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Bécsben 62 éves korában 
meghalt II. Mátyás magyar 
király (I. Mátyás néven né-
met-római császár és cseh 
király).

Meghalt Tótfalusi Kis Mik-
lós nyomdász, aki 1685-ben 
Hol lan diá ban újranyomtatta 
a Károli Bibliát.

Megszületett II. Napóleon, 
a „Sasfiók”, francia császár, 
római király, reichstadti 
herceg.

Visszatért Napóleon El-
ba szigetéről Párizsba, és 
megkezdte 100 napos 
uralkodását.

Megszületett Henrik Ibsen, 
világhírű norvég drámaíró.

Megszületett Gestetner 
Dávid, magyar származású 
feltaláló, a stencilgép 
megalkotója.

Megszületett Dudich Endre 
zoológus, barlangbiológus.

Albert Einstein közreadta ál-
talános relativitáselméletét.

Lemondott a Berinkey-
kormány, mivel a Vix-
jegyzékben foglalt követe-
léseket nem állt módjában 
teljesíteni.

Megszületett Avar István, 
Kossuth-díjas, kétszeres 
Jászai Mari-díjas színész.

Elkészült az első náci  
koncentrációs tábor 
Dachauban.

Megszületett Csányi Sándor 
közgazdász, bankár, 
üzletember.

Megszületett Vavyan Fable 
(Molnár Éva) írónő.

Budapesten megszületett 
Hirtling István színművész 
(Találka Párizs mellett).

John Lennon feleségül vette 
Yoko Ono-t.

Beismerték, hogy a 
kergemarhakórt megkap-
hatja az ember is.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Év elején legtöbbünk 

megtervezi a követke-

ző időszakot, igyekszik 

az új esztendőben job-

ban, hatékonyabban, 

a múlt tapasztalatát fi-

gyelembe véve a maga 

számára tetszetőseb-

ben élni. Új dolgokat 

bevezetni, kipróbálni 

vagy a régi, de helyte-

len szokásokon változ-

tatni az élet minden te-

rületén lehet, így a ker-

tészkedés terén is.

Bár a kertészet vagy a gaz-
dálkodás nem divat, de 
azért mégsem szabad le-

maradni vagy figyelmen kívül 
hagyni a jelen kor koncepcióit 
és a szokványostól eltérő ker-
tészkedési irányzatokat.

Önfenntartó rendszer

Az a l ternat ív  ker tész-
kedés egyik megerősödött 
és lecsiszolódott ágazata a 
permakultúra. A kifejezés a 
tartós (permanent) és a me-
zőgazdaság (agriculture) sza-
vak összevonásából jött lét-
re, a rendszer önfenntartó mi-
voltára utalva ezzel. Ez a mód-
szer a növénytermesztés és 
gazdálkodás egy olyan formá-
ja, amelynek létrehozásához a 
természetben kialakult rend-
szereket használjuk fel min-
taképpen. Egy ilyen rendszer 
két legfontosabb jellemzője az 
együttműködés és az önfenn-
tartás-önszabályozás. Bár az 
első ilyen elveken működő far-
mot egy ausztriai gazda hozta 
létre, a permakultúra elméleti 
oldalát mégis később Ausztrá-
liában dolgozták ki, ahol nép-
szerűségének köszönhetően 
nemcsak gazdaságok, hanem 
permakultúrás, önfenntartó te-
lepülések is kialakultak. Mind-

ez a hetvenes-nyolcvanas évek-
ben történt, miközben nálunk a 
gazdálkodás egyre mennyiség-
orientáltabb lett, eltávolodva 
ezáltal a természettől, és egyre 
több vegyszert használva nem-
csak az ipari termelésben, ha-
nem a kiskertekben is.

Egészségesebb termények

A már kialakult és megszo-
kott kertészkedési módszere-
ket kissé nehezen lehet egyik 
évről a másikra teljesen levál-
tani, és nem is mindig tanácsos, 
de apró lépésekkel, kisebb vál-
toztatásokkal rugalmasan ja-
víthatunk a hibáinkon. Ez nem-
csak egészségesebb és zamato-
sabb gyümölcsök és zöldségek 
szüretét eredményezi, hanem 
egy kellemesebb és hangulato-
sabb környezetet is. 

