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Mórahalmon zajlik az élet. Híradások szóltak a Mórahalmon nom, most ez a baj, most az a baj, s nem lehetett rájuk igazából A másik oldal pedig, Nógrádi Zoltán kijelentései egyszerűen 
tanyáján meggyilkolt 60 éves lakosról. S az emberről, az számítani. A Romániából jött munkás -Igen azért mert nem igazak. Sok emberrel beszéltem, megkerestem őket 
áldozatról ennyi, s nem több. A Jobbik Csongrád megyei szer- kiszolgáltatottabb, mert a hazájától és házától messze van, s telefonon, vagy személyesen s egyértelműen állították, hogy 
vezete bejelentett tüntetést szervezet október 23-án este a mert rá van kényszerítve, hogy pénzt keressen-, pedig dolgozik, semmi olyan nem hangzott el, hogy a gazdák tanyáit fel 
mórahalmi rendőrőrs elé, s innen átvonultak a polgármesteri s addig csinálja ameddig a gazda, mert igenis a paraszti kellene gyújtani, a képviselő testület mondjon le stb. Egyedül 
hivatal elé is, ahol Nógrádi Zoltán polgármester és ország- munkában nem nyolc órás a munkaidő, ha dolog van. A Nógrádi Zoltán távozását követelték, egy–egy nyomdafestéket 
gyűlési képviselő várta a demonstrálókat. A Jobbik a cigány- munkaerő piacról pedig kiszorultak beletörődve sorsukba, nem érdemlő módon is. Nógrádi Zoltán ugyanakkor mind az 
bűnözés ellen demonstrált, bejelentett tüntetésen, a fideszes tisztelet a kivételnek, már le is mondott arról, hogy megkapasz- önkormányzat által kiadásra kerülő Mórahalmon megjelenő 
polgármester pedig nyilatkozataiban a mórahalmiak megfé- kodjon, hogy előrébb jusson. Zákányszéki foglalkoztató gazda Körképben, mind a környező önkormányzatokkal közösen 
lemlítéséről, kertészetek, románokat foglalkoztató gazdák mesélte ugyanakkor, hogy megkérdezte tőle a romániai mun- kiadásra kerülő „ingyenes” (a mi adó forintjainkból kiadott) 
házainak felgyújtásáról beszélt, nyilatkozott. Az én kérdésem kása, hogy-hogy lehetne bekerülni a magyarországi közfoglal- Térségi Tükörben megjelentette saját álláspontját tartalmazó 
pedig az, hogy az áldozatról és a családjáról ki emlékezik meg kozottak közé, mert 47 ezer Ft-ért Ő is elheverészne a csatorna Nyilvános Közleményét. Így hát hallgattassék meg a másik fél 
igazából. Mert a hangsúly mind a két oldalon erősen eltolódott. parton. A közfoglalkoztatottak nagyobb része nem szívesen is, leközöljük Tóth Péter Jobbik Csongrád megyei elnök 
A Jobbik hiába hangoztatja, hogy ezt a munkát más is elvé- cserélne egyik romániai vendégmunkással sem, a magasabb válaszát is. S mindenki eldönti, hogy kinek, s mennyit hisz el. 
gezné ennyi pénzért. Egyszerűen nem igaz, a gazdák nagyobb havi jövedelem ellenére sem. Ez tény, s figyelmen kívül Az áldozatról pedig igen-igen kevés hangzott el, mindkét fél a 
részének inkább volna ínyére, ha megbízható magyar hagyhatja a Jobbik, s beszélhet cigány bűnözésről, mert igen, maga politikai hasznát várta a megmozdulástól, s a nyilat-
munkaerővel oldhatná meg munkaerő gondját, de csak meg vannak cigány elkövetők, s nagyobb számban vannak köztük a kozattól is. Béke poraira!
kell kérdezni több foglalkoztatót, hogy mért nem. S elmondja bűnözök, mint a más népcsoportokban. De csak azért mert 
szinte az összes, hogy próbálkozott, de előbb vagy utóbb valaki cigány, vagy zsidó, vagy tőlünk eltérő felekezetű vagy Knipf Róbert
feladta, mert bejelentette, de nem jött, most haza kell szalad- népcsoportú azért még ne különböztessük meg hátrányosan. főszerkesztő

Gyilkosság, politikai haszonszerzés!

lenségünket a behozott román cigány vendégmunkások csele- hogy Marosvásárhelyről jött, nem fizet lakbért, 450 Ft-os 
kedete ellen. Kedd este, amikor a mórahalmi rendőrőrs elé órabért keres. Utolsó kérdésünk már csak az volt, hogy kinek 
értünk, úgy döntöttünk, hogy felhívjuk az itt élők figyelmét a dolgozik? Kijelentette, hogy Nógrádi Tibornak, az Önök 
cigánybűnözés veszélyeire és a Polgármesteri Hivatal elé országgyűlési képviselőjüknek és polgármesterük édes Az elmúlt hónapban minősíthetetlen hangnemben beszélt a 
vonulunk. Az épület előtt Nógrádi Zoltán „várt” minket, aki testvérénél!településük polgármestere és a körzet országgyűlési képvi-
vállalhatatlan és alpári stílusban beszélt velünk, megfenye-selője, ami egy magyar emberhez méltatlan. Olyan súlyos 
getve az elkötelezett nemzet-testvéreinket, hogy takarodjanak Így nem csoda, hogy nem akarja senki megoldani a prob-rágalmakat fogalmazott meg a Jobbikkal szemben, ami miatt 
haza, mert ez nem az ő Hazájuk! Ekkor a „homoki-putyin” lémát. Azt is kiderítettük, hogy a gyilkosságot elkövető román szükséges Önöket tájékoztatnom az igazság nevében!
kihúzta a gyufát és Gyurcsány Ferenc szintje alá süllyedt! cigányok Mórhalom díszpolgáránál, jelenleg Nógrádi Zoltán 

tanácsadójánál laktak. Tudjuk jól, hogy a fidesz képviselői A nemzeti gyásznapunkon értesültünk arról a tragédiáról, 
Itt szeretném elmondani, hogy senkitől nem hangzott el szeretik a cigány szavazatokat begyűjteni, dehogy még a szál-amire az elmúlt időszakban többször felhívtuk a figyelmét a 
semmilyen fenyegetés, egyedül csak a térség „Csák lásadásukban is segédkeznek, az már a nemzeti önpusz-Homokhátság politikai vezetőinek. Kérdéseinkre, érdemleges 
Mátéjának” Nógrádi Zoltán szájából hangzottak el fenyegető tításunk teljes katasztrófája. Mindent megteszünk, hogy választ soha sem kaptunk, csak mosolyogtak a felvetéseinken 
szavak. Egyetlen egy gazdát, tanyatulajdonost nem fenye- megvédjük a Hazánkat a cigány bevándorlás veszélyeitől és és azzal nem foglalkoztak. Október közepén már elmondtam 
gettünk meg és nem mondtunk olyat, hogy  kertészeteket és az országunkban garázdálkodó politikus bűnözőktől!Zákányszéken egy jobbikos lakossági fórumon, hogy ne azért 
tanyákat gyújtanánk fel! Ezt már csak a Homokhátság fura kelljen a körzetbe jönnünk, mert életellenes bűncselekmény, 
ura, Nógrádi úr állította a másnapi sajtótájékoztatójában, azzal Kedves mórahalmiak! Gazdák! Hazájukat féltő magyar gyilkosság fog történni. Nem telt el egy hét sem és bekö-
a gyalázatos szándékkal, hogy minket, rendszerető és rend- emberek!vetkezett a katasztrófa, a gyilkosság. Az 1956-os forradalom 
tisztelő jobbikosokat szembe fordítson a térség gazdáival. Ne hagyjuk a Homokhátságot! Zavarjuk el és mondassuk le 56. évfordulóján, a budapesti rendezvényünkön értesültem, 

Nógrádi Zoltánt!hogy a legszörnyűbb vízióm megtörtént. Nem tétlenked-
Ezzel a gaztettével kívánta elfordítani a figyelmet arról, hogy hettünk, nem asszisztálhattunk a fidesz politikai hallgatásához 
mekkora a személyes és politikai érintettsége a térség – döntöttem!
elcigányosodásában és a bűnözés megfékezhetetlenségében. 
A tüntetésünk estéjén, ugyanis ellátogattunk egy román Arra kértem a Csongrád megyei jobbikosokat és szimpati-
cigányok által lakott házhoz. Biztatásunkra ki is jött egy maros- Tóth Péterzánsokat, hogy menjünk el Mórahalomra és az ottani és a 
vásárhelyi román cigány ember, aki kérdéseinkre elmondta, Csongrád Megyei Jobbik,térségből érkező barátainkkal együtt fejezzük ki az elégedet-

Nógrádi Zoltán, a cigányvédő és a rágalmazó
Tisztelt mórahalmi lakosok!

