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Hernán Cortés spanyol fel-
fedező Mexikóba érkezett, 
hogy meghódítsa az aztékok 
birodalmát.

Megszületett Táncsics 
Mihály író, politikus.

Megszületett Házmán 
Ferenc politikus, Buda és 
Pest egyesítésének javasló-
ja, az első, aki magyarul szó-
lalt fel.

Megszületett Egressy Béni 
színész, író, zeneszerző, a 
Szózat megzenésítője.

Megszületett Charlotte 
Brontë angol írónő (Jane 
Eyre).

Meghalt ifj. Wesselényi 
Miklós báró, író, az „árvízi 
hajós”.

Meghalt Mark Twain ame-
rikai író (Tom Sawyer ka-
landjai).

Megszületett Anthony Quinn 
amerikai Oscar-díjas film-
színész (Zorba, a görög, Az 
öreg halász és a tenger).

Meghalt Eleonora Duse 
olasz színésznő, a híres 
drámai hősnő.

Megszületett Elizabeth Ale-
xandra Mary Windsor, aki II. 
Erzsébet néven Nagy-
Britannia uralkodója lett.

Budapesten megszületett 
Almár Iván csillagász, űrku-
tató, a fizikai tudományok 
doktora.

Megszületett Hóllosi Frigyes 
magyar színész (Sose ha-
lunk meg!; Roncsfilm).

A Székesfehérvári Henger-
mű megkezdte működését, 
ahol kezdetben a német ha-
diiparnak termeltek.

Megszületett Andie 
MacDowell amerikai szí-
nésznő (Idétlen időkig; 
Tarzan, a majmok ura).

Elhunyt Juan Antonio Sa ma-
ranch, a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság korábbi elnöke.

Meghalt Konrád Ferenc 
olimpiai bajnok vízilabdázó, 
edző és fogorvos.

Forras: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Hova kerüljön idén a 

murok? Oda, ahol a 

múlt évben is jól ter-

mett, vagy inkább a 

zöldségeskert másik 

végébe? Itt a magve-

tés, palántázás ideje, 

és hogyha valaki tuda-

tosan meg akarja ter-

vezni konyhakertjét, 

akkor nem egyszerű 

egy ilyen kérdésre vá-

laszolni.

Minden növénynek meg-
vannak a maga igényei, 
elvárásai, és azért, hogy 

hatékonyan, vegyszermente-
sen termesszünk zöldséget, fi-
gyelembe kell vennünk ezeket. 
A növények ágyásainak kije-
lölésénél a vetésforgatás elvét 
sem szabad hanyagolni. Van-
nak, akik túl kicsinek gondol-
ják a konyhakertjüket, vagy túl 
bonyolultnak a vetésforgó alkal-
mazását, pedig egy átlagos zöld-
ségesben is jól lehet használni 
ezt a módszert, és valójában na-
gyon egyszerű dologról van szó.

Sajátos igények

Minden növénynek, illetve 
növénycsoportnak sajátos be-
tegségei, kártevői vannak, sa-
játos a talaj iránti igénye, a 
tápanyagszükséglete és sajátos 
módon befolyásolja a talajt a nö-
vény gyökérzete. Éppen ezért 
vált hasznossá más-más növé-
nyek termesztése ugyanazon 
a területen, az egymást köve-
tő években. Egyrészt sokkal 
jobban ki lehet használni a ta-
lajban lévő tápanyagokat, más-
részt komolyan megelőzhetjük 
a kártevők invázióját, és a be-
tegségek gyors elterjedését. A 
legtöbb betegség ugyanis vala-
milyen formában jelen marad a 
talajban, és ha a következő év-
ben újra a gazdanövény kerül 

oda, sokkal hamarabb és erő-
teljesebben támad majd. Ugyan-
ez érvényes a kártevők áttelelő 
formáira és a vírusos növényi 
betegségeket terjesztő fonál-
férgekre. Természetesen a ve-
tésforgó sem fog teljes védelmet 
nyújtani ezen kellemetlenségek 
ellen, de nagymértékben segít 
majd abban, hogy elkerüljük a 
vegyszerek használatát.

Hároméves ciklus

Egy átlagos konyhakert ve-
tésforgóját hároméves ciklus-
ban lehet könnyen megoldani, 
azt is figyelembe véve, hogy kü-
lönböző arányban van szüksé-
günk a különböző zöldségekre. 
Fontosabb konyhakerti növé-
nyeinket kártevőik és talajigé-
nyeik szerint három csoportba 
oszthatjuk.

Az első a káposztafélék cso-
portja, ide tartozik a retek, 
karfiol, karalábé, brokkoli, kel-
káposzta, bimbóskel és termé-
szetesen a fejes káposzta. Ezek 
a növények jól trágyázott földet 

kérnek, tápanyagokban gazda-
gon ellátottat, és hacsak a talaj 
nem lúgos már eleve, akkor me-
szezést is. Ha az őszi káposztát 
palántázni fogjuk, jó elővetemé-
nye lesz a korai zöldborsó.

