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Ha egy szép és egyszerű székely házat képzelek 

el magam előtt, akkor ebben a képben mindig 

jelen van a tornácon vagy az ablakban a cserepes 

muskátli. Ezek a vidám, élénk virágok olyan han-

gulatot adnak otthonunknak, amiről nem szabad 

lemondani. A tornácon a függőkosarak is nagyon 

jól érvényesülnek, és a lecsüngő fürtök egy kis 

odafigyeléssel egészen őszig virágoznak majd.

A kosár maga sokféle lehet, 
egyik oldalon a zsebünk, 
másik oldalon a fantázi-

ánk szab csak határt. Ha csak 
egy egyszerű vesszőkosarat 
függesztünk fel három lánccal, 
még szebb is, mint egy felakaszt-
ható, műanyag virágedény. Ha tel-
jesen virágok közé szeretnénk 
rejteni a virágedényt, akkor er-
re a dróthálóból készült tartók 
a legalkalmasabbak. Ezeket az 
edényeket először száraz mohá-
val kell kibélelni, és ültetéskor le-
hetőségünk van a kosár oldalán 
kidugni egy-egy virágpalántát, 
amelyek később majd teljesen el-
fedik virágaikkal az edényt.

Ha a vesszőkosarak mellett 
döntünk, tanácsos ezeket is ki-
bélelni egy műanyag zacskóval, 
aminek az aljára lyukat vágunk, 
hogy öntözéskor a többletvíz ki-
csoroghasson, de maga a kosár 
anyaga ne ázzon át és több évig 
újra felhasználható legyen. Az 
előregyártott, felakasztható mű-
anyag edényekhez legtöbbször 
tálka is csatolható, s így, bár nem 
annyira természetesek, bizo-
nyos körülmények között prak-
tikusabbak.

Mivel töltsük meg a kosarat?

Az ültetéshez használjunk la-
za, humuszos földet, komposztot 
vagy vásárolt virágföldet, mert 
az egész nyáron virágot hozó nö-
vényeknek sok tápanyagra lesz 
szükségük. Ezt a tápanyagfel-

vételt a nyár folyamán tápolda-
tos öntözéssel kell majd pótolni, 
hiszen a függőkosarak egyik jel-
lemzője, hogy nagyon kevés ta-
lajban sok és bőségesen virágzó 
növény van.

A növényeket ízlés szerint vá-
logathatjuk össze, van, aki az 
egynövényes függőkosarakat 
kedveli, míg mások a vegyest. 
Az egyik legelterjedtebben hasz-
nált növény erre a célra a fu-
tómuskátli. Egy-egy edénybe 
elég, ha két-három, fiatalabb nö-
vényt ültetünk. Ha színesebb 
kosarat szeretnénk, akkor a leg-
jobb, ha középre egy álló mus-
kátlit vagy fuksziát ültetünk, 
majd utána körbevesszük lefo-
lyó virágokkal. Ehhez használ-
hatunk lobéliát, petúniát, kerti 
sarkantyúkát, színes levelű ker-
ti pletykát, aszparáguszt, füg-
gőkosárba való paradicsomot, 
bármit, ami lefolyó és szépen dí-
szít. Míg régebben nehéz volt be-
szerezni egy-egy virágfajtát, ma 
bármelyiket ezek közül megvá-
sárolhatjuk, ha még nincs saját 
magról nevelt vagy gyökerezte-
tett növényünk.

Napi öntözés szükséges

Ha már beültettük a kosara-
kat, alaposan öntözzük meg és 
a későbbiekben is folyamatosan 
gondoskodjunk a talaj nedvessé-
géről. Mivel a függőkosarak nö-
vényei általában nagyon nagy 
lombfelületet növesztenek ah-

hoz képest, hogy mekkora hely-
ről nyernek nedvességet, ezért 
naponta legalább egyszer ön-
tözni kell őket. Akárcsak a víz, 
a tápanyagok is hamar kimerül-
hetnek a maréknyi földből, ezért 

tápoldatot is adjunk az öntöző-
vízhez a későbbiekben, hogy a 
folytonos virágzás ne szakadjon 
meg. A függőkosarakat ugyan 
minden nap kell gondozni egy 
kicsit, de nagyon látványosak, 

mutatósak és teljesen átváltoz-
tatják, felvidítják környezetün-
ket, így a rájuk szánt idő mindig 
megtérül.

