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A gyümölcsoltás - akár az operáció 

Nemeskajszi és mirabolán 
A magyar gyümölcsnél nincs 
jobb - hívja föl a figyelmet a 
tősgyökeres szőrcgi Szóráth 
Gyula. Amit mond, az úgy is 
van, mert nála igazibb kertészt 
el sem lehet képzelni. A ker-
tészmérnök végzettségű, nyu-
galmazott szakember bízik ab-
ban: a magyar gyümölcs 
előbb-utóbb visszanyeri nem-
zetközi elismertséget. 

- Ötvennyolcban végeztem a 
Kertészeti Egyetemen, mérnök-
ember vagyok - mondja Szóráth 
Gyula. Szakmai elismertségét 
mutatja: hívták egykor megyei 
főkertésznek is - akkoriban még 
Vásárhelyen volt a megyeszék-
hely - , nem ment, bank is hivta, 
oda sem ment. - Maradtam fais-
kolásnak - emlékszik vissza. A 
szabolcsi almatermő vidék jó ré-
szét az ő irányítása alatt telepí-
tették be Nagymágocsról - az 
egyetem elvégzése után a mágo-
csi állami gazdaságban helyezke-
dett el, fél év múlva ö lett a fais-
kola-vezető - , s nagyon érthető, 
hogy nem örül, amikor a szabol-
csi almáskertek szomorú sorsá-
ról hall. Hiszen tudja, jó gyümöl-
csöt adnak azok, jobbat, mint 
amire épp van kereslet - csak a 
fogyasztói divat olyan, hogy min-
dig más és más kell. Éghajlati vi-
szonyaink a lehető legaromásabb 
gyümölcsöt biztosítják. A tőlünk 
délre termett gyümölcs nem 
olyan ízletes az azonos fajtájú 
gyümölcsök közt, mint ami itt 
terem, a tőlünk északra termett 
meg még inkább nem. 

Szóráth Gyula egész életét a gyümölcsöknek szentelte Fotó: Karnok Csaba 

Nemcsak gyümölcsöt termelt 
pályafutása alatt, felsőfokú tu-
dásanyaggal, de faiskolát is létre-
hozott: a tiszaszigetit. Később, a 
termelőszövetkezet-összevoná-
sok után, a tiszaszigeti faiskolát 
is „vitte", s a szőregit is - egyre 
közelebb került otthonához, 
ahonnan egykor elindult. Végül 
innen ment nyugdíjba, ma már 
csak díszfákkal foglalkozik, hob-
biszinten. 

És most lássuk, milyen mun-

kák adódnak ilyenkor a gyümöl-
csösben! Oltani - mondja a ker-
tész - nemcsak Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napján lehet s 
közvetlen utána, hanem akár 
még most is. 

- A gyümölcsoltás olyan, mint 
az operáció. Gyorsan, pontosan 
kell dolgozni, és éles kés kell 
hozzá - ismerteti a munkát. A 
gyorsaság fontos, az oltásra elő-
készített növényrészek néhány 
percen belül szikkadásnak indul-

hatnak, a pontosságnak pedig 
egyenesen precíziósnak kell len-
nie. A fának ugyanis csak a kam-
biumrésze osztódik, a kéreg alat-
ti s a belső rész fölötti körgyűrű, 
és ahhoz, hogy a két növény ösz-
szeforrjon, kambiumuknak il-
leszkednie kell. Az oltókés minél 
élesebb, annál jobb, így a szöve-
teket nem roncsolja, hanem vág-
ja. Az oltani való vessződarabo-
kat legjobb hűtőben tárolni, ned-
vesen, így a vegetációs időszak 

beindulta után végezhető a mű-
velet. A rokon fajok egyébiránt 
egymásba is olthatók, a nemes 
kajszit nemcsak vad kajszira le-
het oltani, de például mirabolán-
szilvára, Szent Julián-szilvára, és 
modern GF-alanyokra. 

Szintén tart a gyümölcsfa-tele-
pítési szezon. Telepíteni koráb-
ban csak lombfakadásig lehetett, 
ma, a hűtőházak, hűtőszobák 
korszakában ilyenkor, vagy akár 
májusban is, ha az oltványokat a 
télen itt tárolták. A hűtőben 
ugyanis „alva marad" a csemete. 

- Telepítés után aztán gyorsan 
ébred, pár nap alatt „szinte rob-
ban a fa" - mondja a kertész, aki-
nek, mint igazi szóreginek, a nö-
vényvilág a mindene. Édesapja 
gazdálkodó volt, neki magának 
pedig, az általános iskola beveze-
tése után, a Szegedi Kertészeti 
Vállalathoz vezetett az első útja, 
mikor a család sorsa úgy alakult, 
hogy pénzt kellett keresni. Ez-
után jött a kisvárdai szakiskola, 
illetve az egyetem. Az idős ker-
tész sokszor gondol vissza nagy-
mágocsi korszakára, amikor 
évente 50 hektárnyi faiskolát te-
lepítettek, s félmillió oltványt ál-
lítottak elő - kivéve, amikor egy-
milliót. Bízik benne: előbb-utóbb 
az EU-ban is elismerik a magyar 
gyümölcs jó tulajdonságait, szí-
ne-íze-zamata egyedülálló mi-
voltát. Erre, teszi végül hozzá, 
csak akkor kerülhet sor, ha nem 
csupán előállítani tudunk gyü-
mölcsöt, hanem megtanulunk 
vele kereskedni is. 

