt meg, Kochi városában. 
 
A rosette-i kő megtalálása 
 
1799. július 15-én talált rá Pierre-Francois Bouchard a Nílus-deltában fekvő 
Rashid melletti erődítési munkálatok során a rosette-i kőtáblára, melyen V. 
Ptolemaiosz fáraó (ur. Kr. e. 204-180) egyik dekrétumát örökítették meg egyipto-
mi hieroglif és démotikus írással, valamint ógörög nyelven. A kőtábla forradal-
mat hozott az egyiptológia tudományában, ugyanis annak segítségével – és Jean-
Francois Champollion zsenialitásának köszönhetően – 1400 év után sikerült meg-
fejteni az egyiptomi írás és nyelv titkát. Champollion rájött arra, hogy a hierogli-
fákkal – az értelmezést segítő szimbólumokkal kiegészítve – az egyiptomiak 
mássalhangzókat jelöltek. Élete hátralévő tíz évét ezek megfejtésének szentelte. 
A francia férfi a démotikus írás terén is korszakalkotó felfedezést tett, ugyanis a 
koptból eredeztetve több jelet is sikerrel azonosított. Ezzel bizonyossá vált, hogy 
a rosette-i kő középső része szintén egyiptomi nyelven íródott, és megkezdődhe-
tett e rég elveszett idióma megfejtésének évszázados munkája, aminek alapjait 
Champollion fektette le. 



Magyar vonatkozású események, évfordulók 
 
Semmelweis Ignác születésnapja, A Magyar Egészségügy Napja  
 
A magyar egészségügy napja (Semmelweis Ignác-nap) egy 1992 óta, minden év jú-
lius 1-jén megtartott ünnepnap Magyarországon. 1818-ban ezen a napon, Budapes-
ten született Semmelweis Ignác magyar orvos, az „anyák megmentője”, aki kiemel-
kedő szerepet játszott a gyermekágyi láz okának felfedezésében, leküzdésében. El-
sőként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz bomlott szerves anyagok okozta fertőzés 
következménye. A fertőzést a boncolást végző szülészorvosok maguk viszik át a 
vizsgálat során a nőbetegekre. Hamarosan rájött a hatásos védekezésre: erőteljes 
kézmosást kell végezni klórvizes, azaz klórmeszes oldatban. Szülőháza ma az ő ne-
vét viselő Orvostörténeti Múzeumnak ad otthont. 
 
Az első magyar vasútvonal átadása 
 
1846. július 15-én adták át Magyarország első vasútvonalát, mely két év munkája 
nyomán, Pest és Vác városa között készült el. A 33 kilométer hosszú vasútvonalat 
József nádor és felesége 1846. július 15-én nyitotta meg a forgalom számára, az ün-
nepély alkalmából a főhercegi pár is elgördült az első szerelvényen Vácig. A vonat a 
Dunakeszin töltött 10 perces várakozási idővel együtt összesen egy óra alatt tette 
meg első útját. Az első – magántőkéből épített – vonalat hamarosan követte a Pest-
Szolnok vasút megépítése, hogy aztán a neoabszolutizmus, majd a dualizmus idején 
folytatott építkezések nyomán a sínek a századfordulóra behálózzák a történelmi 
Magyarországot. 
 
A nándorfehérvári diadal emléknapja 
 
A Hunyadi János, Kapisztrán János és Szilágyi Mihály vezette keresztény sereg 
1456. július 22-én világra szóló győzelmet aratott Nándorfehérvár, az „ország kapu-
ja” alatt. A diadalnak óriási szerepe volt abban, hogy a török hetven évig nem veze-
tett nagyobb hadjáratot Magyarország ellen. A vár védelmének legendás alakja, az 
idős katona, Dugonics Titusz, hogy megakadályozza a török lófarkas jelvény kitűzé-
sét, magával rántotta a mélybe a vár fokára kapaszkodó török katonát. Hunyadi Já-
nos – néhány héttel a győzelem után – a táborban kitört pestisjárvány áldozata lett. 
Még ugyanebben az évben elhunyt Kapisztrán János, az itáliai ferences barát is. A 
pápa, III. Calixtus még a csata előtt rendelte el, hogy déli harangszó szólítsa imára a 
híveket Magyarországért szerte a keresztény világban. A pápai bulla kihirdetésének 
idejére azonban már a győzelem híre is megérkezett az európai városokba. 



