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Használati tárgyaink
ôrzik a múlt értékeit

Pécsi Krisztina alkotásaival
a legutóbbi balatonfüredi nép-
mûvészeti vásárban, sokan ér-

deklôdtek a tágyak használatáról

Fotó: Penovác Károly

KERÁMIA Meg is mutatja a szakmai fogásokat
Varga Ibolya
varga.ibolya@naplo.plt.hu

kedvenc munkái közé tartoz-
hat, hiszen itt csaknem min-
denki kap emlékbe legalább
egy picike gyertyatartót, de a
fôdíjasok értékes és jól hasz-
nálható edényeket vihetnek
haza. Aki kíváncsi arra, hogy
miként is dolgozik, hét közben
meglátogathatja a látványmû-
helyében. Ott készíti el az egy-
szerûbb darabokat, melyeket
késôbb a mûhelyében éget ki.
A kerámiái ôrzik a hagyomá-
nyokat, de magukon viselik az
alkotójuk ízlésvilágát is. Alko-
tásai kivétel nélkül használha-
tók, nem csak a dísz szerepét

Balatonfüred – A megye
népmûvészeti vásáraiban
nagy valószínûséggel ta-
lálkozunk Pécsi Krisztiná-
val vagy a munkáival. A
városi versenyekre sok-
szor ô formázza a díjakat.

Elôször a városi borverse-
nyen találkoztam Pécsi Krisz-
tina nevével, hiszen a verseny
több mint két évtizedes törté-
nete során többször is ô készí-
tette el a díjakat. Gondolom, ez

Pécsi Krisztina eredetileg
porcelánfestô szeretett volna
lenni, de balkezessége miatt
nem vették fel Herendre. Ak-
kor még nem publikálták,
hogy a kiemelkedô festôk és
szobrászok jelentôs része bal-
kezes. Ma azt állítják, hogy a
balkezesek többsége eleve
mûvészi hajlamú. Krisztina
Aszófôn találkozott elôször a
kerámiákkal, dr. Pardy István
hívta el kemencebontásra. A
feketekerámiák egyik legis-
mertebb hazai mestere, aki
már több mint egy évtizede el-
hunyt, annyira érzékletesen
beszélt a munkájáról, a frissen
elkészült tárgyakról, hogy aki

csak egyszer is hallhatta, gyak-
ran választotta hivatásául a
fazekasságot. Balatoncsicsón,
Schmidt Ferencnél tanulta ki a

szakmai fortélyokat és tizenki-
lenc évvel ezelôtt lett okleve-
les kerámiaformázó. Végzett
szakemberként egy ideig nem
helyezkedett el a szakmában.
Tíz éve él a fazekasságból. Bár

egyre inkább divatosak az ôsi
anyagok, mert rá kell jönnünk,
hogy ezek jobban tartják a hô-
mérsékletet, szebbek és kelle-
mesebb az érintésük, mint a
mûanyagoké, azt kevesen en-
gedhetik meg maguknak,
hogy konyhájukat teljes egé-
szében egyedi kerámiákkal
rendezzék be. Aki viszont,
akár csak egyszer is, kipróbál-
ja a fôzést az igazi régi kerá-
miaedényekben, az késôbb is
ragaszkodni fog ezekhez az
edényekhez.

Alkotásai mindig
használhatók, nem
csak házunk díszei

szánja nekik a mesterük. A ke-
rámiakészítés alapjait már az
ôskori ember is ismerte. Elô-
ször csak egymásra tapasztotta
az agyaghurkákat, valame-
lyest elsimította és a napon
szárította, csak késôbb vette
észre – talán véletlenül vagy
az akkor gyakori tûzvészek so-
rán –, hogy az égetett agyag
tartósabb és jobban megfelel a
használati céljainak.

Sûtnek, fôznek, tálalnak ugyanabban

Minden egyes kerámiá-
nak van használati értéke.
A konyhánk legszebb és
leghasználhatóbb darab-
jai lehetnek a lábasok és
kacsasütô edények. Eze-
ket a legtöbbször hasz-
nálat elôtt be kell áztatni

és mindig a hideg sütôbe
kell helyezni, lassan fel-
melegíteni, nehogy a fe-
szültség miatt elpattanjon
az edény. A legegészsége-
sebb fôzés, a párolás leg-
jobb eszköze a kerámia,
az étel benne tálalható is.
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A szerves anyagokat
a legcélszerûbb kom-
posztálni a háztartá-
sokban, mert ezzel a
hulladékokat késôbb a
talaj javítására tudjuk
használni, amellett,
hogy a lakásban meg-
szabadulunk tôlük. Ha
nincs komposztálólá-
dánk, az nem baj, mert
a kert egy félreesô ré-
szét kijelölhetjük erre a
feladatra. Itt halmozzuk
fel a konyhai hulladé-
kokat, a zöldségek és a
gyümölcsök szárát, hé-
ját, a kert gyomlálásá-
kor kihúzott növénye-
ket, a levágott füvet,
ágakat. Utóbbiakat da-
rabolhatjuk is, de nem
kell túl apróra. Az
anyagokat sorban egy-
másra rakjuk, befedjuk
vékonyan földdel. A
komposztba tehetjük
a növényevô állatok al-
molásakor keletkezett
hulladékot is, de a ra-
gadozók ürülékét nem.
Idônként meg kell for-
gatni az érô anyagot.
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A díjat Skobrák Ferenc adja át Jávorszky Évának, a tulajdonosnak

Legszebb veszprémi
Hûséges társak, de sok mozgást igényelnek

Veszprém (vi) – A hétvé-
gén a megyeszékhelyen
tartották a pásztorkutyák
országos terelési verse-
nyét, kiállítását és tenyész-
szemléjét. Megválasztot-
ták Veszprém szépét.

trimmelni és ollóval igazítani.
Leggyakrabban a szürke kü-
lönbözô árnyalataiban fordul
elô, de vannak fehér, fekete és
fakó színû egyedei is.

A pumi egy négy lábon já-
ró vitalitásbomba, amelynek
energiája kimeríthetetlen.
Rendkívül éber, véleményé-
nek mindig hangos csaholás-
sal, ugatással ad hangot. Ez a
szokása a szomszédok tetszé-
sét nem mindig nyeri el.

Nagyfokú mozgásigényét
leginkább kertes házban ké-
pes kielégíteni, lakásban csak
az tartsa, aki naponta több
órát tudja fárasztani. Ezért
kisgyereknek elsô kutyaként
nem jó.

A pumik közül a Veszprém
szépe díjat Cseri-Subás Sebô,
más néven Jampy nyerte el,
melynek tenyésztôje Meny-
hárt István, tulajdonosa Já-
vorszky Éva. A kiállítás ne-
künk is alkalmat adott arra,
hogy tenyésztôkkel és bírók-
kal megvitassuk, érdemes-e
pumit tartanunk. A pumi ma
már az egyik legismertebb te-
relôkutyánk, nemzeti öröksé-
günk része. Kiváló kísérô- és
sportkutya. Közepesnél kisebb
méretû, megjelenésében le
sem tagadhatná a terrier ôsö-
ket. Szôrzete négy-hét centi-
méter hosszú, tincses, nem ne-
mezesedik, de rendszeres ápo-
lást igényel: ajánlatos olykor
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