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Terményáldás

Az ünnepek arra valók, hogy egy pillanatra megáll-
junk, visszanézzünk, számot vessünk az előző időszak-
kal, több figyelmet fordítsunk magunkra, családunkra, 
szűk baráti körünkre. 

A nagy ünnepek mellett a kiseb-
beket is érdemes számon tartani, 
készülni rá. Ilyen szeptember 8-a, 
Kisboldogasszony napja, vagy, 
ahogyan sokhelyütt nevezik, Fecs-
kehajtó Kisasszony napja. A nép-
hit szerint ezen a napon indulnak 
hosszú vándorútjukra a fecskék, 
kezdődik a dióverés ideje. Ez a 
hálaadás időszaka is a jó termésért és a jövő 
évi bőséges aratásért.

A kertbarátoknál augusztus vége, szeptember eleje a 
terménybemutató kiállítások, a terményáldás ünnepsé-
gek ideje. Az összejövetelek célja ma is ugyanaz, mint 
őseinknél: számvetés, egymásra figyelés. Büszkén mu-
tatjuk meg társainknak egész éves kerti munkánk gyü-
mölcseit, zöldségeit és virágait; az asszonyok az ízletes 
befőtteket, lekvárokat, szörpöket, savanyúságokat, a 
férfiak boraikat, pálinkáikat.

Évről évre egyre nehezebb a kertészkedők munkája; a 
tavaszi télies időjárás, az aszály, a szélviharok, a jégve-
rés és a nagy számban felbukkanó régi és új károsítók 
az idén is próbára tették a termelőket. De a kertészt 
nem olyan fából faragták, hogy könnyen föladja, hisz’ 
a kertet jövőre is meg kell művelni, be kell vetni.
Becsüljük meg, amink van, és ne bánkódjunk azon, ami 
odaveszett! Jövőre újrakezdjük.
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