Süssünk-főzzünk finomat! 
Szerző: Szunomár Kata 

 
Bográcsozzunk, avagy főzzenek a férfiak! 
 
Ha nyár, akkor szervezhetünk családi, vagy baráti kerti partit. Min-

denki tudja, hogy a bográcsozás, mint a grillezés is, férfias tevékenység. Szép, me-
leg hétvégéken hagyjuk a férfiakat, hadd éljék ki magukat a tűz mellett és arassák 
le a babérokat a finom fogások elfogyasztása után. Ha nem akarjuk a szokásos 
pörköltet, gulyást vagy paprikás krumplit falatozni, javasoljunk a séf úrnak vala-
mit, ami más mint a megszokott, de mégis széles körben elfogadott ízeket és alap-
anyagokat tartalmaz. Most elárulom, hogy nálunk mi a „Top 3” kedvenc bográ-
csos étel, amit már többször elkészítettünk, a tűzhelyen is. Az első kettőt a férjem 
találta és készíti évek óta mindenki nagy örömére, a harmadikra én leltem rá egy 
barátnőmtől kapott, kedves szakácskönyvben, azóta is rendszeresen főzöm. Aki a 
kaprot szereti, értékelni fogja.  
 
Hétvezér tokány 
 
Hozzávalók (10-12 fő részére):  
4 fej vöröshagyma    6 evőkanál olaj 
60 dkg marhalábszár    60 dkg sertéscomb  
2 nagy csirkemell    250 g gomba (elhagyható) 
1 mokkáskanál bors    6 gerezd fokhagyma 
1 evőkanál kukoricakeményítő    2 rozmaringág, 3 szál friss kakukkfű só, 
késhegynyi pirospaprika 
 
A hagymát apróra vágjuk, az olajon megfonnyasztjuk, de nem pirítjuk meg. 
A marhahúst csíkokra vágjuk, a hagymás olajba forgatjuk és erős lángon 
kevergetve fehéredésig sütjük. Annyi vízzel öntjük le, hogy éppen csak el-
lepje, majd lefedve, időnként megkeverve egy óráig pároljuk. A sertéshúst 
a marhahúshoz hasonlóan feldaraboljuk és a marhahúsba keverve sóval, 
borssal megszórjuk. A rozmaring- és kakukkfűágról a leveleket lehúzzuk, 
apróra vágjuk, úgy hintjük a tokányba. A fokhagymát megtisztítva, apróra 
vágva adjuk hozzá. Ha szeretnénk bele gombát, akkor nagy darabokra vág-
va azt most dobjuk bele. Még egy órát együtt puhítjuk, majd a lebőrözött, 
kicsontozott, szintén csíkokra vágott csirkemellet is belekeverjük és az egé-
szet puhára pároljuk. Ha túlságosan besűrűsödne, kevés vizet öntünk hozzá. 
A végén egy evőkanál kukoricakeményítőt kis pohárban 1 dl hideg vízzel 
elkeverünk,  



beleöntjük, még néhány percig a tűzön hagyjuk, hogy a leve olyan sűrű legyen, 
mint a paprikásé. Hegyes erőspaprikával tálalhatjuk. Friss kenyér illik a legjobban 
hozzá. 
 