Nem kell nagyon bonyo-
lult dolgokra gondolni, a lé-
nyeg az, hogy a kertészke-
dést és a gazdálkodást minél 
természetközelibbé tegyük. Ha 
a zöldségeskertben úgy ültet-

jük a növényeket, hogy kölcsön-
hatásukkal egymást segítsék a 
fejlődésben, akkor ez máris a 
növények együttműködésének 
egyik formája. Figyelembe vé-
ve azt, hogy az ökoszisztémá-
ban – ami a rendszer egyik ele-
mének a mellékterméke – az a 
rendszer egy másik elemének 
alapanyagot szolgáltat, megért-
hetjük, hogy a konyhai és egyéb 
szerves hulladék komposztálá-
sa, majd a komposzt felhaszná-
lása a kertben az önfenntartás 
egyik lépése.

Hét különböző szint

A permakultúrás kertek fel-
építése egy erdőéhez hason-
lít, ahol a növények hét külön-
böző szintet foglalhatnak el, de 
együttesen vannak telepítve, és 
szoros kölcsönhatásban van-
nak egymással. Természetesen 
ez nem egy olyan modell, amit 
minden kertre rá kell erőltetni, 
hiszen éppen az a lényeg, hogy 
a természeti adottságok (a talaj 
típusa, a mikroklíma, a kert fek-

vése, a kert mérete) figyelembe-
vételével kertészkedjünk.

A magas gyümölcsfák közöt-
ti félárnyékos „tisztásokon” na-
gyon jól érzik magukat a mál-
na-, ribizli-, egresbokrok, a bok-
rokkal körbevett földieper vagy 
zöldségágyások védve vannak 
a hideg légáramlatoktól, a ké-
sői és korai fagyoktól. A zöld-
ségeskertbe kiengedett barom-
fi nemcsak táplálkozik, hanem 
összeszedi a csupaszcsigákat 
és más káros rovarokat. A té-
len etetett cinkék és más éne-
kesmadarak a számukra ké-
szített fészkelőhelyeken megte-
lepedve rovartalanítják a gyü-
mölcsfákat, a telelőhelyről elő-
bújó sünök szintén a csigák el-
leni harcban lesznek majd se-
gítségünkre. Ennyiben ugyan 
nem merül ki a részben önfenn-
tartó kert kialakitása, de min-
den apró változtatás meghoz-
za az eredményét, és minél 
természetközelibben kertész-
kedünk, annál több örömünket 
leljük majd benne.

FARKAS ATTILA

Vegyük figyelembe a természeti adottságokat

Permakultúrás kertészkedés

A már megszokott kertészkedési módszereket nehezen lehet egyik évről a másikra teljesen leváltani

A rajtammaradt télikabát Marosvásárhelyen
Cseh Tamás énekes-dal-

s z e r z ő  e m l é k é t  i d é z i  A  
rajtammaradt télikabát cí-
mű előadóest, amelyet Maros-
vásárhelyen is bemutatnak 
a sepsiszentgyörgyi Tamási 
Áron Színház  művészei. Az 
előadást  március 21-én, ked-
den 19.30-tól a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház kistermé-
ben  láthatja a közönség.

„Nem te vagy a fontos, ha-
nem a dal” – így biztatta Cseh 
Tamást minden fellépése előtt 
Bereményi Géza. Gajzágó 
Zsuzsa szeretné Cseh Tamás 
dalait minduntalan előven-
ni, újraértelmezni, szellemét 

életben tartani. Cseh Tamás, 
aki soha nem készült énekes-
nek, és Bereményi Géza, aki 
kezdetben csak az íróasztal 
fiókjának írta dalszövegeit, az 
egyik legnépszerűbb és leg-
fontosabb szellemi párosa 20. 
századi énekmondóink közül.

Gajzágó Zsuzsa, a Tamá-
si Áron Színház színésznő-
je Cseh Tamás megidézésé-
re vállalkozott három zenész: 
Ráduly Zsófia (hegedű), Simó 
Lakatos Barna és Katona Dá-
vid (gitár) közreműködésével. 
A vers és a színház műfaja kö-
zött elhelyezkedő produkció 
Cseh Tamás munkásságának 

és életfilozófiájának az élet-
ben tartását tűzi ki célul, fel-
mutatva az ő műfaji sokoldalú-
ságát, érzékenységét.

A z  e l ő a d á s r a  é r v é n y e -
sek a Bernády György me-
cénásbérletek. Jegyek váltha-
tók a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Kultúrpalotában 
működő jegyirodájában (hét-
köznap 12.00–17.30 óra kö-
zött, telefon: 0372-951 251) és 
a Színházban működő jegy-
pénztárban (hétköznap 9.00–
15.00 óra között és előadás 
előtt egy órával, telefon: 0365-
806 865), valamint online a 
www.biletmaster.ro oldalon.

Három zenész és egy színésznő Cseh Tamás megidézésére vállalkozott

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS




