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Az előző időszak történései, ahogy én látom
Siker az iskolák állami átvétele! Jelentette ki Hoffmann Rózsa
Sikertörténet volt az iskolák állami fenntartásba vétele, minden menetrend szerint zajlott, mondta Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár.
Januártól összesen 2748 általános iskola, középiskola, kollégium és
más közoktatási intézmény fenntartását és szakmai irányítását vette
át a Klebelsberg Központon keresztül az állam. Az átalakítás 126 ezer
pedagógust és 1,2 millió gyereket érint. Az átállás nem érintette a
bérek utalását, január 3-ra mindenki rendben megkapta a fizetését, és
ez ezentúl is így lesz, hangsúlyozta Hoffmann Rózsa. Az állami
fenntartás azt jelenti, hogy a központi költségvetés veszi át az
önkormányzatoktól az oktatáshoz közvetlenül kapcsolódó költségeket,
közvetlenül utalja a tanárok bérét, és egységes szakmai irányítást
gyakorol majd. A 3000 főnél kisebb településeken az állam automatikusan vállalta az iskolák működtetésével kapcsolatos kiadásokat. A
3000-nél nagyobb lélekszámú településeknek főszabályként maguknak kell állni az iskolaépületek rezsijét.
Ezzel szemben: Az adatszolgáltatási hibák okozhatják, hogy sok
tanár kevesebb pénzt kapott. Akár 20-30 ezer forinttal is. Szól a
magyarázat. Az önkormányzatok által önként vállalt támogatásokat
nem fizetik, mint a kerületi pótlék, a jogszabályon felüli utazási
támogatás, vagy a vezetőknek adott többletfizetés. De az önkormányzatok továbbra is adhatják ezeket.
A lényeg az, hogy senki sem járt rosszabbul. Vagy ez a megjegyzés
lehet, hogy cinikus?
Megzavarták Hoffman Rózsa előadását
A második köznevelési konferencián a Hallgatói Hálózat (HaHa) aktivistái megkérdezték, hogy Hoffmann milyen sikertörténetről beszél,
amikor több iskolában nincs fűtés, 16 éves korra vitték le a
tankötelezettséget, 62 éves pedagógusoknak választaniuk kell a
nyugdíj vagy a munkabér között, 16 szakon pedig anyagi cenzust
vezettek be.
Hoffmann: nincs tudomása olyan iskoláról, amelyben fennakadás
lenne a tanításban.
A HÖOK aláírta, mégis átverték
A kormány egyenlőre sikeresen ossza meg az ellene, pontosabban
az intézkedései ellen fellépő szervezeteket. A HÖOK aláírta a
megállapodást, a HaHa már meg sem volt hívva, s a kormánypropaganda szerint minden rendben a felsőoktatás körül. Nem
lesznek keretszámok, helyette bevezetik a kapacitás számot, elvileg
mindenki aki eléri a 240 pontot az bejuthat a felsőoktatásba, s még
az ominózus 16 szakon is melyre kezdetben nem kívántak
meghirdetni államilag finanszírozott helyeket, ott is lesznek. S
nézzünk egy kicsit a megállapodás mögé. Igaz a 16 szakon is lesz
államilag finanszírozott hely, de kinek is? Annak aki minimum 460
pontot elér. Hogy lehet ennyi pontot elérni? Két középfokú
nyelvvizsgával. S 18 éves korára kinek lesz 2 középfokú nyelvvizsgája? Annak akinek a szülei ezt különórákkal meg tudják
vásárolni. Azaz azok a gyerekek tanulhatnak ingyenesen akik erre
nincsenek rászorulva. A logika ebben annyi, hogy a kaszt nehogy
már felhíguljon, a proli gyereke legyen továbbra is proli, az ügyvéd
gyereke meg legyen továbbra is ügyvéd. Aztán jött a gyulai FIDESZ
frakcióülés s a péntek délután benyújtott alkotmánymódosítás a
röghöz kötés lehetőségét, valamint az egyetemi autonómia korlátozását is tartalmazza.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)
szerint „gyáva és hazug“ a hallgatói szerződés beemelése az
alaptörvénybe. A HÖOK vezetője hozzátette: innentől megkérdőjelezhető, hogy Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének milyen súlya van a kormányban, mert ilyen intézkedésről az
egyeztetéseken nem esett szó.
A HaHa legalább nem írta alá, így kevésbé lett átverve. Február 11től folytatódnak a HaHa által szervezett diákmegmozdulások.
Orbán Viktor szerint nincsenek felsőoktatási keretszámok, az
oktatási államtitkárság kreatív trükkel hozná vissza a régi
gyakorlatot: minden intézményben jelentősen szűkítenék a
szakos kapacitásokat, több esetben még a tavalyinál is
kevesebb hallgatót vehetnének fel.
Minden rendben a felsőoktatásban
Vagy még sem? A kormányváltás előtti 2010-es 190 milliárd forintról

2013-ra 134 milliárdra csökken a magyar felsőoktatás közvetlen
állami támogatása. A Szegedi Tudományegyetem állami támogatásának csaknem negyedét vonják el, 4,25 milliárddal csökkenhet
a tavalyihoz képest, s 2008-hoz képest pedig 6,8 milliárddal
kevesebb. A Budapesti Corvinus Egyetemnek 30 %-kal kevesebb
pénzből kell gazdálkodnia az idén. Ezért arra készülnek, hogy a
dolgozóik 29%-át elküldik. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemé több mint 5,2 milliárddal, a Debreceni
Egyetemé több mint 9,2 milliárddal, a Pécsi Tudományegyetemé 9,4
milliárddal kevesebb. S sorolhatnám, de minek. Gyakorlatilag
minden felsőoktatási intézménytől elvettek. A Magyar Rektori
Konferencia által közzé tett 27 intézményt vizsgáló összegzéséből
kiderült, hogy a támogatáscsökkenés közel 84 milliárd forint.
Nincs nyugdíj és munkabér egyszerre
A kormány döntése szerint minden közalkalmazottnak el kell
döntenie, hogyha betöltötte a nyugdíjkorhatárt, akkor tovább kíván-e
dolgozni, vagy inkább nyugdíjas lesz, mert nyugdíj és munkabér
egyszerre nem jár. Az egészségügyben dolgozók közül az idén 6500
dolgozót érint. Jelenleg is már 1140 orvos dolgozik a nyugdíj mellett.
Van olyan város ahol mind az öt háziorvos már nyugdíjkorú. Mi lesz,
ha mindegyik a nyugdíjat választja? A nyugdíjkorhatár utáni
továbbfoglalkoztatásról minden esetben egyedi kérelem alapján dönt
Orbán Viktor jó királyunk. Orbán Viktor még december 18-án az
Idősügyi Tanács ülésén azt mondta: egyedi, miniszterelnöki
engedéllyel a nyugdíjkorhatár elérése után is maradhatnak a közszférában azok a munkavállalók, akiknek a szakmájában, mint például
az orvosoknál, utánpótlásgondok vannak. A kettős juttatást, vagyis a
nyugdíj és a munkabér egyidejű folyósítását nekik is megtiltják, de a
fizetésüket olyan szintre emelik, hogy ne keressenek kevesebbet,
mint amikor két forrásból volt jövedelmük, mert "így fair". Olyan
gazdagok vagyunk, hogy a tudást, a tapasztalatot csak így kidobjuk?
Főleg akkor, ha még a helyeiket sem tudják betölteni. Ez logikus?
Mert biztos vagyok benne, hogy viszonylag sok orvos, professzor
nem fog egyedi kérelmet írni, mert az MEGALÁZÓ. S csak még egy
megjegyzés, akkor a képviselőkre, miniszterekre mért nem vonatkozik a nyugdíj és a munkabér együttes tilalma. Talán azért mert Ők
a legrászorultabbak?! ( Szándékosan nem írtam ide, hogy melyik
miniszter mennyi nyugdíjat és fizetést vesz fel, mert nem az irigység
gerjesztése a cél. A neten azonban megtalálható). Miniszterelnökünknek egy dakota közmondást idéznék: Ne küld el az öreg
sámánt, mert többet tud mint a tanítványa, s főleg akkor ne ha a
fiatal idegen törzsnél vállalt munkát.
Növekszik az adósság
A Magyar Energetikai Hivatal (MEH) a tavaly novemberi adatai
szerint, a magyar fogyasztók összesen 76,5 milliárd forinttal
tartoznak 60 napon túl az áram-, a gáz- és a távhőszolgáltatóknak.
Augusztus végén ez a szám még 55,6 milliárd forint volt.
Rezsicsökkentés= kész átverés só
A FIDESZ frakció Gyulán további szolgáltatások rezsijének csökkentését határozta el. A víz, a csatorna, a szemétszállítás a
kéményseprés díja és a palackos gázé fog az elhatározás szerint
csökkenni július 1-től. Eddig jó! Ugyanitt a Fideszes polgármesterek
kompenzációt kértek az államtól mivel a víz és csatorna szolgáltatás,
valamint a szemétszállítás is jelentős része önkormányzati tulajdonban van. Miről is van akkor itt szó? A számlán narancssárgán
(természetesen a szín csakis véletlen) megjelenik, hogy a jóságos
kormány mennyire a szívén viseli az emberek sorsát. Csak egy
bökkenő van. A rezsicsökkentéssel ugyanazt fogják csinálni mint a
távhő rezsicsökkentésnél. Az első rezsicsökkentésnél a legelső
változatban ez nem volt benne, aztán Orbán úr Miskolcon járt, ott
rákérdeztek, hogy mért nincs benne, s rögtön meg is ígérte. Egy
bökkenője azonban volt a történetnek, a távhőszolgáltatás is nagy
részben állami és önkormányzati tulajdonban van. A rezsit csökkentették, de a működéshez kell az a fránya 10% is, ezért másnap
rögtön meg is ítéltek nekik 55 milliárd forintnyi kompenzációt. Erre
mondja a magyar, hogy nem a kútba, csak a kávájára. S így lesz ez
a mostani rezsicsökkentésekkel is. De aki nem gondolja végig az
csak azt látja, hogy a jóságos Orbán kormány mégis csak segít a
szegényeken, holott megint azok járnak jobban akik többet
fogyasztanak.

Kútmérgező, saját fészkébe piszkító
Jelzőkkel illette Ángyán Józsefet, korábbi vidékfejlesztési államtitkárát Orbán Viktor miniszterelnök a gyulai frakcióülésen. Ángyán
József a kormány földtörvénnyel kapcsolatos elképzeléseit a fejére
olvasta a teremben lévőknek, hogy mennyire eltávolodtak a kormánypártok attól, amit eredetileg a 2010-ben terveztek végrehajtani
az ágazatban. Orbán Viktor szerint Ángyán cserben hagyta őt,
amikor lemondott, holott lehetősége lett volna belülről alakítani a
folyamatokat. Ángyán József nem volt hajlandó befizetni az általa
alkotmányellenes büntetést sem a Fidesz kasszába, ezért többen a
kizárására számítottak. Orbán Viktor eloszlatta a várakozásokat, és
azt mondta Ángyánnak: nehogy azt higgye, hogy megteszik neki azt
a szívességet, hogy mártírt csinálnak belőle, és kizárják a képviselőcsoportból. Ángyán József kijelentette, hogy egyenlőre marad a
képviselőcsoportban, a földtörvény végszavazásáig: „Hogy azután
mi lesz, azt nem tudom. De most nem rólam van szó, hanem
azokról, akik miatt bent ülök a parlamentben. Miattuk, addig, amíg
van esély a jobbításra, eltűröm a megaláztatásokat"
A recesszió folytatódik, Matolcsy másról beszél
Tavaly éves szinten 1,7 százalékkal esett vissza a gazdaság a KSH
előzetes becslése szerint. Az utolsó negyedévben kiugróan magas,
2,7 százalékos volt a GDP visszaesése.
2012 eleje óta folyamatosan csökken a gazdaság teljesítménye az
előző negyedévhez képest. A recesszió feltételét már bőven teljesítettük, hiszen ahhoz „csak“ két egymást követő negyedévben kell
zsugorodni, mi pedig négynél járunk. 2013 januárjában folytatódik a
tendencia. A központi költségvetés bevételei 117 milliárddal csökkentek a tavaly januárihoz képest, míg a kiadások 59 milliárddal
nőttek. Tavaly januárban még százmilliárdos nagyságrendű többlet
volt a büdzsében, ami mostanra nemhogy elolvadt, hanem mínuszba
fordult. 110 milliárddal rosszabbul indult ez az év. Magyarország
bruttó hazai termékének (GDP) 2025-ig történő megkétszerezése
fontos nemzeti cél – mondta Matolcsy György nemzetgazdasági
miniszter. Csak kérdezem: Miért mindig jövőre lesz jobb? Aztán ha
eljött a jövő év akkor ez kitolódik megint egy évvel. Ugye emlékszünk, hogy 2011 a stabilizáció éve, 2012 az elrugaszkodás éve,
2013 az emelkedés éve lesz. 2012 az elrugaszkodás bejött, mármint
a realitásoktól, 2013 az emelkedésé lesz, s lehet, hogy ez is bejön,
mert már elértük a gödör fenekét, ahonnan már csak fölfelé van út?
Én attól tartok, hogy nagyon megtetszik a jelenlegi szint és itt fogunk
még egy darabig időzni. Matolcsynak még egy igazságot köszönhetünk ebben az időszakban. Megtudtuk, hogy már 500 ezer
honfitársunk látta annyira reménytelennek a helyzetét, hogy inkább
külföldre ment dolgozni, sokan nyelvtudás nélkül, képzettségüknél
jóval szerényebb munkát is elvállalva.
A nyugdíjasokra hajt a kormány
A diákokról részben lemondó kormány mindent megtesz a nyugdíjasok szavazataiért. Legalább is a propaganda eszközeivel. Nem
csak a jelenlegi kormányra igaz azonban a következő megfogalmazás, legfeljebb a mérték változó. „A legnagyobb szavazótábor a
nyugdíjasoké, ezért a pénzt rejtett úton szokták a politikusok elvenni.
Az egyik ilyen út az infláció, amit valószínűleg a következő évben
tapasztalunk is Magyarországon. A másik a nyugdíjkorhatár növelés.
És van egy robosztusabb megoldás, hogy annyira rossz egészségügyet működtetünk, hogy az elpusztítja a potenciális nyugdíjasokat. Akkor nincs nyugdíjválság csak egészségügyi válság. Ezt is
ismerjük.”
Benyomom, kitüremkedik
„Bizonyos mutatókat kiemelve mindig lehet eredményt felmutatni, ez
a mutató most a hiánycél betartása. A hiányt le lehet nyomni, ami jó
dolog, de a gazdaság egy összetett struktúra, „amit ha valahol
benyomok, akkor valahol máshol meg majd valami ki fog
türemkedni”.Jelentette ki Chikán Attila, a Corvinus professzora, az
első Orbán kormány volt pénzügyminisztere. „Nincs innováció,
nincsenek beruházások, nem látszik a fordulat csírája, ami persze
nem azt jelenti, hogy nincs is meg a lehetősége. De az nem egy
vagy két év munkája lesz” Egy csomó problémát kitoltunk a jövőbe,
példaként a nyugdíjállamosítást, az oktatást, és az egészségügyet
említette.

