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Májusi orgonaszag
(részlet)

„Az orgona kezdte! Szinte csobbant,
mikor a kertben megcsapott:
fűszere gázként gyűlt a roppant
éj tavába, a völgybe, ahogy
nyomta a párás ég: nehéz
volt, mint sűrű zene, mint sűrű méz,
de mint tündér meglepetés
lengett körül, mint álmodott hang
vagy holdfényfátylas csillagok.”
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HÚSVÉTKOR ZÁRVA
VOLT A TÓFÜRDŐ
A kialakult járványügyi helyzetre
való tekintettel, a polgármestereknek adott jogi szabályozáshoz
igazodva, Huszár Zoltán polgármester – számos hazai turisztikai
célponthoz hasonlóan – a Tófür-

ÚJ ESZKÖZÖK
A BICIKLIÚT MENTÉN

rólag a területi engedéllyel, illetve a napijeggyel rendelkezőknek.
A horgászokat nem kísérhették el
még azonos háztartásban élő nem
horgászó személyek sem. A tó területe azóta ismét látogatható, de

A
kerékpárút
kivitelezéséről szóló pályázat keretén
belül
még
tavaly
került beszerzésre néhány kiegészítő közterületi bútorzat is.
A Fehértó Non-profit Kft. dolgozói márciusban előkészítet-

dő területét a húsvéti ünnepek
idejére lezáratta a látogatók elől.
Az intézkedés Nagypéntektől,
Húsvét utáni kedd reggelig tartott.
A tavak környékén ez idő alatt
csak horgászni lehetett, de kizá-

kizárólag az érvényben lévő
járványügyi előírások és ajánlások
betartása mellett. Kérjük, mindenki ennek tudatában töltse ott
szabadidős tevékenységét! ■
(fotó: Pozsgai Ákos)

MÉSZÁROS BLANKA
AZ INTERNETEN MESÉLT
A Marie Claire női magazin
márciusban indított egy internetes „rádióadást” (ún. podcastet)
Nyugimese néven. A kezdeményezés keretében a magazin
színészeket, szinkronszínészeket és kulturális nagyköveteket
kért meg, hogy olvassanak fel
egy-egy olyan történetet, ami
szerintük segíthet egy kicsit a
kisebbeknek és a nagyobb gyerekeknek is kiszakadni néhány
percre a valóságból. Ehhez csatlakozott Mészáros Blanka, a Katona József Színház kunfehértói
származású színésze is, aki Berg
Judit tavaszi meséjéből, a Lengemesék első kötetéből, a Tavasz a
Nádtengeren című könyvből ol-

ték ezen eszközök helyét, majd
április elején kihelyezésre is kerültek az új padok, szemétgyűjtők, valamint kerékpártárolók
a bicikliút teljes nyomvonalán.
A későbbiekben még két ivókút
lesz telepítve. ■

vasott részletet. Blanka előadását megelőzően már olyan neves
művészek is olvastak fel, mint
Hegyi Barbara, Farkasházi Réka,
Eke Angéla vagy Steiner Kristóf.
A mesék a Marie Claire Hungary
Youtube csatornáján hallgathatóak meg. ■

VÉDŐ- ÉS MEGFIGYELÉSI
KÖRZETET RENDELTEK EL
Huszonhárom település közül Kunfehértót is érinti, hogy
madárinfluenza miatt védőkörzetet rendelt el a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal.
Az intézkedésre azért volt szükség, mert még március 26-án
jelent meg két csólyospálosi
telepen a betegség. Ilyenkor a
védőkörzetbe tartozó baromfi
gazdaságokra (és háztáji udvarokra is) szigorúbb feltételeket
határoz meg az eljáró hatóság.
Több mint 30 település esetén
pedig megfigyelési körzetet
rendeltek el. ■
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ÚJ KIÜLŐK A PARTON
Idén is beszerzésre kerültek
nádtetővel fedett, rönkfából
készült kiülők községünkbe,
amelyek a múlt hónapban érkeztek meg. Az eszközöket a
Fehértó Non-profit Kft. még a
koronavírus járványt megelőzően rendelte meg. Összesen

8 darab rönkbútor érkezett,
amelyből ötöt a Tófürdő területén helyeztek el, míg három
a Kempingbe került. Így még
nagyon magányosan mutatnak, de talán hamarosan már
élvezhetjük nyári árnyékát a
strandon. ■

HELYESBÍTÉS
– MÉGIS NYITVA A PIAC

A Kunfehértói Kalauz XXXI.
évfolyam 4. számának lapzártát
követően született meg a döntés arról, hogy az új piactér a
leírtakkal ellentétben megnyitja kapuit, így abban még helytelenül szerepelt a piac státuszáról szóló beszámoló.

INTERNETES MISE
A koronavírus okozta járványügyi helyzet számos területen változtatást követelt a megszokott
életünkhöz képest. Nem volt ez
másként az egyházak esetében
sem, hiszen a bejelentett enyhítéseket megelőzően a templomok
sem voltak látogathatók, így a
miséket, az istentiszteleteket is
internetes közvetítésen keresztül
tartották meg a különböző fele-

kezetek. Így tett már egy ideje a
Jánoshalmi Szent Anna Római
Katolikus Egyházközség is, amely
május elsején a templombúcsú
alkalmából a kunfehértói templomból közvetítette a Szentmisét.
A hívek este hattól tekinthették
meg Menyhárt Sándor celebrálását élő adásban. Az internetelérést
a Fehértó Non-profit Kft. biztosította a templom számára. ■

Azóta minden nap 6:00-tól
16:30-ig várja az eladókat és vevőiket a piac. Sajnos a kialakult
járványügyi helyzet miatt még
kevés alkalommal volt forgalom
az új pavilon alatt, de reméljük,
hogy mielőbb felpezsdül az élet
a Kunfehértói Piacon is. ■

KUNFEHÉRTÓI PIAC NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Vasárnap: 6:00-16:30

ÁRJEGYZÉK:

Asztal használati díj: 200 Ft/ fm/ nap
Faház bérleti díj: 20.000 Ft/hótól egyedi megbeszélés alapján
Mozgó árus: 3.000 Ft/ alkalom
Kunfehértói lakcímmel rendelkező árusítók asztal használati
díja: 100 Ft/fm/nap

