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Önkormányzati választások 2010
A köztársasági elnök kijelölte a 2010-es önkormányzati válasz- minden településen van helyi az önkormányzat támogatásával kormány a képviselők számának csökkentésével egyfelől 
tások időpontját 2010 október 3-ra. A Fidesz bejelentette, hogy megjelenő havi sajtó. A Civil kezdeményezések segítése takarékoskodik, ami üdvözülendő, más felöl éppen a demok-
már felkészült rá. Ez valószínűleg megint azt jelenti, hogy a végett felajánlom minden település részére, hogy más, a ráciát szűkíti, s kisebb településeken a működés ellehetet-
kopogtató cédula gyűjtést aktivistái között leosztotta utcára, jelenlegi hatalmat gyakorló erőtől eltérő szervezet, társadalmi lenüléséhez fog vezetni a kis létszámú részben vagy teljes 
házra lebontva, hogy lehetőség szerint ne is tudjon a saját kezdeményezés, magánszemélyek részére a következő két egészében hozzá nem értő, felkészületlen képviselők meg-
jelöltjein kívül más indulni. A henger működik, s ha a tör- Homoki Gazda lapszámban egy A/3 oldal terjedelemben jelenése, vagy Bólogató Jánosokkal lesznek tele a testületek, 
vényalkotást figyeljük akkor minden úgy történik ahogy Ők bemutatkozási lehetőséget biztosítok saját kampányuk s minden úgy történik ahogy a helyi polgármester elképzelte. 
elképzelték. Egy baj van ezzel, ha nincs kontrol, márpedig támogatása érdekében. Névvel, címmel személyesen leadott Ezért ennek a helyzetnek a kialakulásának a megakadá-
most nincs, akkor az előbb mint utóbb, de nem vezet jóra. írásokat fogadunk el, s ez egyben azt is jelentheti, hogy 2 lyozására tervezem a saját személyemben is az elindulást, 
A hatalom bebetonozása extra gyorskötő betonnal de folyik. lapszám erejéig akár minden településen részben eltérő ezért várom segítő társak jelentkezését. Van mit tenni 
A Civil társadalom és a demokrácia védelme érdekében Homoki Gazda újságot kaphatnak a Tisztelt Olvasók. Minden Magyarországon bőven a demokrácia megőrzése és fejlesz-
ugyanakkor nem szabad ezt tovább engedni. Ezért arra kérek társadalomnak jót tesz az új ember, az új gondolat, s nálunk a tése, az ésszerű döntések és a saját településünk jobbá, 
mindenkit, aki a települése, szűkebb környezete érdekében demokráciát régebb óta próbálgató társadalmakban pl. szebbé. élhetőbbé tétele érdekében, s itt nem párt katonákra, 
tenni is kíván, s nem csak elégedetlenkedve hőbörögni, az Franciaországban a jelenlegi magyar rendszerrel éppen hanem józanul gondolkodó tenni akaró emberekre van 
most megmutathatja, tehet érte valamit. A települések jelenlegi ellenkező irányba haladnak. Ott egy 700 fős településen 17 szükség.
vezetései számára sok minden marketing eszköz adott a saját képviselő van, igaz, hogy a polgármesteren kívül mindenki 
programjuk, elképzeléseik népszerűsítésére. Gyakorlatilag társadalmi munkában végzi a tevékenységét. A FIDESZ Knipf Róbert (főszerkesztő 30/515 60 77)

27%-os Pétisó, Linzisó) akár olyan mértékben is elmozdíthatjuk 
a növényt vegetatív irányba, hogy károsan befolyásolja a teljes 
termést, kitolja az érést, túlzott mértékű felhasználása pedig 
akár terméselrúgást is okozhat. A magam részéről a 

+mikroelemes változatot ajánlom.Az utóbbi idők meleg időjárása embert, 
s növényeket is próbára tett és tesz. 

A hőmérséklet nagyarányú emelkedése a talajból történő 
Amire a növénytermesztésben, kerté- kalcium felvételét nagy mértékben hátráltatja, így szükség 

lehet az érzékenyebb kultúrákban (paprika, saláta) a levélen szetben a lehetőségek szerint fel lehet 
keresztüli szinte folyamatos kalcium pótlásra is, főleg akkor ha 

készülni azt meg kellene, s érdemes is nem gondoskodtunk a talaj megfelelő feltöltéséről könnyen 
felvehető kalciummal. A Wuxal Calcium a kalciumon kívül volna megtenni.
egyéb mikró elemeket is tartalmaz, míg a Panda gyakorlatilag 
bármely permetszerrel nyugodtan keverhető, s a szükséges nek, hogyha leesnének akkor ez a védőháló megakadályozza 

Zárt termesztő berendezésben a besugárzás csökkentése, kalciumot is pótolja. A Fosfitex Ca a kalcium pótláson túl a a földre esést, mely számúkra végleges is lehet. Az atkák 
festéssel, vagy árnyékoló hálóval megoldható, s a besugárzás növény immunrendszerének erősítésével a betegség ellenál- számát a napi rendszerességgel végrehajtott nagy cseppes 
csökkenése mellett érezhetően javul a hőmérséklet is. A hő- lóságot is fokozza. A magyar piacon új Rosatop-Ca magas (slagos) locsolással is jelentősen csökkenthetjük.
mérséklet csökkenése javítja a terméskötődést, a termés 15%-os kalcium tartalma mellett 2% magnéziumot is tartalmaz.
fejlődése is egyenletesebb lesz, s magának a növénynek a A meleg időjárás a levéltetvek felszaporodásának is kedvez.
fejlődése is folyamatos. A gyakori öntözésekkel a könnyen mozgó tápanyagok kimo-

sódását segítjük elő, így a túlöntözést mindenképpen kerülni Az előző időszak belvizei, a jelen időszak túlöntözései a talaj-
A kötödés 38 °C fok felett megszűnik, mivel a pollentömlő még kell. Kimosódásra érzékeny tápelemek a nitrogén, kalcium, ban oldalra mozgó vízzel elősegíti a fonálférgek terjedését. Ott 
az előtt beszárad mielőtt a megtermékenyítés végbemenne. magnézium. Az öntözéseknél zárt berendezésekben arra is lesz fonálféreg, főleg homokon ahol eddig még csak 
Sokan találkozhattak már olyan kis méretű paprikával melyben ügyeljünk, hogy az állomány felszáradt állapotban menjen véletlenül sem fordult elő. A nyári, kora őszi vetéseknél, 
alig található mag, a mag hiánya csökkent enzimtermeléssel jár, bele az éjszakába, így csökkenthetjük a botrítiszes meg- ültetéseknél vegyük ezt figyelembe. Ellenük csak speciális 
ami pedig csökkenti a termés méretét. Az általános fejlődéshez betegedések gyakoriságát. fonálféreg ölő szerekkel tudunk védekezni, de ott is tartsuk be 
a legtöbb növénynek a 20-25 °C közötti hőmérséklet az opti- az előírt technológiát. A mag mellé vetett  hatása 
mális. Amennyiben a hőmérséklet emelkedik a növény asszi- A meleg időjárásnak meg vannak a tipikus növény betegségei, elenyésző, nem mérhető a technológiai ajánlás szerinti 10-15 
milációja csökken, s 33 °C felett le is áll, azaz a légzőnyílások illetve kártevői. A meleg kedvez a xanthomonas terjedésének cm-es egyenletes bedolgozottéval szemben, Felhívom 
zárásával akadályozza a növény a túlzott vízvesztést a a káposztafélékben, az alternáriának és a szeptóriának bur- mindenki figyelmét, hogy a Nemathorin gyökérzöldségekben 
párologtatás csökken, de egyben a víz felvétele is akadályozott, gonya félékben, s a lisztharmat típusú megbetegedéseknek történő felhasználása a mai napig nem engedélyezett, a 
ezen keresztül pedig a tápanyagfelvétel minimalizálódik. szinte minden kultúrában. A növényvédő szerek kiválasz- Nemacur engedélyezése folyamatban van, mely megoldás 

tásánál ezt mindenképpen vegyük figyelembe. lehet a gyökérzöldség termesztők gondjaira.
A hőmérséklet csökkentés másik lehetősége a párásítás. Sokan 
ódzkodnak ettől, mert „betegségre hajlamosító tényező”, ugyan- A meleg a gyapottok bagolylepke felszaporodását és A rendkívüli időjárásban nagyon sok termelő komoly gazda-
akkor a szakszerűen végrehajtott párásítás, amikor is 10 órától idevándorlását is elősegíti. A kitinszintézis gátlók és egy piret- sági kárt szenvedett, káruk csökkentése érdekében sokan újra 
délután 15-16 óráig óránként minimális víz permetszerű kijutta- roid egyidejű alkalmazása felszaporodásukat megakadá- vetettek ültettek valamilyen kultúrát. Nekik jelenleg létkérdés, 
tásával a növények levelét éppen csak megnedvesítve, de lyozhatja. Zöldség kultúrákban a  alkalmazása is meg- hogy ezen területről plusz bevételre tegyenek szert a káruk 
jelentősen lehűtve végezzük, akkor ettől egyáltalán nem kell oldás lehet. mérséklése érdekében. Szakértelemmel, odafigyeléssel ez 
tartani. A növénynek is ugyanúgy jól esik a pára mint ahogy lehetséges, nekik s természetesen mindenki másnak is aki a 
nekünk is felüdülést okoz. A száraz meleg az atkák rohamos felszaporodását segíti elő, Kertészek kis/Nagy Áruházában vásárol annak külön 