2. oldal
A Közgép újra nyert

Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek

Kész a nagy mű, az alkotó pihen

Simicska Lajoséknak megint jól indult a hét a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a Közgép vezette konzorciumot hirdette ki nyertesként. Nettó 4,5 milliárd Ft-ért végzik el a
munkát. A konzorciumban a Közgépen kívül a felcsúti polgármester
cége, a Mészáros és Mészáros Kft., a Design Kft., a Békés Drén
Környezetvédelmi, Víz-, és Mélyépítési Kft., valamint a Westberg
Építőipari és Kereskedelmi Kft. fogott össze. Gratulálunk. Végre egy
sikeres magyar vállalat!

Tartja a régi mondás, s ezt az Országgyűlés Házőrsége be is
bizonyította a Millának. A CÖF molinóján felháborodva, szerdán „ AZ
ORSZÁG HÁZON KÍVÜL VAN !!!” felírató molinót szerettek volna
kihelyezni. Ezt a Házőrség megakadályozta, majd rendőrt hívtak. A
molinó kihelyezés elmaradt.

Az elfogadott új Ptk. ,mely 2014 március 15-én lép hatályba tartalmaz egy lényeges változást. A jövőben holmi ellenzéki pártocskák,
újságírók, hiába szeretnék megtudni, hogy az állami cégek mikor,
mennyit, mire költöttek a közpénzből, mennyi fizetést kap adott cég
vezetője a közpénzből, hiába, mert a jövőben ezt jogosan tagadhatják meg, üzleti titokra hivatkozva. Ettől kezdve szabad a vásár.
Ugye emlékszünk, amikor jó királyunk, Orbán Viktor visszafizettette
a Fideszes vezetőkkel a több millió forint jutalmakat. Most kiderült,
hogy nem az volt a baj, hogy fölvették, hanem az, hogy kiderült. S a
Fidesz arra nem gondol, hogy eljön még az idő, amikor Ők lesznek
ellenzékben, s a közpénz felhasználás ellenőrzésének egyetlen
törvényes módját éppen most herélték ki.

Újabb települések adósodhatnak el
Újabb települések adósodhatnak el, mert az új, feladatfinanszírozású
rendszerben nem biztosított a biztonságos működéshez szükséges
forrás– állapította meg a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségének az ez évi önkormányzati költségvetésről szóló
gyorsjelentése.
Sikerpropaganda a magyar EU-s támogatás
A 20,4 milliárd euró több mint az előző időszak 25 milliárdja, mert
egy főre 50 ezer forinttal több jut. Szólt Orbán Viktor érvelése. S akár
igaz is lehet forintban. 2007-ben az EUR árfolyama 253 Ft volt,
jelenleg 290 és 300 Ft között változik, s közben alsó hangon is több
mint százezer ember hagyta el az országot. S ha a nevező jóval
kisebb, akkor már egy ötödikes gyerek is ki tudja számolni, hogy ha
kisebb számmal osztunk el egy számot, akkor a végeredmény
garantáltan nagyobb lesz. EUR-ban a 22,5% csökkenés akkor is
jelentős, igaz az EU teljes költségvetése is mintegy 40 milliárddal
csökkent. Más kérdés, hogy a lengyelek, velünk ellentétesen 4,5
milliárddal többet kaptak, mint az előző időszakban. De többet
kaptak a románok és a szlovákok is, mint az előző időszakban.

A legspórolósabb képviselő Zsiga Marcell
A Fideszes miskolci alpolgármester országos ismertségét a 47 ezer
Ft-ból meg lehet élni, ominózus mondattal szerezte. Most újabb
babérokra vágyik. Úgy vett magának a tavalyi évben egy 40 milliós
házat, hogy a vagyonbevallása szerint 10,5 milliós megtakarítása
volt, melyből még maradt most is 1,7 millió Ft. Képviselői és
alpolgármesteri fizetése költségtérítés nélkül bruttó egy millió, azaz
nettó 620 ezer. Ő ebből az első nyilatkozata alapján meg tud
takarítani havi egy milliót. A házat a feleségével közösen vette, aki
bírósági fogalmazó, azaz nem csúcskategóriás a fizetése. Havi 620
ezerből egy milliót félretenni, s még élni is valamiből. A házvásárláshoz sem hitelt, sem kölcsönt nem vett fel. Az ügy pikantériája,
hogy Zsiga Marcell egy hazánkból külföldre menekülő orvos házát
vette meg. Ez nem semmi, csak gratulálni tudok hozzá. Valószínűleg
mink, a nagy átlag valamit nagyon rosszul csinálunk.
Bod Péter Ákos:Magyarország 2005 óta egy helyben topog
„A kormányzat művészete, hogy nem kell állandóan mindent módosítgatni, ennek az előfeltétele, hogy előtte kell számolni. Jó, ha a
döntéshozók nem a lehetetlen tartományában kóborolnak.” „Ha a
szociális, patrióta piacgazdaság elvei összekeverednek a rokonoknak juttatott támogatási rendszerrel, annál nincs rosszabb.
Nagyon rossz az a politika, amikor az előző érvekkel igazolják az
utóbbi magatartást.”

A FIDESZ az éhségmenet türelmét teszteli
Az ország különböző pontjairól 200-300 km között napi 30 km-t
gyalogolva a mélyszegénységre kívánták felhívni a figyelmet. Útjuk
során több helyen provokálták őket, s „szoci hataloméhséhmenet”
feliratú molinókkal fogadták őket több FIDESZ vezette városban. A
február 11-i parlament kezdésre időzített érkezésüket a Bp-i Kossuth
térre „véletlenül” a munkák előrehozásával kordonokkal biztosította a
rendőrség, s szintén „szoci hataloméhségmenet” molinó (A molinót
kihelyezők, a rendőrségi térfigyelő kamerát beállító rendőrök,
ugyanazt a létrát használták. Video van róla). A rendőrség a helyzet
magaslatán volt, megakadályozta a molinó eltávolítását, s a kordonbontást is. Mintha Magyarországon csakis emlékezetkieséses
emberek élnének, s nem emlékeznének a FIDESZ kordonbontására,
élén a jelenlegi miniszterelnökkel. A legrászorultabbak ilyen szintű
megalázására már csak a tanulmányaimból, s nagyszüleim elbeszéléseiből emlékszem. Utoljára az erőszakos Tsz szervezés idején volt
ehhez hasonló, amikor a hatalom ennyire semmibe vette a jogokat.
A CÖF (Civil Összefogás Fórum) büszkén vállalta, hogy Ők
helyezték ki a molinót. A CÖF a Békemenet szervezője, a
Gyurcsány-Bajnai lejárató plakátok kihelyezője, s jeles képviselőjének egyike a cigányozásáról elhíresült Bayer Zsolt. A CÖF
akciójáról Kövér László az Országgyűlés elnöke tudott.

A kormány devizában adósítja el a jövőnket
A Magyar Állam 3,25 milliárd dollár értékben devizakötvényt bocsátott ki öt és 10 éves futamidőre 4,2-5,4%-nyi kamatra. Amennyiben
megegyeztünk volna az IMF-fel, úgy ezt a pénzt 2,5% kamatra is
megkaphattuk volna, igaz akkor beleszóltak volna a kormány
fenntartható gazdaságpolitikájába is. Mit jelent ez? Az ország
recesszióban, s ha többet költünk mint a bevételeink, akkor ebből
egy újabb eladósodás generálódik. Azaz 5 és 10 év múlva sem lesz
jobb drasztikus átalakulás nélkül. A pénz kell a hiteltörlesztéseinkre,
de hitelből törleszteni az előző hitelt az nem igazán nyerő, s nagyon
nem mindegy, hogy mennyiért.
Október 1 és február 28 között 152 ember fagyott meg, hűlt ki,
50-en saját lakásukban.
Fogd rá a nyuszira! Hoffmann Rózsát felmentették a
felsőoktatás irányítása alól.
Hoffmann Rózsa a jövőben már csak a közoktatást irányítja. Mellette
Klinghammer István államtitkárként megkapja a felsőoktatást.

Jó célok, rossz eszközök
Járai Zsigmond volt jegybankelnök, az első Orbán-kormány első
pénzügyminisztere is értékelte a kormány munkáját. „A kormány jó
célokat tűzött ki (költségvetés konszolidációja, államadósság csökkentése, munkaerőpiac növelése), de még a jó lépéseket is rosszul
hajtja végre (költségvetési konszolidáció, frankadósok kimenekítése), ezek a lépések, pontosabban ezek végrehajtása bizonytalanságot és bizalmatlanságot szül, így sokszor a jó szándékú lépések
egyébként pozitív hatásait is kioltja a kabinet. Ennek egyik jele, hogy
a költségvetés konszolidációja elméletileg több bizalommal és
megugró beruházási rátával kellene járjon, de mégsem ez történik.”
Ugyanezen a konferencián László Csaba volt pénzügyminiszter a
következőket mondta: „A versenyképességi világranglistán a 48.
helyről a 60. helyre léptünk vissza. Ma nagyobb az adócentralizáció
700-800 milliárd forinttal, a GDP 2-2,5 százalékával, mint 2011-ben
volt (akkor 36,5 százalék volt, most 39)” A magánnyugdíj államosításról a következőket mondta:„Nem most, nem jövőre, de ez a
3000 milliárd forint a mostani államadóssághoz hozzá fog csapódni
egyszer, hiszen az állam ezt a pénzt nagyrészt elköltötte, viszont a
nyugdíjkifizetések kötelezettségét magára vállalta. Szóval lehet,
hogy az államadósság csökkent 3-4 százalékponttal, de a kötelezettség is emelkedett 3000 milliárd forinttal.”
Mért érzem úgy, hogy a kormány hülyének tart engem, és még
számos állampolgárt? Talán azért mert tényleg így van!
S az elmúlt időszak jelentős eseménye volt az Együtt 2014
évértékelője. Bajnai Gordon beszédét teljes egészében itt
olvashatja. Az Orbán kormány fő mumusa lett, állami pénzből ál
civilekkel kb. 200 milliót költöttek már a lejáratására. minden
kormányzati híresztelés ellenére Ő eredményeket is fel tudott mutatni,
nem csak beszélt róla. S nyugodtan hazugságnak is lehet nevezni a
legújabb Fidesz kommunikációt, hogy a minimál béreket csökkentené,
Ő a minimál bérek járulékát csökkentené. Míg 2009-ben a minimálbér
bruttó 71 500 Ft volt, és abból a dolgozó megkapott 57 810 Ft-ot,
addig 2013-ban a minimálbér bruttó 98 000 Ft, és abból a dolgozó
megkap 64 190 Ft-ot. Azaz a munkáltató terhelése a 2009-es 13 690
Ft-ról 2013-ra 33 810 Ft-ra nőt. Bajnaiék ezt a járulékterhet szeretnék
csökkenteni, azért, hogy nőjön a foglalkoztatás, nem pedig magát a
minimálbért ahogy a FIDESZ hazugságpropaganda állítja.
Knipf Róbert (főszerkesztő)

Bajnai Gordon beszéde az Együtt 2014
Választói Mozgalom kormányzás-értékelőjén
2013. Feb. 09., Szombat 19:35

jövőd! Ezt üzeni majd az új kormányprogram.

Változást akaró Honfitársaim, Kedves Barátaim!

Kedves Barátaim!

