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Szuhanics Albert:
Államiságunk ünnepe
Ím a nyarat koronázza augusztus hava.
Királyságot hirdet nekünk, mint a korona.
Magasztos király a nyárban, benne ős erő.
Áldása, mely harmatoz ránk, gyümölcsérlelő.
Államiságunk ünnepe, legnagyobb ünnep,
Ezer éves királyságunk, megtart bennünket.
Magyaroknak koronája, népünket jelenti,
Megszentelt tárgy, jogi személy, időknek feletti!
Azt hirdeti, országunknak léte földön, égen,
Örökkön az Istennél van, ahogy egykor régen.
Új kenyér az új búzából, szalagdíszben áll,
Piros-fehér-zöld e szalag, s éhezőkre vár.
Éhezzük mi szép és igaz, az emberi szót,
Magyar létnek biztonságát, és a földi jót.
Mivé lettünk, István király, tekints végre ránk!
Ugye zokogsz, fáj a szíved országod iránt!
Legyen bőség, jövőnk nekünk, legyen sok gyerek.
Legyen kenyér, legyen gyümölcs amit egyenek!
Legyen bor, békesség, búza, erény, szeretet,
Legyen munka, megbecsülés, s boldog emberek!
Ím augusztus üzenete, s huszadika vár.
Ünnepeljünk újra ismét, István a király!
Nemzedékről-nemzedékre mindig így legyen.
Áradjon ránk áldás, erő, bőség, kegyelem!

Önkormányzati Hírek
Tájékoztató a testületi ülésekről!
Elmúlt időszakban 1 rendkívüli testületi ülést tartott a Képviselő-testület.
2016. augusztus 8-án „rendkívüli” ülésén 3 napirendi pontot tárgyaltunk.
3 /2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Rendelet módosítással egyszerűsítettük az iskoláztatási támogatás igénybevételét.
Módosítás alapján települési támogatás nyújtható az általános és középiskolai tanulmányokat folytató gyerekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására. Annak a személynek jár támogatás, akinek a családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
400%-át, 114.000 Ft-ot.
A támogatás iránti kérelem tárgyév július és augusztus hónapban nyújtható
be. Kötelező melléklete a tanköteles gyermek tanulói jogviszonyának igazolása (diák igazolvány vagy iskolalátogatási igazolás), és a család összes nettó jövedelméről szóló igazolás.
A támogatás összege gyermekenként 5000 Ft. melynek felhasználását
számlák bemutatásával kell igazolni.
Sport park pályázat.
Képviselő-testület döntött, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti SzabadidősEgészség Sportpark Programról szóló 1314/2016. (VI. 30.) Kormány határozatban foglaltak alapján 150m2-es sportpark kialakítására. Sport park kültéri
erősítő, kondi gépeket tartalmaz.
Helyszínként a művelődési házhoz tartozó focipálya melletti rész lett megjelölve.
Önkormányzati díjak odaítélése.
Önkormányzati testület a beérkezett javaslatok alapján döntött a „Legszebb
porta, Büszkék vagyunk Rád és a Közösségért” cím díjazottjainak személyéről.
Díjak átadására a falunapon kerül sor.
Következő soros testületi gyűlés időpontja 2016.szeptember 29. 17 óra.
Végh Rudolf
Polgármester