ellenük a speciális atkaölők és a kén, ként tartalmazó növény- felajánlom szakmai segítségünket. Keressenek bizalommal 
A napégett termések elkerülésének egyik módja tehát az árnyé- védő szerek a megoldás. A kén létszámukat jelentősen gyéríti, bennünket tápanyag ellátásban Horinka Tamást, telefonja: 36 
kolás, de ez szabadföldön nem valósítható meg. Az időjárás de csak 25 °C alatt szabad használni, mert egyébként éget. 30 229 07 56, míg növényvédelemben, tápanyag ellátásban 
előrejelzés figyelésével, s megfelelő szakértelemmel a komplex Az atkák igen komoly károkat okoznak a fagyal sövényekben keresse Knipf Róbert 36 30 515 60 77 telefonon.
műtrágyák használatával egy nitrogén dúsabb műtrágya is, de a cukorsüveg fenyő is kedvenc csemegéje. A pókháló 
alkalmazásával megnövelhetjük a lombfelületet, így csökkentve szerű, de annál vékonyabb szövevény az atkák biztos Knipf Róbert
a napégés kockázatát. A komplex műtrágyán van a hangsúly, jelenlétét jelzi, s a növény természetes színe eltér, ólom fényű növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök
mert egyoldalú nitrogén trágyázással (34% ammónium-nitrát, lesz. Az atka anyukák ugyanis védőhálót szőnek csemetéik-

Rosasol 
24-8-17

Nemathorin

Dipel

Itt a meleg atka kártétel

http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/novenyvedoszerek/rovarolok/dipel.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/novenyvedoszerek/talajfertotlenitok/nemathorin-10-g.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/lombtragyak/rosasol-24-8-17.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/lombtragyak/rosasol-24-8-17.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/lombtragyak/rosasol-24-8-17.html


Új termékek a Rosiertől
A szélesebb paletta lehetőséget nyújt  több probléma, illetve több termesztési cél egy-
szerűbb megoldására. A terméklista bővítésével a Rosier technológiák pontosabbá 
tehetők, hiszen azt az összetételt válaszhatjuk, melyre tényleg szükség van. Ezzel nem 
csak a felesleges felhasználást előzzük meg, hanem a hatékonyságot is javítjuk, tehát a 
kezelés több dolog miatt is gazdaságosabbá válik!

Rosafert 12-7-17 +2 MgO Rosaliq speciális lombtrágya oldatok

A granulált Rosafert család klórmentes komplexeinek har- A Rosaliq lombtrágya oldatok az intenzív termesztésben gyak-
monikus összetételű tagja a kertészeti növények ideális rabban előforduló speciális tápelem hiányt megelőző és 
fejtrágyája. A kedvező, 1:1,4 nitrogén-kálium arány a nitrogén gyógyító kezelésekre alkalmasak. Az előre jelezhető hiányok 
műtrágyázást harmonikussá teszi. Nem fordulhat elő a vege- esetén a megelőzést komplett Rosasol kezelésekkel 
tatív sokk, a nitrogén túladagolásából eredő növekedési és kombinálva oldhatjuk meg biztonságosabban és gazdasá-
növény-egészségügyi problémákat okozó zavar. Foszfor és gosabban.
magnézium tartalma a termésmennyiség és minősége szem- A Rosaliq termékek praktikusan kezelhető, magas hatóanyag 
pontjából is fontos. tartalmú oldatok, melyek a növényvédő szerekkel általában 
A nitrogén igényes növényeknél, mint például fehér paprika, gond nélkül keverhetők, de a különböző kombinációk miatt a 
káposztafélék, uborka,  a Rosafert 12-7-17 fejtrágyázást a gyö- keverési próbát minden új összeállításnál javasoljuk elvégezni.
keresedés után elvégzett nitrogén kezelés követően végezzük A kertészeti lombtrágyázásban komplett kezelésekre törek-

2el 200-250 lg/ha, illetve 2,0-2,5 dkg/m  adaggal. Homoktalajon, szünk, de úgy, hogy az azonosított tápelemek hiányát spe-
főként hosszabb tenyészidejű fajtáknál célszerű megosztott ciális összetételű kezeléssel kiegészítve hárítjuk el, illetve 

2kezeléssel kétszer 150 kg/ha (1,5 dkg/m ) mennyiséget kijuttatni célirányos kezelést alkalmazunk. A Rosasliq oldatok csak 
öntözés előtt. adott tápelemet, illetve az ahhoz élettanilag szorosan kapcso-
Szerves trágyázott területen, kálium igényes kultúrákban, mint lódó kiegészítő elemet, elemeket tartalmazzák a nagyobb 
paradicsom, dinnye,  a gyökeresedés utáni fejtrágyást már ez- hatékonyság elérése miatt. Összetételük garancia az a jól 
zel az összetétellel érdemes elvégezni a káliumellátás folya- meghatározott hiányok megelőző, gyógyító kezeléseinek 
matossá tétele miatt. eredményességére.

Rosaliq 
termék

Összetétel Felhasználás célja és területe

Start-C
3 N, 19 P2O5,
4,5 MgO, 1,5 Mn

Starter kezelésre, virágzásserkentésre és 
Mg feltöltés. Hagyma és más 
zöldségfélékben gyökeresedéskor és 
gyökeresedés után.

Rosaphos
3 N, 24 P2O5,
4,4 CaO

Starterként  és minőségjavításra szolgáló 
Ca kezelésként. Zöldségfélékben , 
gyümölcsben és  szőlőben is.

Rosabor 11 B

Kötődési problémák , bórhiány 
megelőzésére a virágzás előtt és 
virágzáskor.  Szántón, zöldségfélékben, 
gyümölcsökben, szőlő és dísznövényeknél.

Magazol 7 N, 10 MgO
A fotoszintézis fokozására a növekedés és 
termésmennyiség növelésére a teljes 
kertészeti területen.

Rosatop-Ca
10 N, 2 MgO,
15 CaO, +Me

A Ca-hiány megelőzésére és kezelésére 
teljes mikroelem sorral együtt a teljes 
kertészeti területen.

Rosamag
6 N, 9 MgO,
17 SO3

Mg hiány megelőző és minőségjavító 
kezelésekre szőlő és gyümölcs 
ültetvényekben. 

Scorpio 7 B, 0,7 Mo
megelőző, cukornövelő: dinnye, zöldségek, 
sárgarépa

Rosaliq speciális lombtrágya oldatok összetétele és felhasználási javaslata

intenzívebb termesztési módban szükség lehet tápoldatozás A komplett Rosier ellátás alapjai és programja
beillesztésére a kultúra gyors, célirányos kezelésére.  A fejlő-
dési időszaknak megfelelően kezdetben 1:1 N/K aránnyal, Az ellátásban meghatározó a rövid tenyészidő. A tápanyag-
majd a tápanyagszükségletnek megfelelő NPK összetétellel felvétel gyorsasága miatt a jól elvégzett alap, illetve indító 
készített 0,1-0,15 % tápoldattal öntözünk 10-14 naponként. Ha trágyázás jelentősége a legnagyobb. A jól előkészített, főként 
a kezdeti időszakban a fejtrágyaként javasolt Rosafert adagot jó szerkezetű talajon a szilárd alaptrágyát a magágy készítés 
starterként kiszórjuk, akkor az öntöző műtrágyák mennyiségét előtt dolgozzuk be. A komplett alaptrágyázás mellett a folya-
arányosan csökkenthetjük.matos ellátásra kevés kezelési lehetőség van.

Például sárgarépában nagy terméshez szükséges:Mikro szórófejes öntözéssel a közvetlen tápanyag beavatko-
Kelés után NPK 2:1:2, 7-15 kg/ha/nap és 1-2 kg N/ha /nap zás a tápoldatozással könnyebben kivitelezhető.
szükséges.
Az intenzív növekedés alatt NPK 2:1:4, 25 kg/ha/nap és 2,5 kg A program alapja a fejlődésnek megfelelő folyamatos táp-
N/ha/nap.anyagellátás. A növények a kedvezőtlen körülmények között is 
Gyökérnövekedéskor NPK 2:1:4, 10 kg/ha/nap és 1 kg egyenletesen és megfelelő minőségű gyökeret képezve 
N/ha/nap szükséges.fejlődjenek. A nyári erős besugárzás, illetve rossz vízellátás 

erősen hat a karógyökér fejlődésére. Csak az egyenletes A tápoldatozást minden esetben az 1. sorszámú összeállí-
nedvességet biztosító öntözés, és az azzal együtt kivitelezett tással kezdjük. Az intenzív növekedés idején a 2. sorszámú 
harmonikus tápanyagellátással kerülhető a rosszabb körül- tápoldat minden növénynél megfelelő. 
mények miatt kialakuló stressz növekedést gátló, minőséget 
rontó hatása. A bioaktív Fosfitex lombtrágyázás a meleg A továbbiakban:
stressz elkerülése, és fertőzések csökkentése miatt fontos Petrezselyemben a 3. sorszámú oldattal végezzük az öntö-
kiegészítő eleme a technológiának. zést, majd a tenyészidőszak második felében az 5. sorszámú 

összeállítást alkalmazzuk.
Sárgarépában végig jó a 2. sorszámú összetétel, az utolsó 

Komplett ellátás szilárd műtrágya kijuttatásával (július végén) tápoldat a 4. sorszámú legyen.
Zellerben a petrezselyemnél javasoltak felelnek meg. naponként növényvédelemmel egy menetben elvégzett lomb-

A laza talajon termesztett és rendszeresen öntözött állomány- Céklában az 5. sorszámú összeállítással kezdjük a tápol- kezelés. A sűrűséget 5 napnál rövidebbre nem célszerű 
ban a folyamatos ellátás hiánytalanul megoldható. Kötöttebb datozást, majd a kezelések második felében a 6. sorszámú növelni. A töménységet is kockázatos Általános loberősítésre 
talajon a javasolt mennyiségeket inkább összevontan és a oldatot alkalmazzuk. mindig 0,5-1,0 % töménységű, komplex összetételű műtrágyát 
kezeléseket korábbra időzítve kell elvégezni, hogy a tápanyag Téli és nyári reteknél szintén a petrezselyemnél írottakat alkal- használjunk lombtrágyaként. 
időben a gyökérhez juthasson. mazzuk.

