.i

,,Jon a dar6rzs, jon, mggsza$ol, dorm6$ s n vadr6zs6ra sz6ll.
m|rggs r6zsa mg$hajol - v6ros, dB karesumgg a ng6r."
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#ry{yry#sry
A piinktis

szombatjdt
nap (a

fl foveto
4 tpenteko

sz6, Otve-

nedik nap a jelent6se). A katolikus

egyhitz egyik

'

fr

iinnepe. A
Szentldlek eljdveteldt ds az egyhLz
megalapit6sdt tinneplik ezen a napon. A keresztdnys6g egyik leg6sibb iinnepe. Eredete az

6kori Izraelig vezetheto \I.
vissza. A ,sidOtag az {'

napon
":P:." az arat6s
.."'

befeje

meg az dltaluk k6szitett vir6gkosz6mitjuk, A keresztdny hisvdt szorfval.
mindig a tavaszi nap6jegyenl6s6get
^^6sutt obsitos
.IIIT
k0vet6en az els6 holdtrilte ut6n van. III
zalrJtt a vers
ttttt
A keresztdny vil6g r6gdta iinnepli 3*la beoltOz0tt
piturkOsdkor a tdl jelk6pes elteme- j6rta a falut, ahol cserdpdarabokkal,
tds6t. Ez a szokiis olyannyira elter- lyukas l5basokkal dobdltiik meg
jedt, hogy a kcizdpkorban mdg az "tiszteletnvilv6nit6skdnt".
Az iinnepl6s, melynek
fdnypontja az iikorsiitds
volt. A piinkosdi kiraly

a_,

piinkbsdOt pedig a hrisv6ti tinnept6l

,. .r __ r,, -,., ,,':. .t.,r .t,,,.,Prz
. ., @,- lanyok kedvence lett.
f,l Egyes vid6keken szok6s

7
V.i,
.?g

kdzul a
volt
legs
asztani,6
kirrilyn6.
tei
Az iinnep napjan, s6t

!,-

mAcnani4n sznL4s wnlf

'1

.*-F, kosdi r6zsa.., lr..,u*iP
dtelei az idei libasiilt,
11['.
Yl'm
r6ntott csirke uborkasa-

.Tt: nyes plle. lvras

lrasoK

dik napon langnyetvek a Srrnt vagJ s fia m6gis knyikz az Efisig,l[ rTrlil u , ?l1l:,rdi, _!"'Ypr rdlvs6sra jellemz6, hogy
sz6lltak le az apostolokra,
oUo'\|f;'n.rnt-art-msokriig.A
Wfint ,ofifu[o, rozs[as ,esszd ta[...
sezfiral megkapt5k a N'k
,\f-^.
, r.
rrrrrr,
szentlelket, amint an ki- 'M T't't s{rj, [afoff ef fr{res 1nef,gt,
S" ndpi versenyek gy6zesei
6ltal6ban csupiin egy
r6bban J6zus megigdrte
napra v6ltak koron6zott
nekik. Az apostolok taniuralkod6v6. Innen ered a
tilsdt a k0riilOtttik kiilOnr- .:-4 L!:^l--rr
^-^-I
-.r-ltrL^orsz6-,
b6z6 tAjav,'r6r, m6s
-z^
,,, .. , ewh6z is elfogadta a ndha kir^ri | ,,ount ororrufl#rrruJ,I"ttuTlj.rr;
gokb6l, idegen ndp"kbl.,,-^osz-

szegl'rilt

::",^1,-:t

-i'.;.',
egyike al|

cznle4cnlrlzol lriec6czitan

",lT'll
I li
vrz

ursrv I

tradici6ban

; ^

I

I
I

i^r^
*^n
deigtart

ffitXY

jelentds6t mennvire

| {[akirav''
,lkomotyan. ists
z 6secvhiiz
6sesyhtz ett6l | ^i*?;J;;r;"J.;^i;;:;,";;"
, ,:l
|I Jlrtoygtval
|
;;^#g'volt
a
"Iot
J6zsetuek a k
hivet szerzett, s9,k31
o r"
I
| *:";".
J4 s,eu!r..'
varraK Keresnenrry'
"?i",J..
helyen gyiilt cissze ra" ll^d]I
;;;i;il
T:c,lt6b1r
l
"
tT,Illll;?l
tat6sok ellenere is vdllalva ., ;p?i;iellett a legdnyeknek "b.lj:

^ "':^ I| egy
f.l, ,,,,,,,." rzv, vlzv felfigyelt az
| '^"v"'
!11 ,. I zonyitani, ki a legtigyesebb, kinek a | ,:1_::;";:"^-:;:):^-^ r- -^L^^", ^

iildtiztetdst.

husvdt sem rilland6 id6pontra esik' | [1 ;ry1
H

on I a p u n k

:

-i-atal

l6nyok koronriat6k I osszBallitotta: pintarJ6eint

www.nepfoiskola.hu/zalalkezdo.html
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t nuptfrf l1u
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A hubui{riam szfr u lutin

153$-hun ielert npg.

Osleililthd| u llo tlsfi trupjdhfl

szilrxrazih"

Jitnius 77. Barnabds
Sok helyen szdnakaszfll6 nap, de ekkor drdemes bizonyos gy6gyfiiveket is gyiijteni.
tfinius 13. Antal
Piiduai Szent Antal a szembetegek, a gyullad5sban
szenved6k oltalmaz6ja. Baranyiiban e napon gyujtjek

trEtszilztlnkun dt suh ldzhun ez vnlt uz eggeller tisi m6don a gy6gyit6 erejii
hirrgu u 4ihliu mdlfit.
lfr-17. szfzulttdl
*'' \c
hezbue rnirdeu mfuelt
Jdaef Attila:
embsr uluusfu. A rfgi
\f
"'W
NYAR
hslenidrtumuh u nuptfr rnelletf riu lFrugos kp dtJ, g 5 tJ afi{r,
'Arany
rurztihnnf
turtsl- rrv
6ram [5 fr6nn1{is 6g{i rbt.
muztuh. Az iinruprh,
lEziist [er{fuefrdz d ry{r
nupoh reniir
egy szeffticsf,gt 6s [er6 az ig.
hitgtsztj.lt
legfunrluigzpuilf
Jt)n a danlzq jdn, megszagof,
[Ann\g s avafrdzsdra szdff
nrunhdhhul, u rrillugnh
dlldrduul, mrtrruldgiui
fl. mirges r6zsa megfrajof ismtr fitkktl, ii r luto h vdrds, [e fotrcsrtm6g a n1dr,
hul erhiilrri futrit6Am eglre td66 kgy 1uggyands.
rnhhul trttfrht aztlttt
-4ulerr'l/6166 eper a fromofotn,
,lziziih" -kaL.
666is(a0t, zizzen a fotksz.
Ddriumuuh n rfgi
{)
Qifiar gu66aszt a fomfiofotn,
ruaptdmh leqiobh lqu-

A

;k

is

itbx
u
trruhh

ggnmdrguit fulgtutuu
iggthtzett ufgighinfmi r ttntrtsztl-

ili'

wEs

hiizelhslr
enrhereh
uupiuit,
iinirbr
neprit, legfnnfnsuhh
ttrEktngatgeit, u ngfri ldrrupuh fnlgunfn.