Politikai háború a Homokhátságon
Címmel terjesztettek röplapot Mórahalmon. Értem én, hogy idézek: „Érdekes módon, ahol Savanya úr fényképez, ott akciója után egy behajtó cég „több mint 300 gazdát fenyegettek 
csípi egyesek szemét, hogy bárki a regnáló hatalommal megjelennek a hatóságok is, s folyamatosan ellenőriznek. meg egy követelésbehajtó cég nevében, állítólagos Mórakertes 
szemben szervezkedik, s igen én sem szimpatizálok a Biztos csalódás lehet Savanya Lászlónak, hogy általában tartozások miatt.” az a hónap vicce még a Homokhátságon is. 
szélsőségekkel, teljesen mindegy, hogy melyik oldalról jön. mindent rendben találnak és biztos csalódás az is, hogy Inkább azzal lett volna érdemes foglalkozni, hogy ki beszélte rá 
De a röplap olvasóit, s főleg az írójának a figyelmét felhívom ezzel nem tudja tönkre tenni az általa rabszolgatartónak a gazdákat a faktorszerződések aláírására. 
arra, hogy egy A4–es lapon nem célszerű ellentmondásba nevezett gazdálkodókat.” Lehet karaktergyilkossággal próbálkozni, aki figyel egy kicsit a 
keveredni, mert a figyelmes olvasó így rögtön hiteltelennek Akkor most sok millióra büntették a vétlen gazdákat, vagy világra az tudja, hogy kik élnek vele előszeretettel. Nem 
fogja tekinteni. általában mindent rendben találnak? Két állítás ugyanarra, tisztem s nincs is rá felkérésem, hogy Savanya Lászlót 
A lap közepén található a következő: „Köszönjük meg homlok egyenest ellenkező. Akkor most melyik az igaz? S a megvédjem, a Jobbik nagyon sok nézetével nem értek egyet, 
Savanya Lászlónak, hogy azóta az egész Homokhátságon hatóságokat azzal vádolni, hogy Magyarországon ártatlan de az ilyen gerinctelen név nélküli rágalmazás és sok-sok 
folyamatosan razziázik a rendőrség, az adóhatóság, a vétlen embereket sok millióra büntetnek az sok minden jogi ellentmondást tartalmazó iromány ellen igen is szólnom kellett.
munkavédelmi felügyelőség, stb. és sok millió Ft-ra tényállást kimerít. De maradjunk csak a legegyszerűbbnél a 
bünteti az egyszerű, dolgos, nem politizáló, ártatlan, rágalmazásnál. S nem megbántva Savanya Lászlót, de azt knipf róbert (főszerkesztő)
vétlen embereket.” Aztán egy pár sorral lejjebb s itt újra feltételezni róla, s azt sugallni, hogy Ő intézte el, hogy a Jobbik így kis betűkkel



2. oldal

„Ha olyan okos lennék előre, mint az anyósom utólag…”
Hofi Géza felejthetetlen bölcsessége jutott eszembe, amikor utolsó mentési kísérlet, fizessen be mindenki a beszállításai segít az sem, ha folyamatosan nem veszik át a levelet, hiszen 
azzal a sok emberrel beszéltem akik annak idején 2007-től alapján 10%-ot a Mórakert megmentéséért, s tulajdon részt két alkalommal kiküldött s át nem vett tértívevényes levél 
folyamatosan belementek abba, hogy a Mórakert helyett kap a PH Centrumban. S jönnek most a kérdések, hogy is van átvettnek minősül bírósági eljárás esetén. S nem segít a 
valamelyik Faktor cég fizessen. S a Mórakert megmentéséért ez, tulajdonosok voltunk a PH Centrumban, ki-ki befizetései gyorsan leíratok mindent a nevemről hozzáállás sem, a levél 
még több millió Ft-ot is hajlandók voltak befizetni mert arányában x%-kal. A DATÉSZ jó másfél éven keresztül havi 4 erre ki is tér, s jogilag tényleg fedezetelvonásnak minősül, 
választott vezetőik Hódi Pál és Nógrádi Zoltán megígérte millió Ft bérleti díjat fizetett érte, annak ellenére, hogy a PH tehát semmis. S eljutottunk arra a pontra, hogy akkor mit lehet 
nekik, hogy ez az üdvözítő, így jó lesz. S az emberek közül, kb Centrum 360 millióval tartozott a DATÉSZ-nek. Azt a móra- még tenni? A Homoki Gazda újságban egyszer már közzé 
300-an faktor szerződést kötöttek, hogy a Mórakert nem halmi önkormányzat, mint legnagyobb tulajdonos egy az tettem egy felhívást, hogy össze kell fogni, jövendő pertár-
fizetése helyett előbb megkapják a pénzüket, s nem gondolták egyben eltette, a többi tulajdonos társsal nem számolt el a sasággá kell alakulni. Vannak jogi kapaszkodók, melyek a 
végig, hogyha nekik nem tud fizetni a Mórakert, akkor a Faktor bevétellel. S a PH Centrum felszámolása is csak idő kérdése. másik fél jogszerűségét is megkérdőjelezik, de nem lesz egy-
cégnek majd, hogy fog fizetni. S aláírtak egy szerződést Én kérdezek mintha nekem kellene, de talán nem tőlem, szerű menet, mert mindenki aláírta a kézfizető kezességet. Az 
biztatásra, mert ebből nem lesz baj, s előbb jutsz a pénzed- hanem Mórahalom önkormányzati vezetőitől kellene kérdezni! akkori felhíváshoz sokan csatlakoztak, s voltak olyanok is akik 
hez, s egyéb indokokkal meggyőzték őket, s mit olvasod el, a Tehát aki faktoráltatott és még a megmentési programba is továbbra is azoknak hittek akik közrejátszottak a helyzet 
lényeget elmondtuk. Csak volt benne egy igen kellemetlen befizetett az duplán megszívta, sokszorosan átverték. Tipikus kialakulásához. Ebben én most is csak és kimondottan annyit 
záradék, mégpedig az, hogyha a Mórakert nem fizet, akkor lenyúlás áldozatai lettek, mert azt mondták nekik, amit hallani vállalok, hogy összehozom a feleket, csatlakozhatnak még az 
arra kézfizető kezességet vállal a termelő. Azaz hiába kapta szerettek volna, s azok mondták nekik, akikben megbíztak, előző csoporthoz, s a jogi segítség megszervezését. A jogász 
meg az általa beszállított árú ellenértékét a faktorálási díj hiszen többször is megválasztották őket. S most itt maradtak sem azt ígéri, hogy 100% a sértettek nyerési esélye, de van rá 
levonása után, ha a Mórakert az áru eladása után a pénzt nyakig a sz..ban. esély, s ha többeket képvisel akkor a pertársaságnak nagyobb 
nem fizeti meg a Faktor cégnek akkor a pénzt a Mórakerten, A remény hal meg persze utoljára. Mégis amikor igen sokan a a súlya. Vagy a másik, hogy szó nélkül és minél előbb fizet a 
majd a termelőn fogják követelni. Tehát oda az árú, levon- közeli napokban tértivevényes levelet kaptak, igencsak meg- behajtó cégnek, vagy megpróbál mindenki velük külön-külön 
tak már belőle, s a késedelmi kamatokkal növelt összeget lepődtek. Még jobban azok, akikhez este 6-7-kor kétajtós egyezkedni, illetve mindenki saját maga fogadhat egyénileg 
követelik a termelőn. S az, hogy ki mennyivel ragadt benn, az vállszélességű emberek csengettek, s közölték velük, hogy jogi képviselőt. Azt vállalom, hogy aki csatlakozni akar a 
hasonlított egy piramis játékhoz, mert a frissebb beszál- ennyi s ennyi millióval tartoznak még mind a mai napig a jövendő pertársasághoz, az a mórahalmi Kertészek kis/Nagy 
lításokból fizették a régebbieket, de azt is válogatva, s elkö- Faktor cég követelését megvásárló Prevent Creative Kft-nek. Áruháza gazdaboltban, vagy az office@moraagro.com e-mail 
vetkezett az a pont amikor már nem volt miből fizetni. Akik Van olyan termelő akinek a 10 millió Ft-os faktorálása, most a címen elérhetőségekkel, perelt összegértékkel jelentkezzen 
figyeltek azok tapasztalhattak gyanús jeleket, az egyik Faktor késedelmi kamatokkal éppen 17 milliót ér, annyit követelnek egy későbbi de rövid időn belül megtartandó tájékoztatóra.
cég nem fizetés miatt felmondta a megállapodást, sikerült egy rajta. Nos a mérték, a nagyság változó, de a megtermelt, s 
másikat keríteni, aztán ez is felmondta, de visszajött az első. leadott árú értékét késedelmi kamatostól visszavásárolni az Knipf Róbert
Tehát voltak azért jelek, s nem kellett volna hinni a választott mindenkiben felvet egy-két törvénysértő gondolatot, hogy főszerkesztő
vezetőknek, de még mindig hittek. S jött az összeomlás előtti legszívesebben mit is csinálnának az Őket rászedőkkel. Nem 

Rövid összefoglaló hírek, ahogy
én látom, s talán Önnek is érdekes

tást, hat év múlva Magyarország olyan hely lesz, ahová a 
külföldre vándorolt összes magyar fiatal haza akar majd térni.

Kiderült, mit kér az IMF
Veres János képviselői kérdést intézett Varga Mihályhoz: „Mi 
áll az IMF-nek küldött válaszlevélben?". Varga Mihály vála-

rül, hogy mit fogadnak el. szából kiderül, a kormány ugyan válaszlevelében leszögezte, Ma is aktuális
hogy nem ért egyet a bér és nyugdíjak csökkentésével, de a „Nyugodtan mondhatjuk, Magyarországon ma az emberek 

Volner János Jobbik alelnöke kifogásolta tárgyalópartnerek NEM is kértek ilyet. 200 milliót ráköltöttünk személyes tapasztalata az, hogy az ország nyakig úszik a 
Az államadósság kialakulásáról szóló Parlamenti vitanapon az IMF elleni kampányra, az IMF nem jön vissza, s ha már ez korrupcióban, és központilag szervezett módszerekkel tüntetik 
nemcsak az elmúltnyolcévet kéne vizsgálni, hanem azt is, biztos, akkor azt kommunikáljuk, hogy mink nem szeretnénk.el a köz- és európai uniós pénzeket. Nem arról van szó, hogy 
hogy hogyan nőhetett Orbánék két évében 1300 milliárd egyedi esetek történnek valahol a periférián, az a boldog 
forinttal az államadósság úgy, hogy közben lenyúltak 3000 Két éve nem volt ennyi csőd.országok privilégiuma. A mi országunkban a kormány, annak 
milliárd forinti magánnyugdíj vagyont is. Zuhannak a cégalapításokfeje és minisztériumai szervezik a pénzek eltűntetését.” 

2012 októberben 3103 cég megszűnését tették közzé a (Orbán Viktor 2006-ban.)
A Kormány szemet vetett a Vöröskereszt pénzére cégbírságok; utoljára ilyen sok cég 2010 nyarán szűnt meg 
A jövőben 5 fős felügyelő bizottságot neveznek ki, melyben egy hónap alatt. Tartósan visszaesni látszik ugyanakkor a Nyolcmillióért
kormány közeli emberek kapnak kulcs pozíciókat. Szabad cégalapítások száma. Tavaly jellemzően 4000 új céget jegyez-Lázár János és Szijjártó Péter kinevezése óta 130 fővel bővült 
pénzüket kötelesek lesznek értékpapír helyett államköt- tek be havonta Magyarországon, az elmúlt fél évben viszont a Miniszterelnökség dolgozói létszáma. Ezért vált 
vényben tartani. A kormány évente 100 millióval támogatja a csak átlagosan 2400-at, ezen belül októberben 2566-ot.szükségessé, hogy az állami vagyonkezelő havi nyolcmillió 
Vöröskeresztet, az adományozók 5 milliárddal. Mégis a forintért a Parlamenthez közel az OTP Ingatlan Befektetési 
kormány szava a meghatározó. Elszámolták, 300 millió sem folyt be aAlapkezelő Zrt-től újabb irodaházat béreljenek. No comment. 