Adriai lencselakoma 
 
Hozzávalók (10-12 fő részére): 
50 dkg száraz lencse     50 dkg tarkabab 
80 dkg kiskockára vágott sertéshús  1 kg burgonya 
3 nagy fej vöröshagyma    4 gerezd fokhagyma 
4 evőkanál paradicsom püré   2 egész paprika 
20 dkg bacon     ½ kg gomba 
2 liter húsleves (kockából is jó)   6 evőkanál olaj 
őrölt kömény, koriander, oregánó  2 ek. pirospaprika, só, bors 
 
A babot előző este beáztatjuk. A húslevesben puhára főzzük. A lencsét is lábasban 
főzzük meg. A megtisztított hagymát fölszeleteljük, a bográcsban olajon megpirít-
juk, hozzákeverjük a kockákra vágott szalonnát. Hozzáadjuk a húst, a zöldpaprikát, 
a gombát, a paradicsomsűrítményt, a pirospaprikát. Ízlés szerint fűszerezzük. Ami-
kor a hús már félig megpuhult, hozzáadjuk a kockára vágott krumplit és még vizet, 
hogy ellepje. Fedő alatt lassú tűzön addig főzzük, míg minden megpuhul. Ez még 
kb. 30 perc. Amikor a lencse és a bab szintén puha, leszűrjük, a húsos szafthoz ad-
juk és forrón tálaljuk.  
 
 
Zöldbabos-kapros ragu 
 
Hozzávalók (8-10 fő részére): 
1 kg sertéscomb    80 dkg zöldbab 
2 nagy fej vöröshagyma    40 dkg paradicsom 
2 gerezd fokhagyma    5 evőkanál olaj vagy zsír 
4 dl tejföl             1 ek. liszt 
1 csokor kapor       pirospaprika, só, bors 
 
A vöröshagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk, üvegesre pirítjuk, rádobjuk a hús-
kockákat és fehéredésig együtt pirítjuk. Megszórjuk pirospaprikával, aprított fok-
hagymával, majd annyi vízzel felengedjük, amennyi éppen ellepi. Felforraljuk, 
hozzáadjuk a kockázott paradicsomot, sózzuk, borsozzuk. Ha már puha a hús, hoz-
záadjuk a babot és azzal is főzzük 5 percet, majd behabarjuk, meghintjük kaporral 
és együtt készre főzzük. Gerslivel vagy kölessel tálaljuk. 



Irodalmi szemezgető  
Kedves Olvasó! 
 
Könnyed, nosztalgikus nyári olvasmányt szeretnék ajánlani egyik kedvenc 
íróm - Schäffer Erzsébet tollából. Az Ómama és a főpincérek a régi és a mai 

világ embereivel készült riportokból, megtörtént esetekből írt novellák összefoglalója. A  
könyvben szerepelnek könnyed  hangvételű megemlékezések régi idők szakmáiról, nehéz 
emberi sorsokról, segítségnyújtásról, összetartásról és kitartásról, búcsúzásról és rátalá-
lásról.  
         Pálföldiné Kulkov Anita 
 
Schäffer Erzsébet: Ómama és a főpincérek - A harangöntés titka  
 
„Talán mert nemrég egy ikonfestőről írtam, néztem meg újra Tarkovszkij filmjét, az 
Andrej Rubljovot. Meg kell nézni. Vagy el kell olvasni az azonos című irodalmi forgató-
könyvet. Megrázó mű. Porba sújtja az embert és fölemeli. Hallgattam utána. Sírtam utá-
na. Mosolyogtam utána. Erőt kaptam általa. És nem tudom feledni Boriszkát, a harangön-
tőt.  
Ezernégyszázhuszonhárom márciusában járunk, egy nagyherceg birtokán, valahol 
Oroszországban. A kis parasztház udvarát trágyás hó borítja. Egy esetlen, sovány legény 
az elferdült kapuoszlopra próbálja visszaakasztani a kapuszárnyat. Ő Boriszka, a ha-
rangöntő mester fia. Ahogy bajlódik a kapuval, négy lovas katona érkezik. 
– Ez-é Nyikolaj harangöntő háza?  
– Ez – feleli Boriszka.  
– Apád a mester?  
– Apám – bólint a legény. Ferde metszésű szeme nyomban éberré válik.  
– No, hívd ki akkor.  
– Nincs itt. – Boriszka tovább bajlódik a nehéz kapuszárnynyal.  
– Hát hol van?  
– Meghalt – hangzik a nyikorgó kapuszárny mögül A katona megköszörüli a torkát és azt 
kérdi:  
– Hát… Gavrila harangöntő merre lakik?  
  Gavrila? – A nyirkos deszkák mögül előbukkan a legényke furcsán vidám arca. – Meg-
halt Gavrila is. És Kaszjar mester is meghalt, Ivaskát pedig elhurcolták a hordabéliek.  
A katonák hallgatnak, a legrangosabbra néznek.  
– Ezt is megértük, nincs aki harangot öntsön… – mormolja az, és megfordítja a lovát.  
A legény, mintha kígyó csípte volna, a lovasok után iramodik.  
– Megöntöm én a harangot! Vigyetek magatokkal! Hé!  
– No, tágulj innen! – mérgesedik meg a katona.  
– Ti bánjátok! Én tudom a harangöntés titkát, de meg nem mondom!  
A lovasok megtorpannak.  
– Mit beszélsz?  
 – Tudom a titkot. Apám rám bízta, amikor haldoklott! Senki rajtam kívül nem tudja!  
 