A komplett tápanyag kiegészítésre, élettani hatás szem-
A fejtrágyázásokat lehetőleg sekély bedolgozással, valamint pontjából meghatározó mikroelemek kijuttatására leginkább a 
beöntözéssel végezzük, pont a tápanyag időben gyökérhez Lombtrágyázás teljes mikroelem sort tartalmazó, vízben maradék nélkül 
jutásának elősegítése miatt. A megkésett tápanyagfelvétel az oldódó és keverhető, például Rosasol komplexek alkalmasak.  
esetlegesen megkésett nitrogén trágyázás esetén lehet A tápanyagellátás jelentős kiegészítésére végezzük a lombtrá-
ténylegesen káros. Különösen a tárolásra szánt gyökérzöld- gyázást, de nem a kijuttatott tápanyag mennyisége, hanem A lomb erősítésén túl a bioaktív Fosfitex lombtrágyák a 
ségeknél kell utóbbira figyelemmel lennünk. annak összetétele, illetve élettani hatása meghatározó! növényvédelem erősítői is az ellenálló képesség fokozásával. 

A lombtrágyázás elsősorban az általános kondíció javításával A Rosasol komplex kezelések az általános kondicionálással 
van segítségünkre. Kis mennyiséggel, lényegében minimális  és a teljes tápelem sor közvetlen ellátásával kiegészíti a 

Gyökérzöldség kiegészítő tápoldatozása plusz munka nélkül a növényvédelemmel egy menetben technológiát.
elvégezve érünk el nagy hatást.

Tápoldatozást elsősorban a rendszeresen öntözött hidegen Horinka Tamás
hajtatott, és korai szabadföldi kultúrában alkalmazunk. Minden A tápanyagellátás fontos kiegészítését jelenti tehát a 7-10 szakmai vezető, növényvédelmi szakmérnök

A permetezőszer elkészítésénél a Rosasol és egyéb lombtrágyákat mindig 
utoljára és feloldva keverjük be. Keverési próba elvégzését minden új 
összetételnél javasoljuk.

Nyári vetésű, friss fogyasztású és tárolási
gyökérzöldségek tápanyagellátása

Fejlődési szakasz Műtrágya 2dkg/m Megjegyzés

magvetés előtt Rosafert 12-12-17 3-5 teljes gyökérzónába bedolgozva

kelés beöntözése Rosasol 15-30-15 2,0 22x5 l/m  beöntözés 0,2 % oldattal

gyökérvastagodás 
kezdetén

Rosafert 15-5-20 2,0 öntözés, sorközművelés előtt

gyökérvastagodás 
közepén

Rosafert 5-6-30 3,0 öntözés, sorközművelés előtt

Sor
szám

Töménység
%

N/K 
aránya

1000 l vízhez szükséges műtrágya; kg

Rosasol 
összetétel

Kálium-
nitrát

Kalcium-
nitrát

1. 0,10 1:1,2 17-9-29            0,7 - 0,3

2. 0,10 1:1,5 24-8-17            0,7 0,3 -

3. 0,10 1:1,9 24-8-17            0,6 0,4 -

4. 0,15 1:1,9 24-8-17            0,9 0,6 -

5. 0,10 1:2,6 12-6-36            0,8 - -

6. 0,15 1:2,9 12-6-36           1,1 0,1 -

Hajtatott gyökérzöldségek komplett ellátásának Rosier programja

Gyökérzöldségekben javasolt kiegészítő tápoldatok
alaptrágyázott talajon

Horinka Tamás
szakmai vezető, növényvédelmi szakmérnök
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http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/alap-es-fejtragyak/rosafert-12-12-17.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/ontozo/rosasol-15-30-15.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/alap-es-fejtragyak/rosafert-15-5-20.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/alap-es-fejtragyak/rosafert-5-6-30.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/ontozo/rosasol-17-9-29.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/lombtragyak/rosasol-24-8-17.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/lombtragyak/rosasol-24-8-17.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/lombtragyak/rosasol-24-8-17.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/lombtragyak/rosasol-12-6-36.html
http://www.kerteszekaruhaza.com/termekleirasok/termesnovelok/kerteszeti/lombtragyak/rosasol-12-6-36.html


Tisztelt Tagtársaink!

Sajnálattal kell közölnünk, hogy a Kistér Termelői Értékesítői Szövetkezet, 7 éves működése
után kénytelen üzletei tevékenységét beszüntetni a Csongrád Megyei Bíróság 11. Fpk. 06-10-
000443/6 sz. végzése értelmében, mely 2010. június 12-én lett közzé téve. Ennek
eredményeként a Kistér TÉSZ vezetősége által, 2010. június 30-ra kiírt közgyűlés nem
lesz megtartva.

A gazdasági válság hatására cégünk likviditási helyzete folyamatosan romlott a 2009-es év
folyamán, melynek eredményeként szövetkezetünk tevékenysége véglegesen ellehetetlenült a
2010-es év első felében. A legnagyobb hitelezőinknél lejártak a szerződéseink, és az elvárt
fizetési ütemezések olyan pénzügyi terhet jelentettek a szövetkezetünk számára, amelyez nem
tudott kigazdálkodni.

A 2009-es év második felétől, a térség más TÉSZ-eivel együtt, rész vettünk egy
átstrukturálási kezdeményezésben, de az e téren megváltozott folyamatok, valamint
általánosan a termelői értékesítő szövetkezetekre erőltetett feltételek, piacilag lehetetlen
helyzetbe hozták a Kistér TÉSZ-t.

Az elmúlt időszakban a szövetkezet vezetői legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint
próbálták a szövetkezet üzleti tevékenységének eredményes folytatását biztosítani úgy, hogy a
Kistér TÉSZ a gazdasági válság támasztotta kihívásoknak is meg tudjon felelni. A
versenyképesség megőrzése és növelése érdekében végrehajtott belső reorganizáció, valamint
az ennek részeként bevezetett drasztikus költségcsökkentő intézkedések a működési
hatékonyságot ugyan jelentősen megnövelték, de a korábbról felhalmozódott adóssághalmaz
felszámolására a hitelezők által elvárt ütemben nem tudtak elegendő plusz forrást generálni.
A szövetkezet vezetősége a szövetkezet felszámolóját segítve mindent meg fog tenni annak
érdekében, hogy a felszámolás során tagjainkat, szállítóinkat és egyéb üzleti partnereinket a
lehető legkevesebb kár érje.

Felhívjuk tisztelt tagtársaink figyelmét, hogy hitelezői igényüket 40 napon belül bejelenthetik
a Real-Holding Felszámoló Vagyonkezelő Ipari és Szolgáltató Kft-nél (6720 Szeged,
Somogyi u. 3.), a bírósági ügyszámra (a fenti végzés számra) hivatkozással.

Köszönjük az elmúlt években folytatott együttműködést, amely nagy megtiszteltetés volt
számunkra.

Tisztelettel:

Kistér, 2010. június 24.

Kistér TÉSZ Vezetősége

TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETKISTÉR TÉSZ
H-6760 Kistelek, Külterület 0315/43 Hrsz.

Tel.: (+36 62) 597 597
Fax.: (+36 62) 597 596

E-mail: kertunio@invitel.hu
Web: www.kistertesz.hu

A napokban többen megkerestek annak kapcsán, hogy a Kistér TÉSZ Szövetkezet e hétre 
tervezett, és a Csongrád Megyei Bíróság felszámolást elrendelő végzésére figyelemmel 
elnapolt közgyűlése megtartásra kerül-e, avagy sem. A félreértéseket eloszlatandó, kénytelen 
vagyok az alábbiakat közölni:

Valamennyi tagtársam előtt ismert a TÉSZ-ek válságos helyzete, melynek következtében 
sajnos minden erőfeszítésünk ellenére, hitelezőink kérésére a Kistér TÉSZ Szövetkezet 
felszámolás alá került. A felszámolás bíróság általi elrendelésére figyelemmel a vezetőségnek 
nem áll már jogában képviselni a szövetkezetet, erre a felszámoló biztos jogosult.

Minderre figyelemmel a 2010. június 30, napjára összehívott Kistér Közgyűlés elmarad.

Mindazonáltal fontosnak tartom közölni, hogy a jövőben minden tőlem telhetőt igyekszem 
megtenni annak érdekében, hogy a Kistér TÉSZ Szövetkezet tagjait és hitelezőit a 
felszámolást eljárás kapcsán a lehető legkisebb kár érje. Tagtársaimat záros határidőn belül 
tartandó fórumon szeretném tájékoztatni az eddigi munkánkról a lehetőségekről, a további 
teendőkről, gondolatokat felvetve a közös, személyes konfliktusok nélküli jövőről is.

A parttalan, sehová nem vezető, személyeskedő konfliktusok helyett közös érdekeink 
érvényesítését, a nehéz helyzetből történő kilábalást szerelném erőmtől telhetően elősegíteni, 
„Szekértáborok“ helyett: a közös összefogás híve vagyok a továbbiakban is.

A felmerülő kérdések kapcsán a +36 (62) 597-597-es számon előzetesen egyeztetett 
időpontban személyesen is állok mindenki rendelkezésére.

Kistelek, 2010.06.29.

Tisztelettel:

Kreiniker Sándor
Elnök
Kistér Szövetkezet

Tisztelt Tagtársak!