8 milliárdbólMég jó, hogy kormányunk a bürokrácia csökkentés és a 
Szénszünet A korábbi 32 millió liter éves energiaital-fogyasztást figyelembe kisebb állam koncepcióján áll.
A felsőoktatási intézményektől 7,33 milliárd Ft-ot vonnak el véve, ha minden érintett adózna, akár 8 milliárdos bevétele is 
(zárolnak) még az idei évben. Több egyetem és főiskola lehetne az államnak csak ebből a szektorból. A csipszadó múlt Félmillió felett az álláskeresők száma
abban gondolkodik, hogy 30-60 nap közötti időszakra szeptemberi hatályba lépésétől ez év augusztusáig azonban a Továbbra is jóval félmillió fölötti az álláskeresők száma, és 
működését felfüggeszti, fűtését minimalizálja, világítását NAV adatai szerint még 300 millió forint sem folyt be. A gyártók szezonális hatások nélkül az álláskereső létszám emelkedett is 
lekapcsolja. Átszervez, létszámot csökkent, szállítói tartozást trükközései a csipszadó bevételein erősen meglátszottak, a az elmúlt hónapokban. 153 ezren, a tavalyihoz képest 20 ezer 
nem fizet ki egyenlőre, s ezzel a körbetartozást növeli. Fűtés kormány kommentje szerint, vagy csak alkalmazkodtak az új fővel többen vannak az egy évnél hosszabb ideje álláskeresők, 
korlátozásra és szén szünetre édesapám elmondásából viszonyokhoz, változtattak az összetételen, hogy ne kelljen az átlagos regisztrációs idő 23 nappal hosszabbodott, 347 nap 
emlékszem aki a háború után tanárai vezetésével az egész adózni, az adózók kommentje szerint.volt októberben a Foglalkoztatási Szolgálat jelentése szerint.
osztály kiment a közeli temetőbe és zsák számra szedték 
össze a vadgesztenye termését, melyet késsel még meg is Széles Gábor keményen kritizáltA nagybirtokosoknak kedvez az új földtörvény
vágtak, hogy tüzelés közben ne durrogjon. Persze azért már Széles Gábor keményen kritizálta a kormány gazdaság-Több mint hetven agrár- és vidékfejlesztési, természet- és 
csak gyerekcsínyből is dobtak bele pár hasítatlant. Hadd politikáját, sokszor az ellenzékre emlékeztető szavakkal és környezetvédő civil szervezet arra kéri az országgyűlési 
szóljon. Nos akkor most hol is tartunk? Engem a háború utáni tartalommal. A Kína felé való nyitás kudarc volt, a szállodaipar képviselőket, hogy a jelenlegi formájában ne támogassák a 
szénszünetre emlékeztet ez az intézkedés. a csőd szélén, a kiskereskedelem eladósodott, gazdasági tervezett földtörvény javaslatát.  A tervezet szerintük rögzítené 

alapjait helyre kell hozni, a bankszektor átalakításra szorul, az Magyarországon a nagybirtokrendszert, továbbá nem nyújt 
Kivándorlás építőipar romokban – állítja Széles Gábor.kellően hatékony védelmet a külföldiek tulajdonszerzése ellen. 
Rendkívüli mértékben nőtt a Magyarországról Németországba Mindez ütközik a fenntarthatóság Alaptörvényben is rögzített 
irányuló emigráció. A német statisztikai hivatal (Destatis) Idézettel kezdtem, idézettel fejezem be összeállításomat.elveivel és a Kormány által elfogadott Vidékstratégiával, a 
adatai szerint 46 százalékkal nőtt a Magyarországról érkezők tervezet ezekkel ellentétben gyorsíthatja a vidéki térségek 
száma. Az első fél évben Magyarországról 25 415 bevándorlót A hónap legnagyobb mondásaelnyomorodását.
regisztráltak, akik letelepedési engedélyt is kértek. „a világon három nagy növekedés centrum van: Észak-Amerika, 
Várhatóan újabb negatív csúcsot fogunk felállítani a 2012-es az EU és Ázsia. Magyarország földrajzi elhelyezkedése miatt 50 módosító a földtörvényhez
orvos kivándorlással is. Október végéig 1600-an kérték ki a mindegyik erőcentrumban benne van." MatolcsyÁngyán József volt agrárállamtitkár és Bencsik János korábbi 
szükséges dokumentumokat, melyekkel külföldön munkát szintén lemondott energiaügyi államtitkár (FIDESZ frakció) 
vállalhatnak. Knipf Róberttöbb mint 50 módosítóval írnák át lényegében a készülő 
A miniszterelnök szerint ha pártja megnyeri a 2014-es válasz- főszerkesztőföldtörvényt. Tárgyalnak a kormány képviselőivel. Majd kide-



3. oldal

A múlt havi Homoki Gazda újságban azonos címmel jelen- azzal biztatta a tagságot, hogy hitelt szerez – intéz – de Kérem Önöket segitsenek abban hogy a lenyúlt, erőszakkal 
tettem már meg írást, s egyeseknek kényelmetlen, egye- tökeemelés szükséges hozzá. 250 miliót adott össze a elvett majd elsikkasztott – keserves munkával megtermelt – 
seknek lehet, hogy unalmas mégis foglalkozok még vele. tagság. terményeink árát – a fizetési határidő lejárta után több 
Mégpedig azért mert nagyon sok embernek nagyon sok pénze - Terményeink további beszállítását kérték, fizetési évvel-megkapjuk.
ottmaradt, gyakorlatilag elveszett, s nem azért mert Ők nem jó feltételek javítását ígérték. Nógrádi úr is aláírta e Kérem segitsenek amint segítettek az uzsorától 
árut állítottak elő, hanem mert a gazdálkodással megbízott kőrlevelet. szenvedőknek, deviza hiteleseknek.
vezetők hanyagul gazdálkodtak, s feltételezhetően saját - Közben tudatták ekkor velünk, hogy a terményeink 20%-át - A leirtak nem rágalmazások, megtörtént tények.
zsebre is dolgoztak. A felügyeleti szervek, személyek pedig 5 napon belül, 80%-át 60 napon belül fizetik ki.
ezt hagyták, sőt a gazdákat újabb befizetésekre kérték, Nógrádi úr is hallotta, mert jelen volt. A Kereskedelmi Balástya 2011.10.28
ösztönöznék,- egyes gazdák zsarolásként élték meg mindezt-. Törvény friss zöldségekre 30 napot ír elő.(2006-ban 2/3- Tisztelettel Vetró Lajos
S nem egyedi jelenségről van szó, mert ha az ilyen és egyéb os Törvény.)
hasonló dolgokat valami csoda folytán megszüntetnék az - A 60 napos fizetési határidőt sem tartották be. Ennek okán 
országban, úgy állítom, hogy 3 év alatt a teljes magyar csődeljárást kezdeményezett sok tag.
államadósság ki lenne fizetve. Gondoljunk csak bele, hogy a Nógrádi úr ugy nyilatkozott 2009.03.03.án „nem lett csőd, S a válaszok:
Mórakerthez köthető cégek eltüntettek az EUS és hazai megegyeztek, fizettek minden esetben a csődeljárást 
támogatásokkal együtt 30 Milliárd Ft-ot (lásd előző Homoki kezdeményezőknek
Gazda szám ) Az eddig - A tartozása a Szövetkezeteknek a tagság felé egyre nőtt. 
elfogadott Matolcsy csomag 764 milliárd Ft, s várható még egy Nekem ekkor 800000 Ft al tartóztak.
kb 60 milliárdos. Nos egész szép teljesítmény a volt - Ekkor kértem – levélben – segítséget Nógrádi úrtol.
Mórakerttől, hogy 50%-át összehozták annak mint amire még NEM IS VÁLASZOLT
az egész országnak szüksége lesz. S, hogy nem csak én - Bírósághoz fordultam. Hazudott a jogi képviselő, majd a 
érzek így azt jelzi az a jó pár telefon és személyes meg- perben elismerte a tartozást. Időt húzott
keresés mely az utolsó újság óta történt. Az alábbiakban - Ezután pénzt adott a Szövetkezetnek a DATÉSZ s egy 
leközlöm egy Balástyai 64 éves termelő levelét aki vállalta darabig így 3 napra fizettek.
nevét és nem szeretne mást mint a pénzét (szó szerint, csak - A Szövetkezeteknek folyamatosan voltak bevételeik, 
gépelt formában, még a helyesírási hibákat sem javítva), s az sokszor fel lettek szólítva, Bírósági ítélet, Közjegyzői 
arra adott legfelsőbb politikai vezetés válaszait. Nagyon sok Határozat kötelezte Őket a fizetésre, mégsem fizettek.
telefonáló, személyes beszélgető nevét nem vállalta, sőt 
kimondottan kérte, hogy semmilyen körülmények között ne - Ekkor megint Nógrádi úrtól kértem segítséget. Nem 
adjam ki a nevét, így ezekkel nem foglalkozom. A megfé- segített.
lemlítés politikája bejött, az emberek már félnek, s saját jogos Közömbösen nézte a tagság tönkretételét nem tett 
követelésükért sem mernek harcolni, s hagyták, hagyják, hogy semmit.
a dolgok idáig fajultak. Nos akkor egy magáért kiállni merő - Tudott a Faktor Zrt és a tagság elsikkasztott milióiról is.
igaz ember levele szó szerint: - Értesült a felszóllitásokra sem történt kifizetésekről

- Tudott a – Ptk 365§ Adás-vétel-ben szabályozott – 
kifizetés elmulasztásárol. Levelemben megírtam.