A második csoport, amely 
a következő évben majd a ká-
posztafélék helyére kerülhet, 
a gyökérzöldségeké. A murok, 
petrezselyem, pasztinák, zel-
ler, feketegyökér, cékla, fok-
hagyma, hagyma, mángold. 
Ezek a káposztafélék után ma-
radt, tápanyagban szegényebb 
ágyásban is jól teremnek majd 
és kártevőik, betegségeik elté-
rők az előző csoportétól.

A harmadik a hüvelyesek és 
az egyéb zöldségek csoportja. 
A hároméves ciklusban ezek 
követik a gyökérzöldségeket és 
előzik meg a káposztaféléket. A 
paszuly, a borsó és a lóbab ter-
mesztésekor a gyökéren lévő 
baktériumoknak köszönhető-
en nő a talaj nitrogéntartalma. 
A többi zöldség, mint a para-
dicsom, uborka, tök, saláta 
ugyan jobban trágyázott talajt 

kér, de a hároméves rendszer-
ben ők a harmadik csoportban 
kapnak helyet.

Hatásuk egymásra

A zöldségeskert betáblázásá-
nál a vetésforgó alkalmazásával 
egyszerre a növények egymásra 
gyakorolt hatását is figyelembe 
kell venni. Egymás segítik a fej-
lődésben a pityóka–spenót, pi-
tyóka–kapor, uborka–paszuly, 
uborka–zeller, uborka–ká-
poszta, hagyma–murok, hagy-
ma–tök,  hagyma–paszuly ,  
hagyma–saláta,  saláta–re-
tek, csombor–káposztafélék, 
paradicsom–fokhagyma, pa-
radicsom–petrezselyem, pa-
radicsom–zeller. Egymással 
rossz szomszédok a paszuly–
b o r s ó ,  p a s z u l y – h a g y m a ,  
paszuly–fokhagyma, pityóka–
paradicsom, pityóka–káposzta, 
káposzta–hagyma, saláta–pet-
rezselyem, uborka–retek.

Örömteli kertészkedést!

FARKAS ATTILA

Hétfő óta zajlik Keresztes Ildi-
kó erdélyi lemezbemutató kon-
certturnéja, amelynek során tíz 
városban ismerhetik meg a ma-
rosvásárhelyi származású éne-
kesnő öt év szünet után tavaly 
megjelent Most című lemezét. 
Az énekesnő gyakran lép fel itt-
hon város- és falunapokon, fesz-
tiválokon, ilyen nagy volumenű 
turnéja azonban még nem volt: 
egy hétig folyamatosan koncer-
tezik, naponta több fellépést is 
vállal. Szatmárnémeti, Kolozs-
vár, Brassó, Székelyudvarhely 
és Gyergyószentmiklós kö-
z ö n s é g e  u t á n  p é n t e k e n  
Kézdivásárhelyen, Sepsiszent-
györgyön, Szentegyházán és 
Zetelakán, szombaton 22 órától 

a szászrégeni Café Crinulban, 
majd éjjel 1 órától a szovátai 
Déjà vu Clubban lép fel Keresz-
tes Ildikó. A turné az énekesnő 
szülővárosában zárul vasárnap 
19.30-tól a Gokart Racingben.

A Most című lemezről nem-
rég Keresztes Ildikó nyilatko-
zott a Vásárhelyi Hírlapnak. „A 
mai internetes világban, ami-
kor már mindent le lehet tölte-
ni, nem nagyon érdemes kézzel 
fogható lemezt készíteni, de én 
mégis ragaszkodom hozzá, és 
remélem, hogy sokan vannak 
még így ezzel. Egyébként már itt 
is lehet kapni a boltokban, nagy 
örömömre. Öt éve jelent meg az 
előző lemezem, gondoltam, most 
már ideje egy újat kihozni, új da-

lokkal, új hangzással, stílussal. 
2014-ben jubileumi évem volt, 50 
éves lettem, 25 éve voltam a pá-
lyán. Megjelent egy könyv az éle-
temről (A sokoldalú díva őszinte 
vallomása), és a Syma Csarnok-
ban egy felejthetetlen nagykon-
certtel ünnepeltük meg ezt, de 
lemez nem jelent meg akkor. 
Közben elkezdtem fiatal szer-
zőkkel (pl. Kovács Tamás) dol-
gozni, és már az első dal, az Adj 
valamit című nagy népszerűség-
re tett szert. Innen jött az ötlet, 
hogy akkor ne csak egy dal ké-
szüljön, hanem egy egész lemez” 
– fogalmazott a marosvásárhelyi 
származású énekesnő.

SZÁSZ CS. EMESE

Más-más növények termesztése ugyanazon a területen

Vetésforgó a zöldségeskertben

Egy átlagos zöldségesben is jól lehet használni a vetésforgót

Marosvásárhelyen zárul Keresztes Ildikó turnéja

A Most című albumot ismerhetik meg a rajongók