2009 szeptemberében arról hallhat-
tunk, olvashattunk, hogy az állam 
segítő kezet nyújt a régió 9 termelői 
értékesítő szövetkezetének (TÉSZ). 
Az országgyűlési választási kam-
pányban Nógrádi Zoltán FIDESZ-
KDNP országgyűlési képviselő, 
Mórahalom polgármestere végig a 
Mórakert TÉSZ megmentését és a 
termelők pénzhez jutását hangoz-
tatta, több lakossági fórumon s 
egyéb rendezvényeken is ígéretet 
tett a termelők 2010 április végéig 
történő kifizetésére. Sőt sejtette, 
hogy a FIDESZ hatalomra kerü-
lésével minimum államtitkári meg-
bízatást fog kapni, s ebben az eset-
ben garantált a gazdák kifizetése. 
Fidesz-es körökből megerősítést 
nyert, hogy erről soha szó sem volt, 
s a pozíciók elosztása után ez be is 
bizonyosodott. Az állam részéről 
vizsgálódnak, hogy egyáltalán ér-
demes-e, s ha igen akkor milyen 
módon segítsenek a gazdáknak.
A mentőöv mellé ült ugyanakkor a Kistér TÉSZ s a tagok egy sokszorosított 
levélből értesülhettek, hogy felszámolás indult a cég ellen. Szomorú ellenben, hogy 
arra nem vették a fáradtságot, hogy szerencsétlen tagokat névre szóló levélben 
értesítsék, nem volt aki a levelet aláírja, s a Kistér TÉSZ telephelyén más néven 
(KertUNIÓ Társulás) ugyanazon Kreiniker Sándor vezetésével aki a Kistér TÉSZ-t 
oda juttatta ahova jutott, az most más cégnéven tovább folytathatja a felvásárlást, s 
ígérete szerint eredményesen, biztos kifizetéssel. A termelők ilyet már azért 
hallottak. A szomorú az, hogy mindenki más felelős csak a döntéshozásért és 
működtetésért felelős vezetők nem felelősek semmiért.
S íme a két levél okolásul a más TÉSZ-ek tagjainak. Az áthallások, a hasonlóság, 
az egybeesések a Kistér TÉSZ és a Mórakert TÉSZ között kizárólag a véletlen 
műve, ha Önök ennél többet vélnek felfedezni akkor az nem a véletlen műve.
A Kistér TÉSZ a Mórakert TÉSZ kisöccse volt.
Önök nagy része nem akart, nem szeretett volna hinni nekem a Homoki Gazdában 
megjelent cikkek után, amit meg is értek, mert jobb reménykedni, mint elfogadni a 
tényt, hogy éveken keresztül becsaptak, félrevezettek bennünket, gyakorlatilag 
mindenkit. Az államot a hamisított mérlegekkel, mért is, hiszen így nyereség adót 
fizetett, azért mert így újabb állami és EUS pályázati pénzeket lehetett meg-
szerezni, amiből ügyes könyveléssel lehetett a TÉSZ-ek veszteségét finanszírozni, 
s ha nem csurran, akkor cseppen, de jutott egy pár döntéshozónak is belőle.
A termelőket pedig azért, mert kellettek a statiszták, akik beszállítottak, s így már 
volt jogalap a működésre, s egyebekre hozzájárulást kérni. A végén pedig már csak 
arra kellettek, hogy az általuk beszállított árut eladják, s abból fizették a saját 
fizetésüket, s amit nagyon muszáj volt, ne adj úristen abból az árú ellenértékből 
kerülték el az éppen aktuális felszámolást. Nógrádi Zoltán képviselő úrnak pedig a 
látszat fenntartása azért kellett, hogy biztosan megválasszák. S a látszatott az Ő 
szempontjából lehetőleg fenn kellene tartani minimum október 3-ig az önkor-
mányzati választásokig. Majd meglátjuk, hogy meddig sikerül.
Ezzel szemben igenis kellene egy normálisan gazdasági alapokon működő, nem 
megalomániában szenvedő TÉSZ aki tényleg a gazdákért van, s nem egyes 
egyének hatalmi szenvedélyük kiélésére. Újra kellene szervezni kis létszámmal a 
gazdák tényleges tulajdonlásával és a döntésekbe történő bevonásával de még 
véletlenül sem azokkal az emberekkel akiknek bármilyen közük volt a Mórakert 
vagy a Kistér TÉSZ vezetéséhez, akiknek döntéshozó szerepük volt. Ahol jól 
működik ez külföldön, ott a gazdának tényleg csak termelni kell, amihez a TÉSZ 
szolgáltatásként megad minden segítséget, de tényleg szolgál, s nem keveri össze 
hogy ki kiért van, mint azt sajnos több magyar példa is bizonyítja, hogy nálunk ez is 
fordítva működik.
Lehet az igazság kimondásáért engem személy szerint támadni, de a tény akkor is 
tény marad, ha tetszik ez egyeseknek, ha nem tetszik nekik akkor is. De az 
események és a tények engem igazoltak. 
És akkor itt kérdeznék: a Datész mely 
túlnyomó részben állami tulajdonban van, 
annak nem-e a magyar termelők segítése, 
piacra jutása volna a cél, plusz biztos 
véletlen de itt 1:1  méretarányba betettem 
az általuk használt címkét. A betűméret 
sejtésem szerint nem véletlen, 5.2-es, 
átlag betűméret az idősebbek számára 
már biztosan nem olvasható. Az újság 
átlagos betűmérete 11.0--.

Tisztelettel: Knipf Róbert
főszerkesztő

TÉSZ vész, Datész….

Szárm.hely: Franciaország
Pulton tartható: 02.07.2010.

véleménynyilvánítás mórahalmi módra
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A  KFT.