Tisztelt Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
Tisztelt Elnök Úr - Tudott a Kereskedelmi Törvény megsértéséről. Igaz 
Tisztelt Frakcióvezető Úr először megszavazta azt mint képviselő. Hallotta Ő is 60 

nap.
Vetró Lajos Balástya Hunyadi János utca 28 szám alatti - Megsértette a Közigazgatási Törvényt azzal hogy nem 
lakos – magyar állampolgár – vagyok. válszolt.
Tisztelettel kérem Önöket szíveskedjenek megvizsgálni, 30 napon belül kell válaszolnia a Hivatalnak.
hogy a nevezett Szövetség egyik tagja Ezzel jogbizonytalanságot keltett. Alkotmányt sértett.
Nógrádi Zoltán órszággyűlési képviselő, Mórahalom 
polgármestere a MÓRAKERT Szövetkezetnél és a hozzá - Tudott a Szövetkezet részéröl elkövetett jogbiztonság 
szorosan – gazdaságilag – kapcsolódó Homoki Rózsa megsértéséről. A jogállam alapja a jogbiztonság. (leírtam, 
Burgonya Szövetkezetnél elkövetett Törvény- és kértem a segítségét) A jogi vitákra – szövetkezet és tag 
jogsértésekben volt e szerepe? között – a Szövetkezet jogi képviselője – Dr Bobvos 
- Tudott-e a Törvény és jogsértésekről? ügyvéd – egyszer sem válaszolt , mint például a tagsági 
- Ha tudott róla miért nem kezdeményezett vizsgálatot? jogviszonyunk megszüntetése.

mint polgármester, mint országgyűlési képviselő. Pedig a Szegedi Egyetemen tanszékvezető egyetemi 
- Az engem ért, Szövetkezetek részéről elkövetett tanár éppen Szövetkezeti jog-ot oktat.

jogsértések okán a Tőle kért segítséget miért nem adta Tehát tudja a Szövetkezeti Törvény vonatkozó előírásait a 
meg? kilépésre vonatkozóan.

- 2010.03.03.i DATÉSZ gyüllésen azt nyilatkozta 2010.08.31. felmondásunk óta nem számolt el velünk a 
„elkötelezett képviselőként a Törvények betartásáért. Szövetkezet.

- Ő mint lokálpatrióta Mórahalomért nagyon sokat tett.
TISZTELET érte. - Tudott a törvénysértő, megalázó adóságrendezésröl.

- Nagyon sokat dolgozott azért, hogy a MÓRAKERT és a Sok tagnak az adóságrendezés ilyen végrehajtása 
hozzátartozó több szervezet – szövetkezet, kft-k – megfelelt, mert örült, hogy a kivéreztetett gazdasága 
létrejöjjenek és a környék „parasztjainak” értékesítési legalább a jogos követelésének 50%-át megkapja. Ezek 
biztonságot, szakmai fejlődést biztosítsanak. több éves tartozások.
TISZTELET érte. Megjegyzés: Hódmezővásárhelyen a helyi adótartozást 

- 2010-ben egyéni indulóként körzetében képviselői VÉGRE HAJTJÁK. Nagyon helyes.
bizalmat, szavaztak Neki, majd polgármesteré Mi hogyan jutunk hozzá, a lenyult, elsikkasztott, 
választották erőszakkal-elvett, kinem fizetett milióinkhoz. Mi hogyan 
TISZTELET érte. hajtsuk végre

- 2009 januárjáig – ekkor mondott le a küldött gyülésen – a - A Szövetkezeti Törvény alapján még a múlt évben el 
MORAKERT Szövetkezet igazgatóságának tagja volt. kellett volna velünk számolni. A felszámolás előtt.
Ezen a küldöttgyűlésen hozták tudomásunkra, hogy a 
Szövetkezet gazdaságilag nagyon rossz helyzetbe van. Tisztelt Elnök úrTisztelt Frakcióvezető úr
Tartoznak: a tagságnak a beszállított termények 
árával.800milió Álláspontom alapján – melyet a mellékelt dokumentumokra 
(A terményt az Alapszabály előírásából eredöen a tag a alapozok – Nos nesze semmi fogd meg jól. Szóban, beszédben, szóla-
Szövetkezethez kellett hogy leadja, értékesítse.) Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő, polgármester a – mokban a törvényesség őrei, az igazság bajnokai vagyunk, de 
Teljesítettük reá is vonatkozó – Törvények be nem tartásával indirekt nehogy már ilyennel foglalkozzak mint nép képviselő, a 
A fuvarozóknak 150 milió, imput anyag beszállitoknak 300 módon hozzájárult a Szövetkezeteknél elburjánzó Törvény néppel. Már hogy képzelik ezt.
milió stb és jogsértések megvalósulásához. Kimondom: érintett az 

- A 2009 januári és februári küldöttgyülésen Nógrádi úr ügyben Képviselői esküében nem ezt válalta?

 www.homokigazda.com/archivum

Mórakert-Datész s egyéb disznóságok, egyéb kérdőjelek

folytatása a 4. oldalon
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- már nyugdíjas korú 64 éves voltam akkor ezért Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft ügyvezetője melyben arról 
felelősséggel 5 évre beszállítói elkötelezettséget nem volt szó, hogy a termelés felfuttatása, a termelők segítése 

Lajos bácsi, ha látta, hogy ilyen bizonytalan a helyzet, hiszen vállaltunk be érdekében a Datésszel szerződéses viszonyban álló termelők 
Önmaga kezdeményezte tagsági viszonyának megszünte- - annak a szerződésnek elfogadása súlyos anyagi hátrányt részére műtrágyát, növényvédő szert, egyebeket adjak 
tését, akkor mért nem fogadta el a Datész engedményezéssel okozott minden termelőnek hitelbe, s a Datész a termelők helyett 30 nap múlva fizet, s a 
fizetett 50%-ot, legalább annyival is beljebb lett volna? Köszönöm Lajos bácsi, hogy megosztotta velünk a leveleket, s termelőtől a vásárlása értékét majd lekompenzálja. Meg is 

sok mást is melyet terjedelem miatt nem közlök, s vállalta nevét, egyeztünk a technikai és egyéb részletekben, de én nekem 
A Datész által megbízott Magyar Követeléskezelővel azért hozzájárult a közléshez, sőt gyakorlatilag azért keresett fel. volt egy kikötésem: mivel a DATÉSZ többségi tulajdonosa 
nem állapodtunk meg (92%-ban) a Magyar Fejlesztési Bank, (az MFB pedig állami 

- mert 50% vételárért a mi követelésünk NEM eladó, és Nem Nincs kétségünk, se Vetró Lajosnak, sem nekem, hogy ezzel feladatokat lát el, közvetlenül általában nem is hitelez) ezért a 
is lesz újabb ellenségeket sikerült szereznünk. S, hogy akkor mért DATÉSZ fizetésére vállaljon bankgaranciát. Azaz saját 

- mi tisztességes, feltételek bevállalása nélküli csináljuk teszik fel egyre gyakrabban a kérdést nekem magáért, józan paraszti ész szerint. A Banknak ez plusz 
adósságrendezést akartunk, akarunk biztosan. Erre had válaszoljak egy idézettel: „Ellenségeid költségbe sem került volna. Nos ez a fizetési garancia nem jött 

- ezt levélben 2010 10 18-án megírtuk a DATésznek és a vannak? Remek! Ez azt jelenti, hogy életedben már létre, a többségi tulajdonos bank a saját cége működésére 
követelés kezelőnek is legalább egyszer kiálltál valamiért!“ Winston Churchill nem vállalt Bankgaranciát. Azaz Pesten már akkor el volt 

- a követeléskezelő válaszában közölte a jelen szerződésben döntve, hogy a DATÉSZnek vége.
közöltektől eltérni nem tud, mert megbízója nem hatalmazta A történethez még egy adalék, s ezzel aki akarja megérti, az
fel, egyezség kötésre a DAtészhez irányított i-re feltették a pontot. Knipf Róbert

- a Datész ezen levelünkre a mai napig nem válaszolt A Datész Zrt vezetőivel (ügyvezető, kereskedelmi vezető, főszerkesztő
- ez a szerződés rendkívül hátrányos lett volna ránk nézve jogász) 2012 év elején tárgyalásokat folytattam mint a 

folytatás a 3. oldalról

2012 tapasztalatai
Itt az ősz, itt van újra, s eljött a szüret a betakarítás ideje is. S tudjuk, hogy mire építünk. Az eredmények alapján éves 
a betakarítással együtt a szembesülés ideje is, hogy mit technológiát dolgoztunk ki számára, s az év elején elhasználta 
csináltam jól, mit kevésbé, s mit lenne érdemesebb másként a meglévő egyéb műtrágya készleteit, aztán a mi általunk 
csinálni jövőre. Az év elei Homoki Gazda számok egyikében javasolt és forgalmazott műtrágyákra és lombtrágyákra tért át. 
felajánlottam gyakorlatilag minden nagyobb területen termelő, Segítettünk neki a növényvédelemben, megbeszéltük az 
s nálunk vásároló termelőnek, hogy munkájához szakmai öntözés mennyiségét, s az egy-egy alkalommal kijuttatandó 
segítséget nyújtunk kollégáimmal közösen. Persze akkor is víz mennyiségét. S hellyel-közel a maga módján, de azt 
tudtam, tudtuk, hogy ez a felajánlás egyoldalú, s a másik csinálta amit megbeszéltünk, s számomra is meglepő módon, 
oldalról a fogadtatás is vegyes volt. Ugyanakkor elmondható, de a növényvédelemre is odafigyelt és oda is ért. (November 
hogy csak két termelőnél mondtuk azt menet közben, hogy elején is ragyogó, egészséges lombozat, irigylésre méltó) S a 
köszönjük, de az együttműködésünk eddig tartott.  napokban jött a telefon, hogy jöjjünk ki, nézzük meg a répát, 
Mert arra sem időnk, sem türelmünk, hogy kijárjunk, megbe- mert ugyan még tudna nőni, mert a lombja még mindig 
széljünk dolgokat,  -amiket a termelőnek kellene megcsinálni-, tökéletes, de már csak-csak november van, s nem mer tovább 
aztán rövid úton kiderül legközelebb, hogy igen-igen meg- várni a betakarítással. A várható eredményről már részben 
beszéltük, de én mint termelő úgy gondoltam, hogy ez így előtte is hallottunk, hiszen annak ellenére, hogy József 7 ha-ra 
mégis jobb lesz, vagy éppen a szomszédtól, a piacon, ezt és csökkentette a sárgarépa vetésterületét, s egyébként is a többi 
ezt hallottam, s ezért nem a megbeszélteket, hanem teljesen termesztési felületet is csökkentette, mégis csökkent hűtő-
mást, vagy éppen a megbeszélteknek homlokegyenest ellen- házának szabad kapacitása, s ezért nem tudott elvállalni 
kezőt csináltam. Nincs ebből harag, csak senki ne taka- bértárolásokat. Biztató eredmény.
róddzon azzal, hogy mi adtuk hozzá a szaktanácsot. Mindenki 
úgy csinálja, ahogy akarja, ahogy jónak látja, nekünk nem S miben volt ez más mint az előző években?
érdekünk, hogy bárkit megvezessünk, de nem asszisztálunk a - Talajminta vételezés és talajvizsgálat előzte meg a 
sokszor kopasznak is hajmeresztő ötletekhez, megol- tápanyagpótlást, nem a hasra ütéses, eddig is ezt csináltuk, 
dásokhoz. Nincs baj, de ilyenhez nem adjuk a nevünket. Sőt most is jó lesz volt az alap.
éppen az-az érdekünk nekünk is, hogy a termelő minél - A kisebb terület megengedte az intenzívebb ellátást, a jobb 
sikeresebb legyen. odafigyelést, a betakarításig egészséges arányos 
Horinka Tamás s én is már túl rég vagyunk ahhoz a szak- lombozatot.
mában. Ugyanakkor nekünk is jól esik, a mi májunkat is - Keléskor a gyomirtó stressz oldására Alkalmazott Fosfitex 
hizlalja, ha egy-egy termelővel együtt örülünk, örülhetünk, Ca-ot, 3 l/ha-ban 
mert jól sikerült a termesztése, elégedett a megtermelt árú - Amikor szükséges volt, akkor a répa fejlettségének, s 
mennyiségével és minőségével. S itt szeretném most igényének megfelelő kiegészítő lombtrágyát kapott az év 
megosztani egy közös élményünket, mely úgy alapból májat során többször is (magnézium hiányra Zöld levelet, bór és 
dagasztó. Tél végén, kora tavasszal már 10 éve vannak kalcium igény kielégítésére Rheobort, stb) A 
szakmai rendezvényeink mindhárom településen, ahol vannak gyökérzöldségek bór és kalcium igényesek, az idei nagy 
boltjaink. melegben fokozott kalcium ellátást igényeltek. Jobban 

