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Ha még nincs zöldséges 
kertünk, akkor nyilván 
először azt kell eldönte-

ni, hogy hova és mekkorát ké-
szítsünk. A zöldségek nagy ré-
sze igényes növény, jól megvi-
lágított, erős, hideg légáram-
latoktól és széltől védett he-
lyen, mélyen megművelhe-
tő talajban érzik jól magukat. 
Vízigényük elég magas, a zöld-
ségeskert elhelyezésnél gon-
dolni kell arra, hogy ne legyen 
majd nehézkes az öntözés, jó, 
ha a közelben létre tudunk 
hozni egy komposzthalmot.

Kezdjük kisebb területen

A zöldségeskert méretezésé-
nél soha ne az legyen az elsőd-
leges szempont, hogy melyik 
zöldségből mennyit fogyaszt a 
család, hanem az, hogy mekko-
ra zöldségeskertet tudunk ké-
nyelmesen, megerőltetés nélkül 
gondozni. Egy átlagos négyta-
gú család el tud látni egy 150–
200 négyzetméter felületű zöld-
ségest, de nem biztos, hogy van 
elég szabadidőnk ekkora kert 
gondozására. Sokkal jobb meg-
oldás, ha kisebb területen kez-
dünk el kertészkedni, és amint 

tapasztalatunk gyarapodik, úgy 
növeljük az ágyások számát és 
a növények fajtáját is.

A méretezéshez jó kiinduló-
pont, hogy melyek azok a zöld-
ségek, amelyeket mindenkép-
pen frissen szeretnénk felhasz-
nálni, és melyek azok, amelye-
ket megvásárolhatunk. Salátát, 
spenótot, zöldhagymát, hóna-
pos retket érdemes a kiskert-
ben termeszteni, hiszen ezek a 
zöldségek csak frissen ízlete-
sek, kevés gondozást igényel-
nek, és korán szabadon maradt 
helyükre még lehet másodvete-
ményt telepíteni.

A gyökérzöldségekből és 
hagymafélékből sokat lehet ter-
melni kis területen, velük ki 
lehet használni a tavaszi zöld-
ségek után üresen maradt ágyá-

sokat, és relatív kevés időt vesz 
fel a gondozásuk.

A gyalogbab és zöldborsó 
helyigényes növények, de ha 
frissen, zsengén szeretnénk 
felhasználni őket, akkor megéri 
helyet szentelni nekik.

Cukkíni, tökfélék, uborkafélék 
is nagy területet igényelnek, de 
ezek a növények ültethetők a ki-
érett komposzthalom oldalába. 

A káposztafélék, valamint 
a paprika és paradicsom több 
gondozást és odafigyelést igé-
nyel, de nincs olyan zöldség, 
amit ne érné meg termeszte-
ni, ha van rá időnk és helyünk. 
A magos tasakokon általában 
meg van adva a növények aján-
lott tő- és sortávolsága, és ezt 
tartsuk is be. Még kis terüle-
ten is jobb termés érhető el, ha 

a növények elegendő távolságra 
vannak egymástól, mint hogyha 
a kelleténél sűrűbben.

Készítsünk rajzot 

Már meglévő és jól bevált zöld-
ségeskertről sem árt készíteni 
egy kis vázlatrajzot egy kockás 
lapon tavasszal, és azon jelölni 
be, hogy az idén mi hova kerül. 

A vetésforgót mindig tart-
suk be, hiszen ezzel a gyakor-
lattal sok kártevőt és betegsé-
get megelőzhetünk, és jobban 
kihasználhatjuk a talaj adott-
ságait. Frissen trágyázott te-
rületre kerüljenek a káposz-
tafélék, a gyökérzöldségek pe-
dig oda, ahol az elmúlt évben 
a káposztafélék voltak. Ahol a 
gyökérzöldségek voltak előző 

évben, ott legyenek a hüvelye-
sek (borsó, bab, lóbab), a tök- 
és uborkafélék, a paradicsom, 
a paprika, a saláta. 

Néhány zöldség nagyon rossz 
szomszéd, ezért közvetlenül 
egymás mellé ne kerüljenek, 
ilyen a paszuly–borsó, paszuly–
hagyma, paszuly–fokhagyma, 
pityóka–paradicsom, pityóka–
káposzta, saláta–petrezselyem, 
uborka–retek.

Együtt jól ültethetők: a hagy-
mafélék a murokkal, paradi-
csom a káposztafélékkel, kapor 
a káposztafélékkel, bab és bor-
só társítható salátával és burgo-
nyával, az uborka jól érzi magát 
a karalábé társaságában.

A gyökérzöldségek laza, mé-
lyen megművelt talajban érzik 
jól magukat, kivéve a gumós 
zellert. A zeller szereti a tömö-
rebb talajt, így helyet spórolha-
tunk meg, ha palántáit a zöld-
ségágyások közötti ösvénybe 
ültetjük, úgy beosztva, hogy a 
lépésben ne zavarjanak.

