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Új év új remények

Az új év elsõ hétvégéjén kerül a feketeerdeiek
postaládájába a tavalyi év történéseit képekben és
rövid írásokban bemutató Feketeerdei Harsona.
Tartalmas, szép évet zárt Feketeerdõ – állapítható
meg, s reményeink szerint 2016-ban is tovább
fejlõdik a falu, s úgy változik, hogy közben
megmarad annak, ami miatt mindnyájan szeretjük, a
benne élõk igazi otthonának!

Sikerekben gazdag Boldog Új Évet!
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Gratulálunk házasságkötésük
alkalmából!

Vass Eszter és Kosztin György
Böröndi Márton és
Ankhelyi Melinda

Gráczol Szabolcs és
Gráczol-Németh Dóra
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Imre és
Péter
Molnár Vörös
Tamás
Molnár Grósz E
dit
Edit
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Megérk
eztünk
gérkeztünk

Csiszár N
oel
Noel

Antal Méta

Zsigmond Bence

Kapui Ármin

Akiktõl 2
01
5-ben
201
015-ben
elbúcsúztunk
Idén négyszer kondult meg a lélekharang.
Fájó szívvel vettük tudomásul, hogy négy
csodálatos szülõ, nagyszülõ
távozott közülünk.
Emléküket örökre megõrizzük.
Nyugodjanak békében!
Balogh János
Rigó Károlyné
Mészáros Gyula
Gráczol Gézáné
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Bem
uta
tk
ozik a Litresits k
ertészet
Bemuta
utatk
tkozik
kertészet

Napjainkban egyre több hangsúlyt kap a friss zöld- már hajnal 4-kor szólal meg az ébresztõ óra.
ség és gyümölcsfogyasztás fontossága. Ha nincs kis– A kezdetektõl ez egy igazi családi vállalkokertünk, nem is olyan egyszerû betartani, hogy a min- zás
ogy már az un
okák is bezás.. Sokszor látom
látom,, h
ho
unokák
dennapi betevõnk tartalmazzon ezekbõl a fontos vita- segítenek.
min- és ásványi anyag forrásokból.
– Bizony Ágival, feleségemmel elõször munka melLitresits Imrével beszélgettem. Szülei állattartással
foglalkoztak: liba, kacsa, szarvasmarha is megtalálható volt a családi udvarban - Imre mégis a növénytermesztés iránt kezdett érdeklõdni.
Szerette bújni a kertészeti könyveket, amikor csak
tehette olvasta a szakirodalmat és egyre nagyobb ismeretre tett szert.
– Melyik volt az elsõ növény, amirõl úgy gondoltad kereskedésre is alkalmas lehet?
– Hát a gyümölcsök királynõje az eper! Már gyermekkoromban is kedvencem volt sokszor az udvaron
álló kútból már reggel húztam egy dézsányi vizet és
azzal öntöztem este, hogy ne jéghideg vizet kapjanak.
– A szakszerû gond
osk
odás me
gh
ozta gyümölgondosk
oskodás
megh
ghozta
csét?

– Igen elég hamar! Elõfordult, hogy a vásárcsarnokban hosszú sorban álltak a vevõk, hogy vehessenek az
eprünkbõl. Az is megesett, hogy már reggel 8 órakor
itthon voltam, mert mindent eladtam… Nem sokkal
ezután káposztaültetésbe kezdtünk és savanyítással,
csalamádékészítéssel kezdtünk foglalkozni.
– Mi a titka a jó sa
vanyú káposztának?
savanyú
– Sok összetevõn múlik: nem mindegy a káposzta
fajtája a káposztalevél erezete, a hely, a fûszerezés, só
mennyisége 2.8-3%, a hõmérséklet, a tömörítés, a só
eloszlása. Annak idején fahordókban majd késõbb mûanyag hordókban történt a tömörítés”taposás.”
– Ha jól tud
om idén elõfordult, h
ogy 3
3 fél
e
tudom
ho
33
féle
terménnyel v
olta
tok a piacon
?
volta
oltatok
piacon?
– Igen január végétõl karácsonyig nincs megállás.
A szakaszos vetésnek köszönhetõen folyamatosan tudunk árut biztosítani. Február végén kezdõdik a palánták nevelése majd tavasztól az eper, újhagyma, saláta, paprika-paradicsom palánta, õket követik a
cukkini, tök, retek, karalábé és még sorolhatnánk. Legerõsebb hónapunk a május. Ilyenkor elõfordul, hogy
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lett dolgoztunk a kertben. Édesanyám, Ilka néni is
sokat segített nekünk az udvarban és azzal is, hogy
mindig meleg étellel várt bennünket haza. Sokat dolgoztunk.
Mostanra fiam Imre és felesége Zsanett vezeti a kertészetet. Testvérem István és két nagyon kedves munkatársunk Sörös Imre és felesége Anita dolgoznak azon,
hogy a piacon gyönyörû áru nézzen ránk vissza. Fiúnk szinte beleszületett a kertészkedésbe. Emlékszem
7. osztályos volt mikor egy balatoni üdülés helyett az
uborka leszedést választotta, amit le is tudott adni, így
szerezve magának egy kis zsebpénzt a nyárra.
Rengeteg munkával jár a kertészkedés. A vetés, a
kártevõk elleni védelem, az éjszakai öntözések, a betakarítás folyamatos ismétlõdése a talaj tápanyagtartalmának megõrzése az „elhivatottság” az „ars poétika” - mely szerint a növénynek saját magát kell eladni, kínálni mind hozzájárult, hogy a környék egyik legsikeresebb kertészetévé váltatok. Gratulálunk hozzá,
és ha a mosoni piacon járunk, büszkén konstatáljuk,
hogy az egyik legszebb stand áruja Feketeerdõn termett, a Litresits kertészetben.
Grózer A.