HÚSVÉTI RAJZVERSENY
A Fehértó Non-profit Kft.
a négy fal közé kényszerült
gyermekekre gondolva húsvéti rajzpályázatot hirdetett az
interneten, hogy egy kis színt
vihessen a nem megszokott
ünnepbe.
A felhívásra számos remekmű
érkezett be (még vidékről is),
melyből az első három helyezetett a közösségi felületen
történt szavazás alapján díjazták a szervezők. ■

Földvári Csenge rajza
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DIÁKOREP, AZAZ DIÁKOKTÓL DIÁKOKNAK
Piszman Zsófia a Szilády Áron Gimnázium kunfehértói diákja, két társával együtt, egy remek kezdeményezést indított el
néhány héttel ezelőtt. A Diákorep lényegében egy online korrepetálási lehetőség, ahol diákok segítenek más diákoknak. Az
alapítók egy korábbi versenyötletet valósítottak meg, amely
most, az otthontanulás idején óriási segítséget nyújthat másoknak. Az online órákat már általános iskolások is kérhetik.
Minderről maga Piszman Zsófia ír részletesebben.
A Diákorep egy online korrepetálási szolgáltatás, aminek a lényege,
hogy diákok tanítanak diákokat.
Az eredeti ötlet még a tavalyi évben, az 5letből jövő vállalkozói
csapatversenyen született. A verseny fél éven keresztül tartott és
a lényege az volt, hogy különböző feladatokkal segítsen nekünk
kitalálni egy vállalkozást. Hat
online forduló után bejutottunk a
döntőbe, ahol végül megnyertük a
versenyt. Az elképzelésünk annyira elnyerte a zsűri és a szervezők
tetszését, hogy azt is felajánlották, segítenek az ötlet megvalósításában. Az azóta eltelt egy év
alatt történtek változások a csapat
összetételében, és az eredeti terv
is egy kicsit megváltozott, de az
alapja ugyanaz maradt.
Nem csak a tanítást, hanem az
egész szolgáltatás működtetését
is mi diákok csináljuk, azonban
a tanáraink és a verseny szervezői továbbra is segítenek nekünk.
Kulcsár Petra, Varga Luca és én,
Piszman Zsófia alkotjuk jelenleg a csapatot, mindannyian a
KRK Szilády Áron Gimnázium
11. évfolyamos diákjai vagyunk.
Amellett, hogy ezt a vállalkozást
koordináljuk, mi is vállalunk korrepetálásokat, én például biológia
és kémia tantárgyakból.
Azért találtuk ki ezt a szolgáltatást, hogy mi diákok is tudjuk
egymást segíteni. Sokszor tapasztaltuk azt, hogy ha egymásnak
magyarázzuk a tananyagot, akkor
azt sokkal könnyebben megértjük. A másik nagy előnye ennek
a módszernek, hogy fesztelenebb
a hangulat, mint egy rendes órán.
Minden óra online zajlik, videóhívás formájában.

Jelenleg minden nálunk tanító
diák önkéntes, azonban mielőtt
megkezdenék a tanítást, át kell esniük egy úgynevezett próbaórán.
Itt meg kell mutatniuk, hogy hogyan tartanának meg egy órát,
ezt mi és iskolánk egyik tanára is
ellenőrzi. Ezzel tudjuk biztosítani,
hogy mindenki, aki nálunk tanít,
megfelelő színvonalú segítséget
nyújtson a diáktársainak.

Piszman Zsófia, a Diákorep alapítója

Ezt a kezdeményezést a jövőben
is szeretnénk folytatni, mivel úgy
gondoljuk nem csak ebben a helyzetben lehet szükségünk egymás
segítésére. Jelenleg a Diákorep

csak közösségi médiafelületeken
működik, de a jövőben mindenképp szeretnénk egy saját honlapot, hogy gördülékenyebben működhessünk. ■

JELENTKEZZ TE IS A DIÁKOREPRE!
Nehéz otthon egyedül tanulni? Kellene valaki, aki
elmagyarázza a tananyagot? Mi megértjük ezeket a
problémákat, éppen ezért
indítottunk egy INGYENES
online korrepetálási lehetőséget, hogy segítsünk titeket.
Ennek keretei közt diáktársaidtól kaphatsz segítséget
videóhívásban instagramon,
facebookon,
hangoutson
vagy zoomon keresztül.

MIÉRT JÓ A DIÁKOREP?
Mindenki más, így tanulni
sem egyformán tanulunk.
Nálunk minden óra egyedi
és csak Neked szól. A saját
tempódban haladhatsz, nem
kell máshoz igazodnod.

MIÉRT DIÁKOK
TANÍTANAK?
Azért mert úgy gondoljuk,
egymást sokkal jobban megértjük. Az órák hangulata
felszabadultabb, könnyebb
kérdezni és megérteni a tananyagot, hisz ez olyan, mint-

ha egy barátod magyarázna
neked. Mindenki, aki nálunk
tanít, átesett egy vizsgán, így
biztosak vagyunk abban,
hogy segíteni tud neked.

MIT KELL TENNED?
Csak írj nekünk egy üzenetet, Facebookon, Instagramon vagy emailben (diakorep@gmail.com),
amiben
benne van, hogy milyen tantárgyból és tananyagrészből
kell a segítség. Mi visszaírjuk
neked, hogy kik a számodra
megfelelő tanárok, akik közül te választasz. Mi elküldjük neked az elérhetőségeit,
így már ti személyesen beszélhetitek meg a részleteket.
További részletekért kövesd
a Diákorepet Instagramon
@diakorep néven, a Diáko-

rep Facebook oldalát, vagy
érdeklődj e-mailen.

