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Július - Nyárhó,  Szent Jakab hava

„Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,
Tikkatadt szöcskenyájak legelésznek rajta“ írja
Arany János a Toldiban. 

S bizony, a júliust a napsütés havának is
szokták nevezni, mivel ez a legmelegebb
hónapunk. Ilyenkor a Hortobágyon (vagy az
aszfalt fölött) gyakran láthatunk délibábot, de
gyakoriak a nyári zivatarok is. E
kaszasuhintó július elhozza az aratás
és a gyümölcsérés idejét is.

Ebben a hónapban született
Semmelweis Ignác orvos, Csontváry
Kosztka Tivadar festőművész, Kálvin
János vallásreformátor, Brunszvik
Teréz, az első magyar óvoda
megalapítója és Paál László
festőművész.

Csontváry 1853. július 5-én született
(egy hétgyermekes családba) Kisszebenben.
Édesapja gyógyszerész-orvos volt. Csontváry
Ungváron járt középiskolába, majd apja
patikájában dolgozott. 

1874-ben beiratkozott a budapesti
egyetemre, ahol először gyógyszerészetet, majd
jogot tanult. 1879-ben a nagy szegedi árvíz
idején ő is részt vett a mentési munkákban, ahol
meghűlt és beteg lett. Így a Tátrába utazott,
hogy ott a jó levegő meggyógyítsa. Itt - egy
gyönyörű szép vidéken - jutott arra a sorsdöntő
elhatározásra, hogy festő lesz. 

Bejárta Európát, hogy festészetet
tanuljon és lefesse, amit lát. Még
a Szentföldre is elutazott, mert
úgy érezte mindent látnia kell, 

amit le akar festeni. Csodálatos képeket
készített, de e gyermekien naiv és zseniálisan
intuitív művészetet kortársai nem értették meg.
Szegénységben, elhagyatottan halt meg 1919
nyarán.

Az első sikeres kiállítását csak 1930-ban
rendezték meg. Híressé csak halála után vált.

Kalendárium

Val lá si ün ne pek:
Július 2.: Sarlós Boldogasszony napja
Július 3.: Szent Tamás apostol ünnepe
Július 11.: Szent Benedek emléknapja
Július 25.: Szent Jakab apostol napja
Július 26.: Szent Anna ünnepe

Je les na pok:
Július 1.: Építészeti Világnap

Orvosok Napja (1918 óta Semmelweis Ignác 
emlékére)

Július 11.: Népesedési Világnap
Július 22.: Nándorfehérvári győzelem emléknapja 

(1456. július 22.)

Márti
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Csontváry: A magányos cédrus



Az erdei állatok életében nagy
szerepet töltenek be a fák. Formájukon,
nagyságukon múlik, milyen élőlények
találnak menedéket alattuk vagy az
ágaikon. Egyetlen fa igen sokféle állat
otthona, éléskamrája lehet.

Többek között menedéket és otthont
nyújt közönséges mókus számára is.

Túráitok során biztos találkoztatok
már ezzel a kis rágcsálóval, mely
narancsvörös színével és hosszú lompos
farkával igen feltűnő jelenség. 

A mókus olyan gyorsan szökken
fáról-fára, hogy az ember azt hinné, röpül.
Kis, hegyes karmai segítségével kapasz-
kodik a fák kérgébe. 

A mókus gallyacskákból és
levelekből épít fészket

magának. A kicsik
nem sokáig marad-
nak anyjuk mellett.
Hamar megvál-
nak a fészektől,
önellátóak lesz-

nek, és új

menedéket keresnek maguknak. Főként
mogyoróval, makkal és dióval
táplálkoznak, de elmajszolják a gom-
bákat, és a fák fiatal rügyeit is.

A mogyoró nemcsak a mókus ked-
venc elesége, hanem nagyon sok gyermek
és felnőtt is szereti. 

Ezzel a növénnyel a tisztások mentén,
erdőszéleken találkozhattok.
Szereti a meleget és a fényt. 

Hazánkban tömegesen
fordul elő, sőt a
kertekben is
több érté-
kes faja
m e g -
található. 
M a g j á n a k
zsírtartalma fe-
lülmúlja a dióét.

Ősszel vetik, ta-
vaszra kikel.
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Természetrajz

A hónap állata és növénye

1.  sötétzöld
2.  világoszöld
3.  sárgászöld
4. narancsvörös
5. fekete

Gizus

1

1

2

3

5

4



Mese
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Nem is oly rég 
- talán tegnap vagy

tegnapelőtt lehetett -
élt, éldegélt három jó

barát: a lobbanékony Filip
kutya, a kényeskedő Boly-

hos cica meg az ábrándos,
álmodozó kis sárga kanári -

Szívecske. Mindig együtt jár-
tak, ettek, alud-

tak, és sohase
veszekedtek. 