Egyházi Hírek
Kedves Testvérek!
Szeretnénk itt is megköszönni a Rózsafüzér társulat adományát, 4 darab olajgyertyát. Ezeket a
gyertyákat a Mária oltáron helyeztük el.
Isten fizesse meg!
Egyházi hozzájárulás befizetésére továbbra is a szentmisék előtt és után van lehetőség.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Lélekhangoló
Jelentem: a sas felszállt
Egy napon egy ember egy sastojást talált az erdőben, hazavitte és tyúkjai fészkébe tette. A
sasfióka egyszerre kelt ki a csibékkel és velük növekedett.
Így a sas azt csinálta, amit a tyúkok, mivel azt hitte ő is tyúk. Kapirgált gilisztákat és rovarokat keresve, kotyogott, emelgette szárnyait, alig emelkedve a talaj fölé, mint a többi tyúk.
Múltak az évek, és egy napon nagyon magasan a feje fölött a tiszta égbolton nagyszerű
madarat látott méltóságosan és kecsesen lebegni az erős fuvallatok közepette, és csak időnként lebbentette meg hatalmas szárnyait. Egy ideig tisztelettel figyelte, majd megkérdezte
szomszéldjától: „Ki ez?” „Ez a sas, a madarak királya – válaszolt az egyik öreg tyúk.”
És innen, kedves Olvasó, választhatsz, a történet kétféleképpen folytatódhat. Te döntesz,
melyikre szeretnél emlékezni:
…”De ne is gondolj rá! Mi mások vagyunk annál a fent keringő sasnál.” Így hát nem gondolt rá többé, és úgy élte le életét az udvarban, hogy végig tyúknak hitte magát.
…”Akár Te is lehetsz ilyen! Hiszen benned is megvan hozzá az erő! Te is az éghez tartozol. Tárd ki szárnyadat, és repülj!” A sas kitárta szárnyait, akkorára, mint még előtte soha. És
ahogy suhintott vele, könnyedén emelkedni is kezdett. Végül győzelmes kiáltással felszállt az
ég felé. És azóta is ott kering fent a magasban, mert ő, a madarak királya, az éghez tartozik.

Nevezetes események, évfordulók
augusztusban
Kapuváry Tibor rovata

Nemzetközi vonatkozású események, évfordulók
Az Anyatejes Táplálás Világnapja
1992-től augusztus 1-én tartják világszerte az anyatejes táplálás világnapját, más
néven a szoptatás világnapját. Egyre több csecsemő hal meg szerte a világon
azért, mert nem jut anyatejhez. Ezért indította el az Egészségügyi Világszervezet
és az UNICEF átfogó programját a csecsemők egészséges táplálása érdekében.
Az anyatej folyamatosan alakul a gyermek igényeihez összetételében, mennyiségében egyaránt: speciális védelmet nyújt a kórokozók ellen, immunrendszer erősítő, valamint vitaminokban és nyomelemekben gazdag. Ugyanakkor a szoptatás
egy olyan élményt ad mind az édesanyának, mind gyermekének, ami egy életre
szól: anya-gyermek kapcsolat szavak nélkül.
A pisai ferde torony alapkőletétele
1173. augusztus 9-én rakták le Pisa városában a híres ferde torony alapkövét,
melyet aztán – a történelem viharai folytán – majdnem 200 éven keresztül építettek. A talaj minősége és az elégtelen alapozás miatt megdőlt „ferde” torony már a
14. század óta igazi építészeti kuriózumnak számít, pedig hasonló épületek máshol is szép számmal találhatóak a világban.
A Panama-csatorna megnyitása
1914. augusztus 15-én adták át a forgalomnak a Föld egyik legjelentősebb mesterséges vízi útvonalát, a Csendes-óceánt a Karib-tengerrel összekötő Panamacsatornát, melyen elsőként az Ancon nevű teherhajó haladhatott át. A keskeny
közép-amerikai földszorost átszelő 77 kilométeres vízi útvonal megnyitása után a
hajók a kockázatos Magellán-szoros helyett egy kényelmesebb utat választhattak,
ezen áthaladva pedig több mint 10 000 kilométeres utat spóroltak meg. A Panama-csatorna a 20. század során legalább akkora hasznot hozott, mint szuezi párja,
miközben – bonyolult kivitelezése nyomán – a modern világ hét csodája egyikének is megválasztották.

Magyar vonatkozású események, évfordulók

Megkezdődik Kőszeg ostroma

1532. augusztus 5-én kezdte meg I. Szulejmán oszmán szultán (ur. 1520-1566) hatalmas hadserege Kőszeg várának ostromát, melyet Jurisich Miklós kapitány a majdnem százszoros túlerővel szemben 25 napon át hősiesen védelmezett. A török ágyúk
napokig lőtték Kőszeget, hogy megadásra kényszerítsék Jurisichot. Miután a vár
védői nem törtek meg, 13-án a szultán rohamot vezényelt a falak ellen, de a janicsárok támadását a védők muskétatűzzel és ádáz közelharcban sikeresen visszaverték.
A következő napok során a törökök megpróbálták lőpor segítségével felrobbantani a
falakat, de Jurisichék ügyességének köszönhetően gyakorlatilag csak egyetlen kísérlet hozott sikert. Ezt követően a törökök egy újabb sikertelen roham után ostromtornyok építésébe fogtak, melyeket a védők gyújtogatással próbáltak megsemmisíteni.
A várkapitány számos segélykérő levelet írt Ferdinándhoz, ám az uralkodó nem
mozgósította Bécset védő seregeit. Jurisich tehát teljes reménytelenségben készülhetett az általános támadásra, melyet Szulejmán serege 27-én indított meg. A küzdelem több mint 24 órán át tartott, és, bár az oszmánok kitűzték Kőszeg tornyaira a
lófarkas zászlót, a védők a vár belsejében így sem adták meg magukat. A megsemmisítő török roham 29-én következett volna, de – máig rejtély, mi okból – a szultán
felajánlotta, hogy amennyiben Jurisich beleegyezik a lófarkas lobogó kitűzésébe –
tehát jelképesen átadja a várat –, Kőszeg az ő kezén maradhat. Miután a Jurisichnak
alig 200 embere maradt, elfogadta Szulejmán ajánlatát, így a törökök 11 órakor elvonultak a vár alól – ennek emlékére Kőszegen máig délelőtt 11-kor szólalnak meg
a harangok. A várvédők kitartása nem volt hiábavaló, hősies küzdelmük számos határvidéken fekvő erősséget és települést megmentett az oszmán hódítástól, helytállásuk azóta is a magyar történelem egyik legdicsőbb haditettének számít, mely leginkább arra tanít, hogy a győzelem reményét még a legkilátástalanabb helyzetben sem
szabad feladni.

A Magyar Fotográfia Napja
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége kezdeményezte a
magyar fotográfia napjának megünneplését augusztus 29-én. Ezen a napon készült
Magyarországon először nyilvános rendezvényen fénykép (dagerrotípia). Minden
fotótörténeti forrásmunka egybehangzóan állítja, hogy 1840. augusztus 29-én, a Magyar Tudós Társaság ülésén Vállas Antal bemutatta, miként lehet képet alkotni a
fénysugarak segítségével fényérzékeny nyersanyagon. Ez a nap alkalom arra, hogy a
társadalom figyelmét a fotókultúrára és egyben a fotótörténeti értékekre irányítsuk.

Süssünk-főzzünk finomat!
Szerző: Szunomár Kata

Ha augusztus, akkor cukkini!
Csak nyolc napra mentünk el nyaralni, de mire megjöttünk, a kisujjnyi bébi
cukkinikből félelmetes 2-2,5 kilós óriások lettek. Nem akartam hinni a szememnek. Tócsnit már többször ettünk idén, rántani meg több oknál fogva nem szeretek.
Mit csináljak ezekkel a szörnyetegekkel, tettem fel magamnak a kérdést. Minden
rosszban van valami jó! Ez a kisebb kulináris probléma adta az e havi inspirációt a
cikkemhez. Szerencsére, az előző évek cukkini-dömpingjéből tanulva már felvérteztem magam több tucat szuper recepttel, amiket a család minden tagja szívesen
fogyaszt. Elő a recept gyűjteménnyel, éljen az ezerarcú cukkini!

Cukkini muszaka - Ha nincs padlizsánunk, akkor is elkészíthetjük ezt a
népszerű görög rakott ételt!
Hozzávalók (4 fő részére):
1 nagy cukkini
4 db burgonya (kisebb)
300 g darált marhahús
2 gerezd fokhagyma
só, bors
Besamel szószhoz: 3 dkg vaj
3 dl tej, 1 tojás

2 dl paradicsomszósz
40 dkg konzerv paradicsom
1 közepes db vöröshagyma
3 ek olívaolaj
1 kávéskanál fahéj
1 púpozott ek finomliszt
5-10 dkg reszelt edami sajt

