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Hétfő

Virágszőnyegen jár, nem fárad el
■  Tucatnyi ágyásban 
többezernyi árvácska 
ágaskodik, bokrosodik, 
mosolyog.

Nyíracsád (HBN -  K. Z. E.) 
-  A nyírségi községben élő 
Magyar Lajosné Marika kert
jében a különféle zöldségek 
mellett békében virítanak a 
szebbnél szebb kerti virágok, 
mintha nem is földbe, vázába, 
hanem azok is fazékba valók 
lennének. Magyarék két rész
re osztották a ház mögötti 
kertet. Jobbra gubbasztanak a 
krumplitövek, sorakozik a pa
radicsom, paprika, karalábé, 
ücsörögnek a káposztafejek, 
és persze nem hiányzik a sár
garépa, petrezselyem sem. Ha 
a középen futó ösvényről bal
ra fordul a háziasszony, 
olyan, mintha virágszőnyegen 
járna. Tucatnyi ágyásban 
többezernyi árvácska ágasko
dik, bokrosodik, mosolyog és

Marika gondosan csomagolja az árvácskákat (Fotó: Kedves zilahi Enikő)

a szivárvány minden színé
ben pompázik, a gondos ápo
lásnak köszönhetően. Az 
ágyások mellett, mintha csak 
katonák lennének, vigyázzban 
állnak a krizantémok, mint

termetes őrzők az apró ár
vácskák mellett. -  Nagyon 
szeretek a virágokkal foglal
kozni. Köztük megnyugszok, 
elgondolkodok, még a fáradt
ságot sem érzem, pedig na

ponta ezerszer is lehajolok a 
tövek mellé -  magyarázza Ma
rika, aki augusztus elején 
pikírozza, vagyis a fóliából a 
szabadba ülteti az alig pár 
centis palántákat, öntözi, 
gyomlálja, hogy szeptemberre 
virágmezővé váljék a kertje.

Nem fagy ki

A lila, sárga, fehér, bordó, 
kék színű árvácskákat aztán 
kevés földdel, óvatosan felsze
di, tízesével újságpapírba, 
majd a kiszáradás ellen fóliá
ba csomagolja, ládába rakja, 
s már viheti is mindenki, aki 
csak szeretné. -  Mindenszen
tek előtt nagyon sokat rendel
tek a temetőbe, de ültetnek a 
ház elé, a kiskertekbe is, hisz 
nem fagy ki, egészen májusig 
is virágozhat. Jövőre aztán 
kezdjük újra -  mondja nevet
ve Marika, aki úgy járul hoz
zá a családi kasszához, hogy 
közben kedves hobbijának is 
hódolhat virágai között.