Egyszer azon-
ban a sétányon mit
láttak? Nagy, kerek
tükör állt a bokorhoz
támasztva. Filip tüstént odaszaladt
jókedvű ugrándozással, de ahogy
belepillantott, szőrét nyomban fel-
borzolta, s vicsorogni kezdett:
–  Hej, te gyáva kutya, ott! Csaholsz
meg morogsz idegen létedre, hát
nem tudod, hogy én vagyok a félel-
metes Filip? Gyertek, barátaim,
verjük meg! - ugatta a tükörbe. 

Bolyhos cica tüstént segít-
ségére ugrott, de ahogy a
tükörbe pillantott, mérges
pofikáját bársonyos mosoly

derítette fel, és bájosan ezt
dorombolta: 

– Hol van itt kutya? Én
csak egy gyönyörű cicát

látok. Szeretnék ba-
rátkozni vele!

– Hadd
nézzem! -

kérte Szívecske,
és a tükör elé
lebbent. 
– De hisz itt nincs se
kutya, se cica - dalolta -,
csak egy szépséges, sárga
kanári! Ugye, nem haragusz-
tok, ha eléneklem neki a
legszebb dalomat? 

– Micsoda cica
meg kanári? - hörrent
fel Filip – Kutya!
– Nem! - nyávogta
Bolyhos. - Cica!
– Nem igaz! - vágta
rá a másik kettő.
– Kanári! - fütyülte

élesen Szívecske.
De már ekkor a civakodásból

verekedés lett. S ekkor, egyszer csak
megpendült valami… Mind a hár-
man felkapták a fejüket és
odanéztek, bele a tükörbe.
Egyszerre. 

S ugyan mit láttak?..
Szörnyen elszégyellték magukat.
Filip bocsánatkérőn csóválni
kezdte farkát. Bolyhos a hátára
telepedett, és bársonyos man-
csával finoman átölelte a
nyakát. Szívecske meg
kimerülten, boldogan reb-
bent a cica fejére, s ott
dalra gyújtott. Ettől
kezdve sohase ve-
szekedtek.

Civakodás

Illusztrálta: Nagy Erika



b.  Színezd ki a rajzot!

c.  Totó - karikázd be a helyes választ!

d.  Keresd meg a növényt a szavakban!

e. Képrejtvény - Mi a megfejtés?
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- Zöld istállónkban piros szénát keresünk. 

- Virágról virágra szállok. (Hívás nélkül is.)

- Bozontos haját egy perc alatt kibogozom.

- Beteg a kerti fája? Pondróját szívesen kihúzom!

Összeállította: Zsuzsa

a.  Ki vagy mi adhatta fel az alábbi a apróhirdetéseket?

1. sárga
2. zöld
3. sötétzöld
4. narancssárga
5. sötétkék
6. lila
7. világoskék
8. vörös

– Hol élnek az indiánok?
1. Ázsiában   2. Amerikában   x. Afrikában

– Mi a nehezebb?
1. 1kg vas   2. 1kg libatoll   x. egyenlőek

– Hány nap van egy szökőévben?
1. 360   2. 365   x. 366

TEPERTŐ SZALMALÁNG RÁDIÓ

MEGGYÓGYÍT BABA

Ügyeskedj!

1+2 O L I
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Kiadja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központja 
Szerkesztő:Till Csaba  �A lapot írták: Bodnár Zita, Juhász Zsófia, Král Zsuzsa, 

Leleszné Borsi Gizella, Mészáros Márta, Szunai Orsolya, Tulezi Klára  �Tördelte: Farkas Péter �
Felelős kiadó: Győri-Dani Lajos � A NYOMDAI MUNKÁKAT A FOLPRINT GYORSNYOMDA VÉGEZTE

Levélcím: 1033 Budapest III, Miklós u.32.
Telefon: 388 - 87 - 60, 388 - 89 - 20
Fax: 368 - 42 - 83
E - mail: tunderkert@mmszbp.hu
Website: www.mmszbp.hu

Benedek-rend:

Nursiai Szent Benedek alapította Itáliában a szerzetesrendet. A rend
tagjai az „Ora et labora“ (Imádkozzál és dolgozzál) szellemében kívánták
elérni a keresztényi tökéletességet. 

A szerzetesek egy évi próbaidő után tettek fogadalmat. Arra kötelezték
magukat, hogy életük végéig a rend tagjai maradnak. A Benedek-rend gimná-
ziumai ma is működnek Győrött és Pannonhalmán.