-tlinias

I

fi{nyaram.
OrtOgszekgren fror[ a szdf -

I fy glors an

6

ete

,,Szent AntaT

fizet'

.

-tl
'Urn"apld
a pi)nkosd utdni

mdsodik h6t csilt1rtoke.

Rdgen z6ld

gallyakb6l

virilgokkal diszitett frnapi
sdtrakat k6szitettek a falu

kiil6nbtiz6 pontjain,

ma

milr csak a templom korul.
Az egyhiz Krisztus testdt,

az oltari

szents6get

iinnepli e napon, 6s az
oltdriszentsdget kdrmenetben viszik a feldiszitett
sdhakban 6pitett oltdrhoz,
majd vissza a templomba.

A

sdtrak diszitmdnyeihez,

mint szentelt nOvdnyekhez

tdbb n6pi

hiedelem

fiiz6dik, foldmrivel6sben,
6llattartdsban, 6Ilatgy6gyit6sban hasm|ltftk. A
failgakat a kertben a
vetemdnyek kdze szfftdk,

hogy megv6djdk a
ndv6nyeket a fdrgekt6l.
Az frnapi sdtorb6l hozott
ftivet a hiurtetl al6 tett6k,
hogy ne csapjon a villiim a

csdttan d menny 6s megviffan

fri

zOldsdg, a ny6rias dtelek a

jellemz6k, igy pl. a trilt0tt karal6bd, a t0ltOtt paprika,

melynek ismertek kapros, paprik6s, paradicsomos

Sztlrrt3udtr i{uuu i NUdrpld

@@

4f

villtozatai es a gyiimdlcs0s pitdk.

Jilnius 15.'/i[o
A nyarat jelenti: a szantdfijldi ndvdnyek befbjeztdk

Jitnius 08. Meddrd
Els6sorban az id6j6sl6sr6l nevezetes. Ezen a napon nOveked6siikel
er6s lehiilds v6rhat6. Ha es6vel kOszcint be, akkor ez
tdbb hdtig is eltarthat: ,,ha Mediirdkor esik, negyven
napon esik".
tilnius 10. Margit
A retek- a k6poszta-, a lenvet6s ideje.

es az drds id6szaka krivetkezik. A r6kok

ds a halak is mdr teljesen

kifejl6dtek.

%tnius 24. Jdnos
Virdgos szent J6nos vagy Szent Istv6n a nyiiri
napfordul6 tinnepe. Az ev legrdvidebb ljszl,kdjit
Eurdpa nagy rdszdn 6si ritusokkal iinneplik. N6lunk a

fiatalok ttangrdsdt 6s szentiv6ni enekeit emlithetjUk.

Sok helyen a tizbe

H o n Ia p u n k

:

www. nepfo i sko

la.

-gonoszriz6s cdlj6b6l-

hu/z alalkezdo.html

gyow

Jilfr.as 26. Anna naP

hiedel

A ny6r delel6je, a b6lok €s az Anna-napi bricsrik ideje'
Az els6 Anna-b6lt az 1860-as dvekben.rendeztdk
Balatonftireden, az6ta hagyom6nnyd v6lt. Ew6l 6we

Szent

elkezd6dhet

az aratis. Az 6szi rdpa ds a

retek

vet6napjakdnt is emlitik.

tilnius 29. Pdter ds Pdl naPia
A n6phit szerint ilyenkor szakad

meg a gabona t0ve,
kezd6dhet az aratis. Az emberek kimentek megn6zri a

bitzhl,

A bricsri a falu temploma vdd6szentjdnek 0nnep6t
jelenti. Ilyenkor megielennek a kiiltinbdz6 iirusok,
m6zeskaldcsosok, korhinta, cdlldv6lde stb. Rokonok,
ismer6scik jOnnek l6togat6ba, a b6sdges 6tkez6sek

iiurnep

sokszo

nagy miel6bb befejezzdk, min6l kevesebb szem akalm6val hosszti sorban vonulnak fel az iinnepi
u.ri".n kfrba. Az aratAshoz tartalmas, kiad6s 6teleket finoms6gok. ime egy dunrintuli falu Anna-napi
lY.is f6ztek, sokszor bricsrij 6nak iinnepi ebed meniij e :
vagY kesziteltdk az fn'
b
r Ty(fthrisleves finommetdlttel,

h

Pl,

lebbencs,

tarhonYa,

o

paprik6s krumPli stb.

A haliszok

Ludask6sa libam6jszeletkdkkel, siilt libavdnel
6s

libatdP0rtYiivel diszifve,

6s

p6rolt k6poszt6val,

v6d6szentjiikkdnt, patr6nusukk6nt
o Zilldbabf6zel6k phrolt felsilllal,
tiszteltdk Szent Pdtert. Az egykori hal6szcdhek
o Paprikds csirke galuskdval 6s gomb6s tizzsel,
ilyenkor tartottik gytil6stiket, ekkor volt a legdny- ds
o Farsangi f6nk.
mesteravat6s. Voltak olyan vid6kek, ahol a halaszok
rudra kOtOtt ponttyal j6rtik' vdgig a falut, vdsarl6ikat Senki ne higgye azonban, hogy itt az ebdd vdget 6rt,
ktiszdntve, akik kaldccsal, borral venddgelt6k meg megfelel6 sziinet ut6n folytat6dott.
6ket. Mdsnap a hallszok rendeztek vend6gs6get
. Liba- ds kacsapecsenye kovdszos ubork6val
l.

az a hiedelem, hogY
els6nek hallja meg

a

mdg abban az 6vben
megrr6siil vagY fdrjhez megY.

-iliiLias

I

fizlrrt Jukuh fruuu / Ngdrqf

@6F

!rttius

.
.
r
.
o
r

Kapros-tur6s, k6poszt6s 6s alm6s r6tes,

Mogyor6krdmtorta,

Kajszibarackfagylalt,
VegyesaPr6siitem6nYek,
Gytim0lcs, sajt, feketek6v6.

Termdszetesen megfelel6

feh6r-

6s

vdr0sborok is keriiltek az asztaha, €s az ebdd'
a leiriis szerint belenyult a k6s6 6jszak6ba'

2. Sarl1s BoldogasszonY

Asszonyoknak dolo$ilto nap' Ekkor tartj6k az aratdsi
v6s6rokat.

Jrttius 5. Sarolta
Ha es6vel kOsz0nt be, rossz lesz

a di6- ds a

mogyor6term6s.

Argasztax l-firsasxzffiU fiuuu /

@6F

Augusztus

1

5. N ag

b o I do gas sz

NUSrurLd

4i

onY

Jitfius 7j. Margit
Ha es6t, zivatarl hoz, ,,mdrges Margit"-nak nevezik'
Ha ezen a napon j6 id6 van, akkor a hagyomany
szerint elkezd6dhet a szabadban val6 fiird6z6s'

leszrek a legiobb toj6k.

Jilfius 20. Ill6s
Augusztus 16. R6kus
6si kigy6- 6s medveiinnep, a pdsztoroknak dologtilt6 A ridegen tartott szarvasmarhiik vdd6szentje.
nap. Gonoszj6r6 napnak is sz6mit; gyakran zivatart,
Augusztus 20.Istvdn
j6ges6t hoz.
Szent Istv6n magyat kir6ly iinnepe' Ezen a napon mar
Jfitius 20. Ddniel
azt$buzdb6l siitik a kenYeret'
Ha Ill6s nem hoz esot, Danielt6l vrirhatjuk
J {ttius 2 2. Mdr i a- Ma gdo lna

Sz6psdgvar6zsol6 nap' Az e napon v6gott le6nyhaj
biztos sikert arat.
M6ria-Magdolna is zivatarthoz6 napnak szfrmit
liltius 25. Jakab

Ezen a napon 6ll meg a sz6l6 n0

Augusztus 24. Bertalan
Sok helyen 6szkezd6 f,oP, f6regirtilst, takaritiist,
szell6ztetdst tartanak.

1sszed 1| itofta

ddesedni.Ha Jakab naPja denis, j6
sz6mithatunk, de nincs kiziwa a zivatar sem'

Hon Iapu

nk

:

www.nepfoiskola.hu/zalalkezdo.html
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/"/lrap";olr,

Sap;,; Jn,a/nti //luko' So*u-t

Plla"u J"^pL^l.,

2001 tauatzdo o Sa/a,i

n/Lrngrott iinnepi

jeliilik

Htilgyeim 6s Uraim!
Tisztelt tinnepl6 Ktiztins6g!

tArgy akat,

l"oralla/

kOds teriiletiiket.

Egyik leggyakoribb jelkdp
cimerhordoz6

Kedves Bardtaim!

z

-

tdtgy, miiLr:

ds

az

Tl
f
t-J

jetk6pet
oldon6k
6sirettdk

emberisdg tOrtdnetdben 6korban is a ziszl6 volt. Ma az az illtaluk felt, tisztelt tdrgyat ,
rendkiWli szerepiik van a 6llam fiiggetlensdgdnek, szuvene- gyakran 6llatot vagy 61lati testrdszt,
jelk6peknek. Az 6skorba, az ritdsdnak legfontosabb jelkdpe;
gondolkodris
elvont
kialakul6s6hoz felsdgjelvdny.
nyflik vissza a jelkdpek hasznillata.
riszrsdgek, fogalA csal6dok, t0rzsek, nemzets6gek,
l6dtak hozzA. A

tehdt

a

k6zdssdgek, dsszetarto-

f['t
II

a

agancsot, szdrnyat, karmot.
stilizilt kdp6t. igy a
r6maiak sast 6brazol6 k6pet. A
t0rcik ndpek, akikkel a honfoglal6s
dlete Srin is el6tt egyiitt dltiink, farkast, a
csapat zilszlajdt. honfoglal6s el6tti magyarok szar-

z6sukat, m6sokt6l val6 kiiltinb0z6- vddelmezte
sdgiiket, a kdz6s mriltban gy0kerez6 Zdszl4s ilr: az orszAgnagyoknak

,

erzelmi, gondolati tartalmat kife- b6r6knak sajdt csapatot, banddjez6, elvont 6brdval, k6ppel jelzik. riumot ki6llitani kdpes, 6s kdteles
Ert a csal6d, kdzOssdg minden tagja urai. Zdszl6alj: egy csapat-

6ltal ismert ds tisztelt

koteldkhez tartozo katonai alakulat.

haszr6ljrlk

Loboe6: le-fel hrizhat6, vonhat6

fel

kdpet
hagyom6nyosan

kialakult szab6lyok szerint cimeriik
megalkot6s6n6l.
cimerrel meg-

A

pl:

K6s6bb ennek

vast, emldkeztetve magukat a szkita

6shazdra. Allamalapit6sunk

zdsunkat.

9r.6zinku Mih6lq

N6pi Kismest ersilgek Mthelye
Sgus

o

fowft

szo

ciifis

mun1gs

o

a

ki a k0z0s nemzethez val6 tarto-

z6szl6, f6leg haj6kon haszn6lj6k.

toad6 6 RgpzLs pe[ag

6ta

Szent Korona a cimeri.iLnk, ez fejezi

fr Fpzm{iaefdfisi

szaftgm6erefuwfr

Iddpont: 2001. jfiftius 25-30
Helyszin: tulintrenft t{dza 94i@tf6 (5t'aglfomizso)Kdpotn^a

t1r 4,

.
.
.
.