A faludíszek elkészítéséhez
köszönjük a segítséget Józsy
Vincének, Litresits N
oéminek,
Noéminek,
Gyöngyiné Lívinek, N
azekas
N.. F
Fazekas
Erikának valamint Nyúl Anikónak!
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Egészség Isten patikájából (Maria Treben)

Fûben
osság
Fûben,, fában van az orv
orvosság

Ezt a címet kapta Sörös Tiborné Juliska nénirõl szóló írásunk is, hiszen régóta használja családjával együtt
a környékbeli erdõkbõl, rétekrõl, vagy szántóföldek
mellõl gyûjtött gyógyfüveket.
Maria Treben könyvét lapozgatjuk, miközben beszélgetünk a különféle orvosságokról.
oztunk a bánya mell
ett amint
– N
emrég találk
Nemrég
találkoztunk
mellett
füveket gyûjtött.
– Igen gyakran járok arra felé vagy az erdõben, de
elõfordul, hogy még Dunakilitire is átbiciklizek 1-1
hasznos növényért.
– Mióta gyûjti ezeket?
– Több éve már, és állítom, hogy sokat segítenek az
egész családnak! Mindenkinek tudom ajánlani, akik
anem akarnak minden kis baj esetén rögtön a patikába szaladni pirulákért.
Közben kimegyünk és megnézzük a papírdobozokban tárolt szépen megtisztított megszárított
felcimkézett gyógynövény gyûjteményt.
– Tavasztól õszig járom a környéket eleinte könyveket képeket vittem magammal, de most már felismerem õket és tudom hogy melyiket hol találom, és azt is,
hogy mire valók miben segítenek.
Juliska néni elmondta, hogy csak “tiszta” helyrõl,
ahol nincs szemét vagy kevés autó jár – szabad felszedni ezeket a gyógynövényeket. Azután meg kell szárítani, átválogatni, és lehet például összevegyíteni több
fajtát is, amelyek egymás hatását segítik,fokozzák. Persze ehhez nagyon jól kell ismerni a füvek jótékony
hatását.
Nekünk is mutat most néhányat és elmondjuk azt
is, mire hasznosak ezek a füvek:
KAMILLA: gyulladást csökkentõ, gyomorerõsítõ,
fertõtlenítõ.
HÁRSFA: köhögést csillapít torokfájásra is jó.
ZSURLÓ: vízhajtó hatással bír.
KOMLÓ: teaként nyugtató hatású.
GALAGONYA: nagyon jó a szívünk egészsége védelmére.
CICKAFARK, ORBÁNCFÛ: olaj készül belõle, ami
bármely testrész fájdalmára kiváló,de sérülések regenerálásban is nagy segítség.
CITR
OMFÛ, KANKALIN
CITROMFÛ,
KANKALIN,, CSALÁN: vértisztító,
vízhajtó és hajhullás ellen is használ.
BODZA: vizelethajtásra, lázcsillapításra, köhögésre kiváló!
MEZEI KATÁNG: májat, vesét, lépet tisztít.
TYÚKHÚR: kiváló koleszterincsökkentõ.
LÁNDZSÁS ÚTIFÛLEVÉL: sebgyógyításra, ekcémára, aranyérre, köhögésre, rovarcsípésre.
KAKUKKFÛ: köhögésre használható.
FEHÉR AKÁCVIRÁG: gyomorsav csökkentésére,
székrekedésre.
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Láthatjuk hogy szinte mindenre van gyógyír a természetben, persze ahhoz, hogy ezeket fogyasszuk, meg
kell bizonyosodnunk hogy valóban azt szedtük-e amire szükségünk van.
Juliska néninek is évekbe telt, amíg kitapasztalta
melyik panaszra milyen teának valót vegyen le a kiskamra polcáról.
Nemrég súlyos betegségen esett át, és bizonyos hogy
a hit és a család szeretete mellett gyógynövényei is
fontos szerepet játszottak a gyógyulásában az orvosi
segítség mellett.
Sörös Tiborné 80-dik, férje Tibor 81-dik születésnapját ünnepelte szeptemberben. Utólagosan szeretnénk nagyon boldog születésnapot kívánni és még
sok-sok évet egészségben, szeretetben.
Grózer Andrea
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Tupperware edénybetón jártunk
muta
utatón
Nagyné Varga Ivett kezdett el foglalkozni a
tupperware konyhai eszközök népszerûsítésével. Otthonukban tartott bemutatón mi is megismerhettük
ezeket a nagyszerû termékeket.

