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KOINÓNIA

figyelemmel kísérni a készletet, mert ha már odaszoktattuk a kert téli lakóit, akkor el is kell lássuk őket. Ilyen
célra a kiürült műanyag flakonokból is könnyen készíthetünk madáretetőt. Különösen a cinkék tudják jól
használni ezeket a műanyag alkalmatosságokat, mert
minden egyes maggal elröppennek az ágak közé, ahol
azután zavartalanul elfogyaszthatják. Olajos magvak
mellett szalonnabőr, faggyú is kedvelt elesége lehet a
madaraknak, de kenyérmorzsával ne töltsük fel az etetőt. Száraz teleken itatásukról sem feledkezzünk meg,
esetenként a hidegebb napokon a jeget is feltörve az itatóban.
Hétvégi nyaralók kertjébe azonban a madárgondozást inkább oduk kihelyezésével, vagy fészkelő helyek
létesítésével gyakoroljuk, ha nem tudjuk biztosítani az
etetők rendszeres feltöltését. A kert téli teendői között
kell említeni a havazásokkal járó tennivalókat is. Amilyen jó hatása van a szántókat betakaró vastag hópaplannak, annyira sok gondot okozhat a kertben, különösen az örökzöld fák ágain. Nagyobb havazások idején
éppen ezért tanácsos a kert fáinak ágait megszabadítani
a hó terhétől, mielőtt a fűrészhez, vagy gallyvágó ollóhoz kellene nyúlni.

A hó nélküli hideg pedig a fagyérzékeny növényekre jelenti a legnagyobb veszélyt a téli napokban.
December hónap elején ezért még egyszer szemléljük
meg a fagy ellen bebugyolált növényeinket - a fügebokrot, vagy a rozmaringot a fűszerkertben - egyúttal ilyenkor arról is meggyőződhetünk, hogy a pockok, egerek,
vagy más rágcsálók nem a takarók között kerestek-e
menedéket a télre. És a kerti csapok, meg az öntözésre
használt vezetékek és locsoló tárolók víztelenítéséről se
feledkezzünk meg.

BÉKÉS, ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS ISTEN ORSZÁGÁNAK ÉPÍTÉSÉBEN SIKERES ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN MINDEN KEDVES OLVASÓJÁNAK A KOINÓNIA SZERKESZTŐSÉGE!
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HAMVAS BÉLA

ISTEN TENYERÉN ÉBREDTEM…
Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a Földre,
Hófehér csúcsokra, kopár legelőkre.
Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a Napot,
Sugaraiban álmos hajnal mosakodott.
Láttam az óceánt gyermekként ragyogni
Sirályokat felette felhőkkel táncolni,
Láttam a békét az emberek szívében,
Láttam az erdőket fürödni a fényben.
Láttam sok-sok mosolyt és láttam a reményt,
Láttam az embert, és láttam a zenét,
Láttam a földet szeretetben élni,
Láttam a csöndet a széllel zenélni.
Láttam Istent amerre csak néztem,
Miközben éppen az Ő tenyerében ültem,
S az Ő hangján szólt hozzám a szél,
Mint anya, ki gyermekének mesél,
Millió apró tükörben láthatod magadat,
Hisz olyannak látod a világot, amilyen Te vagy!

