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Kutya, macska kibékül a hidegben
■ A gondos gazdák 
nem csak magukat, az 
állataikat is óvják a zord 
időtől.

N yíracsád  (HBN -  K. Z. 
E.) -  Sebesebben pörögnek a 
gázórák, gyorsabban apad az 
udvari facsomó a rendkívüli 
hidegben Nyíracsádon. Az ál
la tta rtó k  bizony duplán 
gondban vannak a jószágok 
m iatt is. Nagy Attiláék szár
nyasokat, disznót, nyulat, ku

száimét a disznók alá
(Fotók: Kedves Zilahi Enikő)

tyát, m acskát óvnak a nagy 
hidegtől.

-  A disznók és a csirkék ól
já t m ár eleve úgy építettük, 
hogy nagy hidegben is hasznos 
legyen, padlásos és teljesen 
zárható mindkettő. A disznó
kat ki sem engedjük, a meleg 
moslékot is az ólban kapják, a 
tyúkok a napos órákra kijön
nek ugyan, de langyos vizet 
kapnak, azt is gyakran cserél
jük, be ne fagyjon -  magyaráz
za Lenke, a háziasszony. -  Az 
itatóba pár csepp almaecetet is 
öntök, az ellenállóbbá teszi a 
jószágot ilyen nagy hidegben. 
A nyulak ketrecét körberakjuk 
csutkával, ponyvát borítunk 
rá, ilyenkor ritkábban almo
zunk ki alóluk, ez is melegíti 
a testüket. A kutyát, macskát 
is sajnáljuk, szivaccsal, régi 
kabáttal béleltük ki a fekhelyü
ket, de bárm ennyire hihetet
len, ők maguk is tesznek a hi
deg ellen, mert összebújva, 
egymás mellett alszanak -  
mondja a háziasszony.
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Irénke néni kényezteti a hidegben kedvenceit

Újfalusi János bácsi három 
disznóra vigyáz az ólban. -  Ha 
nagyon hideg van, gyakrab
ban viszek alájuk szalmát, ab
ból is többet, hogy jobban me
legítse a testüket, a moslékot 
is jobban felmelegítjük, mint 
máskor -  mondja János bácsi. 
Felesége, Irénke néni a tyú
kok vizére ügyel, be ne fagy
jon. -  Ha nem tudnak eleget

inni, nem fognak tojni -  
mondja. A kutya az udvari ól
ban alszik, de a cicáknak meg
kegyelmez Újfalusi néni ebben 
a cudar időben; éjszakára a 
kinti kam rába viszi őket, de 
nappal úri dolguk van, egész 
nap a nyári konyhában, a jó 
meleg sparhelt alatt dorombol
nak, Irénke néni még az ételt 
is itt rakja kedvencei elé.