Azért jöttünk ma össze, hazafiak és demokraták, mert egy normális
országban szeretnénk élni. Ragaszkodunk a hazánkhoz. És tisztában vagyunk a jogainkkal. Ezért, ha egy kormány rosszul végzi a
dolgát, akkor mi nem hazát akarunk váltani, hanem kormányt. Ez a
kormány pedig rosszul végzi a dolgát, mi tehát leváltjuk! Orbán
Viktor rezsimjének mennie kell, hogy a magyarok milliói maradhassanak és boldogulhassanak – a szülőföldjükön, a hazájukban!
Van, aki már nem lát más megoldást arra, hogy normális országban
éljen, mint hogy vesz egy fapados repülőjegyet, és kivándorol egy
másik országba. Dolgozni, vagy akár élni is. 500 ezren már
megtették. Kétszer annyian, mint '56 után…
Ez a félmillió ember közel negyedszázadnyi népességfogyásnak
felel meg. Közel negyedszázadnyi magyart veszítettünk néhány év
alatt… Ezért ma nemcsak arról kell beszélnünk, hogyan küldjük el a
kormányt. Hanem arról is, hogy hívjuk vissza azokat, akik az elmúlt 2
évben elmentek innen.
És legfőképpen arról: hogyan tesszük Magyarországot olyan országgá, ahova nemcsak visszatérni lesz jó egyszer, de maradni is.
Maradni és boldogulni mindannyiunknak!
2014 után Magyarország fontos üzenetet küld majd minden
magyarnak. Minden magyarnak, akit a kilátástalanság külföldre
kergetett; meg annak, aki maradt, de boldogulni nem tud: Gyere
haza, maradj itthon! – így hangzik az üzenetünk. Gyere haza, van itt

Az életnek vannak biológiai feltételei, mint a víz meg az oxigén. De
vannak lelki feltételei is, például a remény. A remény, hogy a
munkának, a küzdésnek van értelme, hogy a változás jót is hozhat,
nemcsak rosszat. Hogy a gyerek többre viheti, mint a szülő: kitörhet
abból, amibe született.
Remény nélkül nem lehet emberhez méltó életet élni. A remény
ugyanis a holnap sikerébe vetett hit. Ebben nem tudnak már hinni
azok, akik az elmúlt két évben elmentek a hazájukból.
És ennek az elveszett reménynek a visszaadásában hiszek én. Erről
akarok ma beszélni nektek. És azt szeretném, ha erről beszélnétek
majd Ti is, amikor hazamentek. Ezért vagyunk ma itt. Visszaszerezni
Magyarországnak a reményt!
Barátaim!
Amire vállalkozunk, nagy felelősséggel jár. Az emberek reménye
nem játék. A Fidesz 2010-ben azzal nyert, hogy sok csalódás után
újra reményt ígért Magyarországnak. Egy jobb és nyugodtabb élet
reményét. De ma már csak a fizetett statiszták nem látják, hogy ez
az ígéret beteljesületlen maradt. Vagy eleve hazugság volt.
Ez a kormány nem tudta kihasználni a remény erejét. Nem tudta
munkára fogni. Eltékozolta.
Ez Orbán Viktor legnagyobb felelőssége. Reményt kínált, de remény-

telenséget hozott. Az az ember, aki valaha a rendszerváltás jelképe
volt, ma annak a rendszernek a jelképe, amelyet le kell váltanunk.
Az Orbán-kormány a reménytelenség kormánya! Ezért a mi
feladatunk most az, hogy megépítsük és győzelemre vigyük a
remény koalícióját. Mert a remény mindig legyőzi a
reménytelenséget! És mi éppen ezért fogjuk legyőzni az Orbánrezsimet!
Barátaim!
A magyarok normális országban akarnak élni. Olyanban, ahol az élet
nem a politikáról szól. Hanem a politika szól végre az ő életükről.
Olyan országban, ahol szombat délután nem politikai nagygyűlésre
kell járniuk, hanem meccsre, moziba, színházba… Például, a
Nemzetibe.
Magyarország azonban ma nem ilyen hely. Kifordította önmagából a
megosztó politika. Tönkretette a rossz kormányzás.
Tudják ezt a diákok, akik abban sem lehetnek biztosak, hogy
szeptemberben elindul-e majd a szak, amelyre éveken át készültek.
És tudják ezt a szüleik is, akik szoronganak: vajon bírják-e majd
fizetni a tanulmányok árát, vagy belerokkan az egész család…
Tudják ezt az államosított tanárok, akik januárban hiába várták a
jogos járandóságukat. Pénz helyett rakodómunkások jöttek, akik
elvitték a bútorok egy részét, a nyomtatót, a számítógépet. Mert a
Klebelsberg Központnak szüksége volt rájuk.
Tudják ezt a munkanélküliek, akiknek átlagosan másfél évükbe telik,
mire újra találnak maguknak munkát. És közben a kormány három

3. oldal
hónapra zsugorította a segély idejét. másfél év küszködése áll szemben 3 hónap törékeny biztonságával. Ezt adta Magyarországnak a
reménytelenség kormánya.
Tudják ezt a minimálbérből élők, akik ma 11 ezer forinttal több adót
fizetnek havonta, mint 2010-ben a válságkezelő kormány idején –
ugyanakkora bérből.
Tudják ezt a közmunkások, akiknek a kormány azt üzente: a minimálbérnél is van minimálisabb: meg lehet élni havi 47 ezerből is…
Tudják ezt a vállalkozók, akik a növekvő közterhek és elapadó
hitelek miatt újabb és újabb embereket kénytelenek elbocsátani.
Akiknek nemrég 22 ezer forintért újra meg kellett adniuk a
lakcímüket, meg az édesanyjuk nevét, különben több százezres
bírsággal néztek volna szembe.
Tudják a devizahitelesek, akik minden reggel rémülten nézik, hogy
zuhan egyre mélyebbre a forint, és ma már háromszázzal szorozzák
meg minden adósságukat…
Tudják ezt az egyetemisták, akiket a kormány már az alkotmányban
kíván röghöz kötni, mint egykor a jobbágysággal tették a mai urak
elődei. Ők hétfőn az utánuk jövő generációért is tüntetnek. Nagyra
tartom a szolidaritásukat és mi is szolidárisak vagyunk velük!
Tudják ezt az Éhségmenetben a város felé közeledők, akiket innen
is üdvözlök és kitartásra buzdítok! Szeretném, ha tudnák: szolidárisak vagyunk velük!
És tudják ezt a nyugdíjasok, akik a csökkentett rezsit adóval terhelt
sárga csekken fizetik be. És akik aztán a boltban drágábban veszik a
kenyeret, mert a pékek rezsijét viszont felemelte a kormány.
Tudja ez ma már mindenki. Tudják, hogy a valódi rezsicsökkentéshez a „rezsim csökkentése” vezethet csak el.
Hölgyeim és Uraim!
Az elmúlt hónapokban azt is megtanultuk, hogy a rezsim
megoldások helyett mindig csak bűnbakokat talál.
Tudjátok, október 23-a után azt mondtam a gyerekeimnek, most egy
darabig majd kevesebbet látjátok az apátokat… De végül nem így
lett. A gyerekeim ugyanis busszal járnak. És én ott vagyok a buszok
hátulján. Ott a hirdetőoszlopokon, az óriásplakátokon, az újsághirdetésekben. Többet látnak, mint korábban!
Tulajdonképpen megtisztelő, hogy az Orbán-Simicska kettős eddig
több mint 200 millió forintot fordított az ismertségem növelésére.
Csak hát, rossz tudni, hogy ezt közpénzből teszik. De a hirdetőtáblák
bevétele a Simicska-birodalmat erősíti. Úgy látszik, van, akinek még
a lejárató kampányok is extraprofitot jelentenek.
Persze nem olyan vicces ez. Mert, ha a gyerekeim elolvassák ezeket
a hirdetéseket, akkor hazugságokat látnak. Hazugságokat az
édesapjukról.
Olyasmiket, amiket sosem tettem meg. Olyasmiket, amiket nem tervezek megtenni. És olyasmiket, amiket Orbán Viktor tett meg, nem én!
Ha Orbán Viktor engem tekint kihívójának, ha tart tőlem: megértem.
De fölösleges dolog álcivilek báránybőrébe bújni.
Jöjjön az Elnök úr és bizonyítsa be, ha tudja, hogy a minimálbér ma
többet ér, mint 2 éve!
Bizonyítsa be a fideszes településeken élő embereknek, hogy én
akarom bevezetni az ingatlanadót: és amit a házért, a kertért most
fizetnek, csak képzelgés – tündérmese!
Mondja el Magyarország polgárainak, hogy kik tették le azoknak a fejlesztéseknek az alapköveit, amelyeknek a szalagjait ma ő vágja át!
És mondja el azt is: 3 év múlva lesz-e szalag, amit bárki is átvághat?
Lesz-e gyár, új munkahely, amit felavathatunk?
Mesélje el azt is, milyen volt Kecskeméten Mercedest vezetni! És ne
felejtse el hozzátenni azt se: melyik kormány idején épült az a gyár.
Mikor volt az, amikor a befektetők még jöttek ide, nem pedig mentek
innen?
Mutassa be, hogy a mi nemzedékünknek majd miből fizeti ki az
állam azt a másfél havi nyugdíjat, amit a nyugdíjpénztárak államosításával elégetett!
Orbán Viktor egy másik Magyarországot látna, ha nem csak a saját
tévéjét nézné. Ha nem csak a saját rádióit hallgatná és nem csak a
saját újságjait olvasná. (Igaz, egyre nehezebb a dolga, hiszen alig
maradt már tőle független médium.)
Ezért hívom, a pozíciója iránti illő tisztelettel, hogy – ha már így
megszólított – akkor jöjjön el, akár a saját tévéjébe és tegyük
tisztába a tényeket és a hazugságokat! Álljon ki velem, és én majd
szembesítem ezzel a másik Magyarországgal. Az igazi Magyarországgal!
Kedves Barátaim!
Tudom, sokan mondják, technokrata vagyok. Vajon mire gondol, aki
ezt mondja?
Hogy szakember vagyok? Olyan, aki a politika belterjes világán
kívül, a való életben, éles helyzetekben nőtt föl? Ott vált vezetővé?
Ez igaz. Ezt vállalom.
Hogy nem vagyok hajlandó gyűlölni az ellenfeleimet? Hogy engem
csak az érdekel, mit mond a másik, és miért mondja. Nem pedig az,
hogy ki fia-lánya, honnan jött és kire szavaz, miben hisz? Igaz. De
szerintem ez kell ahhoz, hogy megértsük egymást és véget vessük a
süketek párbeszédének.
Hogy számomra minden csak üres szó addig, amíg valaki józan
számításokat nem tesz mellé? Hogy nekem attól még nem
szakpolitikai program valami, ha egy párt azt írta a borítólapjára? Ez
igaz, nekem bizony minden ígéret mögé fedezet is kell. Forintrafillérre kiszámolt terv arról, hogyan jutunk A-ból B-be. Jó szándékú
kritikusaim sokszor vitatkoznak velem emiatt. „Gordon, nem kell a
sok aprómunka. Állj ki holnap három hangzatos ígérettel és mondd
azt, hogy ez a programod. Senkit sem érdekelnek a részletek, csak

a kommunikáció. Mondd, hogy kész a program és akkor kész a
program.”
Én nem vagyok hajlandó így politizálni. Egyrészt azért nem, mert az
elmúlt húsz évben túl sokan, túl sokszor politizáltak így. És látjuk,
bele is rokkant az ország. Másrészt azért nem, mert nem vagyok
ilyen. Én hiszek a tényekben és a szakértelemben. Hiszek abban,
hogy a józan tettek fontosabbak a hangzatos szavaknál. A politikában sem bal-, vagy jobboldali megoldásokban hiszek, hanem
abban, ami működik, ami megoldásokat hoz.
Ha ezt hívják technokratának, vállalom. Az életem arra tanított, hogy
a józan észben higgyek. De hiszek az álmokban is. Az álmom az,
hogy Magyarországon újra éled a remény. Olyan hely lesz, ahol a
szülők bizakodva néznek a jövőbe, mert úgy érzik, itt érdemes
gyereket vállalni. És nemcsak egyet: legalább kettőt-hármat is. Mert
van jó iskola és lesz jó munkahely. Csak ott születik sok gyerek, ahol
van jövő. És jövő csak ott van, ahol gyerekek születnek.
Hiszek ebben a Magyarországban – amely gyarapodik, nem pedig
fogy, mint a mostani. Küzdök ezért az álmomért. A politikába is ezért
tértem vissza.
Haza és haladás, Európa és szolidaritás – ez a program, amivel az
álmot megvalósíthatjuk!
Hiszek a hazámban, a nemzetemben.
Büszke vagyok az ezer évünkre, de bízom a következő ezer esztendőben is. Mondom újra: egy nemzetnek nincs nagyobb kincse, mint
a gyermek. Márpedig a fiatalok nem akkor vállalnak gyermeket, ha a
kormány megszégyeníti és megbünteti a nőket, akik csak egy
gyermeket szültek. Vagy nem szülhettek egyet sem… Hanem akkor,
ha megbecsüli a nőket. Nem kényszeríti őket például arra, hogy
válasszanak: anyaság vagy munka.
Anyaság és munka – én ilyen Magyarországban hiszek. Ahol a nők
lehetnek sikeres, a szakmájukban megbecsült emberek és jó anyák,
egyszerre.
Hiszek a haladásban.
A modernizációban, a szüntelen fejlődésben. Hiszek egy olyan
Magyarországban, amely nem bezárja az iskolák kapuit a gyerekeink előtt, hanem megnyitja azokat. Mert tudja jól, hogy az iskola,
az egyetem kapuja nemcsak tantermekhez és előadókhoz vezet,
hanem a tudás által egy jobb élethez is. És sok magyar ember
tudása, ha összekapcsolódik az Magyarországot hosszú időre
Európa válságálló, gyarapodó centrumához kapcsolja.
Hiszek Európában, az európai Magyarországban.
Például abban, hogy a nemzeti érdekeinket csak az Európai Unión
belül érvényesíthetjük hatékonyan. Szövetségkötéssel, nem pedig
gerillaháborúval. És nem is lobogva mindenféle keleti szélnek.
A nemzeti érdek ugyanis nem az, hogy a rossz kormányzás és a
felégetett szövetségek miatt elbukjunk több mint 1500 milliárd
forintot. Hanem az, hogy elhozzunk Brüsszelből legalább annyit,
amennyit az előző kormányok. Ez nemzeti érdek, ezért mindanynyiunknak tennünk kell. Ezért mentem el Brüsszelbe én is lobbizni.
Ezért örülünk, ha sikerül legalább csökkenteni a veszteségeket. Mert
ez közös ügy függetlenül attól, hogy ki van kormányon. És ezeket a
pénzeket 2014 után már egy másik kormánynak kell majd
hasznosítani, lehívni.
Végül, de távolról sem utolsó sorban: hiszek a szolidaritásban.
Hiszek abban, hogy Magyarország nem lehet olyan hely, ahol az
adórendszer a gazdagnak adja azt, amit a szegényebbtől elvett.
Ahol, mindenki annyit ér, amennyije van. Mert a magyarok nagy
többsége sokkal többet ér, mint amennyije van. Éppen ez a történelmi lemaradásunk. Hogy sokkal többre vihettük volna. Hogy az
elmúlt két évtizedben nem hoztuk ki Magyarországból azt, amire
hivatott.
És az új hosszú távú nemzeti megállapodás, társadalmi szerződés,
amelyet a szolidaritásról és a haladásról 2014-ben megkötünk, arról
szó: segítsük a törekvőt, a sorsán jobbítani akarót, hogy gyarapodjon
– hogy ötről a hatra jusson.
Nincs ennél sürgetőbb feladatunk. Nemcsak olyan honfitársaink
vannak ugyanis, akik az elmúlt két évben elhagyták a hazát. Olyanok
is vannak, akik úgy érzik: az elmúlt két évtizedben a hazájuk hagyta
el őket – a saját államuk fordított hátat nekik. Magára hagyta őket,
például azért, mert szegények.
Félmillió gyermek él szegénységben és ötvenezer gyermek éhezik a
mi modern európai országunkban. Ez az igazi botrány, ez valódi
szégyen! Még ma – két éve folyamatosan zsugorodó gazdaság
mellett – sem vagyunk olyan szegények, hogy ezt tétlenül nézzük,
hogy ezt hagyjuk!
2014-et követően úgy fogunk kormányozni, hogy Magyarországon
egyetlen gyermek se mehessen éhesen iskolába, egyetlen gyerek
se fekhessen le éhesen! Ez a számomra, magyarként, apaként – és
most már politikusként is –: becsületbeli ügy. Becsületbeli ügy,
amiből nem fogok engedni!
Tisztelt Barátaim!
Az az erő, amely 2010 tavaszán megmutatkozott, még ma is
megvan. Az ország még mindig változást akar. Ezért volt fontos nap
az a bizonyos október 23-a. A remény napja.
És ezért olyan nagy a felelőssége mindenkinek, aki ezt az új
reményt képviseli. Minél több a személyes hitele, annál nagyobb.
Minél magasabb a politikai támogatottsága, annál nagyobb.
Menjünk sorban!
Az LMP azt ígérte Magyarországnak, lehet más a politika. Ez az ő
felelőssége. Az LMP azonban kettétört ennek a súlya alatt. A párt
egy meghatározó része azonban vállalta a felelősséget. A párbeszédet a kormányváltásért, a párbeszédet Magyarországért.