B6rtdrgyk6sz[t6
37.500 Ft
Sziiv6
35.000 Ft
Fazekas
37.500 Ft
Textiljdtdk k6szit6
33.500 Ft
A risniteti [Ija{az \sszes anlag frAftsdgdt tartahnazzdfr
,4.2 efftls zitett termf frg {a fintfuatd Eg.
munfulfott
miifu
mesteremfiere{ds szafutfuat6{aezetifr
A
Q
:

92/311-010 /204 aagy a 92/324-117-es tefefonszdmofom
9406it 06-30/227-6662
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ahogy

a mtiltkori

laP-

sz6rnban ig€rtem, most a

visszadrkezett

kdrd6ivek
alapjan elkdszitett keresztmetszetet pr6b6lom bemutatni, majd pedig a h6tkOznapi 6letben tapasztalhat6 pszicho-

A

visszadrkezett k6rd6ivek magas

szemdllyel besz1li meg kul6nbdz6
h6tkdznapi dletben teljesen m6st konfliktusait.
lemilsnak
za
tapasztalunk. Csal6dok 6lnek egym6s
segit<ik6szsdgdvel szemben, sajnos a

mellett irgy, hogy fel sem tiinik ha

tapasrtalatok

mennyire esnek egybe a kdrd6iv ered-

tartani az egyre gyorsul6 elvrir6sokkal,

A v6laszad6kn6l kiemelkedcien magas a
fef sofokf vdgzeftsdgiiek arinya (86%),

6s saj6t magunk lelki-testi egdszsdg€re
sem forditunk id6t, nem hogy
miisok6ra! Ha a bajban l6v6 kdts6gbees6sdben
segdlykdrds ilyen-olyan

vizsgilIv4 hogy ezek

a

a

a tlny a megk6rdez6s hely6vel

tek
val

a

csal6dtagok kdziil valakinek probl6m6ja
van, segitsdgre szorul. Mindenki rohan
a feladatai utrin, megpr6b6lunk l6p6st

l6giai kultrirrilts6gr6l esik sz6, meg-

ffiffilffiffi

dolog ha
oszani a

probl6m6nkat, 6m nem igazin sznrencsds, ha ebb6l kirekesztjtik a konfliktushelyzet tdbbi szerepl6j6t, mert igy csak

tiinetileg kezeljiik

a

probl6m6t. A

haritasn6l, elfojt6sn6l egy fokkal tekint-

het6 csak jobb v6lasznak

a

,,kidii-

h<ingdm magam". Ekkor ugyan felszin-

formrijahoz n)4r1, legtcibbszdr meg- re engedjiik a bennUnk felgyfilemlett
ijedunlq de az a legritk6bb esetben indulatokat, 6m ez megold6st t6volr6l
hogy a ZNE-vel alacsonyan kdpzert, fordul el6, hogy szakemberhez kiildjiik, sem jelent.
illetve k6pzetlen szemdlyek keriilndnek kisdrjtikl Talan fdliink a bajban l6vo A kapcsolatok milyensdgdt .firtat6
kapcsolatba, valamint a kdrdoiv kitol- fdlredrti sz6nd6kunkat. A segitsdg- kdrd6sndl, v6laszad6ink egy kiv6teldvel
t6se 6s visszajuttat6sa fakultativ volt, nyujt6s mik6ntje nagyban fiigg a mindannyian az " Altalitban szeretnek az
ilyen esetben 6ltakiban az drtelmis6g segitsdgnytjt6 intelligenciaszintjdt6l, emberek, j6l kijovdk veliik" altemakdr6ben magasabb az ene va16 hajlaa- hiszen vannak olyanok, akik Agy tivht viiasztottalg ami eg6szsdges 0ngondoljrlk minden gondra megoldiis a bizalomr6l, 6s az ernberi kapcsolataik
d6s6g.
pozitlv mogitdldsdnek volt6r6l adnak
A vdgzetts€g eleve felt6telezi a v6- zsongit6 - "brifelejt6" alkohol.
egfigyelhet6, hogy riltal6ban kdpet. Kiil0n emlitdsre 6rdemes annak a
laszok ir6nyults6g6t, kdrtilbeliili mi-

Ez

magyarAzhat6, 6ltal6ban nem j ellemz<i,

aki

lyensdgdt.

A

dnmaga

is

valamilyen

lelki probl6m6t6l szenved
v6laszol6k 7l%i-a kilzalkalmazott,
alkalmazott illetve kdztisztvisel6, l5olo (am nem er6s, m6r-m6r beteges
munkandlkiili, €s l4Yo nyugdijas. A mdrtdkben), az nyijt segito kezet, mert
munkandlkiiliek v6laszadrlsa drvende- iry remdnykedhet benne, hogy viszontes, mert feliil tudtak kerekedni a saj6t z6sul az 6 probl€m6ja is meghalprobldm6jukon, 6s mdg mindig nyitot- lgattatik. Termdszetesen ezzel nem azt
tak a vil6gra. (Bar nem tudni mi6ta tart akarom mondani, hogy minden segit6
ez a mrinkan6lkiilisdg). Erdekes lett szakm6ban dolgoz6 lelkileg s6riilt,
volna iisszehasonlitani korunk v6lla[- csup6n azt, hogy benntik nagyobb a
koz6j6nak 6s a l6tsz6lag csup6.Ln a hajlam erre a piiy|ra, 6s 6ltalaban a
szdrakoz6snak dl6 fiatalok vdlemdnydt m6sokon val6 segitdsre!
egy-egy kdzalkalmazotti vdlemdnnyel. Term€szetes igdnylink a lelki bdkdre Hiszen mindannyian tudjuk az utcrin ds

a

magan szfdrdban milyen tOrvdnyek

uralkodnak,
EletkOriilmdnyeket tekintve, az ifilagosn6l jobb helyzetet mutat, mivel k0zel 60
%-uk csal6di htnban t:1, 6s csupdn egy

f6 lakik egyiitt a sziil6kkel, 6m az o

a

6letkora

legalacsonyabb. Lakhely
szerint2SYo 6l falun 6,s 72Yo v6rosban.
Altlaban a falvakban 6l6kben jobban
6lnek mdg az el6lt6letek a pszichiatriai
betegekkel kapcsolatban, iirn drdekes,

harm6niara val6 trirekv6s. Err6l minden
v6laszad6nknak Dryanaz a vClemdnye,
6s senki sem vitatta cinikusan ldtezds€t,
mindannyian fgy drzik, tudj6k mikdnt
6rhetik el saj6t lelki b6k6jiiket.
A mindennapi dletben sajnos ez nem
igy "mrikddik". Ha tisztiiba is vagyunk
fontossiig6val, m6gsem ttir6diink vele
igaz6n. Megkdrdez6skor sokkal tobben

helyezik elokel6 helyre a nem anyagi

a szakmailag ebbe a beteg- csupan sokadrangriv6 v6lik, hogy
sdgkdrbe t^rtoz6 szenveddlybetegsdg kiegyensirlyozottak vagyunk-e, megktizul a tirlzott alkoholfogyasaast tole- yur-e az a bizonyos lelki bdkdnk.
Nagys6grendekkel nagyobb hangs(tlyt
fektetiink arra, hogy meglegyen

az

ahitott aut6, vagy 6ll6s.

reptik szerint kezeljiik az em- A mindennapokon akarva - akaratlarul

keriiliink konfliktushelyzetekbe.
mutatunk hajland6srigot

a

segits6g-

nyrijtdsra. Hogy dszrevegytik a m6sik
probldmdj6t a kapcsolat milyensdg6n,
m6lysdgdn

