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Anyáinktól örököljük
Porcelánkiállítás a megyénk-
ben, használati étkészleteket
és különleges díszeket láttunk

Fotó: Orosz Péter

Megyei körkép (vi) – Min-
den kort jellemeznek az
otthonokban megtalálha-
tó dísztárgyak. Az egyik ál-
landó díszítô és használati
anyagunk a porcelán, ami
ma már nélkülözhetetlen.

legyen. Miután letelt a két hét,
egy gép segítségével kiprése-
lik a porcelánmasszából a le-
vegôt, hogy az tartósabb ma-
radjon, majd ismét két hétig pi-
hentetik. Ha ezzel kész van-
nak, már csak formázni kell. A
formázógép a fazekasok mun-
kájához hasonlóan dolgozik, a
korongozást végzi el. Elôször

a porcelánmasszát a gép rá-
nyomja a gipszformára, majd
eltávolítja róla a felesleget. Ez
a mûvelet kevesebb mint egy
percet vesz igénybe. A forma
azért készült gipszbôl, mert az
kiszívja a nedvességet a por-
celánmasszából. A porcelán
gyártása a gépi korongozás

Régen az arannyal vetekedett az értéke

Porcelánt elôször Kínában
készítettek, de hogy pon-
tosan mikor, azt sajnos
nem lehet tudni. Az vi-
szont biztos, hogy értéke
egykor vetekedett az
arany árával, és a porce-
lánt a gazdag családok
birtokolták. Késôbb a pol-
gári családok otthonaiban

is megjelent, elôször érté-
kes étkészletként, aztán a
különbözô dísztárgyak is
ebbôl a nemes anyagból
készültek. A családokban
ma is nagy becsben tart-
ják az elôdöktôl maradt
porcelánokat, ha nem tel-
jes a készlet, a darabjai
díszként funkcionálnak.

A porcelán gyártásához há-
rom különbözô ásványra van
szükség. Ezek nagyon finom
minôségûek, amíg nem jöttek
rá, hogy a porcelán készítésére
alkalmasak, addig a parókák
beszórására szolgáló rizspor
hamisítására használták ôket.
A három összetevô közül a
legfontosabb a kaolin, amely
lényegében a porcelán vázát
alkotja. A földpát a ragasztó,
amitôl összeáll a porcelán. A
kvarchomok pedig szintén a
vázszerkezet kialakításának
elengedhetetlen kelléke. Az
alapanyagokat egy speciális
gépben két órán keresztül ke-
verik. Ezután a folyékony
anyagot préselik. Az így kiala-
kult porcelánmasszát két hétig
pihentetni kell. Erre azért van
szükség, hogy jobb minôségû

Az ásványi festéket
levendulaolajjal
keverik össze, hogy
ne száradjon meg
már a palettán

mellett öntéssel is történhet.
Miután a porcelán elnyerte
alakját, el kell távolítani róla a
feleslegeket. Ezt sorjázásnak
hívják és kézzel végzik. Ez-
után következik az elsô égetés,
majd a mázazás.

A porcelánt kézzel mártják
a mázas kádba, hogy a máz
mindenhol egyenletesen fed-
jen. Ha ez kész, jöhet a máso-
dik égetés ezernégyszáz fo-
kon. Ennek során a máz ráég a
porcelánra. Az ettôl lesz fehér,
csillogó. A díszítés történhet

matricázással, de az igazán ér-
tékes porcelánt még ma is kéz-
zel festik. A festék ásványpor-
ból készül, amit levendulaolaj-
jal kevernek össze, hogy ne
száradjon meg már a palettán.
Minden egyes porcelán szinte
önálló mûalkotásnak tekinthe-
tô. Még ha ugyanazt a techni-
kát használják is a festôk, a
kézjegyeik felismerhetôk.
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A szomszéd kertje
A fene sem várta eddig az
esôt, hiszen nem volt mit
öntöznöm. Az alsó szom-
széd kertjében van egy
kút, de már a pereme
sem látszik. Vince bátyám
pedánsan bevetette rég a
kertjét, szerintem a kúttal
együtt. Akárcsak én, ô is
Jóska bától bérli a földet
tavasz eleje óta. Azt
mondja, a közeli patakról
majd hordóba vödrözzük
a vizet, az felmelegszik és
locsolhatunk. Ôsszel az-
tán kiássuk a kutat, most
csak nem túrhatjuk a ve-
teményre a rengeteg föl-
det. Jóska bá is agyal a
problémán, hiszen a gyü-
mölcsöse szomszédos ve-

lünk, neki is jó lenne a víz.
Mikor mondtam neki,
hogy szüretig kapok köl-
csön egy csillét víztároló-
nak, hogy azt töltögessem
a patakból, így reagált: jó
kis kulimunka! „Hát, leg-
feljebb nem biciklizik Tör-
demicre, vagy hova a
francba, hanem vizet
hord.” Úgyhogy elkezd-
tem edzeni, a salátapalán-
tákra napi két kanna pa-
takvíz kell. A békák csak
úgy menekülnek elôlem,
de jól is teszik, mert so-
sem lehet tudni. Az em-
ber elôször a zöldségter-
mesztésre fanyalodik, de
aztán a húst is meg kell
termelnie valahogy!