Nehéz döntés, felelős magatartás: tisztelem őket ezért. Örülök, hogy
néhányan közülük elfogadták a meghívást, és itt vannak ma velünk!
Aztán itt van az MSZP felelőssége. Az MSZP nagy lépést tett
október 23-a után. Korábban még abban sem voltak egységesek,
hogy kell-e összefogás. Ma már csak az a kérdés a számukra, kikkel
és milyen feltételekkel vegyenek részt az összefogásban.
Értem az MSZP dilemmáját. A 2010-es történelmi vereségén
nemcsak túllépni akar, hanem tanulni is abból. Ez a régi párt
eltökéltnek látszik abban, hogy megújuljon. De még mindig nem
tudta lezárni a múltat. Még mindig magával cipel sok olyan terhet,
amely szavazók tömegeit tartja távol tőle.
A valóság az, hogy ma milliónyi olyan ember él Magyarországon, aki
soha nem lenne hajlandó az MSZP-re szavazni. Ám nagyon is el
akarja zavarni Orbán Viktor kormányát!
Az új, választási rendszer arra kényszerít minden felelős politikai
erőt, hogy eldöntse az ilyen dilemmákat. Aki nem tud szembenézni a
valósággal ma, az nem tudja valóra váltani álmát jövőre sem.
Mert 2014-ben nem egyszerűen kormányváltásra lesz szükség.
Szükség van arra is, hogy vége legyen mindannak, ami az elmúlt
negyedszázadban tévútra vitte ennek az országnak a sorsát.
Kormányváltás, korszakváltás – és jó kormányzás! Magyarországnak erre van szüksége. Így: mind a háromra, együtt. Különben
ismét csalódni fogunk.
Az MSZP-nek azonban nincs elég szavazója a kormányváltáshoz.
Nincs elég hitele a korszakváltáshoz és nincs elég szakértelme a
kormányzáshoz. Mindegyikből van neki sok, de egyikből sincs elég.
És 2014-ben a választók nem fogadják el magyarázatul, hogy sokan
voltunk, de nem voltunk elegen…
Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim!
Az elmúlt hónapokban az Együtt 2014 szervezetei számára is
Napnál világosabbá vált: mekkora felelősséget ró miránk az, amire
október 23-án vállalkoztunk.
Világos és választható megoldást kell kínálnunk a változást akaró
többségnek. Választhatót az új választási szabályok szerint is.
Megoldást azoknak, akik véget akarnak vetni az Orbán–Simicskarezsimnek. Megoldást azoknak, akik garanciát várnak, hogy 2014
után nem ugyanaz folytatódik, mint amitől 2010-ben szabadulni
akartak. Megoldást azoknak, akik nem a baloldali visszavágót várják
a politikától, hanem egy jobb ország győzelmét: nyugodt, gyarapodó
hétköznapokat.
Ez a mi felelősségünk.
Az Együtt 2014 az út a kormány leváltásához. Az Együtt 2014 az út
a magyar politika korszakváltásához. Az Együtt 2014 az út a
nyugalom megteremtéséhez. Az Együtt 2014 az út a jó és szakszerű
kormányzáshoz.
Ezért kell tehát párttá alakulnunk, és éppen ezért alakulunk is párttá.
Együtt, egyetlen nyitott, erős párttá.
Március 15-ig alkalmassá tesszük az Együtt 2014 szervezetét arra,
hogy bevonjunk mindenkit, aki segíteni, támogatni akar minket.
Támogatni munkával, szakértelemmel, pénzzel és szavazattal.
Sokan leszünk és jobbak leszünk, mint a régi politika képviselői!
2014-ben sokan leszünk és jobbak leszünk!
Kedves Barátaim!
Október 23-a óta járom az országot. Beszélgetek az emberekkel.
Naponta megtapasztalom, miként nő a remény, szerte az országban.
A remény, hogy meg lehet csinálni, hogy máshogy is lehet csinálni,
hogy lehet végre jól is csinálni…
Erről szólnak a zsúfolt fórumok és erről a bíztató levelek. Ez
hallatszik a vállalkozók, tanárok és orvosok suttogó bíztatásából. És
azoknak a hangos ösztönzéséből is, akik nem függenek az államtól.
Akik nem a kirúgástól, vagy szerződés felbontásától félnek, „csak” a
jövőtől.
Bizony, barátaim: félelem. Egy idős asszony például azt mondta
nekem legutóbb: „Miniszterelnök úr, én a gyerekeim helyett is jöttem.
Ők még nem mertek személyesen eljönni, mert az egyik lányom
tanár, a férje meg kisvállalkozó. De engem küldtek maguk helyett is.
Nekem már nincs mitől félnem.”
Magyarországon bizony megint sokan félnek. Évtizedek után újra
félnek. De közben a félelem csöndje alatt növekszik a remény is…
Azok az emberek, akikkel Békéscsabától Győrig, Szécsénytől
Oroszlányig találkoztam, pontosan tudják, értik, milyen nehéz, de
értékes válságkezelést vitt véghez ez az ország 2009 és 10 között.
Értik és értékelik az őszinte szót. Különbséget tesznek kormányzati
nagyotmondás és valódi teljesítmény között.
Kaptam tőlük sok nem várt elismerést, és még több bíztatást.
Köszönöm nekik innen is. Szeretném, ha tudnák: nem fogom
cserbenhagyni őket. Hallom, értem és megértem őket. Tudom, hogy
mit várnak tőlem. Akarom, hogy tudják: meg is fogom tenni. Végig
fogom csinálni!
Barátaim!
A bizalom kötelez. Tisztában vagyok a magam felelősségével is.
Először is: nem engedem szem elől téveszteni az október 23-án
meghatározott közös célt, az Orbán-kormány leváltását. Nem
engedek se elterelő hadműveletnek, se bekerítő manővernek. És
nem engedek azoknak a kisszerű politikai játszmáknak,
helyezkedésnek, önérdekű taktikázásnak sem, amelyeket nálam
jobban talán csak a választók unnak…
Másodszor: csak arra összpontosítok, hogy egyetlen nagy erővé

4. oldal
szervezzem a rezsim károsultjait. Az Orbán-Simicska rezsim
kárvallottjainak akaratát. A jogállamért aggódó civilek, a reményüket
vesztő diákok, a külföldön állást kereső orvosok és ápolónők akaratát. A megalázott tanárok és rendőrök, a megbántott nők és anyák
akaratát. A földosztás után is földönfutó gazdák és a devizahitelben
fuldokló családok akaratát. Az agyonsarcolt vállalkozók és az
unokáik jövőjét féltő nagyszülők akaratát.
Ezt a sokféle akaratot egységes erővé kell szervezni, különben csak
tehetetlen düh marad.
És harmadszor: tudom, ezeknek a honfitársaimnak az álmát és újraéledő reményét konkrét cselekvési programmá kell formálnom.
Választási programmá, aztán a jó kormányzás programjává. Mert
nem elég nemet mondani arra, ami ma van, igent is kell mondani

arra, ami legyen.
Magyarország reményét most mi képviseljük: mi, együtt. Ez a mi
felelősségünk. Ez az én felelősségem is. Ha erős az Együtt 2014:
erős lesz az ellenzéki összefogás és erős lesz a korszakváltás
kormánya is. Ezért dolgozom.
Gyertek velem, csatlakozzatok a remény koalíciójához! Mondjátok el
a szomszédoknak, a munkatársaknak, a barátoknak, hogy újra van
remény. Van remény, mert van erő, amely szembeszáll a reménytelenség kormányával. Van erő, amely érzi a fájdalmukat és a
csalódottságukat. Van erő, amely képviseli őket.
Csatlakozzatok az Együtt 2014-hez és hívjatok minél többeket:
csatlakozzanak hozzánk ők is! Hozzanak magukkal nem egy, de
még tíz embert! Jöjjenek el Március 15-én, hogy megmutassuk a

változást követelők erejét.
Elindítjuk a csatlakozási kampányt, hogy elérjünk mindenkit. Ha a
médián keresztül nem, akkor telefonon. Ha telefonon nem, akkor
interneten. Ha interneten nem, akkor majd személyesen. Településről településre, háztól-házig, embertől emberig megyünk.
Én, magam is eljutok az ország minden szegletébe, több tízezer
honfitársammal fogok beszélni és találkozni. Százezreket fogok
megszólítani, meggyőzni és bevonni az összefogásba! Hogy 2014ben elegen legyünk a remény koalíciójában.
Sokan leszünk és jobbak leszünk!
Egyenként elbuknánk, de együtt győzni fogunk!

A harmonikus tartalék tápanyag jelentősége

Hajtatott sárgarépa, hónapos retek, fejes saláta
előkészítése és Rosafert alaptrágyázása hajtatásban
A rövid tenyészidejű kultúrákban az alaptrágyázás szerepe még
fontosabb, mint általában. A rövid fejlődési ciklusok miatt
kisebb a beavatkozási lehetőség, ezért már az induláskor ki kell
alakítani a kedvező tápanyag állapotot. Az alaptrágyázás költsége és lehetőségei általában kedvezőek. Komplex mikroelemes, jól oldódó, de hosszabb hatástartamú megoldásra a
Rosafert kezelés szolgál.
Az alaptrágyázással, mint ahogy a neve is mutatja, megalapozzuk a
termesztésünket. Intenzív termesztés esetén, hajtatásban ezen felül
a növények életfolyamatainak szabályozását, fejlődésének gyorsítását, lassítását a különböző összetételű tápoldatozásra alkalmas
100 %-ban oldódó műtrágyákkal, míg az esetleges hiányokat, vagy a
növény fejlődésének élénkítését a speciális lombtrágyákkal oldjuk
meg. Most kifejezetten az alaptrágyázásról szól írásom, s ez nem
jelenti azt, hogyha ezt megcsinálja a termelő, akkor már elnyújtózhat
a karosszékben, mert már szedésig nincs is más dolga. A jó termelőt
a kevésbé jótól apróságok, odafigyelések különböztetik csak meg.
Az árbevételnél ugyanakkor ezek az apróságok nagyságrendeket
jelentenek a bevételben.
A z alaptrágyázás jelentősége az intenzív hajtatásban általában
nagy. Az induló tápanyagszintet és az induló tápelem arányokat
közvetlenül az alaptrágyázással állítjuk be. Miután az indulása a
teljes tenyészidőszakra meghatározó, az alaptrágyázásra érdemes
ennek megfelelően odafigyelni.
A rövid tenyészidejű fajtáknál az indítás jelentősége a fejlődési
fázisok rövid ideje miatt, még nagyobb. A tenyészidőszak alatt már
kisebb az esély olyan gyors beavatkozásra, mellyel időveszteség
nélkül kiküszöbölhetünk valamilyen fejlődési problémát. Az alaptrágyázásra, mely egyben indító trágyázás is, tehát nagyobb felelősség
hárul, ezért érdemes részletesebben átgondolni milyen összetételt,
mikor, hogyan juttassunk ki, hogy az a legcélszerűbb, leghatékonyabb legyen.