Mikrózható pároló edényektõl a tároló dobozokig
nagy a repertoár, de késeket, aprítókat, sütõben használható tálakat is rendelhetünk tõle. Az ergonomikus
kidolgozás, pompás színek és sokrétû felhasználhatóság, idõtállóság, és precizitás jellemzi a bemutatott
árut, amelyeket egy ilyen „party” alkalmával ki is lehet
próbálni és közelebbrõl megismerni. Ivett segítségével
önöknek most mutatunk néhányat, amik a háztartásban segítségünkre lehetnek, de ajándékként is tökéletes választás.
G.A

Hírek röviden
• Feketeerdõ „derék erdei” utcái – az Almáskert II.
lakóparkban található Derékerdei utca és Kõris utca – új
útburkolatot kaptak. Ezen kívül murvával javították a
József Attila és Petõfi Sándor utcákat.
• A 150 éves jubileum alkalmából felújított templom új
ólomüvegablakairalakosságiadományokbólgyûltössze
a pénz, így azok Füri Judit ólomüveg mûvész jóvoltából
elkészültek, és a Lala Bt. beépítette azokat. Átadásukat
ünnepi szentmise kísérte, melyet Drobilich József nyugalmazott plébános celebrált.
• Októberben közmeghallgatásra került sor, ahol napirendi téma volt a zöld hulladék elszállításának problémája, az aszfaltos utak végén hiányzó fekvõrendõrök
esetleges kiépítése. Sajnos sokan maradtak távol, így
több fontos kérdés, mint pl. a temetõ bejárata elõtti
világítás hiánya, vagy a nehezen belátható kanyarok
látássegítõ tükörrel való felszerelése nem került szóba.
A közmeghallgatás mindannyiunk érdekét szolgálja,
nagy segítség lenne, ha több felmerülõ problémára nagyobb érdeklõdés mellett születhetne közös megoldás.
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Hall
oween
Halloween
A Halloween egy õsi kelta hagyomány - boszorkányok,
kísértetek és egyéb démonok ünnepe. A halloween
elnevezés a nyugati germán óangol nyelvbõl származik.
Az egész kifejezés a Mindenszentek keresztény ünnep
elõtti éjszakát jelölte.
Feketeerdõn a tavaly elsõ ízben megrendezett, és
akkor kizárólag gyermekeknek szánt Halloween program az idei esztendõben – számolva a hideg idõ lehetõségével – inkább mozgásos programokkal várta a helyi
gyermekeket és szüleiket, akiknek ötletes jelmezük,
arcfestésük Halloween szelleméhez méltó volt.
Az este folyamán megrendezett játékos csapatversenyben kicsi és nagy egyaránt részt vehetett. A gyermekek fáradhatatlanul vették az akadályokat: vizet hordtak, almát halásztak, lufit pukkasztottak, activity-t játszottak, szurkolótáboruk egyre csak nõtt. Lelkesedésük a végsõkig kitartott, amikor is átvehették a helyezésüknek megfelelõ nyereményeket.
Aki pedig mindebbõl kimaradt, annak sem kellett
búslakodnia, hiszen lehetõség nyílt beszélgetésre, forralt borozásra, teázásra és a sütemények mellett lila
hagymás zsíros kenyérrel csillapítani éhségüket.
A program létrejöttéhez ez úton is köszönjük az
önkormányzat anyagi támogatását, a szervezésben és
megvalósításban segédkezõk, név szerint: Kapui
Tiborné, Mogyorósi Mónika, Nyúl Anikó, Sörös Zoltán
lelkesedését, fáradhatatlanságát és anyagi ráfordítását.
Külön köszönet a település lakosainak jó szívvel tett
adományaiért, melyet a gyermekek Mikulás-napi ünnepségéhez használunk fel.
Cs-H Zs