elviselték a nagy meleget, s a sok öntözés a kalciumot a 
A zákányszéki rendezvényünket Tanács Józsefnél kezdtük, a talajból kimosta, potlásáról gondoskodni kellett.
hűtőházában, betárolt sárgarépák társaságában, s azok - A tenyészidő második szakaszában a tőszám és a várható 
bemutatásával az Alfa Lucullus Kft fajtáira kihegyezve. Az termés figyelembevételével, valamint az előzőekben 
előadásunkkor általános megdöbbenést, és hitetlenkedést kijuttatott műtrágyák összetételének és mennyiségének 
sikerült kiváltani, hogy mi mégis mennyi sárgarépatermésre is függvényében fejtrágyaként ha-ként még 250 kg Rosafert 
akarjuk rávenni a gazdákat. S igenis lehetséges bőven 1000 5-12-24+3MgO +mikroelem műtrágyát kapott.
mázsa feletti termést betakarítani egy ha-ról. Ez nem lehet- - S nagyon fontos, de tény, hogy az időjárás és öntözés 
séges, akkor 20 cm-rel alacsonyabb lesz a terület, s egyéb figyelembe vételével egy gyakorlatilag 100%-os lombot 
hitetlenkedő megjegyzések hangzottak el. Mégis sikerült egy sikerült az egész tenyészidőszak alatt megtartani, s ehhez 
alapgondolkodást, egy bogarat elindítani több gazdánál is, a mindenkor szükséges növényvédő szer lett alkalmazva, 
többek között Tanács Józsinál is. Józsi régebben nagy egy Bio-film esőállóság fokozó tapadóval. (Nem az eső, 
vásárlónknak számított, aztán egy időre elpártolt tőlünk, mert hanem a sok locsolás miatt)
„drágán árulunk, az a műtrágya is hasonló összetételű, de 
olcsóbb”, s megpróbálta megoldani a saját több évtizedes Pontos receptet csakis talajvizsgálatra alapozva, az évjáratot 
tapasztalatai alapján. Mindenkinek szíve-joga. is figyelembe véve lehet adni. Ezért nem is részleteztem 
Az előadáson hallottak aztán mégsem hagyták nyugodni, s jobban az eljárást, hiszen még adott éven belül is más 
kora tavasszal eljött egy hosszabb beszélgetésre, csomó területen, más fajtával, más igény jelentkezik.
kérdőjellel, csomó kétséggel. Aztán megegyeztünk, s 
elkezdtük a közös munkát. De csak részben, mert azért Józsi Knipf Róbert
nem tagadja meg önmagát, „még mindig agyal”. Meggyőztük, növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök
hogy hozzon talajmintát, vizsgáltassuk be, hogy legalább 

Egészséges lombozat november elején is.

A répa gyakorlatilag már összeér 1300 mázsa/ha termésnél.

Gépi szedés, egyenletes minőség.

Elégedett gazda.



5. oldal

Cserepes növényeink téli ápolását néhány gondolatban a melyet két-három alkalommal Fosfitex  Mg lombtrágya talaj- padlófűtéses lakásokban a nagyobb veszélyt mégis a 
következők szerint tudnám összefoglalni: beöntözésével korrigálhatunk. Előnye még, s hibák nem léte gyökérközeg kiszárítása, az alacsony relatív páratartalom 
A megváltozott fényviszonyok határozzák meg legjobban a téli esetén is javasolható, havi egy-két alkalommal az alkal- káros hatásai jelenthetik. Lényeges, hogy padlófűtéses részre 
növényápolást. A viszonylag állandó hőmérséklet mellett csök- mazása, mert foszfit hatóanyaga általános immunerősítőként közvetlenül ne helyezzünk cserepeket. Kapható különböző 
kenő fénymennyiség esetén a rendszeres öntözővíz mennyi- hasznosul. Általános gomba ás baktérium ölő hatása, a barkács boltokban olyan kerekekkel ellátott fa cseréptartó 
ségét csökkentsük. Ellenkező esetben, tehát ha meghagyjuk a növények legtöbb kórokozója ellen hatékony. Kapható 2 dl-es mellyel nagyobb virágaink is könnyen mozgathatók. Az 
megszokott vízadagot, s annak gyakoriságát, akkor elkövetjük változatban is, amely 100 liter öntözővízhez elégséges. alátétben lévő állandó víz folyamatos párolgása pedig javít a 
a téli növényápolás leggyakoribb hibáját, a túlöntözést. A nyáron szabadba kihelyezett növényeken gyakrabban növény mikroklimáján.
Hatására növényfajtól függően különböző módon fognak telepednek meg a különböző növényeket szívó tetvek, de a A téli növénytáplálás általában nem kimondottan szükséges, 
növényeink reagálni. Leggyakoribb reakció, hogy az öntözés folyamatosan bent tárolt növényeinket is megtámadhatják. de ha fenn akarjuk tartani növényeink folyamatos fejlődését 
ellenére , pontosabban éppen azért a cserép földje vízzel Senki nem szívesen áll neki a lakásban még bio készít- úgy érdemes táplálásukról is gondoskodni. A kereskede-
telítődik, levegőtlen lesz, s ezért egyes tápelemek felvétele ményekkel sem permetezni, de szerencsére van megoldás. Az lemben rengeteg különböző márkanevű folyékony és néhány 
ellehetetlenül, a növény levelei elkezdenek halványodni, Actara növényvédő szert lehet kis tasakos változatban is szilárd tápanyag is megtalálható. Érdemes általában a 
sárgás zöld szint felvenni, később potyogni. A legegysze- kapni. Ennek tartalmát feloldjuk fertőzöttségtől függően  2-4 középkategóriás árfekvésű termékeket választani, mert a 
rűbben a cserép talajának újjal történő vizsgálatával liter öntözővízben, s azt használjuk a legközelebbi öntözésnél. legolcsóbbak azért olyan olcsók mert hatóanyagot keveset, s 
győződhetünk meg róla. Túlöntözés esetén a víz mennyiségét A tetvek 2-4 nap alatt elpusztulnak, de sokszor lábaik olyan általában a szükséges mikroelemek nélkül tartalmazzák, a 
mindenképpen csökkentsük, a talaj szerkezet javítását, szinten rándulnak görcsbe, hogy pusztulásul után is  a nagyon drágák meg kimondottan a sznoboknak vannak 
levegőzöttségét javíthatjuk, ha van még lehetőség egy növényeinkbe kapaszkodnak. Enyhe ráfújással győződjünk kitalálva, hadd fizessen alapon. Nem tudnak többet mint a 
átültetéssel. Szoba meleg talajba ültessünk, ne sokkoljuk még meg életképességükről. Nem ilyen egyszerű a teleltetésre közepes árkategóriájú készítmények.  Magam részéről 
tovább növényünket. Elég neki az átültetés maga is. behozott leandereken megtelepedő sárga színű tetvek általános tápoldatozásra a Plantal Supert ajánlom, de akik 
Amennyiben nincs az átültetésre lehetőség, mert túl nagy elpusztítása. Itt is az Actarás beöntözést javasolom, de még itt is spórolni szeretnének azok nyugodtan használhatják 
földtömeggel kellene adott esetben a lakásban dolgozni, s ezt egyértelműen a magasabb dózissal, azaz egy tasak 2 liter víz, a Rosafert 12-12-17+2MgO+mikroelemes granulált műtrágyát, 
túlzottan macerásnak ítéljük, úgy a cserepes növényeink majd az így legyengült tetveket a beöntözést követő 2-3 nap melyet 5 kg-os kiszerelésben is lehet kapni, s a maradék 
talajának legközelebbi öntözésénél használhatunk Amalgerolt, múlva Teppeki nevű rovarölő szerrel kénytelenek vagyunk felhasználható tavasszal a kertben, vagy a pázsiton.
mely a talajélet élénkítésével átjárhatóbbá teszi talajunkat. még meg is permetezni. Lényeges, hogy a két kezelés között A gondoskodást a jó körülményeket minden növény meghá-
Készüljünk fel rá, hogy kis légterű lakásban több napig tartsuk be a 2-3 nap várakozási időt. Pajzstetvek esetén amely lálja. Ha szeretettel ápoljuk, akkor a növény díszítő értékével 
jellegzetes, kissé büdös, orvosság szag fog terjengeni,inkább a leandereken kívül a citromfákat, mályvákat és még sok-sok gyönyörködteti gondozóját.
csak az igen érzékeny orrúakat figyelmeztetem ezzel. Az növényt megtámadhatnak, szintén alkalmazható a magasabb 
emberre teljesen veszélytelen. Lazább talajszerkezet esetén, dózisú Actarás talajbeöntözés, de ott kiegészítésnek Bio-film Knipf Róbert
a vízadag csökkentésével a talajéletet helyre állíthatjuk, a 2%-os lemosó permetezését javaslom. növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök
sárgás levélszint általában a kimosott magnézium okozza, A cikk elején volt már szó a túlöntözéskori teendőkről, a 