Korai hajtatott sárgarépa indító Rosafert
alaptrágyázása
Alapvető feladat az alaptrágyázással együtt a jó talajszerkezet kialakítása is, de szerves trágyát közvetlenül a sárgarépa alá ne
juttassunk ki. Célszerű az előző növényt nagyobb adagú szerves
trágyázásban részesíteni. Mindez természetesen nem vonatkozik a
szárított szerves trágyákra. A kezelt szerves trágyák nem járnak az
almos, vagy friss trágyák kockázatával. A talaj szerkezetét egyéb
szerves anyagokkal, szalma, tőzeg bedolgozásával is tudjuk akár
kombináltan, megfelelően javítani.
A talajszerkezet javítására a talajjavító riolit tufa, a Rátkalite
használata kiemelten javasolt. Nagyon széles területen kifejtett
kedvező, valamint több éves hatása illetve hatástartama miatt a
kezelés több mint egyszeri beavatkozás. Szerkezet javításán túl,
tápanyag összetétele a pythiumos fertőzések terjedését mérsékli.
Az alaptrágya összetétele elsősorban a talaj típusa és tápanyag
ellátottsága alapján alakul. Homokon viszonylag magasabb indító
kálium szintre van szükség. Egyébként is magas kálium szintet kell
biztosítani a jó minőségű sárgarépa termesztéséhez. A még hűvös
kora tavaszi időszakban különösen kockázatos, ha induláskor
magas a nitrogén szint, illetve a nitrogén aránya.
Előző kultúrában szerves trágyázott, harmonikus tápanyag és jó
foszfor ellátottságú területen az indításra a Rosafert 5-12-24
komplex összetétel használható. Adagja magasabb EC-jű, tehát
jobb ellátottságú talajon 30-50 g/m2 legyen. Alacsonyabb ellátottságnál, ha az EC 0,5 körül van 60-80 g/m2 adagot használjunk.
Amennyiben gyengébb tápanyag ellátottságú talajon termesztünk, az
indító alaptrágyázásra inkább a Rosafert 12-12-17 összetételt
válasszuk. Adagolása megegyezik az előző Rosafertnél javasoltakkal.
A komplex alaptrágya kiegészítésére szükség lehet, ha egyes
tápelemekből hiány van. Ugyancsak a Rosafert 12-12-17 összetétel
jó választás, ha ősszel valamilyen alaptrágyát mély bedolgozással
használunk, és a tavaszi kezelést csak starterként kívánjuk

alkalmazni. Ekkor természetesen sekélyebb bedolgozással,5- 15 cm
körüli mélységben kisebb adagot, 20-30 g/m2 Rosafert 12-12-17
komplexet dolgozzunk be.
A mésztrágyázásra van kiegészítésként leggyakrabban szükség. A
jól felvehető kalciumot a szemcsés, folyamatos oldódású WAP MAG
mikroelemes kalcium-magnézium alaptrágyával pótolhatjuk.
Kijuttatása a magas magnézium tartalom miatt homokon különösen
fontos és előnyös. A magnézium szintje amúgy is alacsony, emellett
nagyon könnyen ki is mosódik. A kalcium tartósabb pótlására,
mészhiányos talaj talajjavító kezelésre gipszezéssel van lehetőség.
Lúgos talajokon a kémhatást nem emelő, inkább csökkentő gipsze2
zést is célszerű elvégezni. Legalább 50 g/m adaggal kell és célszerű
kezelni még akkor is, ha kimondott hiány nem áll fenn. Alacsony
felvehető Ca szintnél 100 g/m2 adaggal folyamatos Ca ellátást
alapozhatunk meg. A bedolgozást azonban gipsz kezelés esetén
korábban el kell végezni a lassabb oldódás miatt. A gipsz kezelés
további előnye, hogy a kémhatás emelkedését megakadályozza.
Az alaptrágyázás ideje lehet röviddel a vetés előtt is, ha nedves
talajon tudjuk elvégezni az alaptrágya, illetve szükség esetén
mésztrágya bedolgozását. Ha a talaj nedvességtartalma nem
megfelelő, az alaptrágyázást a bedolgozás mélységéig öntözzük be.
A Rosafert komplex alaptrágyák oldódása gyorsan megkezdődik,
egy hét elegendő a vetésig, melyre a talaj ülepedése miatt amúgy is
szükség van. Az alaptrágya bedolgozásának mélysége legalább
20 cm legyen, és a bedolgozást kövesse beöntözés, ha azt a vetés
előtt röviddel végeztük el.
Microphos MoZn speciális startertrágyázás kivitelezése új lehetőség a kultúra indításában. Amennyiben az alaptrágyát a szükséges
mélységben bedolgoztuk, lehetőség van közvetlenül a vetés előtt
speciális starter kijuttatására. A Microphos MoZn mikrogranulátum
starter gyors oldódású, csírázást kímélő, ezért közvetlenül a
vetőmag közelébe is kerülhet kockázat nélkül. A Microphos MoZn
adagja a magas hatóanyag tartalom miatt igen alacsony, 4-5 g/m2 . A
vetés előtti magágy készítéssel néhány cm-re, a vetés tervezett
mélységéig elegendő bedolgozni, és az öntözéssel a gyökérzetet
követve mozog a tápanyag. A vetés után a felszínre is szórható
amennyiben felső öntözéssel az a gyökeresedésig lejuthat a csírázó
magvakhoz. Amennyiben granulátum szórására alkalmas vetőgéppel
rendelkezünk, úgy a vetéssel egy menetben közvetlenül a vetőmag
mellé juttassuk ki a Microphos MoZn-et, hatását így tudja a
legjobban kifejteni.

Hajtatott hónapos retek alaptrágyázása
A hónapos retek alaptrágyázására a leginkább érvényes a tenyészidő rövid időtartama miatti a hangsúlyos szerep. A káliumigényes
hónapos retek korai termesztésénél a rossz tápelem arányok, a
túlzott nitrogén ellátás, még kockázatosabb.
Az alaptrágyázás kivitelezését meghatározza a nagyon sekély
gyökérzóna.
Az alaptrágya összetétele a gyökérzöldségeknél általában alkalmazott kálium túlsúlyos legyen. Az adagot természetesen befolyásolja a szerves trágyázás ideje és mennyisége. Vegyük figyelembe,
hogy minél frissebb és minél nagyobb adagú a szerves trágyázás,
annál nagyobb a kezdeti nitrogénszolgáltatás. Ezzel pedig a
vegetatív túlsúly, tehát a túlzott növekedés, a gumóképződés elhúzódása, vagy elmaradása. A szárított, kezelt szerves trágyák
használatakor ilyen kockázat nem áll fenn.
A Rosafert 5-12-24 komplex alaptrágyázás javasolható harmonikus
ellátottságnál, általános körülmények között. Adagja 30-50 g/m2
legyen, de gyengébb ellátottságú talajon se emeljük a mennyiséget
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60-70 g/m fölé. Tápanyagban szegény, nitrogénhiányos talajon,
tehát gyengébb homoktalajokon használhatjuk a Rosafert 12-12-17
összetételt, az előzőekben javasolt adaggal.
Az alaptrágyázás ideje hasonlóan az egyéb hajtatott zöldség-

féléknél javasoltakkal nedves talajon a vetés előtt legalább egy héttel
legyen. Illetve ha szükséges, az alaptrágya és kiegészítő anyagok
bedolgozása után öntözzünk, a bedolgozás mélységéig. A bedolgozás mélysége, ha csak a hónapos retket vesszük figyelembe, ne
haladja meg a 15-20 cm-t.
Ha meszezést, egyéb tápanyag kiegészítést is végzünk, természetesen mélyebb bedolgozásra van szükség. Ekkor azonban a
nagyobb alaptrágya adagot a szükséges mélységbe dolgozzuk be. A
retek közvetlen indító ellátására A Rosafert 12-12-17 komplexet
válasszuk. Adagja 20-30 g/m2 legyen és csak sekélyen, maximum 15
cm mélységre dolgozzuk be 7-10 nappal a vetés előtt.
Bedolgozott alaptrágya mellett a hónapos reteknél is lehetőség van
a vetés előtt közvetlenül startertrágyázásra a Microphos MoZn
mikrogranulált starterrel. A starter vetésmélységig bedolgozható, de
a felszínen maradás sem gond. Amikor a vetést követően intenzívebb öntözést végzünk a gyorsan oldódó starter a csírázó, fejlődő
gyökerekhez jut, majd együtt mozog azokkal.

Fejes és jégsaláták előkészítése, alaptrágyázása
Tápanyagigénye nem kiemelkedő, de sokkal érzékenyebb a zöldségfélékben átlagosnál a tápanyagellátás hibáira. A tápanyagellátás
minőségére finom és érzékeny gyökérzete miatt is érzékenyen
reagál. Klór és só tűrő képessége is alacsony. Nagyon erősen reagál
a talaj növényvédő-szer maradékaira, az esetleges talajfertőtlenítő
szerekre. Ezt azért is feltétlenül tudni kell, mert sárgulásának, vagy
éppen pusztulásának leggyakrabban nem a tápanyagellátás az oka,
így az esetek többségében annak korrekciója sem hoz kielégítő
eredményt.
Az alaptrágya összetétele és mennyisége a fejes és jégsalátáknál
a gyökérzöldségekétől jelentősen eltér. Alapvető szempont, hogy a
fejes saláta és jégsaláták induló só szintje lehetőleg alacsony
legyen. A jó szándékkal kijuttatott nagyobb mennyiségű alap és
startertrágyával éppen ellenkező hatást váltunk ki. A magas só szint
miatt, mely gyakran az előveteményből is adódik, a kiültetés után
végtelennek tűnően elhúzódik a gyökeresedés, a növények szinte
visszafelé fejlődnek, a belső levelek sötétek, görcsösen hullámosak,
kicsik maradnak.
Általában jó és harmonikus ellátottságú talajon a Rosafert 12-12-17
komplex ideális indító alaptrágya. Adagja a talaj só szintjétől, illetve
ellátottságától függően 20-40 g/m2. Viszonylag magasabb nitrogén
aránya, valamint teljes tápelem sora a nitrogénigényes salátáknak
kedvező.
A mésztrágyázást kiemelten kell kezelni. A fejes saláták különösen
érzékenyek a könnyen felvehető kalcium tartalomra, de a jégsalátáknál is fontos. Különösen változékony időjárás esetén, illetve a
hajtatásban a szellőzés és magas páratartalom miatt fokozódik a
kalciumhiány kártételének veszélye. A saláták mésztrágyázását
legcélszerűbb a magnéziumot és mikroelemeket is tartalmazó WAP
MAG műtrágyával végrehajtani. A szemcsés WAP MAG folyamatos
tápanyag leadású speciális alaptrágya. Gipszezéssel a talajjavító
meszezést végezhetjük el, amennyiben mészhiányos talajról van
szó. A kémhatás szempontjából a gipszezés lúgos talajon feltétlenül
javasolt, és 70-100 g/m2 mennyiséggel végezhetjük el az alaptrágyázással egy menetben. Gipszes meszezés esetén azonban a
bedolgozást korábban célszerű elvégezni a lassabb oldódás miatt.
A saláták alaptrágyázását kimondottan indító alaptrágyaként kell
kezelnünk, mert a tápanyagot legfeljebb közepesen mélyre, 15 cm
körülire szabad bedolgozni.
Microphos MoZn mikrogranulátum starter sorkezeléssel is ültethetjük
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a salátákat. Adagja csak 3-4 g/m legyen, és nem javasolt ennél
magasabbat alkalmazni. A felszínre szórt mikrogranulátum felső
öntözés mellett kiválóan segít a gyökeresedésben, indulásban.
Horinka Tamás
kertészmérnök

5. oldal

Homoki Gazda január
Az előző lapszámra több reakciót is kaptam, ebből egy névvel,
címmel ellátottat az írójának megnevezése nélkül közzé teszek,
s egyben a rá adott választ is.

Tisztelt Knipf Róbert!
Olvastam a „Homoki Gazda Ingyenes mezőgazdasági információs és kereskedelmi lap” 2013 Januári számát. „A
rasszizmus ott kezdődik, amikor az elkövetők származása a fő
érv!” című írásának elolvasása után döntöttem, hogy véleményem megosztom Önnel:
Írásában Bayer Zsolt Január 5-én kelt levelét boncolgatja.
Véleményem szerint Bayer Zsolt írásában kihangsúlyozta, hogy
azok a széles kört megmozgató gondolatokat a cigányság
bizonyos csoportjára érti és nem az egész cigányságról beszél.
Ha végig gondoljuk ez akár a „fogat fogért” életfelfogás is
lehetne. Tévedés ne essék én nem megvédeni szeretném a
képviselő urat, de a teljességhez hozzátartozik. Bayer Zsolt
nem beszélt a becsületesen dolgozó, társadalomba beilleszkedett cigányokról.
Véleményem szerint, észre kellene venni, hogy bizonyos erők
azon dolgoznak, hogy a magyarságot és a cigányságot összeveszítsék és ez idő alatt gazdasági érdekcsoportok tarvágást
végeznek a MAGYAR NEMZETEN. Én úgy látom, a FIDESZ
bizonyos tagjai is látják ezt az összefüggést. Amennyiben
valamelyik oldalon állást foglal valaki, azzal a hátsó erőket
támogatja. Kizárólag úgy segíthetjük Magyarországot, ha a
cigányságot és a magyarságot kibékítjük egymással. Ez az
igazi munka!
Másik írásában, ahol Kövér László feleségének kinevezéséről
beszél, gyakorlatilag a nőket egységében sérti meg. Ha egy
nőnek fontos tisztséget tölt be a férje, akkor Ön szerint a nő már
csak krumplit pucolhat? Nem ezt a világot éljük! Amit Ön sugall,
az is elképzelhető, de kérem, fogalmazza meg konkrétan. Azt
meg nem lehet, mert még a végén a hölgy beperelné! A folytatást Önre bízom.
A következő gondolatomért előre is elnézést kérek:
Nem kétlem, amikor útjára indította információs lapját nemes
szándékok vezérelték, de időközben elvakította a gyűlölet.
Legalábbis a sorok mögül ez rajzolódik ki. Lassan ez a lap az
elégedetlenség és a gyűlölet lapjává válik. A magyarságnak
szüksége van a jóra, a jó hírekre is. Kérem, találjon az életben
valamit aminek örülhetünk és azt is olyan lelkiismeretesen
ossza meg olvasóival!
Áldja meg Önt az Isten és vigyen Fényt az életébe!
Balástya, 2013-01-29

Köszönöm az észrevételét.
Két-három megjegyzésem lenne a leírtakhoz:
Sajnálatos módon Bayer Zsolt nem a cigányság bizonyos csoportjára érti. Nagyon egyszerű a bizonyítás: „A tények pedig ezek: a
cigányság jelentős része nem alkalmas az együttélésre.” A cikk
elejéről egy idézet, s ezt nem lehet félre érteni, csak akkor ha erősen
narancssárga szemüvegen keresztül nézzük a világot. S ne értse
félre, inkább legyen valakinek meggyőződése mint, hogy csak úgy
éljen bele a világba. Nem a párt állás vagy szimpátia dönti el az
ember értékét a társadalom számára, hanem, hogy mit tesz a
társadalomért. A szomorú az, hogy Orbán Viktor hazajött, s a
FIDESZ teljes mellszélességgel kiállt utána az újságíró mögött. S
tárgyi tévedés, hogy Bayer Zsolt képviselő volna. Félig sváb, ahogy
én is, de eszemben nem jutna ebben az esetben származási alapon
megvédeni. A fő gondom éppen az, hogy származás alapján minősít.
S ha már ez alapján minősít, akkor mért nem írta azt is meg, hogy a
sértett is cigány származású. Ha cinikus akarok lenni, akkor akár azt
is mondhatnám, mint egy pár rasszista, hogy egymást szurkálták, mi
közünk hozzá. S lehetne még tovább folytatni a gondolatot, de nem
teszem. Ha Bayer Zsolt írásának nem a gyűlölet keltés lett volna a
célja, akkor azt is megírta volna, hogy az áldozat is cigány, vagy
egyáltalán nem írt volna a származásukról. Bayer Zsolt cikkével
éppen azokhoz az erőkhöz tartozik, akiket Ön is említ: „bizonyos
erők azon dolgoznak, hogy a magyarságot és a cigányságot
összeveszítsék és ez idő alatt gazdasági érdekcsoportok tarvágást
végeznek a MAGYAR NEMZETEN.”
Bekk Mária kinevezését egy szóval nem kommentáltam, amit Ön
belelát az-az Ön dolga. mondhatnám azt is, hogy rossz az, aki
rosszra gondol. De feltételezem Önnek is beugrott, hogy bizonyára
csak véletlenül, de kísértetiesen egyezik a történet azzal, amikor
Handó Tündét, Szájer József feleségét, az Országos Bírósági
Hivatal elnökének nevezték ki, s mellesleg Orbán Viktor feleségének
Lévai Anikónak a barátnője. Akár mind a két hölgy lehet a szakmájában nagyszerű is, mégis a gyanú árnyéka vetődik kinevezéseikre.
Azzal pedig, hogy nem kommentáltam az írást még messze nem
érzem úgy, hogy a nőket egységében sértem meg. Attól pedig nem
vagyok megijedve, hogy a hölgy, vagy bárki más beperelne, ha így
lenne, ahogy Ön feltételezi, akkor a sok „nem szól szám, nem fáj
fejem” embertársamhoz csatlakoznák.
Az utolsó gondolatához pedig csak annyit, hogy nem vakított el a
gyűlölet, lehet ugyan egyoldalúan nézni a világot, de jobb szerintem ,
ha realistán nézünk a jelenbe, jövőbe és még a múltba is. Ajánlom
figyelmébe, hogy a Homoki Gazda 2008-as szeptemberi számának
első oldalát nyissa meg, amióta elkezdtem politikai tartalmú írásokat
megjelentetni http://www.homokigazda.com/archivum/2008/9/1.
Senki sem vádolhat azzal, hogy akkor is a FIDESZ-t szidtam volna.

Egy közös van az akkori és a mostani írásaim között. A mindenkori
hatalmon levő erők el……. (mindenki helyettesítse be a neki
tetszővel), visszaélései ellen emeltem fel a szavamat, s harcolok a
magam eszközével, a saját pénzemből. Nem párt pénzből, nem
állami pénzből, nem önkormányzatiból van kiadva az újság, hanem a
sajátomból. S szívesen veszem, ha Ön ír nekem olyanról, aminek
örülhetünk.
Tisztelettel: Knipf Róbert
főszerkesztő

Homoki Gazda, 2008 szeptember

Válaszom után megjegyzés nélkül egy
Köszönöm válaszát e-mail érkezett.
Sajnos az írás azon része elmaradt, hogy
minek is örülhetnénk, pedig szívesen
leközöltem volna azt is. A levél írója valószínűleg még keresi,
sajnos mink is. De bárkitől szívesen veszek olyan írást aminek
önfeledten örülhetünk.
Az internettel nem rendelkezőknek egy rövid idézet a 2008
szeptemberi lapszámból, amikor még a kormány vezetője
Gyurcsány Ferenc volt:
A lap 2004-es indulása óta megpróbált még véletlenül sem
semmilyen politikai irányultságot mutatni, mégis most szakítok
ezzel a nemes, de nem célravezető hagyománnyal. Nem arról
van szó, hogy balra vagy jobbra, jobbra vagy balra állnék, de
nem akarom elhinni, hogy ebben az országban fontos
döntéshozó helyeken csupa hozzá nem értő dilettáns hoz
döntéseket a mi fejünk felett a mi kárunkra, s rászoktatnak
bennünket a hallgatásra! Tönkretéve egy ország mezőgazdaságát önös érdekből, leszarva sok ezer embert aki a
mezőgazdaságból kíván megélni. Volt dinnye botrány, van alma
botrány, van gabona botrány, lesz kukorica botrány, van
felvásárlási botrány. Mi kell még. Adjuk el a földjeinket, hogy
egyesek spekulációs célokra felvásárolják, mert jó időben, jó
helyen voltak, s még mindig nem elég, mert még nem elég nagy
a földterület, még nem elég nagy a jacht az Adrián, s nincs egy
másik Dominikán, vagy csak a magán helikoptert kell lecserélni.
...

Kelés és kiültetések starter kezelése

Legyen villámstart a jó eredményhez
A starter kezelések jelentősége a dinamikus indulás szempontjából meghatározó. A fiatal növények kis gyökérzetének
legjobban a közvetlen ellátás felel meg. Tápoldattal és starter
lombtrágyázással valóban közvetlen ellátást végezhetünk.
Rövid, de annál fontosabb időszakról van szó. Az erőteljes
indulással, egyenletes fejlődéssel a koraiság, az első termések
kötését is jelentősen befolyásolhatjuk. A kezdeti előny a teljes
tenyészidőre kedvezően hat.
A kelések, illetve a palántázott állomány, gyökeresedés alatt legbiztosabb tápanyagellátását a tápoldatozás jelenti. A növekedés
ütemének megtartása nagyon fontos a korai szakaszban. Ugyanúgy
oda kell figyelni a vegetatív túlsúly, a túlzott növekedés megelőzésére, mint a generatív túlsúly kialakulását jellemző növekedés
leállására.
Kiegészítésként a megfelelő lombtrágyázást kell alkalmazni az
indulás serkentésére, a kiültetési stressz megfelelő kezelésére.

figyelmét elkerüli. Gyakran éppen a miatt alakul ki a túlzott növekedés, vagy sárgulnak a növények, a termelő pedig a tápanyagellátásban keresi a hibát. A rossz gondolatra végzett változtatások
pedig a tüneteket tovább rontják. Fűtetlen hajtatásban a kora tavasz
2
időszakban a napi vízigény 1 l/ m .
Ha a kiültetett növények növekedése kissé erős, magasabb töménységgel foghatjuk vissza a vegetatív túlsúly kialakulását. Lassabb
növekedésű, fejletlenebb állományban inkább az alacsonyabb
töménységet tartsuk.
Kiültetés, kelés után hidegebb talajon a gyökeresedés serkentésére
gyökérzöldségekben, egyéb korai kultúrákban a magasabb foszfor
tartalmú Monokálium-foszfát kezelésre is szükség lehet. A tápoldat
töménysége 0,1 % körüli legyen és a felhasznált mennyiség 10-15
g/m2 legyen hetenként.
A tápoldat a levélen is jól felvehető, ezért nem célszerű tiszta vízzel
lemosni.

Starter lombtrágyázás
A starter tápoldatozás
Jelentősége az azonnali és komplett ellátásban van. A leggyorsabb
beavatkozási lehetőséget nyújtja, ha a növekedésben irányításra
van szükség. A starter tápoldatozás standard alapanyaga, a
Rosafert 15-30-15 foszfortúlsúlyos, teljes mikroelem soros komplett
starter kimondottan az indulásra optimalizált összetétel. Már a
palántanevelés utolsó fázisában célszerű megkezdeni a használatát,
majd a kiültetés alapos beöntözésére javasoljuk. A palánták beöntözését 0,1-0,15 % töménységgel végezzük el, majd a starter
tápoldatozást hasonló töménységgel végezhetjük a következőkben.
A kijuttatott tápanyag mennyisége 10-15 g/m2 legyen hetenként.
A kijuttatott víz mennyisége rendkívül fontos, de sok termesztő

A lombosodó növényeknél lehetőség van már fiatal korban is hatékony lombtrágyázással segíteni az indulást. Starter lombtrágyázással valóban azonnali hatást érünk el, hiszen szinte percekkel a
kezelés után a feldolgozás helyére kerül a tápanyag egy része.
Gyökér starter jöhet legelőször szóba a starter lombtrágyák között,
mely klasszikus foszfor túlsúlyos tápanyag. Gyorsasága mellett
előnye, hogy kalciumot és kevés nitrogént is tartalmaz, melyekre az
induláskor szintén szükség van. Sorkezeléssel már célszerű a néhány
lombleveles állapottól 0,4-0,6 % töménységgel a hetenkénti kezeléseket megkezdeni.
Fosfitex starterkezeléssel kettős hatást fejtünk ki az állományra. A
tápanyagellátás mellett a biológiailag aktív foszfor hatóanyag, a
foszfit, az ellenálló képesség növelésére is alkalmas. Erősíti a

növényeket, javítja a növényvédelem hatékonyságát. Sokkal jobb
lesz a növények stressz tűrő képessége a foszfit használattal. A
Fosfitex Zn/Mn kiemelhető előnye a magas mikroelem tartalommal
is összefüggő erős gyökérregeneráló hatás. Hideg, víznyomás,
túlöntözés miatt károsodott gyökérzet újraindítására kiválóan
alkalmas készítmény.
A kiültetési stressz kezeléséről külön kell szólni. A starter lombtrágyázás mellett gyakran szükség van a kiültetés után fellépő
sárgulás, növekedés leállás, a kiültetési stressz kezelésére. Az ok
a tápanyag és vízfelvétel időleges leállása, melyet megfelelő
lombtrágyázással kezelhetünk. A nitrogénben gazdagabb, mikroelemes műtrágyák közül legjobb választás a Rosasol 30-10-10,
vagy a szintén mikroelemes Rosasol 24-8-17 lombtrágya kezelés
0,5-0,7 %-os töménységgel, amit természetesen a növényvédelemmel egy menetben is elvégezhetünk. A kezelést a szokásos 7-10
napos lombtrágyázási fordulónál rövidebb időnként, öt napon belül
megismételhetjük.
Horinka Tamás
kertészmérnök

