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RENDKÍVÜLI   ÖNKORMÁNYZATI   TÁJÉKOZTATÓ 
2020. I. szám 

 
Tisztelt Kisszállási Lakosok! 
 
Az idős korosztály van leginkább kitéve a koronavírus járvány veszélyének, ezért rendkívül fontos, hogy ők 
mindenképp legyenek óvatosak és lehetőleg ne hagyják el otthonukat. 
 
A napi ügyek vitelében (bevásárlás, gyógyszer-felíratás, gyógyszer-kiváltás) fontos, hogy az idősek ne 
személyesen járjanak el, hanem lehetőség szerint vonják be hozzátartozóikat, ismerőseiket. Amennyiben 
nincs a közvetlen környezetükben bevonható személy, úgy az önkormányzat gondoskodik a kisszállási 
idősekről (65 év felett). 
 
A veszélyhelyzet ideje alatt heti két alkalommal az önkormányzat lehetőséget biztosít az alapvető 
élelmiszerek és egyéb háztartási cikkek beszerzésére, és házhoz szállításra tanyagondnokok és házi 
segítségnyújtók közreműködésével. A beszerzés a boltok készlete alapján történik. 

Az idősek ellátási igényüket Sólya Lászlóné Arankánál a 06/70-334-3199-es telefonszámon tudják 
jelezni! 

   
- KERTÉSZKEDÜNK? 

---   IGEN! KERTÉSZKEDÜNK!   
 
A kertészkedés nemcsak egy hasznos tevékenység, hanem az unalom egyik legjobb ellenszere, valamint 
nagyon jó a stressz oldó hatása. Most pedig erre igencsak akad időnk, mert, aki csak teheti, az otthonában 
kellene eltöltenie a következő koronavírus veszélye miatt előttünk álló időszakot. 
Ennek tükrében Kisszállás Község Önkormányzata az alábbi javaslatot, lehetőséget kínálja a Lakosság 
részére, mégpedig a konyhakerti növények termesztését saját portánkon, saját céljainkra és 
sikerélményeinkért. 
A cél nem a profit szerzése, hanem az, hogy ha már itthon vagyunk, akkor egy kicsit mozogjunk, a levegőn 
lehessünk, mellyel senkit nem veszélyeztetünk, és mégis olyan hasznos tevékenységet végezzünk, amelyben 
még örömünk is leljük.  Ehhez kíván az Önkormányzat hozzájárulni azzal, hogy a Lakosság részére a 
jelezett igények tükrében különféle magokat biztosít.  
Nem kell nagyban gondolkodni! Csak egyszerűen, saját kertünkben, vagy a kert egy szegletében, vagy csak 
akár egy kis ágyásban tervezzük meg saját kis veteményünket, melyet egészségünk elbír, vagy a portánk 
mérete lehetőségként felkínál.  
 
Az előkészítéshez elég egy kis ásás, egy kis talajegyengetés, gereblyézés, majd a magágy kialakítása, 
melybe a magokat elvethetjük. Időjárástól függően a veteményes locsolása, majd a kelést követően a 
gyomtalanítás, akár gyomlálással, akár kapálással.  
Kisebb ágyások esetén alkalmazhatunk szalmával történő talajtakarást, így elkerülhetjük a gyomosodást és 
támogatjuk a talaj nedvességtartalmának a megőrzését!  
Javasoljuk, hogy tavasztól-őszig gyűjtsék össze a levágott füvet, amelyből komposztálást követően az egyik 
legjobb szerves trágya nyerhető a kis konyhakertünk tápanyaggal történő feltöltésére.  

Az Önkormányzat által felkínált magok az alábbiak: 

zöldbab/fejtett bab zöldborsó étkezési paprika 
paradicsom hagyma cukkini 

uborka csemegekukorica sárgadinnye 

Kérjük, hogy igényüket a 06-30/723-1030 telefonszámon Szalai Józsefnél szíveskedjenek mielőbb 
jelezni.
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Növény Vetési idő Sortáv/tőtáv/ 
vetésmélység Gondozás 

 

Zöldbab 
 

 
 

 
április közepe - 
május közepe 
(csírázáshoz  

10 C0 
talajhőmérséklet 

szükséges)  

 
30 - 40 cm  
sor és tőtáv 

egyaránt, 2-5 cm 
vetésmélység 
(jó, ha lomb 

gyorsan záródik, 
mert nehezen 
viseli a nagy 

szelet) 

