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Év eleji gondolatok
NEHÉZ ÉS EMLÉKEZETES ÉVEN VAGYUNK TÚL. A KERTBARÁTOKNÁL, A GYÜMÖLCSÖT TERME-
LŐKNÉL MÁR A TAVASZ RÁNYOMTA BÉLYEGÉT AZ ÉVES TERMÉSRE, HISZEN NAGYON NAGY VOLT 
A VIRÁGZÁS ALATTI ÉS A VIRÁGZÁS UTÁNI FAGYKÁR. HIÁBA PRÓBÁLTUNK ELLENE VÉDEKEZNI 
BÁRMILYEN MÓDSZERREL, A FAGY SAJNOS GYŐZÖTT. AZTÁN JÖTT A KORONAVÍRUS ELSŐ, MAJD 
ŐSSZEL A MÁSODIK HULLÁMA, OTTHON KELLETT MARADNI, JÖTTEK A HÁZI KENYÉRSÜTÉSEK, A 
BOLTBAN HIÁNYCIKK LETT A LISZT, MÁRCIUS VÉGÉRE MÁR NEMCSAK A 10 MILLIÓ PÉK ORSZÁGA 
LETTÜNK, DE ALIGHANEM AZ 5 MILLIÓ KERTÉSZÉ IS.

Igen sokan „csak” most jöttek rá, milyen jó, hogy 
van kertjük, vagy egy nagyobb teraszuk, ahol egy 

kis magaságyás vagy néhány virágláda beültetésé-
vel mini zöldségkertet hozhatnak létre. De nagyon 
sokaknál láttam, hogy felásták a gyepet és zöldsé-
geskertet vagy gyümölcsöst telepítettek a helyére. 
Tették ezt azért, mert volt rá idő, és jó kis testmozgás 

is volt egyben, kint a szabad levegőn. Persze titkon 
remélték, hogy nemcsak vetnek, de aratnak is, és így 
is volt. Sok kertbaráttól hallottam, hogy a friss kerté-
szek jártak át szaktanácsért, fortélyokért, hogy ősszel 
bőséges termés jusson a család asztalára. S mint a 
mesében is lenni szokott, a  szorgos kertbarát elnyeri 
méltó jutalmát. 
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Én bízom benne, hogy ez a fellángolás nem egy 
röpke szerelem, hanem a kertészkedés, a kert műve-
lése szeretetté alakul át, és mind többen jövőre is foly-
tatják a kert művelését, egész évben gondoskodva a 
kikapcsolódásról, és persze a sikeres szüretről is. Így 
tudják, mi kerül a család asztalára, sőt elnézve a gyü-
mölcsárakat, még a családi kasszának is jót teszünk.

Mikor e sorokat írom a tüzesen pattogó kan-
dalló előtt, a termelői piacról beszerzett snidlinges 
kecskesajtot eszegetem, egy kis saját termésű, csa-
ládi kemencében sült szilvalekvárral. Sőt már az esti 
sorozat nézéséhez is ki van készítve a konyhában az 
almacsipsz, azaz a vékonyra szeletelt almakarikák, 
amik jó pár óra aszalást követően lesznek olyan íz-
letesek. Ez a család apraja-nagyja számára ínyenc 
csemege.

A termelői piacokat látogatva, egyre több fiatal-
lal találkozom, akik gyermekeiket is viszik maguk-
kal, és nyugodt szívvel engedik nekik, hogy kós-
tolgassák a termelők portékáját. Az így felnövekvő 
nemzedéket elnézve, úgy érzem, újból lesz értéke 
zöldség és gyümölcs termesztésének, tudják majd, 
hogy az egészséges életmód a táplálkozásnál kez-
dődik, és érdeklődnek aziránt, hogy hol és milyen 
körülmények között termett, amit elfogyasztanak. 
A díszkertről szóló írásaimban kicsit nehezen tudok 
majd eleget tenni eme gondolatoknak, de mint 
ahogy tettem az előző hónapokban is, egy-egy cikk-
be belecsempészek egy-két ötletet, hogy a díszker-
tünk miként legyen az éléskamránk is egyben — ha 
csak az ehető termésű díszcserjékre gondolok, amik 

nemcsak egész évben díszítik kertünket, de termé-
süket is fogyaszthatjuk.

Az előző években a kertépítési trend is sokat 
változott. Ha valaki „csak” díszkertet rendelt, azt 
is kérte, hogy egy-két gyümölcsfát vagy ehető 
termésű dísznövényt is tervezzünk a kertjébe. De 
nagyon sokan kérik, hogy kerti elemként építsünk 
be egy-egy előre gyártott magaságyást, amit aztán 
a háziak beültetnek akár fűszernövényekkel vagy 
zöldségekkel, esetleg folytontermő szamócával. 
Az elkészített ágyások amellett, hogy nagyon mu-
tatósak, igazi csemegézőhelyek lehetnek a család 
minden tagja számára. 

Mint tudjuk, 2021. január 1-től tilos a kerti hul-
ladék elégetése Magyarországon, és arra is keresni 
kell valami jó megoldást, hogy mit tegyünk a ke-
letkező zöldhulladékkal. Csak két gyors ötlet: talaj-
takaró mulcs készítése egy ágdaráló segítségével, 
vagy komposztkészítés növényi „hulladékokból”.  
Az utóbbi időben felgyorsult klímaváltozás új növé-
nyek megjelenését, de velük együtt számunkra még 
ismeretlen növénybetegségek, kártevők felbukkaná-
sát is tartogatja, kihívás elé állítva ezzel a kertészke-
dőket. Hogy ezen akadályokat legyőzzük, és felvértez-
zük magunkat tudással, lesz tehát bőven téma ebben 
az évben is, és itt a Kerti Kalendárium hasábjain a 
legnagyobb szeretettel adom át ezt az Önök számára. 
Sikeres kertészkedést kívánok, még a nehéz idők-
ben is!

Gondoljunk arra, milyen jó, hogy van lehetősé-
günk, erőnk és egészségünk a kerti munkák elvége-
zéséhez.

Kezdjük a kertészkedést egyszerű zöldségekkel

Magaságyásban könnyebb szép termést nevelni