Összeállította: Klári

Tudod e?-

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szociális Gondozó- és
Ápolóképző Szakiskola

Iskolánkban a diákok nappali tagozaton, két éves iskolarendszerű képzésben -
OKJ 33893302 számon nyilvántartott - szociális gondozó és ápoló szak-

képesítést kapnak. A tantárgyak három blokkba különíthetők el: a szociális,
egészségügyi és közismereti témák szerint. A szakképzés gyakorlat orientált. A ta-
nulók a képzési idő alatt 780 gyakorlati órát töltenek el. A szociális terepgyakorla-

tok 80 %-át az MMSZ intézményeiben, a kórházi gyakorlatokat pedig a Budai Irgalmasrendi
Kórházban végzik.

Célunk a szociális gondozás területén (időskorúak, hajléktalanok és fogyatékosok között)
elhelyezkedő ápolók képzése, akik egy team tagjaként felsőfokú végzettségű egészségügyi vagy szo-
ciális szakemberek irányításával képesek a gondozási és alapápolási feladatokat ellátni. Ezenkívül
rendelkezzenek mindazon mentális képességekkel, amelyek munkájukhoz szükségesek.

Jogi és tárgyi feltételek: Iskolánkban tandíjfizetési kötelezettség nincs. A tankönyveket az
iskola biztosítja. A távol lakó diákok számára kollégiumi elhelyezéséről gondoskodunk. Az iskola
elvégzése után lehetőség van a Szeretetszolgálat keretein belüli munkavállalásra.

A felvétel feltételei: 16 és 21 év közötti életkor, 18 éves kor alatt a 10. évfolyam sikeres befe-
jezése. A felvételről az iskola tanárai közösen döntenek egy felvételi beszélgetés után. 
Jelentkezési határidő: 2003 augusztusának végéig; Iskolánk címe: 1033 Budapest, Miklós u. 32.

További információ a 38-88-760 vagy a 38-88-920-as telefonszámon kapható.

Felhívás!

Háttér: Pannonhalmi Benczés Apátság



Lajos u.:
Kézműves foglalkozások kicsiknek: szerdánként 16.00-tól

Sportdélután: hétfőnként 15.00-tól
Agyagozás: délutánonként

Huszti út:
Családi-hétvége: július 26-27.

26-án (szombaton): egész napos kirándulás
27-én (vasárnap): Sportdélután

(A Családi-hétvége programjait az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja)

Agyagozás: hétfőnként 16.00-tól

Kerék u.:
Családi-hétvége: július 26-27. (a Huszti úttal közös rendezésben)

(A Családi-hétvége programjait az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja)

26-án (szombaton): egész napos kirándulás
27-én (vasárnap): Sportdélután

Kézműves foglalkozások: délutánonként
Az Egészségnapról a hirdetőtáblán olvashattok!

Zemplén u.:
A felújítás alatt ZÁRVA, utána a programok a szokott rendben!

Kézműves foglalkozás: kedden 16.00-tól, szombaton 15.00-től
Modern tánc oktatás: szerdán 16.00-tól

Tűzzománckészítés: keddenként 16.00-tól

Gyűrű u.:
Július 19-én: Születésnapi programok

Kézműves foglalkozás: kedden 16.00-tól, szombaton 15.00-től
Diavetítés: péntekenként 16.00-tól

Baba-mama klub: szerdánként 9.30-tól
(A Baba-mama klubot az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium támogatja)

Pingpong: kedden és csütörtökön 15.00-tól, vasárnap egész nap

Silvanus:
Videoklub: szerdánként 16.30-tól

A programváltozás jogát fenntartjuk!
Az egyéb programokat keressétek a hirdetőtáblákon!

Információk
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Július 20-án, vasárnap folytatódik sportvetélkedőnk. Most is arra kérünk, 
hogy megfejtéseidet add le az irodába.
Mindenkit várunk szeretettel, sok érdekes játékkal, versenyekkel.

Kérdéseink:

1. SOROLD FEL A TRIATLON VERSENYSZÁMAIT!

2. KARIKÁZD BE A KAKUKKTOJÁST, AMI NEM ILLIK 

EGY SPORTEMBER ÉTRENDJÉBE!

3. KÉSZÍTS PLAKÁTOT A SPORTNAPRÓL! (A plakátokat díjazni fogjuk!)

4. ÍRD LE 5 HÍRES SPORTOLÓNAK ÉS SPORTÁGÁNAK NEVÉT!
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Orsi, Zsófi

a, saláta

b, vitamin

c, pacalpörkölt

d, ásványvíz

e, hal



Készítsd
velünk!

Anyagszükséglet:
Krepp-papír és ragasztó

Elkészítés:
Krepp-papírból csinálj galacsinokat és ezzel díszítsd a virágot! Tetszőleges színnel
töltsd ki a virágot, majd a szárat és a levelet. A levélhez kétféle zöldet is használhatsz.
(Másik megoldás - csak a körvonalakat rakd ki!) Klári