 

 vízigényes, 
tartsuk nedvesen 
mindig a talajt 
(érzékeny a 
szárazságra) 

 mechanikai 
gyomirtás 
felszínhez közel, 
mert sekélyen 
gyökerezik  

Zöldborsó 
 

 
 

 
február végétől 

április közepéig, 
 

kerti 
termesztésben is 

lehet 
másodvetésként, 
ekkor a vetésidő 

július 

 
 

vetésmélység:  
5-8 cm 

 
sortávolság:  

30 cm 

 
 mechanikai 

gyomirtás 
 öntözés: 

zöldbimbós 
állapot, 
hüvelyképzés és 
szemfejlődés 
idején fontos  

Étkezési paprika 
 

 
 

 
ültetés: 

április 15. után 
 

(elsősorban a 
palántanevelés, 
majd a helyre 

ültetés terjedt el) 

 
ültetése: 50-60 
cm sortávolság, 

20-25 cm 
tőtávolság 
(beiszapoló 
beöntözés 

elkerülhetetlen) 

 
 mechanikai 

gyomirtás 
 öntözést 

követően 
talajlazítás  

Paradicsom 
 

 
 

 
ültetés: 

április vége 
 

(elsősorban a 
palántanevelés, 
majd a helyre 

ültetés terjedt el) 

 
ültetése: 70-80 
cm sortávolság 

és 40-50 cm 
tőtávolság 
(beiszapoló 
beöntözés 

elkerülhetetlen) 

 

 mechanikai 
gyomirtás 

 öntözést 
követően 
talajlazítás 

 hónaljhajtások 
eltávolítása, 
idős alsó 
levelek 
eltávolítása 

Hagyma 

 

 
 

vetés: március 
közepe 

 

vetés mélység: 
3-5 cm 

 
 

25-30 cm  
sortávolság 

 
 
 öntözés  
 mechanikai 

gyomirtás 

http://www.kisszallas.hu/


Naprakész helyi tájékoztatás a www.kisszallas.hu weboldalon érhető el                      3 

 
Növény 

 
Vetési idő Sortáv/tőtáv/ 

vetésmélység Gondozás 

Cukkini 
 

 
 

 
 

április 10-20 
között 

 

késői 
helyrevetés 
május 10-30 

között 

 
a magokat 2-5 

cm mély 
fészkekbe kell 

szórni  
(3-5 mag / 

fészek) kelést 
követően 

tőszámbeállítás 
fészkek 100x100 
cm elrendezésben 

 
 
 
 öntözés  
 mechanikai 

gyomirtás 

Uborka 
 

 
 

 
 

 
ideális vetésidő 
május közepe 

 

 
 
 

vetésmélység  
3-4 cm 

 
sortávolsága 

minimum 50 cm,  
tőtáv 40 cm (tám 

rendszeres)  
 

 

 mechanikai 
gyomirtás 
(sekélyen 
gyökerezik)  

 hajtásrendszer 
hálóhoz, 
zsineghez 
igazítás 

 lehet ritkítani 
oldalhajtások 
eltávolításával 

 öntözés, egy 
növény napi 
vízigénye: 0,5-
1,8 liter/nap 

Csemegekukorica 
 

 

 

 

április végétől 
június közepéig 

 
 
 
 

 

 

sor- és tőtávolság 
70 cm x 20 cm  

vetésmélység 
 3-5 cm 

 

 öntözés: első 
alkalommal, ha 
a növény 8-16 
cm nagyságot 
eléri 

 mechanikai 
gyomirtás 

 oldalhajtások 
eltávolítása 
(fattyazás) 

Sárgadinnye 
 

 

 
vetés kizárólag 

fagyok után, 
palántákat 

április közepétől 
május közepéig 
ültethetjük ki 

 4-6 lombleve-
les állapotában 

 
 

 
vetés mélysége  

4-7 cm 

 
 öntözés  
 mechanikai 

gyomirtás 
 magokat érdemes 

vetés előtt 
előáztatni 20 C-
os vízben 8 óráig 
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Lakossági kérésre Kisszállás község Önkormányzata megnyitotta a kimondottan 
egészségügyi célra, a koronavírus-járvány elleni intézkedések segítésére szolgáló 

adományszámlát: 

11732064-15339254-10330009 
(Koronavírussal kapcsolatos támogatás Kisszállás) 

 
Átutaláskor vagy befizetéskor a közlemény rovatba, kérjük, írják be: koronavírus elleni 

védekezés. 
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