Eddig kerestük, most
bemutatjuk a kerteket
Negyvenen küldték el képeiket a növényekrôl

Veszprém (vi) – Május 31-
ig vártuk e-mailben vagy
fényképen az olvasóink
kertjeirôl készült képeket,
melyek közül szakértôk
segítségével választunk ki
tízet, amit bemutatunk.

bevonásával értékeljük és ki-
választjuk a tíz legszebb ker-
tet. A bírálók munkájáról pén-
teki újságunkban tájékoztatjuk
olvasóinkat. A kiválasztott tíz
helyszínt május 12-tôl tíz hé-
ten keresztül a Szép otthon
mellékletünkben mutatjuk be.
Augusztus közepétôl, amikor
már mindet megismerhették az
olvasóink, szavazhatnak arra,
amelyiket a legszebbnek talál-
ták. Az olvasóinknak legin-
kább tetszô kert fôdíjként
megkapja Az év kertje táblát és
ráadásul egy ajándéktárgyat.
Reméljük, hogy a kertápolók
és olvasóink egyaránt örömü-
ket lelik a versenyben, és jövô-
re még szebb kertekkel talál-
kozhatunk a településeinken.

Negyven kert képét kaptuk
meg, melyek reprezentálják
szinte a teljes megyét, a leg-
több pályázat Pápáról és
Veszprémbôl érkezett, de
megkaptuk például Balatonal-
mádi, Balatonfüred, Tihany,
Lesencefalu, illetve a tótól tá-
volabb Ajka, Devecser, Ba-
konyoszlop, Bánd, Nagyvá-
zsony, Pula egy-egy szép kert-
jének fényképfelvételeit. A
fotókat kertész szakemberek

ÖTLETZsírfoltok ellen
jó a hintôpor is
Veszprém (vi) – Amikor a szô-
nyegre kenôdik, csöppen egy
zsírpecsét, azt nehéz eltüntet-
ni, de egy kis hintôporral és
némi türelemmel megszaba-
dulhatunk tôle. Szórjuk be az
érintett területet hintôporral,
és várjunk néhány órát, hogy a
por magába szívhassa a zsírt.
Ha nem friss a folt, elôtte ned-
ves szivaccsal enyhén átdör-
zsöljük a foltot és ezután szór-
juk meg. Néhány óra elteltével
kiporszívózzuk a szônyeget.

Folytonos figyelmet kér a pásztor
Salföld (vi) – A hétvégén
megtartott bakonyi és ba-
latoni pásztortalálkozóra
terelôkutyákat is hoztak.
Például pumit, melyrôl ki-
derült, hogy összesen há-
romezer van belôle.

A pumi ôshonos kutyafaj-
tánk, hazánk területén a 17–
18. század folyamán alakítot-
ták ki a puli és a merinói juh-
nyájakat hazánkba kísérô terri-
er jellegû pásztorkutyák ke-
resztezésébôl. Így jött létre a
pulinál rövidebb szôrû, lebi-
csakló fülû terelôkutya, amely
gyorsan népszerû lett a pászto-
rok között, hiszen minden jó-
szág mellett használható volt.
Mára olyan kevés van belôle,
hogy ha nem az ember közelé-
ben élne, akkor joggal felven-
nék a veszélyeztetett fajok kö-
zé. A pumi közepesnél kisebb
méretû kutya, amelyik megje-
lenésében le sem tagadhatná a
terrier ôsöket. Szôrzete négy-
hét centiméter hosszú, tincses,
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Kölyök pumikutyák, egy alomban fehér és fekete gombolyagok

nem nemezesedik, de rendsze-
res ápolást igényel. Leggyak-
rabban a szürke különbözô ár-
nyalataiban fordul elô, de van
fehér, fekete és fakó színû is. A
pumi négy lábon járó vitalitás-
bomba, energiája kimeríthe-
tetlen. Rendkívül éber, véle-
ményének mindig hangos csa-

holással, ugatással ad hangot,
amit a társasházakban a szom-
szédok ritkán szeretnek.
Nagyfokú mozgásigényét leg-
inkább kertes házban képes ki-
elégíteni, lakásban csak az
tartsa, aki naponta több órát
tud rászánni. Tanulékony és
nagyon szeret szerepelni.

Kockába zárt macik
Nem egyszerû rendet
tartani a gyerekszobá-
ban a játékok között,
ebben segít Prevics
Borbála lakberendezô. Prevics

Borbála
lakberendezôBútorszövetbôl szabott-

varrt egy nagy kockát. A
kocka egyik élét tépôzárral
látta el. A koncepció az
volt, hogy a kocka elférjen a
gyerekszobai játékos pol-
con és jól nézzen ki. Legye-
nek világos, virágos, babás
színei, ezenfelül persze fon-
tos, hogy betenni és kivenni
is lehessen a játékokat vi-
szonylag gyakran. A nagy
kockával három legyet
ütünk egy csapásra. A
plüssjátékok nem hevernek
szanaszét a lakásban. Rend
van, de a játék könnyen elô-
vehetô. A kocka jól kezel-
hetô, gépben mosható. A já-
tékok védett helyen vannak.

Nem porosodnak, nem ke-
verednek össze. A nagy
kockát még építkezésre,
konstrukciós játékra is fel
lehet használni. Csak puha
játékokat teszünk bele, így
nem okoz balesetet, és nem
esik bajuk a benne lévô dol-
goknak, még akkor sem, ha
a gyerekek ráülnek, ráfek-
szenek. Ha nem tudunk
varrni, egy egyszerû gye-
rekmintás díszpárnahuzat-
ba tömjük az állatokat,
ahonnan szintén bármikor
könnyen elôvehetôk, és eb-
ben a formában még akár
párnaként is használhatók.
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