Ezek

megold6sa, illetve esetleges elodaziisa
is egydnt6l fugg. 43o/o 6rzi rigy, hogy a
konfliktus kipattanasakor, azon nyom-

ban tisztizrlia az illet6vel a felmeriilo

mtlik.
Hon

I

ap

a

v6lern6nye,

aki

nem

riltalinosftott, hanem pozitiv-negativ
ir6nyban jellemezte kapcsolatait. A
szdls6sdges lehet6sdgeket nem v6lasztotta senki, 6s nem akadt olyan sem, aki
csak 6rdekb6l barritkozik. Pedig valljuk

be

6szint6n, memyi ilyen embert
ismeriink! Ugyarigy sokan vannak
olyanok is, akik a hangulatemberek, 6s
ezzel nagym5rtdkben megkeserithetik
sajrit €s kdrnyezetiik €letdt. Gondoljunk
csak arra milyen, ha a fbnOkiink ,,bal
l6bbal kel fel", 6s semmi apr6s6g nem

keriili el firyelm6t, amit a szemiinkre ne
vethetne.

az a k6rd6s,

mit tenn€nk

Itt is

eleve mas

a

ult

embenel.

reakci6,

ha

ismer6sr6l, 6s m6s ha ismeretlenr6l van
sz6. Jelen esetben a legldbb vttlaszt a
lelkdre besz6lni"
,,megpr6b6lok
lehet6sdg kapt4 dm ttjbben is bejelciltdk

a

javakat azonban a gyakorlat azt ez mellett a ,,gondoskodom r6la''
mutatj4 hogy a mindennapi dletben v6laszt is. Akadt olyan, aki fontosnak

hogy

kapcsolatunkban betoltott sze-

vdlaszad6nak

unk

:

tartotta megiegyezni, azt, hogy az 6
k<imyezetdre nem jellemz6 az ilyen
ember, mintha an pr6b6ln6 bizonygatni,

hory a devianci6nak, €s szenved6lybetegs6gnek a l6tez6sdt is csak hirb6l
ismeri, teh6t 6 csak j6 ember lehet, aki

j6 emberekkel ismerkedik. (A
lakhelydre nem utalhat, mert a v6ros
ahol dl, pontosan az ellenkezojdrll

csak

hiresl).

(folytatjuk)

borgnesies Kriszlina
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Diom Qh4sz kirandulas
A
/.\
t- I

oktatils

az

cdl. Melynek

a

adott otthont.

Az

szakasza

a

meg tekintetiink. Kertjdhez

els6

6rve

kutyaugat6s 6s a baromfiudvarb6l
aidtitiisa volt a 5rkezb hangok UrOttdk meg frilUnelmdleti

Zaiaterv dpiilete

ket.

J\icit tovdbb hatadva a
szemtturk el6tt a trij kisz6le.lJ.z sedett ds ery hosszan elterUl6

oktat6s mdsodik
szalg.nai kirilndul6ssal

folytat6dott. Melyre a Zselici t6jv6-

Elfiaddsitt bemutatkozassal kezdte.

Elmondta, hogy Osszesen nyolcvanan laknak a stini erd6vel bvezett
tanyavil6gban, ahova nap mint nap

ktilon fogadott tandr jAr be a
fiatalok tanitisdra. K6zel tiz 6ve

mdhdszkedik, G0d0ll6n szerezte
delrni kdrzet teriilet6n taldlhat6 mez6n megldttuk a mdhkaptdrokat. meg mdhdsz szakkdpesitds6t. Kdt
Visnyesz6plakon keriilt sor 2001 Csodiiltuk az ott 616 emberek dve adt6k meg az engeddly biomdz
fprilis l8-an. Reggel 7 6rakor bdtorsrig6t, akik a XXI. szdzadzajos termeldsre. Szavait kaptarbontris

indultunk Zalaegerszegr6l, Nagyka- szinpaddnak h6tat forditva, 6nell6t6 kOvette, atrol a leend6 biomdhdszek
nizs6n keresztnl. 2 6riis utat ma- rendszerben termelik meg sajit szembesiilhettek a biogazd6lkodris
gunk mOgOtt hagyva drkeztiink a ri
fort6lyaival ds praktik6ival. A

somogyi erd6 szrik kis ritj6ra.
Ami l0 lcn-en keresztiil vezetett

a

stirtis6d6 lombkoron6k mdlydre. A busz Sltal jarhat6 rit

kOmydk csendessdge 6s nyugodts6ga hozz6j6nil Fenyvesi

;

:
i

Csaba biogazd6lkod6srinak feltdAz idilli t6j nyujtotta

teleihez.

vdgdre 6rve gumicsinnina v6ltotl6bbelinket, ds gyalogosan
folyattuk kitart6 meneteldsiinket
az erdei csap6son. Nagyon szdp

bdkessdgben,

tuk

annyi

h6rom6r6s ta-

rij

ismerettel ds tuddssal

felvdrtezve indultunk

napstitdses tavaszi id6nek 0r-

vissza

buszunkhoz. Hazafel| kissd f6radtan ds megdhezve tdrtiink be
Kaposv6rra egy dtterembe, ahonndt dhsdgiinket csillapitva folytattuk utunkat Zal6ig.

vendhettilnk a viszontags5gosabb
es6s napokat kdvet6en. Az erdei

tisv6ny fdl6r6s sdtdkis

a

pasrtalatszerz6st k0vet6en meg-

utan

az fimydkot
nyujt6 lombok al6l egy
kivezetett minket

vizeny6sebb fbldi rifta, A
civiliz6ci6 nyomait miir rdg nem
6rerti1k ennyire elveszetbrek.
Id6k0zben eldnk sietett Fenwesi
Csaba hflzigaztintk, aki az erdei

ftvesztdk0n keresztiil

Joggal

!

ir6nyt
mutatott a sz6mukra megdlhetdst ds

I

mondhatjuk

el,

hogy

drtdkes informiici6kkal gyara-

legfontosabb 6lelmi- V podoft tudrisunk, 6s nem
szereket 6s haszr6lati tArgyakat. Ez mindennapi dlmdnyekkel gazda-

rdsztilae

a

a hely a biomdhdszked6s meleg- godott kincsestdrunk e szep tavaszi
nyugodt 6letet nyujt6 tanyavilfug 6gy6nak bizonyult, mert ktizel s nap folyam6n.
feld. Amikor miir gondolataink azon

i6trt^k hogy

eltdvedttink

ds

tdvol gdpesitett 6s vegyszerezl mezbgazdasdgnak nyom6t se lehetett
tal6ini. A mdhes tulajdonosa ds a

legfeljebb csak erddsszel tal6lkozunk, egy h6zacska tetej6n akadt tanya gazddja Fenyvesi