• Virágágyások fogják szebbé tenni a Fõ utcát, a
munkálatok már megkezdõdtek.
• Idén is sikerült több helybéli segítségével dekoratív
faludíszeket készíteni. Sajnos lopás is történt: az õszi
dekorációból 2 zsákból varrott egeret és több dísztököt is
elvittek.
• A megújult kultúrház számos programnak ad helyet.
Kedden este fél 7 kor gerinc és ízületi tornával, csütörtökön ugyanebben az idõpontban „hatha” jógával várják
azokat, akik egészségük érdekében tenni szeretnének.
Gráczol Gézáné Pausits Katalin szervezésében 2015 novemberétõlindultútjáraa„kölyökklub”.Aklubelsõízben
a nyugdíjas találkozóra fogta össze a falubeli gyermekeket, akik ezentúl péntekente fél 5 órai kezdettel találkoznak majd a kultúrházban. Mindenki „Kati nénije” sok
ötlettel felvértezve áll a klub élén. Elmondása szerint
programjaikazgyermekekésafaluigényeiszerintalakulnak majd. A kultúrház családi rendezvények lebonyolításához is igénybe vehetõ.
Külön köszönet könyvtárosunknak, Gráczolné Fazekas Erikának, akinek szervezésében kézmûves foglalkozásokon és bábszínházi elõadásokon vehettünk részt.
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Fõzõv
erseny F
ek
eteerdõn
Fõzõverseny
Fek
eketeerdõn

2015-ben immár második alkalommal rendeztek rendezvényen. Készült itt hagyományos pörkölt, hafõzõversenyt Feketeerdõn, a Feketeerdõ Klinika ud- lászlé, mexikói egytálétel, birkapörkölt és az elsõ díjat
varán.
elnyerõ hentestokány, melyet Kapui Tiborné Cili készített.
Nagy gonddal készült élete elsõ ilyen jellegû megmérettetésére, és ahogy mondta, pusztán a játék kedvéért indult. Fel sem merült benne, hogy övé lehet az
elsõ díj. Mindazonáltal jó néhányan kóstolhattuk az
általa „felturbózott” tokányt, amelyrõl bizton állíthatjuk, hogy méltó volt az elsõ helyre.
Ez úton szeretnénk gratulálni minden versenyzõ-

A hangulat idén is nagyszerû volt. A játékos kihívás
még szorosabbra fûzte a falu lakóinak barátságát. A
levegõ megtelt a bográcsban, katlanon rotyogó ételek
ínycsiklandozó illatával, miközben a legkisebbek az
ugrálóvárban múlatták az idõt, vagy szebbnél szebb
arcfestéseket készítettek.
Az idei esztendõben öt csapat mutatta be fõzõtudományát a finomabbnál finomabb ételeket megkóstolni vágyó lakosoknak, akik szép számmal vettek részt a

nek, megköszönni az idõt és anyagi ráfordítást, és
hogy megmutatták fõzõtudományukat. Kérjük, senki
ne csüggedjen, hiszen – reményeink szerint – jövõre
is lesz fõzõverseny, ahol ismét hasonlóan finom fogásokat kóstolhatunk. És ne feledjük, bárkié lehet az
elsõ helyezés!
És akkor jöjjön a gyõztes recept, íme:

Hentestokány gombával
Hozzávalók: szalonna, hagyma, paprika, paradicsompürém pirospaprika, fokhagyma, gomba csemegeuborka, sertéscomb, vörösbor.
Fûszerek: bors, kömény, szárított petrezselyem,
vegeta.
Elkészítése: A hagymán kívül minden más hozzávalót egyforma csíkokra vágunk. Elõször zsírjára pirítjuk a szalonnát, annak a zsírjában pirítjuk le a hagymát. Mehet bele a paprika, a paradicsom püré, amit
vörösborban párolunk össze. Utána a hús, majd a fûszerek és annyi víz, hogy éppen csak ellepje. Amikor
félig megfõtt a hús, akkor tesszük bele a gombát. Mikor már majdnem kész, a gomba is puhul, akkor jön
az uborka, és csak egyet rottyantjuk, hogy ropogós
maradjon.
Jó étvágyat!
Cs-H Zs
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Képek a múltból

Köszönet a képekért
Litresits Imrének!

Fek
eteerdei Harsona
eketeerdei

Kiadja Feketeerdõ Önkormányzata • Felelõs kiadó: Novák András polgármester
Szerkesztette: Böröndi Lajos, Csibrányi-Horváth Zsuzsanna Grózer Andrea
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