Örömteli kertészkedést!
FARKAS ATTILA

Megtérül a rájuk szánt figyelem: egész nyáron virágoznak a felakasztható virágkosarak

Hogyan ültessünk függőkosarat?

Mutatós dísz. Készíthetünk egy növényből, de vegyesen összeállított függőkosarat is

Hétköznapjaink humora, anekdoták a múltból (2.)
„Kicsitata”, a távoli rokon, azaz 

szomszéd, későre nősült, és min-
dig kritizálta az ífjasszony főztjét, 
„édesanyám ezt másként csinál-
ta” – mondogatta. Egyszer aztán 
a friss ara a szomszédban felej-
tette magát, sok volt a megbeszél-
nivaló, kinek ki udvarol, ki szült 
frissebben leányul, mit csinált 
újabban az egyik szomszéd „bűn-
állat” kölyke, így az ebéd odakoz-
mált. Ez az, édesanyám mindig 
így csinálta, jött az első dicséret.

Az aranykor nehezebb évei-
ben, amikor a halkonzerv is, a 
fagyasztott hal is, azaz a szov-
jet pisztráng is jó zsákmánynak 
számított, és néha türelmesen 

álltunk sorba egy-egy ötlejes ke-
nyérért, kiabálta valaki: Tudom, 
ki a hibás. Két civil „alkalmazott” 
mellélépett: Na ki a hibás? Hát, 
Hitler, mert elvitette a zsidókat, s 
nincsenek jó kereskedők. Miért, 
maguk kire gondoltak?...

A háború utáni években, egy 
családban, ahol van két növés-
ben levő gyerek is, pótolni kell 
a hiányos piaci felhozatalt. Is-
merősünk a Kalotaszeg vidéké-
ről, akinél a város bombázása 
után néhány hónapot töltöttünk, 
néha beállít vajjal, tojással, tej-
jel, ha nem állítják le a város be-
járatánál, de erre alapozni nem 
lehet. Így kerül családunk tulaj-

donába egy Riska, pontosabban 
nagyszüleim nyári konyhájába a 
Kerekdomb környékére. A kéthol-
das gyümölcsös szénatermését 
kell fogyassza, megpótolva min-
den élelmiszermaradékkal, ab-
rakkal, amikor kerül. Ő az első 
és utolsó lábasjószág a tulajdo-
nunkban, ha kutyáimat nem szá-
mítom ide…

Nagyszüleim babusgatják, ép-
pen csak fogkeféje nincs, de a tej-
hozam alacsony, kb. annyi, mint 
egy „kollektivista tehénnek”. Már 
nem tudom mennyi ideig hozták 
szüleim naponta, kétnaponta a 
tejtermékeket, de hamar új gaz-
dája akadt.

Én nem emlékeztem, de gyere-
keim nem is oly régen emlegették, 
hogy „a doktor úr malaca meg-
döglött”. Kiderült, hogy édesapám 
vett két malacot, ugyancsak a fel-
szabadulás után, és „felibe” kiad-
ta vidéki ismerősnek, biztosítva 
az abraktakarmányt is. A disznó-
tor elmaradt, csak a fenti hír jött 
meg a vállalkozótól…

Nagyon régi történet, nem ve-
lünk történt. Az alföldi főhad-
nagy és székely tisztiszolgája, 
bizonyára pótolni egy kicsit a 
megcsappant kosztot, a lövész-
árokban arról beszélgetnek, hogy 
milyen finom is a főtt krump-
li túróval, joghurttal. A legény to-

vábbfűzi, de a pityóka is… s a 
lövészárokba becsapódik egy 
gránát. Két hónap múlva talál-
koznak a kórház kertjében, János 
szalutál és folytatja: vajjal…

Azóta, ha valaki egy megkez-
dett gondolatot nagyon későn 
folytat, családunkban szokás, 
hogy  hozzáteszik: vajjal…

Pár napja elektronikus leve-
lezést (skype) folytatok Három-
széken élő lányommal.  – Mit 
csináltok?Voltatok a telken?  – 
Csak J. ment ki, festi a kaput. – 
Miből van a kapu? Három nap 
múlva válasz. – Fából és vasból. 
Én rögtön válaszolok: Vajjal.
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