F.CS. 

fövő héten kezdődik a tető cseréje 

Felújítják a csanyi 
katolikus templomot 

Takács Ferencre emlékeztek Vásárhelyen 

Szegényparasztból lett politikus 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

Hetven esztendeje választották először országgyű-
lési képviselővé Takács Ferencet, a Szociáldemok-
rata Párt színeiben. A szegényparaszti családból 
származó politikusra emlékeztek tegnap Vásárhe-
lyen. 

A jeles évforduló emlékérc a városháza díszter-
mében konferenciát rendeztek. Elhangzott: Takács 
Ferenc iparügyi miniszterként tagja lett az 
1944-Jien Debrecenben megalakult Ideiglenes 
Nemzeti Kormánynak is, majd 1948-ban, miután 
ellenezte a szociáldemokrata és a kommunista pár-
tok tervezett fúzióját, pártja visszahívta a parla-
mentből. 1950 elején nyugdíjazták, majd az ÁVH 

elhurcolta, s a bíróság 12 év fogházra ítélte „a népi 
demokratikus államrend megdöntése ellen irányu-
ló szervezkedés és hűtlenség" vádjával. 1955-ben a 
kínzások miatt nagybetegen engedték szabadon, 
hamarosan kórházba került, s 1956 májusában el-
hunyt. 

Az ünnepségen Strasszenreiter Erzsébet törté-
nész, a Politikatörténeti Intézet nyugalmazott 
munkatársa ismertette Takács Ferenc politikai pá-
lyaképét. Baracs Gabriella főiskolai docens minisz-
teri és államtitkári szerepéről szólt, míg Marjanucz 
László tanszékvezető főiskolai docens Takács Fe-
rencnek a vásárhelyi közéletben betöltött szerepét 
ismertette. A konferencia résztvevői délután meg-
koszorúzták Takács Ferenc sírját, emléktábláját. 

Nemcsak kívül, belül is teljesen fel akarják újítani az épületet a 
c s a n y t e l e k i e k Fotó: Tésik Attila 

Jövő heten a tetőcserével foly-
tatódik a csanyteleki Szent Já-
nos-templom felújítása, amire 
50 millió forint támogatást 
nyert a helyi egyházközség. A 
százhatvanhárom éves épület 
renoválását novemher 30-áig 
kell befejeznie a kivitelezőnek. 
A megújuló torony díszkivilá-
gítást kap, míg az elromlott to-
ronyóra korszerűsítésére gyűj-
tést szerveznek a hívők. 

Néhány napon belül a leglátvá-
nyosabb szakaszához érkezik a 
csanyteleki Szent |ános-temp-
lom felújítása. Az Örökségvédel-
mi Hivatal által védett épület 
megújítását már a község előző 
vezetése is szorgalmazta, 2002 
előtt hárommillió forint szavaz-
tak meg erre a célra a helyi dön-
téshozók. A választások után az 
új képviselő-testület a szűkös 
anyagi lehetőségek miatt vissza-
vonta korábbi felajánlását, 
ugyanakkor az önkormányzat 
hathatós segítséget vállalt a pá-
lyázat elkészítésében. Az 
1842-ben átadott épületet és a 
századfordulón hozzáépített tor-
nyot utoljára 1960-ban renovál-
tatta a helyi közösség, a tavalyi 
Sapard-pályázat sikerének kö-
szönhetően most 66 millió forin-

tot költenek a rekonstrukcióra, 
amelynek legszemJietűnőbb ele-
me a 76 éves tetőszerkezet cseré-
je lesz. Az egyházközség 16 mil-
lió forintos önerővel járul hozzá 
a munkálatokhoz, amelyek ősz-
szel kezdődtek. 

- A felvizesedés miatt alá kel-
lett szigetelnünk a templomot, 
aminek falait lélegző vakolattal 
látjuk el - mondta Valkai József, 
a kivitelezés irányitója. Ezt köve-
tően hozzák rendbe a tetőt, ami a 
templomtorony helyreállításá-
val, és annak díszkivilágításával 
zárul. Restaurálják a szószéket, 
amelyre már a korábbi plébános 
sem mert felmenni. Ugyancsak 
új és tetszetős külsőt kap az épü-
letet övező járda, emellett a kivi-
telezők akadálymentesített bejá-
ratot alakítanak ki a templom ol-
dalán. 

Valkai József érdeklődésünkre 
elmondta, a teljes belső felújítás-
ra nem elég a pénz, ezért a burko-
lat cseréjére, a mennyezet, a hat-
vanas években eltűnt csillárok és 
a toronyóra felújítására gyűjtést 
szerveznek. Bár november har-
mincadika a befejezés határideje, 
az építésvezető reményei szerint 
hamarabb véget érnek a munká-
latok. 
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