Szobanövényeink téli ápolása

A lombtrágyázásról a szezon után is

A lombtrágyázás az intenzív kertészeti termesztés szerves arra szükség van. biológiailag is aktív Fosfitex Zn/Mn hatása kifejezetten ilyen 
részévé vált. Nem véletlenül, mert a rendelkezésre álló készít- célokra fejlesztett. 
mények, megoldási lehetőségek sokszor nem hagyhatók ki, Általános kondicionálás, mint Rosasol komplett Az intenzív növekedés alatt több fontos tápelem hiányának 
mint játékban az a bizonyos magas labda. A lombtrágyázás lombtrágyázás megelőzése lehet aktuális. A fotoszintézis serkentésére a 
olyan széles körben alkalmazható műveletté vált, amire Adott fejlődési fázis tápanyagigényéhez igazodó komplett magnéziumos Zöld levél és Fosfitex Mg, a kalcium és 
valamikor, valamiért a tenyészidőben biztosan szükség lesz. lombtrágyázással a növények stressz ellenálló képességének mikroelemek pótlására a Fosfitex Ca/B és Rosatop Ca, 

javítása, kondicionálása, a lombtrágyázás általános élettani valamint a kénpótlásra a Super S-450 magnéziumos kén 
A lombtrágyázás élettanilag és nem közvetlen hatása érhető el. Lényege az adott tápelemek megfelelő arány lombtrágya megfelelő és természetesen ezeket javasoljuk a 
tápanyagként jelentős és a megfelelő mikroelem tartalom. programba illeszteni.
A lombtrágyázás szerepe a korszerű tápanyag technológiában Intenzív termesztésben alapvetően minden növényvédelmi A mikroelemek pótlására az általános komplett kondicionáló 
már nem közvetlen tápanyagként jelentős, hiszen a kezeléshez kapcsolható kezelésről van szó. Gyökeresedéskor kezelések mellett is gyakran szükség van. A célirányos 
tápanyagot a komplett ellátás biztosítja. Kis adag és nagy például a foszfor túlsúlyos Rosasol 15-30-15, intenzív kezelésekhez a hiányok helyes felismerését külön ki kell 
hatás! (A mikroelemek esetében a mennyiség is jelentős növekedés alatt a nitrogén túlsúlyos Rosasol 30-10-10, vagy hangsúlyozni, mert indokolatlan kezeléssel többet ártunk, mint 
lehet.) Fontosabb tehát az az élettani hatás, melyet a a Rosasol 24-8-17,  a növekedés és termésképzés idősza- használunk, ezért a bizonytalan, vagy valószínűen több 
különböző azonnal felvehető tápelemek és egyre jelentősebb kának harmonikus kiegészítésére a Rosasol 23-7-23, a mikroelem hiányát mutató esetekben a mikroelem sort 
egyéb hatóanyagok okoznak. Azaz a kedvező folyamatok termésérés kezdetétől érésgyorsításra, beltartalom javítására tartalmazó Rosatop Ca használata célszerűbb. A Fosfitex 
serkentése, az ellenálló képesség fokozása. a káliumtúlsúlyos Rosasol 11-14-28, vagy Rosasol 3-5-40 Zn/Mn például a csúcs világos foltjainak kezelésére is 

összetételek javasoltak.   javasolt. Rézhiány megelőzésére, kezelésére a Fosfitex Cu 
A növényvédelemmel egy menetben kezelés való.
A lombtrágyázás alapvető technológiai előnye, hogy nem Célirányos lombtrágya kezelések A kötődés javítása a célirányos kezeléseknél és a lomb-
igényel önálló műveletet (kevés kivételtől eltekintve). A növény- A növények termesztése során számtalan olyan fejlődési pont trágyázást említve is általában kiemelkedik. Nem véletlen, 
védelemmel egy menetben végezhető tápanyag kiegészítés van, melyekre kedvező élettani hatást gyakorolhatunk meg- hiszen a termést látványosan befolyásolni képes kezelésről 
tulajdonképpen a teljes tenyészidőben lehetőséget nyújt a felelő lombtrágya kezeléssel. Részben a speciális tápelemek, van szó. Azt azonban ne felejtsük el, hogy a kötődés nem 
lombtrágyák kijuttatására is. Az egy menetben történő kijuttatás részben pedig olyan élettani hatású, stimulánsnak is mondott csak a bórról szól. Több tápelem együttes megléte sza-
alapfeltétele a keverhetőség. hatóanyagokkal, melyek termesztési cél elérésében szá- bályozza azokat a folyamatokat, melyek a virágképződésben, 
A Rosasol kristályos és Rosaliq oldat lombtrágyák a Rosier munkra hasznosak. kötődésben, megtermékenyítésben és a termés egészséges 
fejlesztésében a legmagasabb kategóriát képviselik és kever- A Rosaliq lombtrágya oldatok kiemelt sajátossága, hogy fejlődésében fontos szerepet játszanak.
hetőségük is kiemelkedő. Szinte korlátozás nélkül felhasznál- csupán minőségi alapanyagú tápelemet, hanem speciális A kötődést javító lombtrágyák közül kiemelhető a Fosfitex B 
hatók a növényvédelmi technológiában. Természetesen a hatásfokozó aminosavat tartalmaznak, ami már a felvétel és Fosfitex Ca/B, a szintén kalciumos Rheobor, valamint a 
növényvédő készítmények általános használata szerint és gyorsításában nagy segítség, de a tápelemek szállításában, Scorpio, mely a kialakuló termésmennyiségre több növénynél 
nem minden egyedi receptre állítható mindez és nem a mozgásában is segít. vizsgálatainkban kiválóan vizsgázott. A Scorpio hatását nem 
termelők saját permetkészítő vizére! A keverési próba A célirányos kezeléseknél alapvető az egyes felismert táp- kellett megmagyarázni például burgonya, paradicsom és 
elvégzésére tett javaslat tehát nem a forgalmazók, szak- elemek hiányának kezelése, megelőzése. Leggyakoribbak a paprikakezelésekben, melyekről a képes beszámoló megtalál-
tanácsadók öncélú javaslata még akkor sem, ha bizonyosak mikroelemeket, kalciumot, magnéziumot és ként kiegészítő ható a www.kerteszekaruhaza.com webcímen a referenciáink 
vagyunk a keverhetőségről. tápelem pótló kezelések. oldalon.

A célirányos kezelések egy része az általános kondicionálás- A lombtrágyázás kivitelezéséről szinté többet talál honla-
A szükség szerinti kezelést válasszunk hoz hasonlóan az alapvető fejlődési fázisokhoz kapcsolódik. punkon a tápanyagellátási technológiákhoz kapcsolódóan. 
A lombtrágya kezeléseket célirányuk szerint alapvetően két Alapvetően abban különböznek, hogy szükség van ilyen Kérdésével keresse boltjainkat, szaktanácsadóinkat. 
csoportba sorolhatjuk. Egyikbe az általános kondicionálásra, kezelésre  és ezekkel már konkrét és erősebb hatás elérésére Kérdezni nem szégyen, hibázni már annál inkább!
másikba pedig a célirányos, tehát speciális hatás elérése törekszünk.
szolgáló kezelések lehetnek. Természetesen ennek megfelelő A célirányos kezelések az indításkor, a gyökeresedés alatt Horinka Tamás
összetételű és hatóanyagú készítményt kell választanunk kezdődhetnek. A starterhatásra a fejlődés dinamikája, egyen- szaktanácsadó
adott esetben, illetve kombinált kezelések is végezhetők, ha letessége miatt van szükség. A Gyökér starter, valamint a 

A kertészeti növények lombtrágyázását egyre kevesebben kérdőjelezik meg. A lombtrágyázás valódi jelentőségét azonban még mindig 
sokan nem látják jól, szerencsére kedvező hatásait azonban már tapasztalták az idei igen szélsőséges időjárásban.
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Fosfitex: kettő az egyben, egy kezelés kettős hatás

kedésében kedvező hatású. A gyökér regenerálódásában A foszfit az ellenálló képesség és az élettani 
kiváló hatást fejt ki. Amikor valamilyen okból jelentősebb folyamatok szabályozásában
gyökérvesztés történt gyors helyreállításban segít a Fosfitex Az ellenálló képesség a növény élete folyamán kialakuló 
Zn/Mn. Az erősebb gyökérzettel, valamint a foszfit stressz adottság, melyet a külső környezeti tényezők és genetikai 
tűrésének fokozásával a téli felkészítésben, a hidegtűrés adottságok együtt határoznak meg. A genetikai háttér a fajta 
fokozásában is jelentős szerepe van. választásakor dől el, azonban a termesztés során tudunk 
Ugyanakkor a foszfit segít a betegségek, fertőzések megelő-alakítani a környezeti hatásokra épülő ellenállóság szintjén.
zésében a növény és a növényvédő szerek erősítésével, amire A kedvező tápanyag és vízellátás, valamint egyéb környezeti 
a párás, alacsony megvilágítású időszakban nagy szükség is elemek általános alapjai a jó ellenálló képességnek. A hő-
van. Az ellenálló képesség összetett javításával a termés-mérséklet, vízellátás és nedvességtartalom, a besugárzás 
biztonság, a terméseredmény egyaránt javítható és ez a téli azonban sokszor kedvezőtlenül alakul a tenyészidő során. A 
termesztésben eredményességében jelenik meg a végén.növény ezeknek a stresszhatásoknak a tűrésére felkészíthető. 

