
A selyemhernyóval foglalkozó családok jövedelme tisztességes volt. Ebből fedezték a 
nagyobb kiadásokat - tekintettel arra, hogy egy összegben jutottak pénzhez, ekkor ruházták 
fel a gyerekeket, vettek télire való bakancsot, csizmát. Sőt, nem volt ritka az sem, hogy az 
egész évre való búzát is ebből vásárolták meg — kenyérnek. 

Ebbe a munkába is bele kellett tanulni. Volt olyan család, amelyik 2-3 évnél tovább nem 
foglalkozott vele, de voltak akik 14-15 évig nem hagyták abba. 

H a akartuk, ha nem, muszáj volt abbahagyni! Az egyre jobban terjedő szövőlepke miatt 
permetezték a fákat, mérgezték a növényt . Meg jött a műszál, amiről annyi szépet-jót 
regéitek-írtak, s csak évek, évtizedek múltán kezdték hangoztatni, hogy egészségtelen. 
Közben a nagy szocialista eszme minden igyekezetével kezdte eltaposni a múlt minden 
hagyatékát, még akkor is, ha az jó volt, hasznos volt. Rá is szabadítottak boldog-boldogta-
lant, ásták, vágták, fűrészelték az út menti szederfákat, a szederfaligeteket. Mi meg csak 
könnyez tünk , sírtunk, mert hanem is sokat, de könnyített életünkön a kapott pénz . A hajdan 
volt több ezer, tízezer fából már csak egy-egy van mutatóban abban a faluban is, amely éppen 
erről kapta a nevét!" 
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HÍREK 

Damjanich vörössipkása 

A Magyar Honvédség és a Pro Patria hagyományőrző gyermekszövetség együttmű-
ködésének köszönhetően megjelent a Damjanich vörössipkása túramozgalom ízléses 
kis túrafüzete, amely az 1848/49-es szabadságharc 33 emlékhelyére invitálja a 
fiatalokat. „Ezzel az emléktúra-mozgalommal azt szeretnénk elősegíteni, hogy minél 
többen ismerjék meg történelmünk e nagyszerű eseménysorozatát, ismerkedjenek 
meg a vörössipkás emlékhelyekkel, emlékezzenek a hősökre" - olvashatjuk a füzet 
bevezetőjében. Ezt a célt szolgálja az is, hogy a füzetben felsorolt emlékhelyeken kívül 
a teljesítésbe beszámíthatók azok a 48-as helyi emlékek, honvédsírok, történetek 
leírásai is, amelyek a résztvevők lakóhelyén vagy környékén találhatók. így a 
túramozgalom a kirándulások mellett a helyi 48-as hagyományok felkutatására és 
ápolására is serkenti a gyerekeket és felnőtteket. 

A legaktívabb hagyományőrzők számára 1993 áprilisában is megrendezzük vörös-
sipkás kerékpáros expedíciónkat Jászberénytől Isaszegig, illetve innen busszal tovább 
Vác-Nagysa l ló -Komárom-Ács útvonalon a dicsőséges tavaszi hadjárat vörössipkás 
honvédeinek nyomában. Az érdeklődők 40 Ft-os árban szerezhetik be az emh'tett 
túrafüzetet a Pro Patria Szövetség központ jában (1032 Bp., San Marco u. 81.), illetve a 
Magyar Természetbarát Szövetségnél (1066 Bp., Bajcsy-Zsilinszky u. 31.). 
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