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A római naptárban a hónap eredetileg a fantázi-
átlan Quintilis, „Ötödik” nevet viselte, mivel az
egykori márciusi évkezdéstől számítva az ötödik
hónap volt. I.e. 44-ben Marcus Antonius hízelgő
javaslatára nevezték el júliusnak Julius
Caesarról, aki e hónap 12. napján született.

Júliusra esett akkor is, ott is a
mezőgazdasági munkák dandárja, de azért
ünnep is akadt egy-kettő. 5-én volt
a Poplifugia, a „Nép menekülése”
ünnep, melynek eredetével az
egykori szerzők sem voltak
tisztában, ezért bizonyos történelmi
eseményekkel próbálták kapcsolat-
ba hozni. 

A 18. századi nyelvújítók el-
nevezése szerint a július: halászonos.

A népi kalendárium Szent Jakab
havának, nyárhónak, áldás havá-
nak is nevezi. 

A július az aratás hónapja. 
A termés betakarításának sikerességét számos
népszokással igyekeztek elősegíteni.

Az aratást kalapemeléssel, imádsággal,
fohászkodással kezdték. A munkálatokhoz szük-
séges eszközöket a templomkertben össze-
gyűjtötték, ahol a pap megszentelte, majd az
aratók a búzatábla szélén letérdeltek, keresztet
vetettek, s elkezdődött az aratás.

Az első és az utolsó learatott búzaszálaknak
nagy jelentőséget tulajdonítottak. Ha az elsőből
készített kévéből ettek a baromfiak, akkor attól

egészségesek és termékeny lettek, ha pedig az
arató a derekára kötötte, elűzte a fájdalmát. 

Az utolsó kévéből aratókoszorút készítettek,
amit a gazdának adtak váltság fejében, amit ő a
mestergerendára akasztott (ebből a koszorúból
kimorzsolt szemeket a vetendők közé keverték
tavasszal, hogy jó termés legyen), jelezve a
munka végeztét.

Az aratókat elsőként meglátogató
gazdát a learatott gabona szal-
májával megkötözték, s ő borral és
pénzzel kiválthatta magát.

A legtöbb aratási szokás az aratás
végéhez kapcsolódott. Egy talpalat-
nyi gabonát meghagytak aratat-
lanul, hogy jövőre is jó termésük
legyen, és hogy jusson az ég
madarainak is.

Egyházi ünnepek:
július 2.: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél 
július 3.: Szent Tamás apostol emlékezete 

Jeles napok:
július 2.: Móricz Zsigmond születésnapja (1879)
július 22.: A nándorfehérvári diadal emléknapja (1456)
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Kata

Aratás kézzel... ...és géppel



Őshonos háziállataink
– kutyafajták –
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Puli, pumi, mudi

A terelőkutyák közé tartoznak. Tudod, miben segítették őseink életét? A pásztorélet megkönnyítése céljából
tartották őket, mozgékony, energikus pásztorkutya fajták. A nyáj terelésének minden csínját-bínját hamar elsajátí-

tották, pontosan megértették a pásztor utasításait. Legjellemzőbb tulajdonságuk, hogy semmitől sem félnek és
bárkivel képesek a birka-juhnyáj védelmében szembeszállni, utóbbi leginkább a vakmerően bátor, hangos, na-
gyobb állatok, mint szarvasmarha, kecske terelésére is alkalmas pumira jellemző. A közepes termetű

pásztorkutyák közül a legrövidebb szőrzetű mudi elsősorban a tiszántúli pásztoréletet segítette.
Ha július 3-4-én a Hortobágyon kirándulsz, érdemes ellátogatni a Pásztorok Ünnepe rendezvényre, ahol a színes,
izgalmas programok mellett többek között a pásztorélet haszonállataival is megismerkedhetsz.