désének sokkal kisebb visszaesése. A közvetett hatása sokkal A természetes stressz folyamatban meghatározó anyagok 
A foszfit összetett élettani hatása szélesebb, mert az így kialakuló mechanizmusok kedvező képződését biológiailag aktív hatóanyagokkal serkenthetjük. A 
A foszfit élettani hatása nagyon összetett, közvetlen érzékel- hatással vannak a tápelem és vízforgalomra, a növekedésre, Fosfitex család hatóanyaga a foszfit, ilyen stressz tűrést 
hető és áttételesen kialakuló. Kiemelten jelentős az ellenálló termékenységre, termés minőségére, a növény teljes kon-fokozó hatású melyet a benne lévő tápelemek kölcsönösen 
képességet javító és meghatározó fitoalexinek képződésének díciójára.erősítenek. A szinergizmus, a kölcsönös hatásfokozás miatt 
serkentése. A természetes körülmények között erős stressz nem pusztán összeadódik, hanem többszöröződik a tápe-
hatására képződő fitoalexinek védik a növényt az erősebb A korszerű lombtrágyázás előnyeit vállalható költséggel, kis lemek és a biológiailag aktív hatóanyag ereje.
fertőzéstől, káros környezeti hatás, fertőzés erősebb követ- odafigyeléssel, információszerzéssel mindenki a maga javára 
kezményeitől mintegy reakcióként. A foszfit hatóanyag a fordíthatja. Ne habozzon érdeklődni a lehetőségekről, kérje a A Fosfitex Zn/Mn foszfit és mikroelem hatása 
védelmi szintet stressz nélkül, a növény egészséges álla- boltokban, szaktanácsadóknál a segítséget!gyökérre, hidegtűrésre, télállóságra
potában, kedvezőtlen reakciók nélkül képes alakítani.A Fosfitex Zn/Mn tápelemei, a foszfit formában lévő magas 
Közvetlen hatása a kisebb fertőzés, a környezeti stressz Horinka Tamásfoszfor tartalma, valamint nitrogén, cink és mangán együttese 
hatásának nagyobb tűrése, tehát a felkészült növények fejlő- kertészmérnökaz osztódást serkenti és a gyökér, valamint a hajtás növe-

A korszerű lombtrágyázás anyagairól

Egyszerre tápanyag és védelem a hideg, betegségek, fényszegénység ellen?
A korszerű lombtrágyázás anyagai a klasszikus tápelemek valamint olyan élettani hatású 
hatóanyagok, melyek a növények életfolyamataira a termelés szempontjából nagyon 
kedvezőek. A Fosfitex lombtrágyák foszfit alapanyaga biológiailag aktív, rendkívül széles 
körben fejti ki élettani hatását az ellenálló képesség javításában. Természetesen a benne lévő 
egyéb tápelemekkel (mikroelemekkel) együtt erős kölcsönhatásban, láncreakció szerűen.

A komplett kertészeti alaptrágyázás alapvető szerepét hetetlen a magnézium pótlása is a kimosódások miatt. időszakban történhet. Általában sekély-középmély, tehát  5-20 
2

talán már nem kell külön hangsúlyozni a profi termelők- A Rosafert 5-12-24 melegen granulált alaptrágya lassan cm mély bedolgozása javasolt. Adagja hajtatásban 3-6 dkg/m , 
nek. Érdemes azonban kiemelni néhány gondolatot arról, oldódik, de oldódása nedves talajban azonnal megindul. szabadföldön 200-400 kg/ha. Ágyásos, bakhátas művelésben 
hogy milyen körülmények, élettani és gazdasági szem- Komplett összetétele ideális a kezdeti fejlődés optimális a műtrágyát a teljes területre célszerű kijuttatni, melyet azután 
pontok növelik az egyik legolcsóbban és legegyszerűbben ellátására, tartós hatása megfelelő alapot biztosít a megfelelő a bakhátkészítő bekever és összehúz.
kivitelezhető tápanyagellátási művelet jelentőségét. fejtrágyázással kiegészítve a teljes tenyészidő ellátására. 

Klórmentes, ezért a klórra legérzékenyebb kertészeti kultú- Az alaptrágyázás nem a neve miatt alap a tápanyag tech-
Az alaptrágya választásához általában először merül fel, hogy rákban is korlátozás nélkül használható. nológiában. A komplett alaptrágyázás valóban egy biztos 
milyen legyen az összetétel? Az alaptrágya adagja fejtrágyázás mértékétől függően haj- alapot, feltöltést és tápanyagkészletet jelent a termesztett 

2
Intenzív termesztésnél még nagyobb szerves anyag felhasz- tatásban 5-10-12 dkg/m , szabadföldön 300-800 kg/ha. növényinknek. Melyet azután megfelelő fejtrágyázással és 
nálás mellett is komplett műtrágyaválasztás javasolt, tehát a Növénykultúrától, termesztési intenzitástól és talaj típustól lombtrágyázással irányítunk a fejlődés és külső körülmények-
mikroelemek és mezoelemek se hiányozzanak az alaptrágyá- függően kell megválasztani a bedolgozás mélységét, talajfel- nek megfelelően az optimális irányba.
záskor. Az intenzív termesztés tápanyagellátásának jelentős színtől akár 30 cm mélységig, a kalcium, tehát mésztrágya 
eleme, hogy az komplett és folyamatos legyen. A Rosafert kiegészítéssel. Homoktalajokon koratavasszal is elvégez- Gyakori kérdés, hogy ez a műtrágya mért ilyen drága, amikor 
komplett alaptrágyák az összetétellel minden tápelemet hetjük az alaptrágyázást, de kötöttebb talajokon ezt már késő hasonló összetételűt ennél olcsóbban is lehet vásárolni. A 
biztosítanak a kalcium kivételével. A tápelemek oldódása ősszel célszerű elvégezni szabadföldi növényeknél és válasz egyszerű, a minőséget meg kell fizetni. S mivel tud 
hasonló és folyamatos, tehát az ellátás folyamatossága is ültetvényekben is. mást, mivel tud többet? Ez a műtrágya család úgy van 
megfelelő, ha a nedvesség megfelelő. Fontos szempont még összeállítva a legnagyobb  és a legkisebb tápelem vonat-
az is, hogy az alaptrágyaként kijuttatott tápanyag meg- Indító jelegű alaptrágyázás Rosafert 12-12-17+2MgO+ kozásában is, hogy az a növény számára a leg optimálisabb 
közelítően fele költséget jelent mint a tápoldatként kijuttatott, mikroelemes komplexszel legyen. Ha pedig a növénynek ez a leg optimálisabb, akkor 
tehát a tápoldatos termesztés alapozásaként is érdemes a Intenzív technológiában, ahol nem a talaj feltöltése, hanem a ettől fejlődik a legjobban, ettől adja a legtöbb és legszebb 
szükséglet egy részét szilárd műtrágyával biztosítani.  növények folyamatos ellátása a cél alaptrágyázásként egy termést, s ekkor számíthat a termelő a legtöbb bevételre. 
Az alaptrágyázásnál sokszor már nem csak a klasszikus átmeneti jellegű félig alap-félig starterkezelést végzünk. Az Tápanyagait a legegyenletesebben adja le, így biztosítva a 
tápanyag feltöltésben gondolkodunk. Gyakran a technológia is indító jellegű alaptrágyázás ideális összetétele a Rosafert 12- növény folyamatos tápanyag ellátását. Olyan ez mintha az 
rászorítja a termesztőt az indító jellegű, közvetlenül az 12-17+2MgO+ mikroelemes komplex. Kalcium kivételével ember kap reggelit, ebédet, vacsorát, s ha megszomjazott, s 
ültetést, vagy vetést megelőzően kijuttatott alaptrágyázásra. teljes összetétele, oldódásának gyors indulása a növények kap inni is, akkor még egy kis nasi is jól esik. Ezt tudja a 
 kezdeti fejlődéséhez optimális. Rosafert család, ebben több, s ezért drágább is olykor a 
A megfelelő általános összetétel a Az induláshoz magas foszfor és mikroelem tartalom az konkurensnek hirdetet műtrágyákhoz képest. Aki használta az 
Rosafert 5-12-24 +3MgO mikroelemekkel oldódás gyors megindulásával biztosított. A növekedéshez meg van vele elégedve, s aki még nem az csatlakozzon ahhoz 
Általános esetben, egyenletesen közepes talaj tápanyag szükséges nitrogén és kálium tartalom szintén megfelelő a sok ezer felhasználóhoz aki már megtapasztalta a 
ellátottságnál a megfelelő tápelem arányok: alacsony nitrogén, mennyiségben rendelkezésre áll a kezdeti időszakban és Magyarországon eladott több mint 1,2 millió kg-hoz.
magas, magasabb foszfor és hasonlóan magas, vagy magasabb folyamatos ellátás tud a tenyészidő első felében. Első Senkit nem zavarhat annyira, ha nem tudja pontosan mi a 
káliummal. Magyarázata a tenyészidő indulásának és első kiegészítése az intenzív növekedés megemelkedő nitrogén legjobb megoldás, hogy ne merjen kérdezni! Kertészeti 
felének tápelem igényéből adódik. A gyökeresedés kezdetének igényének biztosításával esedékes a virágzás időszaka körül. boltjainkban és szaktanácsadóinknál bátran keresse a jó 
meghatározó tápeleme a foszfor. A növekedés megindulásának A Rosafert 12-12-17+2MgO+ mikroelemes komplex granulált válaszokat, megoldási javaslatokat!
tápeleme a nitrogén és kén. A fejlődés szabályozásának és kertészeti műtrágya a klórra legérzékenyebb növényekben is 
felépítésnek is meghatározó elemei a mikroelemek. A szövetek biztonsággal használható, hiszen szulfát alapú, klórmentes Horinka Tamás
képződésénél a kalcium és minden folyamatnál meghatározó készítmény. Kijuttatása szabadföldön és hajtatában is a kertészmérnök
kálium szerepe emelhető ki. Homokos területeken elenged- nedves talajban a vetést, ültetést közvetlenül megelőző 