Nem lehetett rövidebben idézni a jelenetet. Mert ezzel kezdődik mindaz, amiről beszélni 
szeretnék.  
 



Boriszkát, a siheder legényt végül megbízza a nagyherceg, öntsön harangot. És Boriszka 
nekilát. Agyagot keres. Hetekig kutat a megfelelő agyag után. Sáros gödrökben csúszik, 
domboldalakat túr fel. Segítői, az öreg mesterek már rég kiegyeznek, jó lesz, amit talál-
tak. De Boriszka nem nyugszik. Azt a zsíros, jó szagú, szürkésbarna márgát keresi, ami-
nek nincs receptje, aminek nem tudja a lelőhelyét… Mert ekkor már gyanítjuk, minden 
titkot nem mondott el neki az apja…  
És megleli. És ott, messze a várostól elkezdik ásni az öntésre szolgáló óriási gödröt. 
Boriszka maga is lázas igyekezettel, mámoros örömmel nekilát. No, ássunk együtt, fordul 
a mesterekhez. A legöregebb kihúzza magát.  
– Mi nem kubikusok vagyunk, hanem öntőmesterek! Nem túrjuk a földet…  
Akkor Boriszka, a siheder fölegyenesedik, az öntőmesterre néz:  
–  Tudjátok, mit mondott nekem apám a halála előtt? Hogy minden harangöntőnek magá-
nak kell az öntőgödröt megásnia! Ő csak vénségére értette meg ezt. Ennyit mondott és 
meghalt…  
Hetek múlva áll a gödör. Az utolsó tapasztásokat végzik a hatalmas öntőformán. Boriszka 
szeme gyulladt a nemalvástól. Szenvedélye egy-két segítőjére is átragad.  
Már áll az olvasztókemence. Boriszka ezüstöt mér az ötezer pudos haranghoz. Még egy 
fél pud ezüstöt követel.  
– Kell még, értitek?  
Kétségbeesetten kiabál.  
– Nem fog megszólalni a harang…!  
Bolondnak nézik, megszállottnak. De megkapja az ezüstöt.  
Négy kemencében lobog, morajlik az olvadt érc. Az öntőmesterek Boriszka jelzését vár-
ják. Boriszka megnyalja száraz, kicserepesedett ajkát, torkát izgalom szorongatja. Bólint. 
Az öntőmesterek nyílást törnek a kemencéken… A vakító fém bömbölő, sistergő mormo-
lás közepette ömlik az öntőformába… Boriszka oldalra billentett fejjel hallgatja az ezüst 
és réz és vas mennydörgő muzsikáját, elfúló hangon kiáltoz:  
– Öntsétek! Rajtaaaa! Uram, segélj! Segélj! Öntséééétek!  
Este van. A hűlő gödörben ott a megrepedezett öntőforma. Boriszka leüti róla az első 
darabot. Megszállottan töri, szaggatja, bontja az összeégett cserepet. Már sötét van, ami-
kor az óriási, kormos harang ott áll csupaszon. Másnap lesz a nagy nap…  
Oszlopokra szerelt csigákon vastag kötelek. Száz és száz kar feszül meg, mire a harang 
imbolyogva felbukkan a gödörből. Végre szilárdan függ, nyelve beakasztva hallgat a he-
lyén. Körben a mező feketéllik az emberektől. A nyárfákon fürtökben lógnak a bámuló 
gyerekek. Megjönnek a püspökök, a nagyherceg. Int a kezével…  
Boriszka keresztet vet, és megindul a harang felé. Megmarkolja a kötelet. Lassan megló-
dul a súlyos harangnyelv… És amikor döngve-bongva megszólal a harang, és szava el-
úszik a néma sokaság fölött, Boriszka diadalmas kiáltást hallat, aztán megroggyanó térd-
del leroskad a földre. Amikor felkel, kisfiúarcán a felszabadult öröm könnyei csurog-
nak…  
Így. Ahogy Boriszka. Csak így szabad harangot önteni. Komolyan, makacsul, türelmes 
szenvedéllyel… Ahogy az elfeledett Ancsel Éva írta: Harangot nem lehet önteni apáink 
tapasztalata nélkül. De az örökölt tudás nem elég hozzá. S aki nincs megelégedve a ha-
ranggal, amit öntött, csak pillanatnyi elkeseredésében vádolhatja őseit, amiért nem adták 
át a titkukat. Az átok ugyanis nem segít. Ehelyett jobb, ha útra kel, hogy még kiválóbb 
agyagot találjon, és tökéletesebb harangot öntsön.  
Elindulunk-e agyagot keresni…  
Ez az első kérdés. „ 