Kuvasz, komondor

Őrzőkutyaként váltak ismertté a Kárpát–medencében való letelepedés óta. A pásztoremberek elsősorban a
farkastámadások ellen tartották őket. Tudtad, hogy e két kutyafajtát szándékosan fehér színűre nemesítették, így
rossz idő esetén is könnyen meg lehet különböztetni a farkasoktól? A kuvasz erős, izmos felépítésű, nagytestű,
bátor, jó szimatú, félelmet nem ismerő, éppen ezért a nomád pásztor, illetve a pásztorkodó állattenyésztő
leghűségesebb védelmezője. Az Ázsiából származó komondor könnyed mozgású, erőteljes szervezetű, jó
területvédő. Gazdájához feltétel nélkül ragaszkodik, de rendkívül önálló kutya.

Magyar agár, magyar vizsla, erdélyi kopó

A vadászkutyákat elsősorban sportvadászatra használják. A zsemlesárga színű magyar vizslát már a 11. század-
ban ismerték. Könnyen, gyorsan idomítható, tanulékony, éles szimatú, intelligens, jó memóriájú állat. 

A hihetetlen sebességű, hosszú távon igen kitartó magyar agarat nyúl, róka, őz elejtésére használják a vadászok.
Tudtad, hogy az első írásos emlékek az agárról Szent István királyunk idejéből valók, de Mátyás királyunk is
szenvedélyesen vadászott velük, majd elsősorban a nemesség körében terjedt el. A vizslához hasonlóan a nagy

mozgásigényű, hosszú lábú erdélyi kopó is ősi magyar kutyafajta. A középkorban főleg nagytestű állatok, mint a
bölény, medve, hiúz erdei vadászatánál használták.

Most pedig egy kis játékos fejtörésre hívlak titeket!
Találd ki, hogy melyik állatra gondoltam!
1. Erős állat, mint a ló, szamárforma termet, hátára nyereg való, ha nem cipel terhet. = ……………..
2. Sivatagban vezet útja, hátán málhája és púpja. = …………………
3. Pénze van, de némán tátog, nem tud adni–venni, ha kifogják, akkor mégis piacra fog menni. =…............
4. Királysága nem vitás, bár sörényes, nem koronás. = ……………………..
5. Sziklaszirtre rakja fészkét, magasra száll, onnan néz szét, aztán hirtelen lecsap. Karmai közt áldozat. = ……………..

Írta és összeállította:
Hajni

Az júniusi fejtörő megfejtései:                                                                                                                    
1. óriás panda; 2. gibbon; 3. kék bálna; 4. csillagteknős; 5. tigris; 6. vörös farkas;
7. mormota; 8. jávai orrszarvú; 9. hiúz; 10. európai bölény



Ügyeskedj!
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Keresd meg a 6 különbséget a két manó között! Karikázd be őket!

Hány tündért látsz elbújva a képen? Színezd ki őket!



Összeállította:
Zsuzsa

Rajzolj tündért!

Olvasd össze, milyen betűket rejtenek a tündérkártyák. Rajzold is le!
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Ügyeskedj!
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Versek

Sebestyén Réka, 7 és fél éves

Bereczle Viki, 7 és fél éves

Keresztényi Zsófia, 7 és fél éves

Szabó Ildikó:  Csodát tettem!

Álmomban csodát tehettem,
virágok tündére lettem,

méhecskével kergetőztem,
a szirmok közé rejtőztem,
mézlábú csokrot szedtem,

vele anyuhoz siettem.

Wellisch Róbert:  A tündér mosolya

Ha a tündér mogorva,
eltűnik a mosolya.
Eső esik, fúj a szél,

és az erdő sem mesél.

És ha ásít, mert álmos,
a természet magányos.
Amikor mélyen alszik,
a napsugár kialszik.

De ha végre mosolyog,
minden csillag felragyog,

ünnepel az ég és föld,
színük azúrkék és zöld.

Várnai Zseni: Nyári zene

Kis pacsirta zeng az égen,
bárány béget puha réten,
lubickol a kis halacska,
ringatja a patak habja.

Sárgarigó lombok árnyán,
fuvolázgat fuvoláján
illatot sodor a szellő,

lassan száll a fehér felhő.

Bogár zümmög, döng a méhe,
be szép is a nyár zenéje!
Dalolj te is, kis virágom,

mint a madár fönn az ágon.