NYERTES PÁLYÁZAT: Fiatal gazda 2012! (2100385003)
Berényi György Miklós EV; 6782 Mórahalom, V. körzet tanya 68.
Mobil: +36-30-9120-817
Friss zöldség termesztő kisvállalkozás indult!
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Egy új fonálféregölő Lemosó permetezés, igen-nem!
- Nemacur 240 CS
A zöldségkertészetek állandó problémájára, a fonálférgek elleni
küzdelemre nyújt egy új, hatékony megoldást a tavalyi évtől a
Makhteshim Agan Hungary által forgalmazott Nemacur 240 CS.
Az Európa számos országában már ismert és jól bevált készítmény
hatóanyaga, a fenamifosz, a szerves foszforsav észterek csoportjába
tartozik. A hatóanyag egy speciális mikrokapszulába zárva van jelen a
Nemacurban, amely folyamatos feltáródást, a talajban folyamatos jelenlétet, ezzel rendkívüli hatástartamot biztosít. Kiemelkedő hatékonysággal rendelkezik a különböző fonálféreg-fajok (Meloidogyne, Heterodera, Globodera, Pratylenchus) ellen. A hatóanyag kedvező tulajdonságai következtében a készítmény a növényben jól transzlokálódik,
azaz a gyökéren keresztül felszívódik és a növény többi részébe is
eljut. Ennek köszönhetően jó mellékhatással rendelkezik a levéltetvek,
tripszek és levélatkák ellen is.
A Nemacurral végzett talajfertőtlenítést vetés, illetve palántázás előtt
vagy után, csepegtető öntözés formájában, a készítményt az öntözővízhez keverve kell elvégezni, egy vagy két alkalommal.
Egyszeri kijuttatás esetén a dózis 30-40 l/ha. Osztott kezelés esetén
az egy alkalommal kijuttatható legmagasabb dózis 20 l/ha. A két
kezelés között legalább 10 napnak el kell telni.
Különleges előnyei:
- Szisztémikus készítmény kontakt aktivitással
- Jól transzlokálódik a növényben. Mind a xilem, mind a floem rendszerben jól mozog, azaz mindkét irányban mozog a növényben,
gyökéren keresztül felvéve a levelekbe is eljut, míg levélzetre
juttatva a gyökérzetbe is eljut.
- A fonálférgek a fejlődési ciklusuk minden pontján rendkívül érzékenyek a készítményre
- A Nemacur kijuttatása nem igényel az eddigi gyakorlattól eltérő
technológiát
- A készítmény zárt öntözőrendszerben történő kijuttatása miatt
nem érintkezik a hasznos élőszervezetekkel
A Nemacur 240 CS felhasználása hazánkban üvegházban nevelt
(hajtatott) paprika és uborka kultúrákban engedélyezett, Európa
számos más országában akár mikro szoros kijuttatással is több
kultúrában engedélyezett. A Makhteshim Agan Hungary-val közösen
azon vagyunk, hogy végre legyen egy gyökérzöldségekben engedélyezett fonálféreg ölő, de jelenleg még nem engedélyezett így
felhasználása ezen kultúrákban még Tilos!
Knipf Róbert (növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök)

Régi, új fonálféregölő
a Nemathorin 10 G
és a Nematox 10 G
Ezt a fonálféregölőt a termelőknek már nem kell bemutatni, hiszen 9
éve kapható a magyar piacon. Aktualitását az adja, hogy az idei évtől
paralel importban cégünk újra behozta a bevezetéskori kiszerelésben
10 kg-os kiszerelésben s többek között ezért, valamint megelégszünk
kisebb haszonnal ezért jelentősen olcsóbban tudjuk forgalomba
hozni. S még egy újdonság, a Nemathorin 10G 10 kilogrammos
kiszerelését engedély alapján kiszereljük 1kg-os kiszerelésbe is,
ezzel lehetőséget biztosítva a kiskerti felhasználásra is. A beazonosíthatóság miatt azonban az 1 kg-os kiszerelésnek más nevet
kellett adni, ezért ennek a neve Nematox 10 G. Mivel a Nematox a
Nemathorinból kerül kiszerelésre ezért mindenben, felhasználásban,
hatékonyságban egyebekben a Nemathorinnal azonos.
Mindkét fonálféregölő kapható a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft
boltjaiban, illetve a velünk szerződésben álló gazdaboltokban.
Knipf Róbert (növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök)

Mórahalom
(62) 580 317

Zákányszék
Kistelek
(62) 290 521 (62) 257 879

A növényvédő szeres permetezések elterjedésével a kezdeti
időszakokban, szinte elmaradhatatlan művelet volt a gyümölcsfák
őszi, téli, de akár kora tavaszi
lemosó permetezése is. Az
idősebbek még emlékeznek a
DNOC vagy más néven sárga
méreg nevű szerre, vagy a még
a közeli múltban is használt
bárium-poliszulfidos lemosó
szerekre. A hatékonyságukkal
nem volt baj, de a környezetre,
vagy a felhasználókra való
veszélyességük miatt kivonták
őket. Felváltotta ezeket a szereket az ásványi olajos lemosó, s
mellette a különböző réz és kén,
valamint ezek különböző kombinációi. S újabb határra értünk,
amikor az ásványi olajos készítményeket is kivonják a forgalomból környezet terhelésük
miatt. Mellette párhuzamos irányzatként a felszívódó szerek
elterjedésével, s a gyártók propagálásával egy időre tért hódított,
hogy a lemosó permetezést akár el is lehet hagyni, megoldunk
mindent az állomány permetezésekkel. Nos ez az elképzelés hamar
megbukott a gyakorlatban, így a különböző gyártók is már azt a
szakmai véleményt osztják, hogy egy-vagy két lemosó permetezéssel a kórokozókat, kártevőket vigyük le a legalacsonyabb
szintre még a kihajtás előtt, s majd utána avatkozzunk be a
különböző felszívódó szerekkel. Így már elterjedt nézet az okszerű
növényvédelemben, hogy a lemosó permetezés elhagyhatatlan
eleme a lemosó permetezés. S mégis sokszor az életben nem ez
történik. Az elmúlt évek belvize, aszálya, fagykára a gazdák
hozzáállását megváltoztatta: Nem adott semmit, nem is kap semmit!
– nézet, ugyan lehet, hogy az adott év költségeit drasztikusan
csökkentette, de egyben megkérdőjelezte azt is, hogy az adott
gyümölcsös fog-e bármikor még plusz bevételt adni. Hiszen az
elhanyagolt, kondíciójában is leromlott, fertőző képletekkel, rovar
kártevőkkel felszaporodott állományok növényvédelmére többet kell
költeni, nagyobb odafigyelést igényel. Talán még nem késő, hogy
egy viszonylag komplex védelmet biztosító anyaggal az elmaradt
munkálatok egy jelentős részét pótoljuk, s újra termő, örömet és
bevételt biztosító ültetvényünk legyen. Ez az anyag nem más, mint a
már sokak által használt és ismert Magyar Termék a VEGESOL
eReS! Széles hatásspektrumú, rezet ként és növényi olajat
tartalmaz, azaz mind a két nagy gombacsoport ellen hatásos, s a
benne lévő adalékolt növényi olaj a jó tapadás biztosításán túl, a
védekezés nagymesterei, a gyapjas vértetvek és a pajzstetvek,
valamint az áttelelő egyéb rovarok ellen is gyérítő hatással
rendelkezik. Nagy előnye még, hogy széles a felhasználhatósága,
így például, a kis kertekben, ahol sokféle gyümölcsfából egy-egy
példány található, ott bátran használhatjuk, s egy permetkeveréssel
a gondjaink jelentős részét csökkentettük. S ha még mindig maradt a
növényvédő szerből, akkor sem kell a szekrény legmélyére tenni,
hogy majd egy év múlva használjuk, hiszen a legkülönbözőbb
kultúrákban használhatjuk az év folyamán a baktériumos betegségek, a peronoszpóra félék, de a lisztharmat félék ellen is. A
leggyakoribb betegségek mint a szeptória, alternária, peronoszpóra,
varasodás, almafélék és csonthéjasok moniliája, csonthéjasok
tafrinás levélfodrosodása, almafélék, csonthéjasok, zöldségfélék
lisztharmata ellen is hatásos. A réz, a kén mellett növényi olaj alapú
hatás és tapadásfokozó adalékanyagot is tartalmaz. Az adalék-

Felhívás

10 kg-os áfásan
1 kg-os áfásan
5 literes áfásan
1 literes áfásan

93 885 Ft/db
11 430 Ft/db
59 415 Ft/db
12 975 Ft/db

30 kg/ha
30 kg/ha
30 liter/ha
30 liter/ha

Kultúra
almatermésüek
szőlő
csonthéjasok
káposztafélék
(szabadföldi)
uborka
(szabadföldi)

Károsító
fuzikládium, almafalisztharmat, monilia
szőlőperonoszpóra,
lisztharmat
monilia
peronoszpóra,
lisztharmat
peronoszpóra,
lisztharmat

Dózis l/ha

Kijuttatáshoz
szükséges víz; l/ha

5,0

800-1500

4,0 - 5,0

500 - 800

5,0

800 - 1500

4,0 - 5,0

500 - 800

4,0 - 5,0

500 - 800

Javasolt technológia:
Almafélékben gombás eredetű megbetegedések ellen a tavaszi és a
késő őszi időszakban lemosó permetezés formájában célszerű
kijuttatni. A védekezéseket rügypattanástól zöldbimbós állapot végéig
lehet elvégezni 2-3 alkalommal 7-10 naponként. Szőlőben a kezeléseket a lisztharmat és/vagy a peronoszpóra várható megjelenésekor
preventíven szükséges elkezdeni 3-4 leveles állapotban, majd
fürtzáródásig 4-6 alkalommal 7-10 naponként szükséges megismételni. Virágzás előtt a magasabb, utána az alacsonyabb dózist kell
használni. Őszi- és kajszibarackban rügyfakadástól pirosbimbós
állapotig, szilvában, meggyben és cseresznyében fehérbimbós állapotig lehet védekezni. Ősszel lombhullás kezdetén a permetezés
ismétlése ajánlott. A védekezést nagy lémennyiséggel, lemosás
szerűen kell elvégezni. A káposztafélék betegségei ellen a melegebb
időjárás beköszöntével június elejétől augusztus végéig 5-6 alkalommal szükséges védekezni preventív jelleggel. Uborkában 4 leveles
állapotnál preventíven 3-4 alkalommal kell védekezni 5-7 naponként.
A készítmény 25oC feletti hőmérséklet estén perzselést okozhat. A
készítményhez nedvesítőszer hozzáadása nem szükséges.
Kiszerelése: 0,2 l; 1 l; 5 l; 20 l
Kiskerti felhasználás esetén a 0,2 l lemosó permetezéskor 20 liter
permetléhez elegendő. Állománypermetezéskor 40-50 ml kell 10 liter
permetléhez.
Kapható minden kiszerelésben a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft
mindhárom boltjában.
Knipf Róbert
növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnök

akár egy csekély összeggel is országjáró körutunkat, a magyar
föld védelmét, a termőföldről való ismeretek elmélyítését!

Élőlánc a magyar földért

Kedvezményezett neve*: Múlt, Jelen, Jövő Alapítvány
Bankszámlaszámunk: 63200171-11050872
Megjegyzésnek írja be: „Földvédelem“

Aki tudatában van az igazságnak, annak kötelessége azt a
„háztetőkről hirdetni”. Ennek jegyében szerveztünk országjáró
körutat az Élőlánccal közösen annak érdekében, hogy a magyar
népet öntudatosságra sarkalljuk, a közösség termőföldről való
ismereteit elmélyítsük.

IBAN-kód (Nemzetközi bankszámlaszámunk):
HU31 6320 0171 1105 0872 0000 0000
BIC-kód: TAKBHUHB

A tudás közvetítése olyan kiváló szakemberek közreműködésével
valósulhatott meg, mint Dr. Ángyán József és Bencsik János.
Nemesítő küzdelmünknek azonban szűkös anyagi helyzetünk
határt szab.

Nemathorin 10 G
Nematox 10 G
Nemacur 240 CS
Nemacur 240 CS

anyagok rugalmas, a levegőt áteresztő filmréteget képeznek a
növényen. Ez a filmréteg stabilizálja a hatóanyagokat, így azok
nagyon lassan mosódnak le, a készítmény hatástartama hosszabb
mint a WP vagy FW formulációké. A Vegesol eReS biológiailag aktív
rézion koncentrációja
többszöröse a rézkészítményekének. A gombaspórák és a baktériumok ezért könnyebben fel tudják venni a rezet, így nagyobb
hatékonysággal történik meg az osztódás illetve a spóratömlő
kialakulásának gátlása. A hatás- és tapadásfokozó anyagok használatának eredményeként a Vegesol eReS használatakor a hektáronként kipermetezett réz mennyisége 40-60%-al kevesebb mint az
egyéb réztartalmú készítmények esetében. Ezzel is csökkentjük
termőterületünk rézterhelését. A Vegesol eReS másik hatóanyaga a
kén, ami szélesíti a készítmény hatásspektrumát. a kén hatásos a
liszthar-matfertőzés ellen, gyéríti az atka populációt a permetezett
növényeken. A Vegesol eReS mérsékli a növényi vírusok terjedését
is azáltal, hogy a levélfelszínen lévő olaj eltömíti a vírusvektor
levéltetvek és kabócák szívószervét, így azok nem tudnak újabb
növényeket megfertőzni.

Eddig országosan hat helyre jutottunk el, ami így is megterhelte
közösségünket, ugyanakkor - küldetésünk tudatában - országjárásunkat folytatni szeretnénk.
Kérjük, aki megteheti, alapítványunkon keresztül támogassa

(*A Váralja Szövetség közhasznú alapítványi formában működik,
alapítványunk: Múlt, Jelen, Jövő Alapítvány.)
Az már most látszik, hogy eddigi erőfeszítéseink nem voltak hiábavalóak. Reméljük, folytatni tudjuk körutunkat, hogy az országban
minél többen megismerhessék az igazságot.
Köszönjük segítségét!
Barátsággal:
Váralja Szövetség

7. oldal
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Talajelőkészítés a hajtatási szezonra
A hajtatás előkészületeinél a talaj előkészítésével nagyon sok
szempontnak meg kell felelni. A talajelőkészítési műveletek egy
része a tenyészidőszakban már nem, vagy csak igen körülményesen, költségesen végezhető el.
Az előkészítéshez alapvetően hozzá tartozik: a szerkezet kialakítása, tápanyagszint beállítása, benne a kalciumtrágyázással,
kémhatás szabályozása, só szint csökkentése.