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE

GOP-2.2.3-09-2009-0003

KERTÉSZEK KIS/NAGY ÁRUHÁZA

A projektünk célja, egy olyan integrált vállalatirányítási rendszer fejlesztése és 
installálása, mely lehetővé teszi számunkra, hogy áttekintsük a saját 
folyamatainkat, és a fejlesztett szoftver segítségével gyorsabb és pontosabb 
döntéseket hozhassunk a vállalkozásunkkal kapcsolatban amely rövid időn belül 
növelni fogja a hatékonyságunkat és a versenyképességünket.

Miután a saját bevételeinket új, külső értékesítők bevonásával is szeretnénk 
növelni, ezért különösen fontos a hatékony vezetői döntéstámogató rendszer 
megléte és használata.

A rendszer használatával olyan hatékonnyá tudjuk tenni az alkalmazottaink 
munkavégzését, hogy a felszabadult munkaidejükben más részfeladatot is 
képesek legyenek megoldani, ezzel is fokozva a versenyképességünket.

Természetesen a rendszer alkalmas lesz az új -internetes - kihívásokat is kezelni. 
Egyre több partnerünk jelezte, hogy jó lenne számukra egy online 
ügyfélszolgálat bevezetése, ahol elektronikus úton is letudják bonyolítani a 
megrendeléseiket. A partnereink megelégedettsége számunkra első számú 
prioritást élvez, ezért számukra vezetjük be az online ügyfélszolgálati felületet, 
ahol bármikor tudják felénk jelezni a problémáikat, észrevételeiket.

Az e-kereskedelem bevezetésével pedig az olyan partnereink igényét is képesek 
leszünk kiszolgálni, akik nem tudnak személyesen elfáradni hozzánk, de a 
projekt keretén belül megvalósított webáruház segítségével bármikor képes 
tőlünk rendelni, illetve bármilyen reklamációt vagy észrevételt számunkra 
eljuttatni. A mai korban ez borzasztóan fontos, hiszen a vevőink igényeit minél 
jobban szeretnénk érzékelni, és ha tudunk, akkor elémenni.

Kedvezményezett: Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft, 6782 Mórahalom V. kerület 85.

A Móraagro Kereskedelmi És Szolgáltató Kft.

Telephelyfejlesztésének pályázata

DAOP-1.1.1/E-2009-0121

A Móraagro KFT 1996 óta működik sikeresen a Dél Alföldön, Mórahalmon.
A vállalkozás a különböző növényvédelmi szerek gyártásával és 
nagykereskedelmével foglalkozik már az alapítása óta. Jelenlegi telephelye 
már kevés a megnövekedett forgalom és a partnerek megváltozott 
vásárlási szokásai miatt. Eddig megvásároltak egy hosszabb időtartamra 
elegendő mennyiséget, de ma már csak kisebb mennyiséget vásárolnak 
meg, és nekünk kell raktározni. Ez nagyobb raktárkapacitást igényel, amit 
eddig képesek voltunk kiszolgálni, de manapság már a termelésünk is 
megnövekedett, ezért a raktárunkat ki kell bővítenünk. A projektünk célja is 

2ez, hiszen az eddigi 850 m -es területünket meg kívánjuk bővíteni még 
2további 660 m -rel. Amennyiben ez a projekt megvalósul, úgy a 

vállalkozásunk képes lesz további mennyiséget gyártani, és több évre 
megoldja a megnövekedett raktári kapacitás-gondját is.

Remélhetőleg a bővítésünk nemcsak mennyiségileg növekszik, hanem ezzel 
képesek leszünk a munkatársainkat is megtartani - hiszen ők már jól 
képzett szakemberek - de új munkahelyeket is szeretnénk teremteni. Ezzel 
a lépésünkkel a fajlagos költségeink biztosan csökkennek, ezáltal a pályázat 
horizontális céljait is képesek leszünk teljesíteni, hiszen sokkal kevesebb 
energiát vizet és hulladékot használunk fel, mint eddig.

Kedvezményezett: Móraagro Kft, 6782 Mórahalom V. kerület 85.

KIEHL PROFESZIONÁLIS

TISZTÍTÁS TECHNIKA

természetes és mű kövek 
impregnálása

fa konzerválás (belső terek)

felület kezelés (pvc-linóleum)

szaniter higiénia

napi takarítás

Kínáljuk: komplett takarítás 
technológiai terv elkészítését, 
helyszíni felmérést szaktanácsadást, 
projektek szakmai vezetését.

A   S.C. TESLER TECHNOLOGIE S.R.L.
a KIEHL cég hivatalos képviselete.

Kérje ingyenes termék bemutatónkat a
06/20-421-44-72 telefon számon.

S.C. TESLER TECHNOLOGIE S.R.L.

Kiadja: Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft.       Felelős kiadó: Knipf Róbert       Szerkesztőség címe: Mórahalom V. kerület 85.  Tel.: (62) 580 316      E-mail: szerkesztoseg@homokigazda.com

Megjelenik: Ásotthalom, Balástya, Bordány, Domaszék, Forráskút, Kelebia, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Szatymaz, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsombó
Csanytelek, Csólyospálos, Kistelek, Kömpöc, Pálmonostora, Pusztaszer, Sándorfalva, Tömörkény
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