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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Pár éve nagy divat volt
húsvétkor a csokitojáson kí-
vül élõ nyulat is ajándékoz-
ni. Ennek a divatnak több
éven át sikeresen ellenállt
Csaba. Mindig sikerült meg-
gyõzni a gyereket arról, hogy
ez miért rossz ötlet. A végsõ
érv mindig az volt, hogy mit
csinálnak a nyúllal húsvét
után, hiszen nem maradhat
örökké a lakásban. Ez az érv
azért mûködött, mert a gye-
rekek nem találtak rá meg-
oldást.

A következõ évben a gye-
rekek már rutinosan vágtak
neki az élõ nyuszi projekt-
nek. Taktikát változtattak, a
nagyin keresztül indultak tá-
madásba. A nagymamák ne-
hezen tudnak ellenállni az
unokáknak - engedékenyeb-
bek. A sok könyörgés ha-
tására a nagyi megígérte,
hogy majd vigyáz a nyúlra
húsvét után. Már csak apát
kellett meggyõzni.

Csaba, hogy rövidre zár-
ja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: - Mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbe-
netére volt rá megoldás: a
nagyi vigyáz rá! Csaba nem
erre a válaszra számított.
Döbbentében csak ennyit
tudott mondani: – Ha a
nagymama megígérte, ak-
kor lehet...

Másnap már hajnalban
izgatottan készültek a gye-
rekek – jön a nagyi, indul-
nak a nyúlért. A tenyésztõ-
nél volt mindenfajta nyuszi,
fehér, tarka, még fekete is. A
gyerekek sokáig nem tudtak
választani. A nagyi a tanács-
talanságot látva egy gyakor-
latias érvvel próbálta a dön-
tést segíteni: Ne a tarkát vá-
lasszátok! Annak nem jó a
húsa …

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Majd a nagymama…

A tavasz beköszöntével idõ-
szerûvé vált a gyümölcsfák
ápolása, metszése is. Ennek ap-
ropóján tartottak gyümölcster-
mesztési és növényvédelmi
elõadást .

és
kertészmérnökök vezet-

ték be a jelenlévõket a gyü-
mölcstermesztés, a metszés, a
növényvédelem és a permete-
zés világába a helyi IKSZT-ben.
A szakemberek bemutatták,
hogyan is kell metszeni az
alma-, a körte- és a szilvafákat,
de részletes tájékoztatást kap-
tak az õszibarack, a kajszi, a
cseresznye- és meggyfák ter-
mesztési módszereirõl is. A
permetezés és a növényvéde-
lem fontosságáról is szó esett.
Elmondták, hogy melyik fát

Semjénházán
Antal Tamás Tóth Ro-

land

Metszési elõadás és gyakorlat Semjénházán
milyen szerrel, s mikor érde-
mes kezelni, mikor ártalmas és
mikor hasznos a gyümölcsfák-
nak a vegyszerek használata.

Az elméletet természetesen
gyakorlat is követte. Az elõadás
egyik résztvevõje felajánlotta,
hogy a közeli Sándor-hegyen
levõ birtokán közösen metsszék
meg a gyümölcsfákat, s ez által
élõben is megtapasztalhatják
mindazt, amit ez elõadás során
hallottak, láttak. Mind az elmé-
leti, mind pedig a gyakorlati
oktatás nagy sikert aratott a
résztvevõk körében, akik sok
tapasztalattal lettek gazdagabbak.

Preksen-Ifka ÁgnesElõször az elméleti ismeretek bõvültek.

Aztán gyakorlati bemutatóra került sor.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Rajz: Farkas László

Tanulékony kuncsaft

– Jocókám, aztán valami hatástanulmány készült-e errõl
a lõrérõl?!