A talajszerkezet kialakítása
A talajművelés alapvető célja, a jó szerkezet kialakítása a gyökerek
fejlődését, működését segítő környezet létrehozásával.
A laza, szerves anyagokkal, ásványi anyaggal kialakított szerkezet
legfontosabb szerepe:
- kedvező levegő és víztartalom alakulása, jó vízvezető képességgel mely az egyenletes levegő és nedvességtartalom megtartásának, valamint az intenzív öntözés esetén is rövid levegőtlen
időszaknak a feltétele
- kedvezően jó a talaj felmelegedése, hő gazdálkodása a gyökérzet
életfolyamataihoz
- az intenzív öntözéshez is tartós szerkezet alakul ki, mely a hosszú
kultúráknál is megfelelő, ülepedés, tömörödéstől mentes állapotot
képes tartani a tenyészidő második felében is
A szerkezetjavítás általános anyagai és legfontosabb jellemzőik:
- Szerves trágyák- számtalan előnye miatt alapja a szerkezetjavításnak. Az istállótrágyák minősége nagyon fontos
tényező, vásárláskor ezért érdemes nagyon körültekintőnek lenni.
A korszerű fermentált száraz szerves trágyák minősége
megbízható, egyszerű használatuk feltétlenül kedvező és
hajtatásban még inkább javasolt. Tápanyagot is tartalmaznak,
pótolnak tehát tápanyagot, de ezek nagy része nem könnyen
felvehető, tehát a műtrágyázást nem helyettesíti. A tanácsolt
adagokkal egy-két tenyészidőre jó hatásúak és az almos szerves
trágyákhoz viszonyítva kockázat nélkül alkalmasak a talajok
javításra.
- Tőzegek- elsősorban a savanyú felláp tőzegek alkalmasak
hajtatásban a talajjavításra, hiszen a kémhatást is csökkentik.
Hatásuk megfelelő, legalább 15-25 l/m2 adaggal tartós, több évre
szól. A síkláp tőzegek olcsóbbak, de minőségük nagyon változó,
ezért nagy adagú felhasználáskor vizsgálat nélkül feleslegesen
nagy kockázatot vállalunk.
- Ásványi talajjavítók- közöttük a riolit tufák, mint például a
Rátkalite használata még nem ismert eléggé. Pedig nagyon sok
kedvező hatást fejt ki a gyökérzónában, melyeket mással nem
tudunk elérni. Palántanevelésben és termesztésben egyaránt
nagyon jó gyökérzóna kiegészítő. Hatása több évre kiterjed, ezért
tartós, gazdaságos és sokoldalú javítási módszer.
A megfelelő talajszerkezet kialakításának eszközei, lépései:
- talajforgatás morzsás szerkezetűre kevéssel a gyökérzóna teljes
mélysége alá is, ha lehet a termesztési ciklus előtt kellő ülepedést
hagyva a vetés, ültetés előtt,
- altalaj lazítása legalább 3 évenként az intenzív öntözés káros
hatásainak mérséklésére,
- szerves anyaggal történő feltöltés, mellyel a kötött talajt lazítjuk,
a laza talajt javítjuk a jobb tápanyag és vízgazdálkodáshoz,
levegő-zöttséghez,
- a mésztrágyázás egyszerre talajjavítás és tápanyagellátás is,
hiszen a felvehető kalcium mellett a talajszerkezetre is kedvező,
igaz a kémhatás szempontjából csak az erősen savanyú talajokon
kedvező.

Tápanyagszint, só szint beállítása
A talajszerkezet mellett hasonlóan fontos eleme az előkészítésnek.
Talajvizsgálati eredmény szükséges a tényleges állapot felméréséhez, illetve a szükséges lépések eldöntéséhez. A laboratóriumi
vizsgálat több olyan fontos tényezőre hívhatja fel a figyelmet,
melyeket másként nem láthatunk meg. A tápelemek és azok arányai,
a só szint (EC), a káros anyagok, kémhatás külön-külön és együtt is
számítanak, illetve szükségesek helyes szakmai döntésekhez.
Az alaptrágya szükséges mennyiséget és összetételét a növények
tápanyagigénye és az ellátottság alapján kell megválasztani. A
talajvizsgálat jelentősége az egyes tápelemek szintjének megállapításában van. Különböző kultúráknál az összes tápanyag és egyéb
só mennyisége, a tápelemek aránya, valamint az egyes tápelemek
mennyisége is eltérő, tehát egyformán fontos az alaptrágya
mennyiségének és összetételének is helyes megválasztása.
Az alaptrágyát a mélyműveléssel kell bedolgozni, célszerűen a
talajjavító anyaggal, anyagokkal együtt. Alacsony só tartalmú, ismert
minőségű talajon a standard mikroelemes komplex alaptrágyázást
választhatjuk 6-12 dkg/m2 Rosafert 5-12-24, vagy Rosafert 12-1217 műtrágyával. A tápanyag feltöltés nem öncélú, nem a feltétlen só

szint növelése a cél. A megfelelő induló tápanyag szint és tápelem
arányok elérése miatt fontos.

Komplett alaptrágyázás és kivitelezése
A talajvizsgálat alapján szükséges tápelemek kijuttatásának
legegyszerűbb és legbiztonságosabb módja a megfelelő összetételű
komplex műtrágyával történhet. Egy menetben, egyenletesen és a
teljes tápelem sorra érvényesen ezt a megoldást célszerű választani.
Az alaptrágya mennyisége a talaj só szintje és a következő kultúra
só tűrő képességének függvénye. Sóra érzékeny növényeknek nem
érdemes nagy mennyiségű alaptrágyát kijuttatni. A fiatal korban
érzékenyebbek ezek a kultúrák a magas só szintre, tehát a több
tápanyaggal éppen ellenkező eredményt érünk el, nem gyorsabb,
lassabb lesz a fejlődésük. Összességében ez azt jelenti, hogy a
gyakorlatban elterjedt komplex alaptrágyákból, például Rosafert
komplexekből, a sóra érzékenyebb paprika, uborka, fejes saláta,
sárga- dinnye, hónapos retek, palánták, dísznövények alaptrágyázására 40-60 g/m2 adaggal kezelni a közepesen ellátott területet.
A nem só érzékeny paradicsom, káposztafélék, görögdinnye, tök
alaptrágyázására 100-120 g/ m2 adag teljes biztonsággal használható.
A melegen granulált műtrágyák az oldódás szempontjából is óriási
előnyt jelentenek, mert minden tápelemük azonos ütemben, az
eredeti összetételnek megfelelően oldódik és érhető el a növények
számára. Különböző műtrágyák esetén mindegyik a saját tulajdonságainak megfelelő ütemben oldódik, és egyenletességben nagyon
nagy eltérések lehetnek.
A Rosafert komplexek, mint klórmentes melegen granulált alaptrágyák ideális megoldást jelentenek a tenyészidőszak első felének
egyenletes és harmonikus ellátására. Amennyiben mésztrágyázásra,
vagy valamely tápelem kiegészítésére, illetve talajsavanyításra
szükség van, az anyagokat az alaptrágyázással egy menetben,
egyenletesen szórjuk ki, és együtt dolgozzuk be.
Az alaptrágya bedolgozásának mélysége elsősorban a talajtípustól,
és az öntözés intenzitásától függ. Lazább talajon mindig sekélyebben, legfeljebb 20-25 centiméterre, míg kötöttebb talajon 30-35
centiméter mélységi dolgozzuk be. Az intenzívebb öntözés esetén is
sekélyebb bedolgozást célszerű alkalmazni.
Az alaptrágya kijuttatás idejéről sokszor hallhatunk hibás véleményt.
Hajtatásban célszerű nedves talajon bedolgozni az alaptrágyát és
legalább 7-10 nappal a vetés, ültetés előttig. A mélyebb bedolgozásnál ennél hosszabb időt tervezzünk a talaj ülepedésének
biztosítására és célszerű alapos beöntözést is végezni a gyökérzóna
mélységéig.

Startertrágyázás és kivitelezése
Startertrágyázás közvetlenül a kelés, gyökeresedés időszakának
tápanyagellátására szolgál. A startertrágyát tehát csak sekélyen, a
felső gyökérzónába dolgozzuk be. Mindenképpen jól oldódó műtrágyát kell választani a kezelésre, hiszen a cél a gyökérzet azonnali
ellátása.
Az összetételnél a legjelentősebb korai fejlődésnél meghatározó
elemekre kell koncentrálni. Ezek között első a foszfor, melynél
gyakran nem a felvehető mennyiség okoz problémát, hanem az
alacsony talajhőmérséklet miatt korlátozott felvétel.
A komplett startertrágyázásra választhatjuk a megfelelően gyors
oldódású Rosafert 12-12-17 mikroelemes klórmentes komplex
műtrágyát. Magas foszfor aránya és harmonikus összetétele, valamint teljes mikroelem sora kiváló az indulás tápanyagellátásához.
Speciális és közvetlen starterkezelésre javasolt a Microphos MoZn
mikrogranulátum starter műtrágya, mely nagyon magas, 46 %
foszfor tartalma mellett nitrogént, cinket és molibdént is tartalmaz.
Vetéssel egy menetben és ültetéshez is használgató, és ültetés előtti
sávkezeléssel is kijuttatható az ültetési sorokban.

Só szint csökkentése, talaj átmosás
A termőtalaj só szintjét tápanyag és káros elemek is emelhetik. A
magas só szint, EC, csökkentésére, vagy a só kimosásra a só
érzékeny dísznövények, és zöldségféknél van szükség.
A só szint csökkentésére a szerves anyagok közül a tőzegkezelés
kiválóan megfelel. A tartósabb szerkezetű, savanyú felláp tőzeggel
történő kezeléssel egyben a kémhatást is csökkenthetjük, akár
megfelelő értékre is. Az adag legalább10-15 l/m2 nagyságrend
legyen, mely természetesen a szerkezet javításban is megfelelő
hatást gyakorol.
Indokolatlanul magas EC-nél, vagy valamely káros elem esetén a
gyökérzónát alaposan át kell mosni. A kimosást talajvizsgálati

eredmények ismeretében, arra alkalmas öntözővízzel, szakszerűen
érdemes elvégezni, hogy tényleg eredményes legyen. A só szint az
érzékenyebb növényeknél, mint dísznövények, fehér paprika, fejes
saláta, uborka 1,5-1,8 EC felett, míg só tűrőbb, káposztafélék,
gyökérzöldségek, paradicsomnál 20-2,5 EC felett indokolt. A laza,
szerves anyagban szegényebb talajon mindig az alacsonyabb érték
mérvadó. Kötöttebb, szerves anyagban és kolloidokban gazdag
talajon magasabb érték is veszélytelenebb. Tájékoztató adatok
megtalálhatók az 1. táblázatban.
1. táblázat: Só kimosási vízadagok 30 cm talajrétegre hajtatásban
(Holland szaktanácsadás, 1993)
Talajtípus

Szerves anyag
%

Leiszapolható
rész %

Só kimosási víz
mm

Homok
Vályogos homok
Könnyű vályog
Kötött, nehéz

1-5

< 11

120

5-20

< 11

180

1-10

< 11

180

<5

< 26

150

5<

< 26

180

< 20

26 <

270

20 <

26 <

330

Ezek szerint a javasolt öntözővíz mennyiséget homokon 25-30 mm,
középkötött, vagy annál is kötöttebb talajon 50-60 mm-es adagokban
kell kijuttatni. Cél az, hogy a kijuttatott víznek legyen ideje feloldani a
sókat, ugyanakkor a mélyebb talajrétegbe mossa azokat.

Kémhatás, pH szabályozása
A kémhatás a tápanyagforgalom és a gyökérfejlődés szempontjából
is meghatározó. A laboratóriumi talajvizsgálatnál a kémhatást. a pH-t
is vizsgálják. A vizes kivonat esetében közömbösnek és általában
megfelelőnek a 7,0 pH érték minősül. Hajtatásban sajnos ennél
sokkal magasabb értékeket tapasztalunk. A pH 7,5 felett már zavart
okoz a tápanyagforgalomban, a gyökérfejlődésben. Csökkentésére
célszerű kémhatást csökkentő, tehát savanyító anyagokat használni.
Ilyen lehet a már korábban többször is szereplő felláp tőzegkezelés
is, illetve a kémhatást változtató egyéb anyagok.
2. táblázat: A kémhatás (pH) beállítása termesztő közegben; Óbuda
Kertészet Talajlaboratóriuma)
Talajon
g/m2

Keverékhez
g/m3

szénsavas mész

220

1200

közepes

dolomitpor

220

1200

közepes

mésztej

<90

<500

gyors

gipsz

200

1100

lassú

vasszulfát

140

750

közepes

ventilált kénpor

22

100

lassú

Anyag

Cél

0,5-1,0
pH emelés
(lúgosítás)
0,5-1,0 pH csökkentés
(savanyítás)

Érvényesülés
üteme

A szulfát műtrágyák savanyító hatását is kihasználhatjuk, amenynyiben a szükséges tápanyag megfelelő részét például ammóniumszulfát, kálium-szulfát műtrágyával juttatjuk ki. Az ammónium-nitrát is
savanyít, tehát lúgos talajon megfelelő kalcium ellátás esetén
nitrogén kiegészítésre ezt is választhatjuk. A komplex szulfát alapú
műtrágyák savanyításra nem alkalmasak, közömbösek és a
gyökérközeg kémhatását nem befolyásolják.
A 7,5 pH feletti lúgos talajokon a savanyításra a ventilált kénpor
használata javasolható és a talaj vizsgálat eredményei alapján akár
2
100-150g/m adaggal is végezhető a tenyészidőn kívüli savanyítás
az alaptrágyával mélyen bedolgozva.
Horinka Tamás
kertészmérnök

FÁTYOLFÓLIA AKCIÓ!
1,60; 2,20; 3,20; 4,10; 5,20; 6,50; 8,50; 9,20; 10,50;
12,75; 16,00 méter szélességben 100 méter hosszban
31 Ft bruttó négyzetméter áron.
6,50; 10,50; 12,75; 16,00 méter szélességben 250 méter
hosszú tekercsek is kaphatók.

Mórahalom
(62) 580 317

Zákányszék
Kistelek
(62) 290 521 (62) 257 879

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
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