SZERETNÉD KIPRÓBÁLNI
MAGAD A TANÍTÁSBAN?
Arra is van lehetőség. Ha jó
vagy valamilyen tantárgyból és szeretnél segíteni a
többi diáknak, akkor tölts
ki egy Google Drive jelentkezési lapot (amely a KRK
Szilády Áron Gimnázium
és Kollégium facebook oldalán található meg) és napokon belül megkeresünk a
további teendőkkel. Mielőtt
elkezdenél tanítani, egy
rövid próbaórán kell megmutatnod nekünk, hogy
hogyan tartanád az órát a
leendő diákjaidnak. Ha jól
sikerül, már kezdhetsz is
tanítani.
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BAJNOKSÁGRA VÁRVA
Továbbra sincs hír a Megye
III. Dél bajnokság tavaszi szezonjának hátralévő részéről.
Egyelőre még a folytatásban
reménykednek a Kunfehértói

KSE vezetői és szurkolói is, hiszen a tizenöt, eddig lejátszott
forduló után csapatunk vezeti a tabellát. Addig is, amíg a
szövetségi döntésről nem ka-

punk hírt, beszámolunk a márciusban lejátszott két tavaszi
forduló eredményeiről, illetve
közöljük az őszi bajnokcsapat
fotóját. ■

2020. 03. 07.
Kunfehértó KSE – Bácska SE
Vaskút 5-2 (3-0)
• kezdőcsapat: Gavlik F., Hugyecz
J., Horváth Á., Grácz G., Babud T.,
Szklár D., Szabó T., Balázsevics P.,
Grácz R., Ságodi I., Bozsóki V.
• csereként pályára lépett: Torma
A., Martinaj B., Csernók T.
• gólszerzők: Grácz R., Grácz G.,
Horváth Ádám, Torma Attila (2)

2020. 03. 14.
Felsőszentiváni SK – Kunfehértó
KSE 3-4 (3-3)
• kezdőcsapat: Gavlik F., Horváth
Á., Grácz G., Torma A., Babud T.,
Szklár D., Szabó T., Balázsevics P.,
Grácz R., Ságodi I., Bozsóki V.
• csereként pályára lépett: Doszpod J., Lengyel E., Török Zs.
• gólszerzők: Szabó T. (2), Grácz
R., Grácz G.

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI TANÁCSOK
A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJÉRE
A jelenlegi rendkívüli helyzetben fokozott odafigyeléssel és a napi higiéniai szabályok szigorú betartásával a
lakosság is sokat tehet a járvány megfékezéséért.
Mindenekelőtt arra kérjük Önöket,
hogy vegyék komolyan és tartsák
be a humán járványvédelmi előírásokat! Ennek értelmében minden
felelős embertől elvárható, hogy
akinél felmerül a fertőzöttség gyanúja, ne menjen közösségbe, így
élelmiszerüzletbe, vendéglátóhelyre sem! A továbbiakban összegyűjtöttük azokat az otthoni jótanácsokat, amelyek hozzájárulhatnak
egészségünk megóvásához.
Írjunk bevásárlólistát! A tudatos
vásárlás a konyhában, sőt már előt-

illusztráció

te, a fejünkben elkezdődik. Nem
kevés pénzt és időt spórolhatunk,
ha tudatosan előkészítjük, mi kerüljön a kosarunkba, mire és milyen mennyiségben van valóban
szükségünk. A mostani helyzetben
alapszabály, hogy nem kell naponta a boltba járni! Jóval azelőtt, hogy
elindulnánk, még otthon gondoljuk végig, mit szeretnénk a héten
főzni (reggeli, ebéd, vacsora), és

kizárólag az ezekhez szükséges
alapanyagokat vásároljuk meg! Az
otthon megírt bevásárlólista segítségével tervezhetővé válik a költségvetésünk, ráadásul biztos nem
felejtünk el megvenni semmit.
Már mielőtt elindulnánk a boltba,
mossuk meg alaposan a kezünket,
vagy használjunk fertőtlenítőszert.
Jelenleg az üzletekben is javasolt
kézfertőtlenítő szert kihelyezni a
vásárlótérbe, vegyük igénybe őket!
Az üzletben csak olyan csomagolt árut vegyünk le a polcról,
ami szennyeződésektől mentes.
Különösen fontos, hogy csak azt a
terméket fogjuk meg, amit végül a
kosarunkba is teszünk. A csomagolatlan termékeknél fokozottan
ügyeljünk a kihelyezett mérő- és
fogóeszközök helyes használatára.

Az ilyen termékeket úgy csomagoljuk el, hogy ne szennyezhessék a kosarunkban lévő többi
árucikket.
Az üzletben igyekezzünk megtartani az 1-2 méteres távolságot a
többi vásárlótól és a dolgozóktól.
Ez különösen fontos sorban állás közben. Fizetéskor részesítsük
előnyben az önkiszolgáló pénztárakat. Ahol erre nincs lehetőség, ott
a pénztárossal szemben is törekedjünk megtartani az 1 méteres távolságot. Készpénz helyett válasszuk a
bankkártyás fizetés lehetőségét. Ha
mégis készpénzhez nyúlunk, utána
fertőtlenítsük le kezünket.
Hazaérve első dolgunk az alapos
kézmosás legyen, utána kezdjünk
neki a megvásárolt termékek elpakolásának. ■ (forrás: nnk.gov.hu)
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AZ EMBERI SZERVEZET VÉDEKEZŐKÉPESSÉGÉNEK ERŐSÍTÉSE

MILYEN FERTŐTLENÍTŐSZERT
VÁLASSZUNK

A szervezet védekező képessége, így a fertőzésekkel szembeni ellenállóképesség is alapvetően függ az immunrendszer
működésétől, valamint a szervezet általános állapotától. Vírusjárvány idején különösen fontos mindent megtenni azért,
hogy az immunrendszerünk megfelelően működjön, a szervezetünk pedig felvértezve és erős ellenálló képességgel tudja
felvenni a harcot a kórokozókkal.

A fertőtlenítőszerek Magyarországon engedélykötelesek, az
Országos Tisztifőorvos által kiadott engedély számát fel kell
tüntetni a címkén. Minden esetben csak engedéllyel rendelkező
(a megfelelő hatásosságot garantáló) terméket vásároljunk!

A szervezet ellenálló képességének
erősítéséhez az alábbiakat kövesse:

RENDSZERES FIZIKAI
AKTIVITÁS
A gyakori testmozgás elengedhetetlen a szövetek megfelelő vérellátásához, oxigénnel, tápanyaggal
való ellátásához, amely végeredményben növeli a szervezet ellenálló képességét. A rendszeres
fizikai aktivitás pozitívan befolyásolja a fehérvérsejtek, azon belül a vírusok elleni védelemben
szerepet játszó sejtek aktivitását,
illetve fokozza számos gyulladáscsökkentő anyag termelődését
is. A WHO által javasolt fizikai
aktivitás mennyiség: naponta 30
perc közepes intenzitású kardio
mozgás (futás, kocogás, nordic
walking, kerékpározás, úszás) és
hetente kétszer fél óra izomerő
növelő mozgás. Emellett fontos,
hogy óránként pár percet mozogjuk – sétáljunk – és naponta
tízezer lépést tegyünk meg.

SZABAD LEVEGŐN
TARTÓZKODÁS,
SZELLŐZTETÉS
Az emberi szervezet működését
nagyban segíti a rendszeres, szabad
levegőn való tartózkodás. Lehetőségekhez mérten ez legyen zöld
terület – park, erdő. A szabadban
tartózkodás mellett, illetve ha erre
nincs lehetőség, a tartózkodásra
szolgáló épület, szoba rendszeres,
napjában többszöri teljes átszellőztetése elengedhetetlen. A szellőztetés nem csak szervezetünket frissíti
fel, de a szoba levegőjében esetlegesen összegyűlt kórokozók távozását
is elősegíti.

KIEGYENSÚLYOZOTT
TÁPLÁLKOZÁS
A szervezetnek, az immunrendszer
megfelelő működéséhez, kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozásra van szüksége, melynek alapjai: vegyes táplálkozás – fehérjék,
szénhidrátok és zsírok változatos
fogyasztása, továbbá napi legalább
400 g zöldség és gyümölcs bevitele,
rostdús táplálkozás.

VITAMINOK, ÁSVÁNYI
ANYAGOK, NYOMELEMEK
Kiegyensúlyozott, vegyes táplálkozással a szervezet vitamin, ásványianyag és nyomelem ellátottsága
megfelelő tud lenni. Fontos azonban figyelni rá, hogy ilyenkor tavasszal a szervezet raktárai – tekintettel a téli korlátozott zöldség- és
gyümölcs fogyasztási lehetőségekre, valamint a kevesebb napos órák
okán – alacsonyabb szinten állnak,
egyes embereknél akár ki is merülhetnek. Ezen raktárak kimerülését
fokozzák a krónikus betegségek, a
mozgáskorlátozottság, a helytelen
táplálkozás. Éppen ezért ilyenkor
fontos, hogy plusz vitamin, ásványi anyag és nyomelem bevitelről
gondoskodjunk, melyek közül a C
és a D vitamin emelendő ki.

ALKOHOLFOGYASZTÁS
ÉS DOHÁNYZÁS KERÜLÉSE

Sokan nem gondolnak rá, de az
alkoholfogyasztás és dohányzás jelentősen rontja a szervezet ellenálló
képességét, károsítja az immunrendszert. Így fertőzéses, járványos
időszakban az alkohol fogyasztása
és a dohányzás (passzív is) kerülése
különösen fontos. ■
(forrás: nnk.gov.hu)

Széles körben ismertek és hatásosak az alkohol tartalmú kéz- és
egyéb felületfertőtlenítő termékek,
amelyek közül a 70-80% közötti
etanol (etil-alkohol) és/vagy izopropil tartalmú szerek hatásosak
a vírusok ellen. A felületfertőtlenítők esetén a nátrium-hipoklorit
(hypo) hatóanyagú készítmények
szintén megfelelő vírusölő hatással bírnak.
Vásárlás alkalmával mindig ellenőrizzük a kiválasztott termékek címkéjét, hogy az a vírusok
elpusztítására alkalmas-e. Ennek
megállításában segítségünkre lehet az is, hogy a bőr- és felületfertőtlenítő szerek címkéjén fel kell
tüntetni az ún. antimikrobiális
spektrumot, azaz hogy milyen jellegű kórokozók ellen használható.
Tekintettel arra, hogy a koronavírus egy vírus-kórokozó, lényeges,
hogy csak olyan terméket vásároljunk, amelynek címkéjén a termék
vírusölő (virucid) hatása fel van
tüntetve. A baktericid, vagyis baktériumok elleni fertőtlenítő szerek
hatása bizonytalan a vírusok ellen,
ezért ezen termékek felhasználása
téves biztonságérzetet kelthet.
A fertőtlenítőszerek hatékonysága
az alkalmazott behatási időtől és
a töménységtől is függ. A behatási idő azt jelenti, hogy mennyi
idő után fejti ki a fertőtlenítőszer
a hatását. A termékek címkéin/
felhasználási útmutatóiban kötelező feltüntetni a megfelelő hatás
kifejtéséhez szükséges töménységet és behatási időt. A megfelelő
hatékonyság érdekében ezeknek
a betartása elengedhetetlen. Míg
az alkoholos felületfertőtlenítőket jellemzően hígítás nélkül
kell alkalmazni, addig a hyponál
0,1%-os oldatot kell használni.
A hypo használatakor fokozottan

figyelni kell arra, hogy különböző
töménységű szerek vannak a piacon, ezért nem mindegy, hogy az
adott terméket milyen mértékben
hígítjuk. Itt is a címke útmutatását
kell figyelembe venni.
Mindig tartsuk észben, hogy ezek
a termékek vegyszernek minősülnek, ezért használatuk fokozott
figyelmet követel. Kerüljük a túladagolásukat, az erre vonatkozó
forgalmazói utasítást (pl. kézfertőtlenítők esetén hányszor használható naponta, az életkor figyelembevétele) is be kell tartani.
A hypo bizonyos felületeket károsíthat, ezért ezzel is óvatosan kell
bánni! Felületfertőtlenítésnél elsősorban azokat a felületeket kell kezelni, amiket gyakorta megfogunk
(pl. kilincs, karfa, kulcs, telefon).
A termékek óvintézkedéseire vonatkozó, címkén megtalálható
egyéb utasításokat is mindig alaposan olvassuk el (pl. gyermekek
elől elzárt helyen tárolandó, esetleg egyéni védőeszköz használata
kell hozzá, gyúlékony anyag, tűzés robbanásvédelmi intézkedések,
baleset esetére orvosi tanácsok)!
Az alkoholos termékek gyúlékonyak, ezért nyílt láng, gyújtóforrás, elektromos vezeték közelében
semmiképpen se használjuk, és
egyszerre csak kisebb felületeket
kezeljünk vele!
Végül ismételten hangsúlyozzuk,
hogy a vírusterjedés elkerülésének
egyik legfontosabb módja a rendszeres és alapos, legalább 30-40
másodpercig tartó szappanos kézmosás. A szappannak önmagában
is kórokozó-gyérítő hatása van, a
természetes zsírréteg eltávolításával megakadályozza a kórokozók
megtapadását és felszaporodását a
megtisztított bőrfelületen. ■
(forrás: nnk.gov.hu)
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KUNFEHÉRTÓ 2020. ÉVI HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDJE
Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi
(2020. május – 2021. április) biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről, valamint lom hulladék elszállításának módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról.
A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú
hulladék elszállítása az FBH-NP Nonprofit Kft. által díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban történik, illetve az ágnyesedéket
max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve a zsák mellé
helyezze ki oly módon, hogy a közterületen a begyűjtést végző gépjármű
meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. Amennyiben a
biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy
ha a kommunális hulladékkal keveredik, akkor a gyűjtőjárattal nem áll
módunkban elszállítani.
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
A begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot biztosítanak, amennyi kihelyezésre került. Szükség esetén további zsák (legfeljebb havonta 4 db) az Önhöz legközelebb eső ügyfélszolgálaton vagy
ügyfélkapcsolati ponton igényelhető.

• Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack,
PP/HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, ásványvizes, üdítős
flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak).

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI
HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (SÁRGA FEDELES EDÉNY)

(Szerkesztői megjegyzés: A koronavírus járvánnyal kapcsolatban bevezetett korlátozások érintik az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatásait is. Így
a személyes ügyfélszolgálatot, a házhoz menő lomtalanítást, és a hulladékudvarok nyitvatartását is. Erről részletes tájékoztatást a szolgáltató weboldalán találhatnak: www.fbhnpkft.hu)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék elszállítása (sárga fedeles edényből) 2020.12.31-ig páros heteken, hétfői napokon
2021. 01. 01-től páratlan heteken, hétfői napokon történik.
A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető
hulladékok:
• Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül).

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja
igénybe venni az az ingatlantulajdonos, aki minden negyedévben megkapja hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem
rendelkezik. Lomtalanítás keretében a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.
Lomtalanítási igényét a +36-20/401-9484 telefonszámon tudja jelezni.

KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYŰJTÉS
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is hétfő, az
eddig megszokott módon. Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletkezett kommunális hulladék, úgy többlethulladék elszállítására alkalmas zsákot biztosítunk díj ellenében ügyfélszolgálatunkon.

Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
Telefonszám: 06-79/524-821
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)
2020. év
hétfő

máj.
11

jún.
8

júl.
6

aug.

szept.

3 és 31 28

2021. év*
okt.
26

nov.
23

dec.
21

*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.
Kiskunhalasi ügyfélszolgálati hely
Kiskunhalasi ügyfélszolgálati hely
Hétfő
Kedd
Szerda
Kiskunhalas,
08:00
– 12:00
Hétfő
Kedd
Szerda
Zárva
07:00 – 19:00
Szilády
Á. u. 5-7
13:00
Kiskunhalas,
08:00 – 17:00
12:00
Zárva
07:00 – 19:00
Szilády Á. u. 5-7
13:00 – 17:00

Hulladékudvar (Jánoshalma, Kiskunhalas)
Hulladékudvar (Jánoshalma, Kiskunhalas)
Hétfő
Kedd
Jánoshalma,
Hétfő
Kedd
08:00- 16:00
08:00- 16:00
0120/15.
hrsz.
Jánoshalma,
08:00- 16:00
08:00- 16:00
Kiskunhalas,
0120/15. hrsz.
Zárva
08:00- 12:00
Vállalkozók
útja
Kiskunhalas,
6023/10
hrsz.útja
Zárva
08:00- 12:00
Vállalkozók
6023/10 hrsz.

Szerda
Szerda
08:00- 16:00
08:00- 16:00
14:00- 18:00
14:00- 18:00

Csütörtök
Csütörtök
08:00- 16:00
08:00- 16:00
08:00- 12:00
08:00- 12:00

jan.
18

febr.

márc.

ápr.

15

15

12

Csütörtök
Csütörtök
Zárva
Zárva

Péntek
Péntek
08:00- 16:00
08:00- 16:00
14:00- 18:00
14:00- 18:00

Péntek
Péntek
Zárva
Zárva

Szombat
Szombat
Zárva
Zárva
08:00- 12:00
08:00- 12:00
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Polgármesteri Hivatal
Kunfehértó Szabadság tér 8.
Tel.: 06/77/507-100
fax.: 77/507-131
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 07.30-12.00 és 12.45-16.15
Szerda: 12.45-16.15
Péntek: 07.30-13.00
Háziorvosi ellátás
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Rendel: Dr. Székács István
hétfő, szerda 08.00-13.00
kedd, csütörtök 12.00-17.00
péntek 08.00.12.00
Tel.: 77/407.103
vagy 06/30/2490979
Gyermekorvosi ellátás
Kunfehértó, Rákóczi u. 13/a
Rendel: Dr. Horváth Katalin
Hétfő: 11.30-13.00
Kedd: 7.15-8.45
Szerda: 15.00-16.00
Tanácsadás és betegrendelés
csütörtök: 7.15-8.45,
péntek: 11.30-13.00
Telefonszám: 30/278-5298
ÜGYELET: Kiskunhalas,
Nagy Szeder I. utca 1. 16.00-8.00
között, hétvégén 24 órás ügyelet
Telefonszám: 77/742-575
Védônôi szolgálat
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Tel.: 06/30/5114421
Védőnő : Sarok Zsófia
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
fogadóóra
Kedd: 13.00-14.00 -ig
Csecsemő tanácsadás
Minden 4. csütörtökön
13.00-15.00 Terhes tanácsadás
Tanácsadás: 77/407-540
Fogorvosi ellátás
Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Rendel: Dr. Békássy Bálint
Kedd: 13.00-18.00
Szerda: 8.00-13.00
Péntek: 8.00-13.00
Telefonszám: 30/297-2473
Gyógyszertár
Kunfehértó Szabadság tér 11.
Tel.: 06/77/407-012
Nyitva tartás:
Hétfőtől-csütörtökig:
08.00 - 17.00
pénteken 08.00-12.00
Rendôrség
Kunfehértó Szabadság tér 10.
Tel.: 06/20/5396730
Körzeti megb.: Madarász József
r.tzls. Körzeti megb.: Majoros
Loránd r.zls.
Tel.: 06/20/5395617
Posta
Kunfehértó Szabadság tér 9.
Tel.: 77/407-060

Tanyagondnok
Horváth István
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Tel.: 06/30/6196880
Kunfehértói Közösségi
Színtér és Könyvtár
Kunfehértó Béke tér 3.
Tel.: 30/275-12-44,
20/422-6730
Hétfő: 8.00-19.00 (16.30-19.00
között telefonos ügyelet, illetve
előzetes bejelentkezés alapján)
Kedd-Péntek: 8.00-16.30
Szombat: 8.00-12.00 (telefonos
ügyelet, illetve előzetes bejelentkezés alapján)
HTKT SZSZK
Gondozási Központ
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Tel.: 77/407-506
Részlegvezető:
Madácsi Erzsébet
Nyitvatartás: 08.00-16.00
Mosolyvár Óvoda és Mini
Bölcsöde