A krumplit megmossuk, sós vízben megfőzzük, leszűrjük, kihűtjük. Ez idő alatt
teflon serpenyőben, pici olajon pirítsuk meg a fél centi vastag cukkini karikák
mindkét oldalát. Egy másik lábasban az olívaolajat felhevítjük, rátesszük a finomra vágott vöröshagymát, a fokhagymát és pár percig pirítjuk. Mehet rá a hús, kevergessük fehéredésig. Sózzuk, borsozzuk, majd adjuk hozzá a paradicsomokat és
a fahéjat. Főzzük 20 percig kis lángon. Készítsünk besamelt: a vajat olvasszuk fel,
majd adjuk hozzá a lisztet és keverjük el. Lassan öntsük hozzá a langyos tejet és
kevergessük, míg be nem sűrűsödik. Vegyük le a tűzről, hogy kicsit kihűljön. Adjuk hozzá a tojást, keverjük el, sózzuk, borsozzuk. Egy magasabb falú tepsit vajazzunk ki, majd karikázzuk bele a krumplit. Kanalazzuk rá a húsos masszát, nyomogassuk le és mehet rá az elősütött cukkini. Öntsük rá a besamelt, majd szórjuk rá a
reszelt sajtot.

Tegyük 180 fokra előmelegített sütőbe és süssük 20-25 percig, míg a sajt szépen
meg nem sül. Tálalás előtt pihentessük 20 percet.

Bazsalikomos cukkini krémleves
Hozzávalók (4-6 fő részére): 2 zsenge cukkini, fél csésze rizs, 1 db vöröshagyma 2
gerezd fokhagyma, 1 db leveskocka, 2 ek napraforgóolaj, só, bors, 1 marék friss
bazsalikom levél, tökmagolaj és kifli a díszítéshez.

A cukkinit nem hámozzuk, ha zsenge, csak kis kockára vágjuk. Olívaolajon
megpirítjuk az apróra vágott hagymát és a zúzott fokhagymát. Rádobjuk a
zöldségeket, a rizst és annyi vizet teszünk rá, hogy ellepje. Hozzáadjuk a
leveskockát és félig lefedve kb. 20 percig főzzük. A tűzről levéve hozzáadjuk az összevágott bazsalikomot és botmixerrel pürésítjük, ha kell még, fűszerezzük. Tálaláskor tökmagolajjal megcsepegtetjük, pirított kifli karikákkal tálaljuk.

Cukkinis brownie - Tojás- és tejmentes, mégis mindenki szereti. Egyszerű,
gyors kevert sütemény.
Hozzávalók (8-10 fő részére):
½ bögre (125 ml) olaj
1 bögre (250 ml) cukor
2 teáskanál vanília aroma (folyékony)
2 bögre búzaliszt
1/2 bögre kakaó por (natúr, cukormentes) 1 ½ teáskanál sütőpor
2 bögre
hámozott/durvára reszelt cukkini (kb.1 közepes cukkini) 2 csipet só ½ bögre
durvára vágott dió (elhagyható)
Egy nagy tálban elkeverjük az olajat, cukrot, aromát. Egy kisebb tálban összevegyítjük a lisztet, kakaóport, sütőport, sót. Bekapcsoljuk a sütőt 175 fokra és egy kb.
20x25 cm-es tepsit vagy jénait kibélelünk sütőpapírral. Beleöntjük a lisztes keveréket a cukros-olajos nagy tálba, összekeverjük kicsit és hozzáadjuk a cukkinit is.
Eleinte nagyon száraz és nehéz keverni, de addig csináljuk, míg az egész átnedvesedik a cukkinitől. Belekeverjük a diót is. Nem lesz folyós a tészta, ezért kanállal
kell szétosztogatni a tepsiben. Én nagy kanálnyi halmokat szoktam rakni, közel
egymáshoz. Kb. 25 percig sütjük. Akkor kész, ha a forró süti tetejét enyhén megnyomjuk az ujjunkkal és visszaugrik. Nem szabad túlsütni, kiszárítani. Langyosan
tálaljuk egy bögre hideg tejjel vagy egy gombóc vanília fagyival.