A komplett alaptrágyázásról nyomatékosabban
Rosafert 5-12-24 és Rosafert 12-12-17 felhasználóknak és mindenkinek
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A gyermek sikere a szülő öröme, büszkesége
Az újság eleje nem szól másról, mint gondról, problémáról, 
emberi gyarlóságról. Csupa-csupa negatív dologról. S ez nem 
jó. Az ember kedvetlen, alul motivált lesz tőle, semmihez nem 
lesz kedve. Kell, hogy legyen olyan, minden ember életében, 
amely új lökést ad, feltölti, s ide nekem az oroszlánt is 
hangulattal tölti el. Mert ha nincs ilyen, akkor előbb utóbb 
feladja, szárnyaszegetten tessék-lássék alapon dolgozik, és 
ez senkinek sem jó. Nekem van ilyen feldobó, könnyeket a 
szem sarkába csaló, mindent elsöprő érzésem. A gyerekeim. 
Akikért mindent megteszek, akik viszonozzák a szeretetet, s 
néha ugyan súrlódásokkal, de egymás számára öröm-
forrásként élünk, s dolgozunk mindannyian. S itt rögtön 
szeretnék eldicsekedni, mert igenis ezek a dolgok viszik előre 
a világ folyását, ha vannak megszállottak, s egy gyermek is 
lehet már megszállott. Az enyémek ilyenek. Sőt! Már túlzásba 
viszik, vinnék, ha nem terelgetném őket. Megszállottságuk Önző lennék ugyanakkor, ha csak a saját gyermekeimről S, hogy a gyermek örömén, s a szülő büszkeségén kívül mért 
tárgya a lovak, lovaglás. S igencsak fárasztó nem is nekem, szólnák. Gyermek ügyességi számban 7 évesen 2012-ben érdemes a gyermek már-már fanatikus sportolását segíteni? 
hanem az édesanyjuknak hetente 3-4-5 alkalommal edzésre országos III. helyezett Kiss Lizanna. Arra nekem van egy személyes tapasztalatom. Bendegúz 
vinni őket, aggódni a pálya szélén az edzéseken, a fiammal sokat kellett küzdeni, hogy ugyan tanuljál már. 
versenyeken, s gyakorlatilag mindig. De mégis megéri. Látni Valószínűleg sok szülőnek ismerős ez a szituáció. Amióta 
az örömüket, a boldog gyermek mosolyt, s átélni velük együtt belebolondult a lovaglásba lenyugodott, magatartási prob-
a sikert. Mert a sok munkának, ha jól csinálják, meg lesz az lémák gyakorlatilag nincsenek, s a tanulás sem állandó 
eredménye. Kisebb gyermekeim egy jó éve lovagolnak nógatás, ha nincs kedve tanulni, akkor csak meg kell tőle 
rendszeresen iskola időben a tanítások után heti 8-10 órát, a kérdezni, hogy mikor akar lovagolni menni, s működik a dolog. 
nyári szünetben pedig akár 20-25 órát is. Különböző területi és A mai világban, amikor sok szülő arra panaszkodik, hogy a 
megyei versenyek, amelyek eredményei alapján részt vehet- gyerek egész nap a számítógép előtt ül, rosszabb esetben 
tek az országoson 2012 október 6-7-én Pátyon. S meglett a csavarog, drogozik s egyéb nem kívánt dolgokat cselekszik 
könnycsalogató eredmény. Díjlovas kezdő kategóriában I. akkor igenis üdítően hat egy ilyen megszállottság mely az 
helyezett Knipf Bendegúz, II. helyezett Knipf Blanka, a húga. összes gyermekemet áthatja. S csak egy példa ennek 
Sok év után először állt újra fiú a dobogó legmagasabb fokán. mértékére. Nyár elején megkérdeztem, hogy hova menjünk 
Lányom a két napos verseny összesítése után mindössze 1 Mindhárom versenyző mórahalmi lakos, de Szeged-Baktó nyaralni. Mindhárom kiskorú gyermekem egyöntetűen lesza-
ponttal szorult a második helyre. Magyarország 2012-es Lovas klub versenyzői. Mindhármuk edzője Csáki Móni és vazta a nyaralást, mert akkor kimaradna egy hét lovaglás. 
kezdő kategória díjlovas bajnoka Knipf Bendegúz, második a Fejes Béla. S, hogy mennyi múlik a gyermekek elszántságán Kívánom mindannyiunknak, hogy legyenek sikeresek 
lányom, Knipf Blanka. Elmondani és átélni a sikert újra és újra. felül az edzőkön is azt azért jól jelzi, hogy hiába voltak ott az gyermekeink, lehessünk büszkék rájuk, mert akkor az önként 
Ezaz ami élteti az embert. Amikor a dobogóra szólították őket, ország legkülönbözőbb pontjáról, sokkalta csilli-villibb fel- vállalt terhet könnyebben visszük, s csüggedésre hajlamos 
s ott álltak, akkor olyan öröm, s büszkeség töltött el, mint készülési lehetőségek közül, mégis Baktó tarolt. Két első világunkban új és új célokat találunk.
amikor megszülettek. Egyszerűen felemelő, mindent elsöprő helyezett, két második helyezett, két harmadik helyezett, s 
boldogság. Kívánom mindenkinek, hogy sikerüljön megélni ezt több egyéb helyezés. A díjkiosztókon leggyakrabban elhangzó Knipf  Róbert
az érzést. mondat így szólt: „A Baktói lovas klub versenyzője.

Fejes Béla

Csáki Móni

Áttelelő gyökérzöldségek, sárgarépa, petrezselyem,
retek és fejes saláta őszi,  téli ápolása, tápanyagellátása
A késői vetésű állományok érzékenyebbek a külső hatásokra, ugyanakkor a télbe menetelve jó állapotba kell kerülniük, ezért jobban 
oda kell figyelni az indításukra. Elsősorban a túlzott lombnövekedés kockázata nagy, melynek elkerülése növény egészségügyi okok, a 
gyökérzet korai lágyrothadása, a gyengébb téli hidegtűrő képesség miatt is fontos.

rosszabb körülmények között az általánosnál is több előnye A kalcium hiány az őszi, téli időszak nagy kockázata. A lom-Az indítás jelentősége
van a lombtrágyázásnak. A gyökeresedés serkentése valamint bon látható tünetek gyakran sokkolóak például a fejes A sekélyen bedolgozott indító jellegű alaptrágyázás szerepe 
a lomberősítés egyaránt fontos a télbe menetelhez. salátánál. De sokkal hamarabb okoz problémát a gyökereken, nagyon fontos. Az elővetemény függvényében kell az alap-
A lombtrágyázást napfelkelte után, lehetőleg száraz növé- melyet a kertészek sajnos nem látnak, és a kedvezőtlen trágya összetételét megválasztani. Üde, jó tápanyagszol-

2 nyeken végezzük a délelőtti órákban. A növényállomány feltételekre fogják a fejlődés visszaesését. A kalcium lombtrá-gáltató talajon a Rosafert 5-12-24+3MgO+Me 5-6 dkg/ m
felszáradását, ha kell, szellőztetéssel segítsük. Nagyon hűvös, gyák közül összetett védő hatása miatt a foszfit hatóanyagú komplex bedolgozása javasolt. Világos homokon a kiegyen-
borult időben, illetve késő délután, amikor a felszáradás már Fosfitex Ca, vagy Fosfitex Ca/B emelhető ki. Töménysége súlyozottabb összetételű Rosafert 12-12-17+2MgO+Me 

2 bizonytalan, ne lombtrágyázzunk, ne permetezzünk. 0,4-0,5 % lehet és a kezeléseket 10-14 naponként célszerű komplexet használjuk hasonló, 5-6 dkg/ m  adaggal.
megismételni. A teljes mikroelem sort tartalmazó Rosatop-Ca 

A gyökérképződés serkentésére a lombon keresztül is kiváló mikroelem és kalcium feltöltő az őszi-téli időszakban is.A tápoldatos startertrágyázás az első lomblevelek megjele-
kiválóan alkalmas starter a Gyökér lombtrágya oldat, melyet nésétől aktuális. A Monokálium-foszfát 0,15 % töménységgel 

2 az első lomblevelek fejlődésétől sorkezelésként alkalmaz- A téli félév növényápolásának a biztonságos termesztés 10-15 l/ m kezeléssel minden őszi vetésnél javasolható a 
hatunk 0,3-0,4 % permetezéssel. Magas foszfor és kalcium szempontjából két kiemelhető eleme az öntözés és szellőz-gyökeresedés serkentésére. Ugyancsak a gyökeresedés 
tartalma a gyökeresedéskor nagy segítséget jelent a növények tetés. Azért is kell kiemelni mindkettőt, mert a termesztés serkentésére, a dinamikus indulásra javasoljuk a Rosafert 15-
fejlődéséhez. A gyökérképződés gyorsasága nem csak a „normális időszakához viszonyítva nagyon nagy a különbség.30-15 tápoldatos öntözést. A komplett mikroelemes kezelés 
fejlődés szempontjából fontos. Az erősebb gyökérzettel a A páratartalom az erős éjszakai lehűlés miatt erős, a lassú különösen mono műtrágyás alaptrágyázás esetén ajánlott. 
növények tűrőképessége is lényegesen nagyobb. reggeli, délelőtti felmelegedés miatt tartós. Csak a jól kivite-Korábbi vetéseknél, melyek őszre jobban megerősödtek, 

lezett szellőztetéssel előzhetők meg káros növény egész-kerülhet sor a lehűlés előtt a télre felkészítő Rosasol 17-9-29 
A stressz tűrésének javítására késő őszi lombtrágya keze- ségügyi és fejlődési következményei. A hibás öntözés a nyári tápoldatozásra 0,1-0,12 % töménységgel. A tápoldat mennyi-
lések között az erős lehűlések előtt kell elkezdeni a betegség csúcsok töredékére visszaeső vízigény miatt kockázatos. Ha ségére jobban figyeljünk a szokásosnál, mert a vízigény az 

2 2és egyéb klimatikus hatásokkal szembeni ellenálló képességet elfogadjuk, hogy a nyári 6-9 l/m  helyett akár 1 l/ m  alatt lehet őszi mennyiségnek is fele, harmada a csökkent besugárzás és 
fokozó Fosfitex Zn/Mn 0,3 % sorpermetezéseket. A bioló- a vízigény fűtetlen termesztésben, nagy hibát odafigyeléssel alacsonyabb átlaghőmérséklet miatt.
giailag aktív foszfit hatóanyag élettanilag speciális hatása a már nem követünk el.
fertőzések és káros külső hatásokkal szembeni belső védel-Lombtrágyázás
met erősíti természetes úton. Horinka Tamás (szaktanácsadó)Az állomány erősítése, a tápanyagfelvétel nehézségei miatt a 
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