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Az érdi Kertbarát Kört, melynek 
híre egyre messzebb jut el, Ács 
Kata vezeti.

Elkészültek az adventi koszo-
rúk, most már mindenki az 
ünnepet, a karácsonyt várja – 
az utóbbi idõszak eseményeirõl 
beszélgettünk.

– Hová vitte el legutóbb az érdi 
Kertbarát Kör hírét?

Ács Kata: 
– Októberben a Kertészek 

és Kertbarátok Országos 
Szövetségében mutattam be az 
elnököknek az érdi kört. Ekkor 
találkoztam Bozsik gazdával is. 
Átadtam neki egy, az Érdi Rózsa 
Nyomda által támogatásként 
készített kis kiadványunkat. 
Bozsik gazda elolvasta a Kerti 
füzet 2009. Növényismertetõ és 
kertgondozási tanácsok címû 
füzetet, és a steviáról szóló cik-
ket nagyon hasznosnak talál-
ta. A stevia rebaudiana, vagyis 

jázminpakóca gyógyhatású, 
édes növény a maga nemében 
egyedülálló, 3000-szer édesebb 
a cukornál. Sokat segíthetne a 
cukorbetegek, a magas vérnyo-
másban szenvedõk állapotán. 
A rádióban, egy egészségügyi 
mûsorban arról beszélgettünk, 
hogy a jázminpakóca használa-
tával hogyan és milyen betegsé-
gek kerülhetõk el. 

– Ön is használja?
– Természetesen, mert való-

ban hasznos. A Dél-Amerikában 
õshonos és levelérõl nevezetes 
fûszer- és gyógynövény minden 
ételbe jó, amibe cukrot tennénk. 
Bele lehet dobni teába, kompót-
ba, bármibe. A jázminpakóca 
por alakban is használható. 
Én úgy használom, például 
levesekbe, salátákba, lekvár-
ba, fõzelékekhez, mert úgy a 
legegyszerûbb. Mi már egy éve 
fogyasztjuk, emiatt alig veszünk 
cukrot. Van egy másik elkészíté-
si módja is. Ha a leveleit teaként 
kifõzzük, akkor sûrítményt 
kapunk, amit hûtõszekrényben 
tarthatunk, és így lé formájá-
ban használhatunk édesítésre. 
A jázminpakócában van egy 
anyag, amitõl nem romlik meg, 
ezért hetekig eltartható.

– Most mire készül a Kertbarát 
Kör, mivel foglalkoznak a 
tagok?

– Karácsony elõtt a legfon-
tosabb elfoglaltságunk az 
adventi koszorú készítése. Az 
emberek többsége már elfelej-
tette, hogy mi is az az advent. 
Decemberben a várakozás ideje 
alatt a fény mindjobban elfogy. 

Az új fény születését várjuk, 
egyben a Kisjézus születését 
ünnepeljük.

– Miért fontos, hogy mi 
magunk készítsük el az adventi 
koszorút?

– Ez kiváló alkalom arra, hogy 
a családtagok együtt legyenek, 
és egy kicsit jobban figyelje-
nek egymásra. A legjobb, ha az 
adventi koszorú természetes 
anyagokból készül, mert úgy 
könnyebben szól az érzelmek-
hez, mint a boltban vásárolt 
mûanyag csillogó-villogó szép-
ség. Használhatunk fenyõágat, 
borostyánt, tûztövis virágot, 
hóbogyót és mindenféle színes, 
természet adta díszeket. Ezek 
illata és a látványa semmihez 
 sem hasonlítható. Az adventi 
koszorúra gyertyákat is teszünk, 
három lilát és egy rózsaszínt.

– Hogyan ünnepli a Karácsonyt 
a Kertbarát Kör?

– December 10-én közö-
sen ünnepeltünk a Kern Péter 
Kaktuszkör tagjaival a Lakótelepi 
Klubövezetben. Megpróbáltuk 
azt a néhány órát emlékeze-
tessé és bensõségessé tenni. 
Gyertyát gyújtottunk, majd a 
tagok megkínálták a többieket 
a saját készítésû finomságaik-
kal. Részt vettünk a Magyarok 
Adventi Vásárán is, amely 
december 12-én volt. Az ott 
lévõ nagy karácsonyfát a kert-
barátok díszítették fel, és ahogy 
mindenki láthatta: tobozt, pici 
japán birsalmácskákat, szép kis 
terméseket és egyéb növénye-
ket használtunk fel.