Óvoda
Kunfehértó Ady E. u. 4.
Tel.: 30/793-16-21
Mini Bölcsőde
Kunfehértó, Úttörő tér 7.
Tel.: 30/793-16-17

Kunfehértói Általános
Iskola
Kunfehértó Úttörő tér 7.
Ig.: Czagány Mákosné
Móczár Gertrúd
Tel.: 77/507-711
Tájház
Kunfehértó Kiserdő u. 5.
Látogatható előzetes
egyeztetést követően.
77/407-065
Tapodi Sándor gyűjtő
15 óra után 06/30/3157011
Szennyvízszippantás
Tel.: 06/30/35-68-658
NKM Földgázszolgáltató
Zrt.
Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.
Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 14.00-18.00
NKM Áramszolgáltató Zrt.
Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.
Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 14.00-18.00
KiskunVíz

ügyfélszolgálat:

20/771-6422

DARÓCZI PÉTER PÁL E.V.

BURKOLÓ

0620/9796199
Vállalom régi házak hidegburkolatainak felújítását.
Lakások és egyéb épületek burkolatainak teljeskörű
kivitelezését.
Hívjon bizalommal!

A FEHÉRTÓ NON-PROFIT KFT.
ELÉRHETÔSÉGEI:
Székhely:
Kunfehértó, Tábor u. 27. (Sporttábor)
email: gazdalkodas.fnk@gmail.com
vagy
feherto.nonprofitkft@gmail.com
tel.szám: 30/4929-953
Ügyfélszolgálat:
Kedd: 8:00-11:30
Csütörtök: 13:00-15:30
Kunfehértó, Tábor u. 27. (Sporttábor)
email: gazdalkodas.fnk@gmail.com
tel.szám: 30/4929-953

Településüzemeltetés:
tel.szám: 30/5528-184
Rendezvényszervezés:
Lukács Tamás
email: rendezveny.fnk@gmail.com
tel.szám: 20/422-6730
Tófürdő, kemping, táborok:
Daróczi Ida
email: kfto.sporttabor@gmail.com
tel.szám: 30/6352-583
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Községünk vezetése lapunk hasábjain keresztül köszönti
a 80 évnél idősebb helyi lakosokat születésnapjuk alkalmából.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk
a múlt hónapban születetteknek!

Köszöntjük
Kiss Józsefet
a Kinizsi u. 1-ben,
aki április 2-án
ünnepelte 86.

Tiringer Antalt
a Petőfi u. 56-ban,
aki április 12-én
ünnepelte a 83.

Muharos Lajosnét
a Kossuth u. 36-ban,
aki április 5-én
ünnepelte 87.

Kis Kurgyis Lajosnét
a Petőfi u. 43-ban,
aki április 14-én
ünnepelte a 85.

Bozsóki Dezsőnét
a Hársfa u. 11-ben,
aki április 5-én
ünnepelte 80.

Tegzes Lajosnét
a II. körzet tanya 123-ban,
aki április 14-én
ünnepelte a 84.

Takács Gábor Sándort
az Arany J. u. 8-ban,
aki április 9-én
ünnepelte 83.

Szőke Margitot
a II. körzet tanya 117-ben,
aki április 15-én
ünnepelte a 83.

Ficsor Gyulát
az Óvoda u. 16-ban,
aki április 11-én
ünnepelte 84.

Milic Zsuzsannát
a Fő u. 5-ben,
aki április 21-én
ünnepelte a 81.

Tusori Istvánt
a Kölcsey u. 9-ben,
aki április 11-én
ünnepelte a 81.

Modok Sándornét
a Petőfi u. 57-ben,
aki április 22-én
ünnepelte a 85.

születésnapját.

Anyakönyvi hírek
Született:

Bleszák Bence Eliot 2020.04.06.
a. n.: Kovács Patrícia
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Házasságot kötöttek:

Kincses Milán és Kozma Tímea
2020. április 18.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Elhunyt:

Bozsóki Ibolya Piroska (1955)
Szekula Lajos (1969)
Őszinte részvétünk!

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási
gépek és klímák javítását, karbantartását.

NAGY LÁSZLÓ
háztartási gépszerelő
Tel.: 77/407530 vagy 06/30/2490990

Felújítja lakását, nyaralóját, vagy építkezésbe fog. Bízza a munkát
szakemberre. Festést, mázolást, tapétázást vállalok!

Szanyi György

szobafestő, mázoló, tapétázó
6413 Kunfehértó Jókai u. 41. Tel.: +36/30/3497529

MOBILTELEFON SZERVIZ

A jánoshalmi Gsm Centrum (Jánoshalma, Rákóczi F. u. 8.) szervizfelvevő pontot nyitott Kunfehértón a Réce u. 1. szám alatt (Üdülőterület)
Rövid határidővel, kedvező áron vállaljuk:
• Telefonok szakszerű javítását,
• GPS navigációk frissítését.
Szervizfelvétel: személyesen a fenti címen, telefonon egyeztetett
időpontban!
Igény esetén a helyszínen felmérjük a javítás várható költségét, illetve házhoz szállítjuk a megjavított készülékét (500 Ft kiszállási
díj ellenében).

Tel.: 06-70/319-6807
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Ácsmunkát vállalok!

Új tetők készítése, régi tetők
felújítása,verébdeszkázás!
Terasz, kocsibeálló, kerti kiülő,
játszótér kialakításával is
keressen bizalommal!

MACZKÓ ZOLTÁN

6449 Mélykút, Május 1. utca 16.
Tel.: +36-30/190-33-30

Ízletes ételek és kiszállítás
Tisztelt Kunfehértóiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a

Sporttábori Konyha

2020-ban is várja régi és új előfizetőit, ahol SZÉP kártyával is fizethet. Nagy adagokkal, jó minőséggel, helyben fogyasztással
vagy kiszállítással továbbra is várjuk megrendeléseiket

a konyhánál vagy a 06/70/3404540 telefonszámon.
Rendezvények kiszolgálását és megvalósítását továbbra is vállaljuk.

Horti Norbert vállalkozó
6413 Kunfehértó, Tábor utca 27.