Lélekhangoló 

Út a Célhoz 

OVI-HÍREK 
 

Tanévünk zárása után gyermeknapok vártak ránk. Több napra szerveztünk játékokat, progra-
mokat, amelyek változatos élményekkel gazdagították csoportunk életét. A tornaszobában, 
majd az udvaron mozgásos játékokat szerveztünk, gyümölcssalátát készítettünk. Egyik napon 
az óvó nénik bábjátékkal lepték meg a gyermekeket, de vendégünk volt a Meseerdő bábszín-
ház is. A nagyobb gyermekek segíthettek a gyermeknapi palacsintasütésben. Az ugráló vár 
idén is nagy kedvencnek bizonyult! A legnagyobb melegben jól esett a fák hűsében elfogyasz-
tott jégkrém! Pihenésként barkácsoltunk. A családi délutánon két bográcsban főtt a paprikás 
krumpli vacsorára. Kirándulásunkat a csákberényi  Vértes-hegy tanösvényére szerveztük, jól 
esett a hegymászás, a farönkök birtokba vétele. 
A forró nyári napokon „vizes” játékokkal, hideg gyümölcsökkel, jégkrémmel frissülünk az 
árnyat adó fák és homokozó alatt. Csoportunk életét diákok segítik: Klaudia, Dóri és Kinga. 
Július 25-től elcsendesedik az óvoda, kezdetét veszi a festés, parkettalakkozás, nagytakarítás, 
hogy augusztus 29-én, hétfőn reggel minden a megszokott rendben várja az óvodásokat. 
A nyári időszakban a pet-palack és papírszállítás szünetel. Szeptembertől a megszokott helyen 
lehet elhelyezni az újrahasznosítható hulladékokat. Köszönjük mindenki türelmét! 
 

    Kriszti óvó néni 

Úton voltam, egy hosszabbon. Sok mindent láttam, átéltem, tapasztaltam. Olyan úton jár-
tam, melyet előttem már sok-sok ember végigjárt, így mindenhol sárga nyilak jelezték, hogy 
merre tovább. 