 Ozsda Erika

Jázminpakócától  
az adventi koszorúig

Változatos asztali díszeket készítenek
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karácsony

A Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban telt ház elõtt lépett 
fel Kubik Anna, Oberfrank 
Pál, Szersén Gyula színmûvész 
és Tolcsvay Béla énekmondó. 
Belõlünk nõ a remény! cím-
mel karácsonyi, zenés irodal-
mi estet tartottak. A mûsort 
Szeghalmi Elemér szerkesztette, 
a mûsorvezetõ Elmer István író 
volt.

A jól sikerült mûsoros est 
után a színmûvésznõvel és az 
énekmondóval a gyerekkori és 
a mai karácsonyokról beszél-
gettünk. 

– Merrefelé nõtt fel és milyen 
karácsonyi emlékei vannak?

Kubik Anna: 
– Veszprém megyei vagyok, 

ami talán érzõdik is a beszéde-
men. Õsiben, egy pici, ma már 
1000 éves faluban nõttem fel. 
Nyáron ünnepeltük az évfor-
dulót. A karácsony elsõ napja 
mindig szûk családi körben 
telt, aztán a második, harmadik 
napon jöttek-mentek a rokonok, 
ismerõsök. Az elsõ 10 évem 
volt a leggyönyörûbb. Nekünk 
nem bolti ajándékaink voltak. 
Édesapám és édesanyám ketten 
készítették a meglepetéseket, a 
játékokat. 

– Mivel díszítették a fát?
– Mindenféle természe-

tes anyaggal, almával, dióval. 
Papírból figurákat vágtunk ki, 
festettünk, füzéreket gyártot-
tunk. Mindent, amit a termé-
szetben találtunk, a fagyöngytõl 
kezdve a bogyókig, felraktunk a 
fára. Nagyon szép volt.

– Mára mi maradt meg 
mindebbõl?

– Minden karácsonykor össze-
jön a család, a közös este soha- 
sem marad el. Két nõvérem 
van, akiknek már szerteágazó a 
családjuk. Édesanyám 83 éves, 
édesapám már csak odafentrõl 

vigyáz ránk. Hol az egyik, hol a 
másik nõvéremnél vagy nálam 
találkozik a család. Az éneklést 
sosem hagyjuk el. Karácsonykor 
mi magunk énekelünk, nincs se 
magnó, se CD. Amíg a gyere-
kek kicsik, verset is mondanak, 
aztán mikor szégyenlõssé vál-
nak, akkor a közös éneklésben 
oldódnak fel.

– A karácsonyfán kívül a 
lakást vagy a házat is feldíszí-
tik?

– Én csak kicsi díszekkel, 
mert nem vagyon híve az udva-
ri fenyõfán és ablakon kívüli 
díszeknek. Azt látom, minél 
jobban világosodik kint, annál 
gyorsabban sötétednek bent 
a dolgok… Nekem szebb egy 
mécses magában, mint a renge-
teg kinti fény. 

– Hogyan ünnepelték gyerek-
korában a karácsonyt?

Tolcsvay Béla: 
– Én a béke gyermeke vagyok, 

46-os születésû. Budára szület-
tem, a romos várba. Egész kis 
koromból is vannak emlékeim. 
Mindig boldog volt a karácso-
nyunk. Nagyon vártuk az ünne-

pet. Háromszor hármas szobá-
ban laktunk négyen, plusz egy 
zongora. Az alatt volt a gyerek-
szobánk. A tetején egy kis kará-
csonyfa. A nagyon pici lakásban 
a család körbeülte az asztalt. 
Még ma is azon csodálkozom, 
hogyan fértünk el ennyien. 

– Megajándékozták egymást?
– Az ajándék mindig nagy 

meglepetés volt. Természetesen 
kutattunk utána, de sohasem 
találtuk meg. Ötvenhat után a 
külföldre távozott családtagok 
is küldtek ajándékokat. Óriási 
volt az öröm, amikor Kanadából 
megérkezett a villanyvonat! 
Nekünk, gyerekeknek mindig 
nagyon szép volt a karácsony, 
de akkor tetszett a legjobban, 
ha vastag hó lepte be a Budai 
Várat. Igazi csendes estéink vol-
tak. Éjfélkor mindenki elment 
a Mátyás templomba. Máig 
emlékszem a bejgli illatára. Mi 
nem kaptunk sok ajándékot, 
édesanyám kötött egy pulóvert 
vagy egy kesztyût, de nem az 
volt a lényeg. Mindig szeretet-
ben telt az este. 

 O. E.

Ünnepi zene és irodalom

A mûsoros est résztvevõi

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e