Ne feledjétek, búvárkodjatok ti is! Ha különleges adatra bukkantok,
írjátok meg a szerkesztőség címére, és az újságba is bekerülhet
majd. Várom ötleteiteket!

Tudod-e, kik azok a tündérek? Hol találkozhatsz velük? 
Milyen kapcsolatban vannak az emberrel?

A tündér természetfölötti képességekkel rendelkező, kicsiny, ember formájú, csodás szépségű lény.
Egyes nyelvekben a tündér szó a latin „fata”, azaz sors szóra vezethető vissza.
A tündéreket különböző vidékeken más-más szóval illetik: tündér, tünde, tünemény, apró emberkék, jó
emberek.

A virágtündérek olyan gyönyörű lények, melyek egy fa, virág, bokor szellemét személyesítik meg. Bárhol
megtalálhatók, ahol növények élnek.

Akik találkoztak már tündérekkel, azok az alábbi módon jellemezték őket: arcuk angyali kinézetű; fülük
hegyes; szárnyuk törékeny, mint a pillangóé; egyes tündérek mezítláb járnak, mások virágsziromból és
levelekből készült cipőben. Ruhájuk lebbenő. A fiú tündérek hosszú inget viselnek.

A legalkalmasabb időpontok a tündérek felkutatására a szürkület, az éjfél, valamint a pirkadat előtti és
a dél körüli percek.
Ha meglátunk egy tündért, le ne vegyük róla a szemünket. Csak akkor láthatjuk a tündért, ha a tekin-
tetünk nem kalandozik el.

A tündérek sokat segítenek a bajba jutott embereken, állatokon, növényeken. Sok történet szól a
tündérek mentőakcióiról.
Sok történet szól arról, hogyan adták vissza tündérek emberek egészségét.
Ha egy gyerek kihullott tejfogát a párnája alá teszi, akkor egy fogtündér ajándékot ad érte.

Nemcsak a tündérek figyelték vigyázó szemmel az emberek életét, hanem az emberek is segítették a
tündérek életét. A kölcsönös barátság jegyében a falusi emberek gyakran tettek ki a tündéreknek
süteményt és egyéb ételt, valamint tiszta vízzel teli vödröket, amelyben a tündérek megmosdathatták
gyerekeiket.

Színezd ki
a rajzot!
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Összeállította:
Zsuzsa
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LAJOS U.:

Kézműves foglalkozás: július 12. (hétfő) 16.00-tól
Homokvárépítő-verseny: július 18. (vasárnap) 15.00-tól

Aszfaltrajzverseny: július 22. (csütörtök) 15.00-tól

HUSZTI ÚT:

Rekorderek napja: július 6. (kedd) 10.00-tól
Sportdélután: július 21. (szerda) 15.00-tól

KERÉK U.:

Sportdélután: július 14. (szerda) 16.00-tól
Kirándulás a NOÉ Állatmenhelyre: július 24. (szombat) 9.00-tól

ZEMPLÉN U.:

Zenebölcsi: hétfőnként, 10.00-tól
Kézműves foglalkozás: csütörtökönként, 16.00-tól

GYŰRŰ U.:

Kézműves foglalkozás: szerdánként, 15.30-tól
Anyukák kézművese: pontos időpontjáról érdeklődjenek a helyszínen!

SILVANUS SÉTÁNY:

Kézműves foglalkozás: péntekenként, 16.00-tól
Babamasszázs: szerdánként (bejelentkezés alapján)

SOLYMÁR UTCA:

Aszfaltrajzverseny: július 10. (szombat) 17.00-tól
Kézműves foglalkozás: július 20., 27. (kedd) 15.30-tól

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Információk



Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!

Egy kis tündérkét tudtok ruhába öltöztetni, ha kiszínezitek a ruhákat, majd ki is vágjátok őket! A visszahajtható fülek
segítségével rá is adhatjátok tündéretekre. A kis nyuszi pedig egyedül is megáll, ha hátrahajtjátok a támasztékát. 
Jó munkát kívánok!

Zsuzsa

M. 1.