Kiadja:

Fehértó Non-profit Kft.
Főszerkesztő:

Lukács Tamás
Megjelenik:

havonta 300 példányban

Szerkesztőség címe:
6413 Kunfehértó, Tábor u.27.

tel.: 30/4929-953
email:
feherto.nonprofitkft@gmail.com
Tördelés
és nyomdai munkák:

Megjelenés minden hónap 10. napjáig.

Druk-ker Kft.
Kiskőrös
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INTERJÚ MÁRIÓVAL
Május első és utolsó napján is rendezvényünk lett volna: elsején az ilyenkor szokásos Majális, míg pünkösd vasárnap a
Falunap. Sajnos előbbi most nem került megtartásra, és lassan
bele kell törődnünk abba is, hogy idén a Falunapunk is elmarad a koronavírus járvány miatt. Így nem tudunk mit tenni,
csak visszaemlékezni a szépre egy interjú keretében. Ugyanis a vírus magyarországi megjelenése előtt megtartott utolsó
nagyobb eseményünk a Kunfehértor volt, ahol Márió a harmonikás volt a sztárvendég. A következő riport még itt készült a
művésszel.
Rengeteget utazol az országban a fellépések miatt,
de saját tévéműsorod is van
Kívánságpiac címmel a Zenebutik csatornán.
Nagyon sok adást leforgattunk,
jelenleg ismétlések vannak. Régen
eléggé hosszas elfoglaltság volt, az
időjárással is meg kellett küzdeni.
Télen kezdtük el felvenni, hogy
időben elkészüljenek az anyagok,
a vágások. Jelenleg nem forgatunk,
de ez nem jelenti azt, hogy nincs
mit tenni.

Lesz folytatása majd új részekkel?

Mindenképpen, ha a Zenebutik
nyitott lesz erre, márpedig a nézettségünk azért elég jó volt egy
kis csatorna viszonylatában. Még
nem tudjuk, hogy mi lesz a folytatás. Ez nem csak rajtunk múlik.
Balogh Zsolt menedzserem ötlete volt, és ő a producere és tulajdonosa is a műsornak. Mi teljes
vállszélességgel állunk elébe, a
többi már a csatornán múlik.

Közel 20 éve jelent meg az
első lemezed. Tervezel-e jövőre jubileumi koncertet, nagyobb eseményt?
Igen, ebben gondolkozunk. Télen
volt egy big band koncertsorozatunk egy szombathelyi csapattal.
Nemrégiben pedig elkészítettük
a Duettlemezem második részét,
miután az első Fonogram-díjat kapott tavalyelőtt. Az album úgy állt
össze, hogy elénekeltük közösen
az én dalomat, illetve a meghívott
vendég valamelyik slágerét. Az új
CD a múlt év végén jelent meg.
Készülnek új dalok is. Azon is dolgozunk, hogy az elmúlt majdnem
20 évben megismert és népszerű
slágereimet egy kicsit új köntösbe
öltöztessük. Egy kicsit más lesz a
hangzása: más alapokra helyezzük
ezeknek a daloknak a megszólalását, de azért csak úgy óvatosan.

A stúdiómunkák, fellépések
mellett iskolába is jársz, gitár
szakra.

Igen, az ETŰD Zeneiskola és
Konzervatóriumba járok jazzgitár
szakra. Gyerekkoromban gitároztam is, aztán öt éve újra megtalált.
Ez nálam most egy hobbi, gyűröm, hogy ebből mi lesz, azt nem
tudom.

Stílusváltás?

Bleszák Bence Eliot

Nem gondolom, nem is nagyon
akarnám ezt a két műfajt összekeverni. Teljesen külön vonalon
viszem. Legalább két év kell még
ahhoz, hogy megfelelő szintre el
tudjak jutni a munkám mellett.
Aki muzsikál, az tudja, hogy minimálisan a napi három-négy óra
gyakorlás elengedhetetlen ahhoz,
hogy fejlődjön az ember. Biztosan

lesz majd valamilyen formáció,
amiben fogok gitározni, de az teljesen független ettől a vonaltól.

Kunfehértóra egy disznótoros rendezvényre kaptál meghívást. Szereted a régi, hagyományos ízeket?

Nagyon szeretem. Nálunk a családban is volt disznóvágás, az
öcsémmel közösen vásároltunk
egy hízót. Otthon aztán megtörtént a tor és minden, ami ehhez
tartozik. Ez is olyan program, ami
összekovácsolja a családot, nálunk
is inkább erről szól ez a történet.

Milyen munkálatokban vettél részt a disznóvágáson?

A vágás részét nagyon-nagyon
nem szeretem, iszonyatosan sajnálom szerencsétlent. Én abban nem
is veszek részt. Utána, a pörzsölésnél már ott vagyok. A darabolást
mindig szakemberre bízzuk, természetesen hentesre. A többi meg
már csak a pakolás része.

Szeretettel köszöntjük
az édesanyákat,
nagymamákat
és dédmamákat
Anyák napja
alkalmából!

Kolbászt töltöttél már?
Csináltuk azt is. Nekem volt egy
saját receptem, ami alapján jó pár
éven keresztül töltöttünk is kolbászt. Apukámnak pedig van füstölője, ő nagyon szeret ezzel foglalkozni, így ezt a munkafolyamatot
mindig rábíztuk. Idén is megkért
az öcsém, hogy készítsünk, de aztán nem győztek engem kivárni.
Megoldották nélkülem.

Mi volt a recept különlegessége?

Volt háztól beszerzett útmutatásom, hogy mennyi paprika, men�nyi fokhagyma stb. kell. Többször
felléptünk a Kolbászfesztiválon
is, ott kaptam egy könyvet, amiben többféle kolbásztöltési recept
volt Békés megyére jellemzően
leírva, legalábbis azokat a hagyományokat őrizve. Én pedig ezekből merítettem. Nagy kísérletező
vagyok. ■ Pál László
(forrás: Halasi Tükör)
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KERTÉSZKEDÉSRE FEL
Szerencsére faluhelyen könnyebb elfoglaltságot találni, mikor
kényszerűségből otthon kell maradnunk. Nagyon jó példa erre
a kertészkedés, melyhez most néhány tanáccsal szolgálunk,
hogyan lehet kicsit kikapcsolódni és közben hasznosítani is a
kertünket. Ez egy olyan időtöltés, amelybe a gyerekeket is be
tudjuk vonni és egy közös családi programmá is válhat.
Hogyan is kezdjünk neki, ha még
nem csináltunk semmit a kertben.
A jó hír, nem vagyunk elkésve.
Végre búcsút mondhatunk a nagyobb hidegeknek és a fagyoknak.
Májusban, ha csak jégeső nem jön,
nincs okunk már a nagyobb aggodalomra, kikerülhetnek a fagyérzékeny növények is. Szerencsére
általában sok eső esik ebben a hónapban, ami termékennyé teszi a
talajt, és a nap is később megy le,
így a mindennapi teendők után is
jut időnk a kertre.
Általános kerti feladatok közé tartozik a talaj előkészítése, amelyhez
fel kell forgatnunk a kertet, illetve
pótolnunk kell egy kis tápanyaggal. Ez lehet szerves- vagy műtrágya is. A következő teendő a magvetés és a palánták ültetése.