 Persze, többen is mentünk ezen az úton, valaki gyorsabban-lassabban, valaki nehezebb 
hátizsákkal, valaki anélkül, valaki sántikálva, fájdalmakkal lépkedett, valaki teljesítménytúra-
ként letudta a távot.  

Volt olyan nap, amikor egy-egy ember mellém szegődött, és ahogy beszélni kezdett, 
könnyebbé vált az út, mert csacsogásával beragyogta napomat. 

Volt, amit elveszítettem, volt, amit direkt hagytam el. Volt, hogy erősnek éreztem magam, 
volt, hogy megsérültem. 

Volt, hogy gyorsan haladtam, volt, hogy eltereltek másfelé, és kerülővel juthattam csak 
tovább. 

De egy biztos volt: a Cél.  Hiszen emiatt voltam úton. 
Milyen jó, hogy Jézus megmondta, hogy Ő maga az Út, hogy végül eljuthassunk az atyai 

házba. Adott nekünk irányjelzőket is, időnként leveszi a terhet a vállunkról, társakat ad rövi-
debb-hosszabb időre, és ha eltévednénk - mert valóban nehéz néha ma észrevenni az Ő sárga 
nyilait-, akkor egyszerűen azt mondja: újratervezés. És ha kerülővel is, de újra a cél felé vezet 
bennünket szeretettel.  

Velünk jár, utat mutat, segít, hív. És csak azt szeretné, hogy élvezzük az utazást! 
Hát, csak el kell indulni! 
Jó utat! 



    

Július a kertben 
 
 
Július az év legmelegebb hónapja. Ha nem esik az eső, azt öntözéssel pótolni 
kell. Naponta juttassunk vizet a balkonládákba, virágvályúkba vagy dézsába 
ültetett növényeknek. Kaszáláskor, gyomláláskor, a növények visszavágásakor 
sok zöld hulladék keletkezik. Ezekből kiváló komposzt lesz, ha nitrogéntartal-
mú műtrágyát is szórunk közé és időnként belocsoljuk. 
A kert állandó gondozást igényel. A gyepet rendszeresen nyírjuk, elnyílás után 
a rózsa hajtását jól fejlett rügyre vágjuk vissza, szükség szerint kombinált sze-
rekkel permetezzünk, gyomláljunk, kapáljunk. 
A zöldségeskertben a paradicsom hónaljhajtásait folyamatosan távolítsuk el, 
az erős növekedésűeket kössük karóhoz vagy huzalhoz. A karfiol fejlődő ró-
zsáira törjünk 1-2 levelet. Zöldborsót, babot, salátát még vethetünk, palántáz-
hatunk még fejes, kel- és vörös káposztát, karalábét, őszi karfiolt is. 
A gyümölcsösben folytassuk a hajtásválogatást, gyümölcsritkítást, a lehullott 
termést szedjük fel és a fertőzötteket semmisítsük meg. A letermett szeder és 
málna vesszőit tőből vágjuk ki és égessük el. A szamócaágyat kapáljuk, öntöz-
zük, az ostorindákat távolítsuk el. Újabb szamócaágyat is létesíthetünk. 
A szőlőben kötözzük támrendszerhez a megnövekedett hajtásokat, a levelek 
hónaljában fejlődött hajtásokat távolítsuk el vagy 1-2 levélre csípjük vissza. 
Az erős hajtásokat csonkázzuk, vagyis a csúcsát vágjuk le a továbbnövekedés 
megakadályozása céljából. Az új telepítésű szőlőnél ezt ne tegyük, hagyjuk 
zavartalanul fejlődni. 
Növényeket is szaporíthatunk: az íriszeket tőosztással, a lomblevelű díszcser-
jék egy részét zölddugványozással. A hónap végén már szemezhetjük a rózsát 
és a gyümölcsfák fajtáinak nagy részét. 
 
Továbbra is szeretettel várják kedves vásárlóikat a móri piac udvari gazdabolt 
dolgozói! 

 



Gyereksarok 
Ivanics Gabriella rovata 

Keressétek meg a különbségeket a két kép között! 