Irodalmi szemezgető
Kedves Olvasó!
Augusztus 20-án rengeteg ünnepelnivalója van a magyarnak. István király,
államalapítás, alkotmány és Szent Korona ünnepe, Szent Jobb körmenet, új kenyér, munkaszünet, tűzijáték, aratóünnepek…
Történelmünket olvasgatva egyértelműen látszik, hogy az ünnep tárgyát mindig az éppen
aktuális politikai nézetek határozták meg. Egyetlen dolog fontosságát azonban soha nem
lehetett megkérdőjelezni, értéke felbecsülhetetlen, volt és lesz. Az alábbi verset is azért
választottam, mert nem csak az éltető kenyeret, de az azt készítő kezet is, a mögötte rejlő,
szorgalmas, kitartó, kemény magyar embert is dicséri.
Augusztus 20-a váljon tehát Mindenki egészségére!
Pálföldiné Kulkov Anita

Pataki Edit: Áldott kenyér
áldott a kéz, mely a kenyérért dolgozik,
áldott, ha trágyát szór,
áldott, ha földet szánt,
áldott, ha gazt irt, permetez,
ha gépeit
az életért vezényli éj-nap
hét határt;
áldott a kéz,
kötélt ha hurkol harmaton,
s ha szór szét rend közt
hajnalon és vak napon,
áldott, ha rendet vág,
ha markot ver, ha köt,
kévét keresztel, rak kocsit,
majd asztagot,
áldott, ha csépel, s lesz mag,
szalma, pelyva és törek,
áldott, ha gépeivel – magát kimélve –
megrövidíti ugyanezt;
áldott, ha lisztet őröl,
korpát és darát,
kovászol és dagaszt,
keleszt, szakajt, formáz,

kenyér, pogácsa, lángos, kifli, kiscipó,
kuglóf, fánk, béles, rétes, torta – mind de jó!,
áldott a kéz, ha a lángot vezényli, hogy
finomra süljön, s kézbe foghatod;
legyen, ki szeg,
legyen, ki szel,
s mindig legyen mit osztani...
legyen kenyér,
legyen elég kenyér,
legyen mindig elég kenyér,
jusson mindenkinek mindig elég kenyér,
áldott, ki szeg,
áldott, ki szel,
áldott, ki ad
(ha tettet szemrehányás nem kisér),
áldott, ki kér
s ki elfogad,
s nem fintorogva válogat, és nem fecsérl,
áldott, mi úgy lesz részünk, mint a vér,
áldott kenyér,
mely ezredekre értünk lett a kincs,
kenyér, kenyér,
legyen fekete, barna vagy fehér,
halál, ha nincs,
s csak akkor döbbenünk rá, mennyit ér,
s áldott a száj, ha megköszönni kész
morzsáit is...
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Augusztus a kertben
Augusztusban tovább tart a meleg, legalábbis 20-a tájáig. Ezért a hónap első
felében öntözzünk, hogy a termőrügyek és a termés megfelelően kifejlődjön.
Különösen fontos ez a fagyérzékeny növényeknél (pl. füge, gránátalma, selyemakác). Permetezzünk továbbra is, főleg a pajzstetvek és rózsánál a fekete
levélfoltosság ellen.
E hónap a legalkalmasabb a díszfa-, díszcserje-, rózsa- és gyümölcsfa fajták
szemzéssel való szaporítására. Az alany rendszertanilag közelálló, tehát rokon
faj vagy fajta legyen. T- vagy chipszemzést alkalmazzunk. Az örökzöld levelű
díszcserjéket (boróka, lonc, kecskerágó, borostyán stb.) szaporítsuk félfás dugvánnyal.
A fenyőket és lomblevelű örökzöldeket a hónap közepétől ültethetjük végleges
helyükre. Még elegendő idő áll rendelkezésükre, hogy a fagyokig begyökeresedjenek, mert a megmaradó levelük télen is párologtat.
Már el lehet kezdeni a kora tavasszal virágzó hóvirág, nárcisz, tulipán stb.
hagymáinak kiültetését. Új gyepet is létesíthetünk még. Az évelők tőosztása
most esedékes. Megkezdhetjük az egynyári virágok magszedését.
Muskátli dugványt készíthetünk az elvirágzott hajtásvégek levágásával.
A zöldségeskertbe még vethető hónapos retek, áttelelő spenót, sóska és saláta.
A gyümölcsösben a terméssel terhelt ágakat támasszuk alá. Most van ideje a
cseresznye- és meggyfák koronájának ritkítására, levágására.
A szőlőben a csonkázás, kötözés most is aktuális. A fürtöket beárnyékoló leveleket és rothadó fürtöket távolítsuk el.

Szeretettel várják kedves vásárlóikat a móri piac udvari gazdabolt
dolgozói!

Gyereksarok
Ivanics Gabriella rovata