Közel a konyhához

A fűszernövényeket nem kell a 
zöldségeskertbe száműzni, sok-
kal kézenfekvőbb, ha közel van-
nak a hátsó bejárathoz vagy a 
konyhaajtóhoz. A léstyán, tár-
kony, zsálya, metélőhagyma ke-
rülhet az évelőkkel beültetett vi-
rágágyásba is. A zöldjéért nevelt 
petrezselyem recés levelű válto-
zata is mutatós az ágyásban, de 
nevelhető virágedényben, bal-
konládában is, és ugyanez mond-
ható el a bazsalikomról is.

Az előre megtervezett zöld-
ségeskerthez könnyebb lesz 
beszerezni a magokat, palán-
tákat, és ezzel időt és pénzt 
spórolhatunk meg.

Örömteli kertészkedést!

FARKAS ATTILA

Melyik növényt hová ajánlott ültetni?

Tervezzük meg a zöldségeskertünket

Kis területen is jó termés érhető el, ha a növények elegendő távolságra vannak egymástól

Kis területen is sokféle 

ízletes zöldséget ter-

meszthetünk, és ha 

előre megtervezzük 

az idei konyhakertet, 

akkor jobban ki tudjuk 

használni az ágyáso-

kat, valamint az ápolási 

munka is kevesebb lesz.

A TVR1 magyar nyelvű adá-
sában ma délután 3 óra tíz 
perctől kezdődő Heti Krónika 
után a Képzelt Kávéházban a 
megbocsátásról beszélgetnek 
a meghívottak. „Tudunk-e bo-
csánatot kérni, ha megsértet-
tünk valakit, és tudunk–e meg-
bocsátani, ha valaki kéri tő-
lünk. Nemcsak az interperszo-
nális kapcsolatainkban fontos 
kérdés, de a közéletünkre sem 
jellemző, hogy elöljáróink, úgy-
mond erős embereink bocsá-
natot kérnének elhibázott dön-
téseikért” – áll a műsor ajánló-
jában. B. Nagy Veronika műso-
rában ismét fontos, de ritkán 
tárgyalt téma kerül terítékre.

Ezt követően a csíkszere-
dai Kenéz Zselyke korcsolya-
bajnokról készült riportot le-
het megtekinteni. „Csíkszere-
dában minden hétköznap kora 
reggel hat órakor már pezseg 
az élet a jégpályán. Műkorcso-
lyázók apraja-nagyja edz eb-
ben a hajnali órában. Kenéz 
Aletta Zselyke egészen pici 
kortól űzi ezt a sportot, és már 
zsenge korától gyűjti a bajnoki 
címeket. Most 18 éves, de ki-
tartása nem csökkent, emelt 

fővel veszi az akadályokat, pe-
dig nem könnyű helytállni és 
a legjobbak közé kerülni. Idén 
a romániai műkorcsolyás lá-

nyok legnagyobb pontszámát 
érte el.” A riport a műkorcso-
lyázó mindennapjaiból kínál 
egy szeletet. 

Magyar adás az egyesen

Kenéz Zselyke mindennapjaiba tekinthet be a néző
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Evlija Cselebi az olvasókör „vendége”

A Kájoni János Megyei Könyvtár keretében működő Csíksze-
redai Olvasókör ma délután fél öttől tartja a következő talál-
kozóját. Az érdeklődők egy értékes, a magyar történelmi föld-
rajz szempontjából nagy fontossággal bíró útinaplóról és legen-
dás életű szerzőjéről, Evlija Cselebiről Kozma Mária írónő elem-
ző ismertetését hallgathatják meg az érdeklődők.  Evlija Cselebi 
a török irodalomban is kivételes helyet elfoglaló monumentális 
– 10 kötetes – műben örökítette meg életének utazásait, azok 
színhelyét; ezen belül több kötetet a török kori Magyarország 
viszonyainak szentelt. A török nyelven született mű magyar vo-
natkozású részeit a huszadik század elején fordították magyar-
ra, s szellemi közkincsként megtalálható a Magyar Elektronikus 
Könyvtár szabadon elérhető állományában.

Kisplasztikai kiállítás

Az Európai Kreativitás Napja alkalmából holnap délután hat 
órától a csíkszeredai Megyeháza Galériában kisplasztikai kiállí-
tás nyílik Bara Barnabás munkáiból. A művész 1960-ban szüle-
tett Csíkszentdomokoson, tanulmányait a marosvásárhelyi Mű-
vészeti Középiskolában, majd a jászvásári Művészeti Akadémia 
szobrászat szakán végezte. Jelenleg szobrászatot tanít a csík-
szeredai Nagy István Művészeti Középiskolában. 1988-ban az 
aradi térplasztikai biennálén megkapta a Képzőművészek Or-
szágos Szövetségének díját. Számos egyéni és csoportos kiállí-
tása volt, és több székelyföldi köztéri alkotás fűződik a nevéhez 
– áll a megyei tanács sajtószolgálata által szerkesztőségünkbe 
eljuttatott közleményben. „Ha világunk a kép, a gondolat és a 
szó erejével formálódik, romlik és újraépül, akkor a »képfaragá-
soknak« építő szerepe is lehet ebben a folyamatban. Ebben bí-
zom, és ezzel a hittel szeretnék dolgozni” – fogalmazott a kiállí-
tása kapcsán Bara Barnabás szobrászművész.