H o n Ia p u n k

:

Csaba.
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EV5ZilK
KrqgToL6ilTO

KilPggZTil gLilgZOgilN
(10 f6re)
900 g
kdposzta
V0r0shagyma 1009
3og
Etotai
Etelecet 4cl
Krist6lycukor 209

Hozzfvalok:

Fejes

lg

Ktimdnymag
Konyhas6

'to

A vekony szeletekre vdgott fejes kdposztitt
dsszekeverjiik a s6val, a reszelt vdrOshagymdval,6s az
6rtilt ktim6nymaggal kb. 4 dl vizet eceffel ds cukorral
izesititurk, majd r60ntjiik a kilposdira, 6s l-3 6r6n
keresztiil htit6szekrdnyben drleljiik. Az olajat
t6lal6skor trntji.ik a tetejdre.
Energiatartulom I fbre: 274KJ (65kcal) fehdrje: 1,69,
zstr".

k6poszta
6009
Narancs 3009
Fejes sal6ta
3009
ntotaj
3cl
Citrom
2db
Krist6lycukor 20g
Konyhas6
59
Fejes

39, szenhidr6t: 8g.

A

k6posztrit ds a fejes sal6t6t v6kony metdltre, a
narancs kdtharmad6t gerezdekre szedve kisebb
szeletekre v6gjuk, 6s laz6n dsszekeverjiik, Le0ntjiik a
p6cl6vel ds a hrit6szekrdnyben 6rleljiik trilalSsig.

Pticl6: a maraddk narancs 6s citrom levdt kicsavarjuk,
hfsukat kikaparjuk ds dsszedolgozzuk az olajjal 6s
kevds s6val. izl6s szerint reszelt narancshdjat is
tehettink bele. Ha sztiksdges, 5-10 dl vizet adhatunk
hozz6.

Energiatartalom

I fore:362KJ (86kcal),

feh6rje: 1,4g,

KilPgsZTil ilNEgbOgilN
(10 fdre)

VORO

gKAPggzTA.gilhilTil ilbMilYilL

Hozzhval6k:

(10 f6re)
Hozzdval6k'.

6009
kriposzta
3009
Siirgardpa
P6r6hagyma 1009
2009
Kefir
3cl
Almaecet
Petrezselyem zdldje I csom6
lg
Bazsalikom
Lesty6n 0,5g
59
Konyhas6
Fejes

A kdposzt6t v6kony szeletekre,

V0r0sk6poszta

Alma
Metdl6hagyma

Citrom
Mdz
K6kuszreszel6k

Bfzacsira
Citromfti

a p6r6hagym6t karik6ra

v6gjuk, a sargardpdt apr6 lluki reszel6n lereszeljiik,
majd az almaecettel 6s s6val <isszekeverve addig
hagyjuk 6llni, Nnig a sal6ta6ntettel leOntjiik.
Ontet: a kefirt fzesitjiik, bazsalikommal, frissen v6gott,

vagy szhritott lestyilnlevdllel ds finomra

v6gott

petrezselyemzOlddel.

Energiatarttlom I f6re: l93KJ (46 kcal), fehdrje
29, zsn: 0,7g, szdnhidrdt: 7 ,49.
H on

lap

unk

:

600g
400g
2og

2,

3db

3og
2og
2og
O

)5o

-)--O

?o
Konyhris6
A metdltre v6gott k6posrt6t bes6zntk, majd f6l 6r6ig
Alhi hagyjuk, majd hozzd adjuk a kockrira v6gott
hdmozatlan alm6t, metdlohagymilt, a bizacsirht 6s a
citromftivet. Meglocsoljuk mdzzel,
izesitett
citromlevdllel 6s legal6bb egy 6r6n At 6rleljtik.
Tdlshiskor a tetejdre sz6rjuk a k6kuszreszel6ket.
Energiatartalom I fbre:297KJ (Tlkcal), feh6rje: 1,7g,
zsir : 0,5 g, szdnhidrifi: | 4,4g.
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VITilIIIINgALATil

ntir6nueoEs vEEYES silLilTil

(10f6re)

(10 f6re)

Hozzfval6k:

Savanyfk6poszta

Hozzfval6k:
l00g

400g

Csemegekukorica

Csemegelcukorica 3009
Ujhagyma
l00g
Paradicsompaprika 2009
Retek
l00g
2009
Zrildbors6
Kigy6uborka
200g
l00g
Tehdntur6
Sz6jabab
100g
2009
Alma
Joghurt
300g
lcl
Almaecet
Fokhagym6s sajt
l00g
20e
Ketchup
Cifrom
ldb
Vdrtishagyma
50g
Z0ldpetrezselyem
I csom6
50g
Etolaj
Paprikakr6m
209
I csom6
A tur6t sim6ra keverjiik a joghurttal, az iltszirt
Z0ldpetrezselyem
0,5g
Vasfii
citroml6vel, a paprikakrdmmel, a finomra viigott
59
Konyhas6
zOldpetrezselyemmel, majd rS0ntjiik a gbzben f1zltt 6s
A gbzben f6z1tt zsenge z0ldbors6t 6s lehiit0tt kukoriciira. Hozzdadjtk a vdkony karikSra
csemegekukoric6t, 6s a lesziirt sz6jababkonzervet szelt fjhagym6t, retket, ubork6t, majd hiit6ben drleljiik.
Osszekeverjiik, a met6ltre vdgott paradicsompaprik6val
ds az apr6 kock6kra v6gott hdmozatlan alm6t.

Trilal5s el6tt keverjiik bele az apr6ra v6gott (kocka)
sajtot, 6s megsz6rjuk aztjhagyma z0ldj6vel.

Meglocsoljuk saliitacintettel, lazdn 6tforgatjuk,

Energiatartalom

6s

legal6bb 7 6rhn 6t kereszttil htit6ben drleljiik.
Saldtadntet. az almaecetet j6l kikeverjiik az olajjal, a

I

f6re: 458KJ (lO9kcal), fehdrje:

7,9g, zsir:39, szdnhidr6t: 72,69.

reszelt v0r0shagym6val, a ketchuppal, kevds s6val,
morzsolt vasfiivel. A finomra v4gott z6ldpetrezselymet
t6lal6skor hintjtik a sal6ta tetejdre.

Energiatartalom
5,4

g, zsir'.

6,7

I

f6re: 576KJ (l38kcal),

g, szdnhidrtft:

fehdrje:

13,9 g.

gZENEVIEgKREM

(c6kl6val)
Hozzival6k:

vajkrdm
c6kla

l50g
l50e

Party

Mtnvfiuvsf,dTog KuKoRle{gAhilTil

foktagma

HozzAval6k:

Keszildsi mdd: A nyers cdkl6t lereszeljtik, a hozzival6klcal habosra keverjiik. (a cdkla helyett lehet pl:
s6rgarepa, stit6tdk)

800g

Csemegekukorica

Uitragyma
M6rv6nysajt
Joghurt
Kapor

A

6rtilt kdmdny

(10 f6re)

100g

200g
200g

I

Szerecsendi6

csom6
0,33g

gbzben megftizdtt kukoricdt dsszekeverjiik a
z6ldjdvel egyiitt kock6ra v6gott tijhagymdval, majd
lerintji.ik p6cldvel. Hiit6ben drleljilk, frissen v6gott

kaporral diszitjiik,
Pricld: a joghurtot elkeverjiik a finomra reszelt sajttal,
reszelt szerecsendi6val, apr6ra v6gott kaporlev6llel.
Energiatartalom I f6re: 760KJ (lSlkcal), fehdrje:
8,9g, zsfr: 6,89, sz6nhidrdt: 2lg.

H on

I

apu

nk

:

Ensirsrr

rEREnnEm:

Hozzfryal6k'.

tur6
siirgardpa
alma
I

2509
1009
50e

e.k. m6z

citroml6

Kdszttisi mtid:

Az 6tt0rt

teh6nfur6t elkeverjiik

a

mflzzeI, reszelt almdval ds s6rgardp6val, lzl6s szerint
citromldvel izesitjiik.

www.nepfoiskola.hu/zalalkezdo.html
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A csicseriborsdt el6z6 este be6ztatjuk,
mdsnap annyi s6svizben puhara fozzi*, hogy 6ppen
ellepje. Attdrjiik, a fliszerekkel izesitjiik, majd
margarinnal habosra keverjiik.
Kdsz{tdsi mdd:

BilBKREItI:
Hozz|val6k:

bab
'

.

3009

vOrOshagyma

1 k<izepes

olaj

fej

2 e.k.
kevds tejfol

tengeri s6
bazsalikom
borsikafri

A babot el6zb este be6ztatjuk, m6snap
puhrira f6zzik, (annyi vizben, hogy ellepje). A
hagym6t, olajat, izesit6ket risszeturmikszoljuk. Ha
nincs turmixgdp, a f6tt babot krumplinyom6n eftdiilk,
ze sitj iik, olajj al, tej ftillel habosra keverj iik.

Kdszftdsi rndd:

margarin
tejftl
vdr6shagyma

f

A

Kdsz{tisi mdd:
megpiritjuk, a

vajkdm
kefir
hagyma
ecetes uborka

pafty

':.'.

50g
2.5d1
50g

.

musmr
fehdrbors
tengeris6

zabot e1y kicsit

tejftllel, lereszelt

szitrazon

hagym6val,

l50g

izesit6kkel Osszekeverjtik, pihentedtik 5-10 percig. A
sajtot a margarinnal habosra keverjiik, hozzdadj* az

50g

izesitelt zabpelyhet. Egyszeni habos krdmet kapunk.

20g
100s

PilRIZfl KREM:

muslar
bors

Kisztldsi mdd: A sonk6t, ubork6t, hagym6t apr6
kockdkra v6gjuk, a kefirrel, vajkr6mmel 6s az
izesit6kkel habosra keverjiik. Turmixgdppel is

pdrizsi

2og

margarin

5og

kdszithetjiik a kr6met.

kefir

ldl

Hozzival6k:

zOldpetrezselyem
vdrOshagyma

mustiir
Kdszttdsi mdd: A piirizsit lereszeljiik,

ldb
margarin

100g
50o
--o

kefir
vOrrishagyma
must6r
2 petrezselyem

KREmgn0r:

).Os

Hozz|val6k:

bazsalikom
fehdrbors

Kiszftdsi mdd:

ahozzival6kal

eldolgozzuk.

A tojdst megf6zzitk,

majd a feh6rjdt

apr6ra v6gjuk, a v0rdshagym6t lereszeljiik, a margarint

a kefirrel, a f6tt tojAs sarghjfval 6s az

izesit6kkel

krdmsajt
kefir
alma (reszelt)

3009

bizacsira

ldl
1509

2og

Kdszftdsi mdd: A hozz|val6kat habosra keveriiik.

habosra keveriiik.

SileITKREM:
ESIESERIBoRgFJ KREM:
Hozz6val6k:
300g
100g

csicseribors6

margarin
vorOshagyma
must6r
tengeris6
fehdrbors

Hozz|val6k:

kdmsajt 4009
uborka
l00e

^t.
Camping

50o

-"D

(reszelt, fzl6s szerint lehet koviiszos)

vOrdshagyma 59
curry (ddes) izl6s szerint

Kiszitisi mdd: A hozzdval6kat habosra keveriiik.

borsikafli
z6ldpetrezselyem
H on I a p u n k

:
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d

il NYilRI +IIoNilPtoKBilN

Ha

termdszetes 6rny6kot nem
leliink, a krizismert nddpallo a titz6
Az 6lelmes m6hdszek mar nap meleg6b6l sokat elvesz. Ha

UNIUS

az els6

ak6cnyil6sra

lev6ndorolnak

a

ddli

tulheviilnek

a feszkek, a mdhek a

Az

legel6gon-

dok, any6sit6si mun-

nary reszdt
a szelllztetds munk6jan6l

begyijtOtt nekt6r

teriiletekre, majd onnan hrltdsre,

vonulnak 6szak feld.

UGUg
A jriliusi

k6latok ut6n olyan
ldpttink,

akdc dlik fel. Ha semmi miis m6d nincs, a amikor n6hdny h6ten beliil szinte
orszilgszerte miis-m6s id6ben virit. j6l takart feszek ftkitt a tiz6 napon minden fontosabb mdhdszeti ten-

Indokolt a tdbb ak6c legeltetdse, emeljiik meg kiss6 a kapt6rtet6t, nival6t v6gig kell dolgozrunk mert a tapasdalat szerint gyakorta hogy a Ievegri mozogjon alatta, s ne kicsiben. Augusztus mdr az

okoz kiesdst a hordiisban

az heviiljOn tul a f6szek.

er6teljesebb 6sszehriz6d6s id6szaka.

id6jdr6s. Ha pedig az els6 ak6c nem A k6nikul6t grakran villtla fel az A fiasit6s tOmOrebb lesz, kevesebb
sikeriil, akkor a mrisodikon majd 6trnenetileg hideg id6. A melegben keretre szoritkozik, mdzesebb
csak megtelnek a kann6k az aranyl6 kiterjedt fiasitds lrzdkeny a ldpekbe helyezkedik el. E^ az
akhcm1zzel. A virdgzirs els6 v6ltoz6sokra, ezdrt indokolt a risztOncis 0sszehriz6d6si folyamatot
napjaiban a mdh mdg alig tud mdrsdkelt takar6s. A friss leveg6t kell kdsleltetniink, id6ben kitolnunk.

valamicskdt gyrijteni,

mert

a

fgysem

itt

kapja

a

csal6d,

vir6gszirmok szorosan z6mak. A felesleges h6t sem itt adja le, ez5rt

k0vetkez6 5-7 nap

\,

a

halvanyul6 tartaldkokat, anyanevel6ket vizsgiil-

jelent6sdgd Pusztavacs kOrulbelflI juk at. Jegyzetelji.ink! A felfekteteft
egyiitt virit Debrecen k0rnydk6vel ttirzslapok sok munkrit6l menteds a Nyirsdggel. Az eltdrds sitenek beruriinket. A vizsg6lati
legfeljebb eg;r-kdt napos lehet. A munk6t el6re tervezziik! Gyeng6bb
harmadik v6ndorl6si kOrnydk csal6djainkat 6 l6putc6ig vagy
N6gr6s felso thja 6s a M6tta meger6sitjiik vagy eryesitjiik, ha
fensdges, kiss6 rideg rengetege, A tOrzset akarunk bel6le fejleszteni
felviddki akdc, a ritka fagyk6rokt6l 6szig. Tartaldkainkat rigy

eltekintve kOzepes,

c6lunk, hogy mindl ttibb

a fraslt6s 6s sok, fiatal mdh \egyen a

(viiltoz6 takar6 nem ilrthat a melegben:
vllSg!6ji, hegyi ak6cosokban 8-12 szigetel. Gondoskodjunk a kij6r6k
nap) a tcimeges hord6sd. Ez a hely6r6l ds mdrt6kdr6l. Lehet6leg
dand6r, Ekkor a mdh miir k0z6pen nyissuk meg a rdst.
kdnnyed6n hozzAfdr a nektdrhoz. Nagysiiga ink6bb a szellSzdsi
Ert a gyfijtdsi szakaszt k<jveti k6t- igdnyhez, mint a nagy hord6shoz
h6rom napig az elvirhgzitl amikor igazodjdk, amire m6r nem szfmitegyre kevesebbet mutat a mdrleg. hatunk. Rendezziik a csal6dokat a
Ezt a szakaszt lehet kihasan6lni a h6 els6 napjaiban. A kezel6sek
pergetdsre vagy tov6bbviindorliisra. szakaszosak legyenek. Ha tttbb
Legkordbban nyilnak az 6ltes erd6k id6nk van, akkor a tdrzscsal6dok
Kelebia kcimydkdn, Csrisz6rtdltds keriilnek kezel6sre. mfsodik
viddken. valamint a Dundntul ddli titemben a szaporulat, amikor pedig
rdsz6n. A ndpszerii, de az csak egy-kdt 6r6nk van, a

erd6irt6sok miatt

Az a

kaptdrokban.

Telelds szempontj6b6l legfontosabb

az

augusztusban lerakott pet6k
Az ezekbll kelt mdhek

mennyisdge.

telelnek majd 6t, ds alkotjak a
csal6dot 6prilis elejdig, amikorra
mir az fj generdci6 veszi 6I az 6let
fonal6t. A fiatal, er6s n6pessdgre
pedig azdrt van sziiksdg, hogy a
legeltetdssel, serkentdssel er6telje-

sebb petdz6sre Oszt0nz0tt anya
fiasit6sa mindl jobb gondoz6st
kapjon, mindl tdbb fehdrje 6pulj0n
be az egyedi fejl6dds sor6n minden

mdh testdbe. Munk6nkat fdszekrendezdssel kezdji.ik. T6gass6ga
kOzepes legyen. Tdvolitsuk el a

felig kidpitett l6peket 6s a
selejteseket. Az anya pet6z6si
terjeszkeddsdt se saizl6p, se elvir5g-

porosodott, elherdsedett l6p ne
gdtolja. A f6szekben annyi l6p

maradjon, amennyit a

ndp

rendezziJk, hogy egy mdzes- nagyj6b6l, lazSntakar. A tdbbi keret
hordilst nyujt. Ha ddlen nem sikeriilt vir6gporos l6p mellett legyen kdt is megfdr a kaptilrban, csak n6mi
a mdzfog6s, dszak p6tolja.
fias ds az esetleges ny6ri legel6n r6ssel ktl6nitsiik el a fdszek
begyril6 mdznek egy iires l6p. Ha az ldpjeit6l. A feszekben kdzepes
osztoff kaptdrban megszorulna az m6zkoszonis, kissd barn6s ldpek
ULNUg
anya, egy fias l6p fdszekbeli Iegyenek. A fiasit6sos resz a
Az 6ltal6nos ellen6rzds. bettiz6s6vel biztositunk neki helyet. szok6sos sorrendii. A fdszek kdt
nydri legeltetds h6napja, A s6riilt, elherdsedett ldpek most is, szdldn a nagy virdgporos l6pek
amikor a csal6dokat mdr mint a legtiibb kezeldsndl zdrjnak. Ha a fiasok kdzOtt selejtes
az 6szre kdszitji.ik el6, de kikeri.ilnek a fdszekb6l. Mrildpet l6p akadna, akor azt tegyiik a
m6g kihaszn6ljuk a fejl6d6st segit6 csak j6 legel6n flizhetilnk
be - f6szek sz6lere, a vir6gporoson
hordrisi lehet6sdgeket, vddekeztink a egyesdvel.
kivtilre, ott majd kikel a fiasit6s, ds
kiirtev6k, a mdrgezdsek ds betegaz anya nem pet6zik bele a
sdgek ellen. Kapt6rainkat drnydkban
tov6bbiakban, ki lehet selejtezri.
igyekezzi.ink elheiyezni, akbr v6nAsszpd I I i lotta : Pintlr J 6eint
egyenletes

d

dortany6n, ak6r otthon van a m6hes.
H

on a p u n k
I
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