Zöldségfélék: ha még nem tettük
meg áprilisban, vessük el a káposztaféléket, a babot, céklát, kukoricát,
tökféléket. Ültessük ki a megfelelően fejlett paradicsom, paprika és
uborka palántákat, majd a hónap
végétől pedig a zeller palánták is
kikerülhetnek.
Ha a sárgarépa és a petrezselyem
túl sűrűre kelt ki, feltétlenül egyeljük. A ritkítást folyamatosan végezzük, így a második, harmadik
egyeléskor már fogyaszthatjuk a
saját magunk termelte répát és petrezselymet.
Fűszernövények: sok melegigényes
fűszernövény (oregánó, kakukkfű,
citromfű, bazsalikom) palántáját
kiültethetjük a hónapban.
Dísznövények: enyhe idő esetén kikerülhet sok dísznövény palántája,

A NÉGYZETMÉTERES
KERTÉSZKEDÉS
ALAPJAI

nak, hogy megtanuljuk, hogyan
termesszük meg saját élelmiszerünket.

Akinek nincs nagy kertje, vagy
nem akar túl nagy területet művelni, annak ideális megoldás
lehet az úgynevezett négyzetméteres kertészkedés, melynek
lényege az emelt ágyás, amelyet négyzetekre osztunk, majd
egyenként vetünk bele növényeket, zöldségeket.

A NÉGYZETMÉTERES
KERTÉSZKEDÉS
TÍZ ALAPELVE

A négyzetméteres kertészkedés
alapja a tervezés. Ha a növényeket megfelelően társítjuk, intenzíven tápláljuk, konyhakertünk
gazdag termést produkál. Az
előnye ennek a rendszernek, a
rendelkezésre álló terület hasznosítása mellett az, hogy kevesebb öntözést igényel, kevesebb
gyom jelenik meg, és könnyű
hozzáférést biztosít a különböző
növényekhez. Kiváló módja an-

1. Négyzetezés
A kialakított ágyáson nem sorban, hanem négyzetekben fejlődnek a növények.
2. Emelt ágyás
A meglévő talajra juttatott talajkeverékbe kerülnek a magok.
3. Nincs bevetetlen terület
Egy ágyás csak vetett négyzetekből áll, nincsen bevetetlen
négyzet, nincs sorköz.
4. Talajkeverék
Optimális talajkeverék 1/3 kevert komposztból, 1/3 tőzeg
mohából, és 1/3 durva vermikulitból áll.
5. Rácsozás
Tartós négyzetméteres rács kialakítása segíti a vetést.

illusztráció

így például a büdöske (bársonyvirág), szőlővirág (begónia), muskátli, mézvirág, csak, hogy a legismertebbeket soroljuk.
Ezen kívül további fontos kerti
feladataink vannak még: ha nem
esik az eső, ne felejtsük el öntözni
az elvetett és elültetett zöldségeket
és dísznövényeket, és inkább kevesebbszer többet adjunk nekik, hogy
a víz elérjen a gyökerükig.
Gondoljunk a növényi hulladékokra is, ezeket gyűjtsük össze, a túl
nagy szárdarabokat aprítsuk fel,
és vigyük a komposztba. Tartsuk
rendben a komposzthalmot, az ne

gyomosodjon el, ne essen szét, valamint járja át megfelelő mennyiségű levegő és nedvesség. Időnként
villával lazítsuk fel, de rakhatunk
rá jó minőségű termőföldet is, vagy
érett komposztot, hogy segítsük
a lebomlást. Továbbá mivel most
kifejezetten intenzív lesz a vegetatív növekedés (levél-és hajtásfejlődés), tartsuk kordában a gyomokat,
mert azt sem szeretnénk megvárni,
hogy a gyomfajok magot érleljenek
és így elszaporodjanak az ágyásainkban. Töltsük tehát hasznosan
az időt, töltsük kertészkedéssel az
otthonlétet. ■ Terner Alíz

6. Körüljárhatóság
Az ágyást körüljárhatóvá kell
tenni, így nem tapossuk a talajt,
sem a növényeket.
7. Szétválasztás
Négyzetenként 1, 4, 9, vagy 16
növény ültethető. Egy négyzetbe egyfajta növény kerülhet.
8. Ültetés magról
Egy-egy részbe 2 vagy 3 mag
vethető a kialakított lyukakba.
9. Víz
Kézi locsolóval öntözzünk!
10. Szüret
Betakarítás után az üres négyzetbe komposzt kerül, majd
újratelepíthető más növényekkel.

Példa a növények társítására:
Az első két négyzetbe borsó,
mellé két négyzetbe paradicsomtövek, az ötödikbe póréhagyma kerülhet. A hatodik
négyzet zöldbabbal vetett lehet,
a mellette lévő pedig spenóttal. A nyolcadikba 4 különböző
gyógynövény, a kilencedikbe 4
fejes saláta kerülhet. A saláták
mellé sárgarépa, majd ismét
fejes saláta. A tizenkettedik
egységben káposzta, mellette
pedig körömvirág nevelhető.
A maradék három helyet cékla,
újhagyma, sarkantyúka foglalhatja el.

MIT TERMESZTHETÜNK
MÁSFÉL
NÉGYZETMÉTEREN?
A négyzetméteres módszerrel
vetett másfél négyzetméteres
alapterületet 16 db 30 x 30 centis négyzetre oszthatjuk.

Az általunk összeállított növénytársítás megtervezésekor
fontos figyelnünk arra, hogy
a magas növényeket ültessük
az ágyás északi oldalára, így a
kisebb növésűeket nem árnyékolják majd.
(forrás: eletszepitok.hu)

