
 Kajszi, meggy: sok lehet
GYÜMÖLCSÖS Nem volt hosszú fagy, felértékelődik a növényvédelem
  BARANYA Az idei év időjárása 
eddig kegyeibe fogadta a 
mezőgazdaságot. Ütemesen 
halad a munka, aktuálisan 
pedig a gyümölcsfák zavar-
talan virágzásának, kötésé-
nek örülhetünk.

  Kaszás Endre

A megyei összesítések szerint 
minimális fagykár keletkezett 
a gyümölcsösökben. Az ápri-
lis eleji hideg éjszakákat csak 
néhány korai virágzású fajta 
sínylette meg – a fagy csak 
néhány helyen, kisebb foltok-
ban jelentkezett a megyében 
–, ami azonban nem veszélyez-
tette számottevő mértékben 
a cseresznye-, a meggy- és a 
kajszitermést. A szakemberek 
szerint a lassú felmelegedés 
következtében csak fokozato-
san láttak munkához a porzást 
végző méhek, ez azonban nem 
befolyásolta jelentősen a virá-
gok megkötését. Az első fel-
mérések alapján az átlagosnál 
jobbnak mondható a gyümölcs-
fák indulása, vagyis remény 
van arra, hogy az elmúlt két év 
visszafogott termése után idén 
jó hozammal örvendeztessék 
meg gazdáikat a gyümölcsfák.

Ahhoz, hogy a szüret való-
ban ünnep legyen, idén foko-
zott figyelmet kell fordítani a 
védekezésre. Gyakorló gyü-
mölcstermesztők arra hívták 
fel a figyelmet, hogy az enyhe 
tél – gyakorlatilag csak egy 
5–7 napos periódusban jegyez-
hettünk fel mínusz 10 alatti hi-
deget – után fokozott veszélyt 
jelenhetnek a gyümölcsfák 
lombozatára az áttelelő kárte-
vők. Ezért ebben az esztendő-
ben felértékelődött a kora tava-
szi lemosó permetezések sze-
repe, és a termés biztonsága 
érdekében ajánlott rendszere-
sen vizsgálni a fák lombozatát, 
illetőleg a fejlődő gyümölcsök 
állapotát.

Ugyanez a körültekintés 
ajánlott a szőlőültetvények 
esetében. A megye termőte-
rületein szépen zsendülnek a 
tőkék, rövidesen indul a szőlő 
virágzása.

Általános vélemény ugyan-
akkor, hogy mind a szántóföl-
deken, mind pedig az ültetvé-
nyeken jótékony hatású lenne 
az eddig elmaradt csapadék. 

 A földben a magok, szépek az őszi vetések
  A BELVÍZ miatt nehezen indul-
tak a tavaszi munkák a földe-
ken. De a szél segített a gaz-
dálkodóknak, így március kö-
zepétől zavartalanul és terv-
szerűen dolgozhattak a lema-
radás behozásán a termelők. 
BARANYÁBAN a gazdálkodók a 
napraforgó vetésével már 
többségében végeztek, ezek-
ben a napokban már a kuko-
ricának a java is földbe ke-
rült. A belvíz csak nyomokban 
okoz fennakadást, de ezeken 
a területeken a kukorica el-
vetését júniusig bepótolhatják 
az érintett gazdálkodók. Van-
nak ugyanakkor olyan terüle-
tek is, ahol a szárazság jelen-
tett gondot április közepéig 
– elsősorban a műtrágyázás 

miatt –, azonban az elmúlt 
napokban lehullott öt-tíz milli-
méter csapadék megoldotta a 
problémát. 
A SZAKEMBEREK egybehangzó 
véleménye szerint az őszi vetés 
állapota ígéretes. A tavaszi ve-
tésű borsó és szója már kikelt, 
a cukorrépa vetése pedig vár-
hatóan ezekben a napokban 
befejeződik.
A MEGYE több területén is arra 
panaszkodnak a gazdák, 
hogy az időjárás az átlagosnál 
jobban kedvez a gyomnövé-
nyek fejlődésének, ezért 
– ahogy a kiskertekben is – az 
idei évben várhatóan nagyobb 
szerepe lesz a növénytermelő 
munkában a vegyszeres véde-
kezésnek. 

 Olcsóbban vehetjük?
  A FAGYOSSZENTEK elmúlása 
után már csak a viharos erejű 
szél, illetőleg a gazdák réme, a 
jégeső veszélyeztetheti igazán 
az idei gyümölcstermést. A me-
gyében hatékony jégeső-elhárí-
tásnak köszönhetően az elmúlt 
tíz évben jelentősen csökkent a 
jeges káresemények száma és 
aránya, ugyanakkor a kiterjedt 
megelőzés ellenére is előfordul-
hatnak akár súlyos jégverések 
is. Ha a természet megkíméli a 
gyümölcsösöket, a jelenlegi ál-
lapotok szerint nagyon jó 
meggy-, kajszi- és cseresznye-
termés is lehet, ami bizony jóté-
kony hatást gyakorolhat a piaci 
árakra is. Ez érvényesül most 
az eper esetében: az ár napról 
napra csökken. 

Szükség lesz a permetezésre, a növényvédelemre, de szép lehet a kajszitermés
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 Fájó szívvel 
búcsúzom
  CSÚNYA CSÁNYI Sanyi bácsi!
TÚL AZ első megdöbbenésen, 
amit az MLSZ döntése oko-
zott, rögtön az jutott eszembe, 
hogy most aztán kapni fog a 
szövetség elnöke. Sokan rá 
mutogatnak majd Pécsett, 
mondván, ő tehet arról, hogy 
NB III.-as lesz a PMFC, amely 
pedig a pályán ki fogja har-
colni a bent maradást, ám 
a licencadók előtt elvérzik. 
Hiszen van oka a bosszúra a 
bankvezérnek, akinek nyíl-
tan nekiment Matyi Dezső.
ÉS AZ is eszembe jutott, hogy 
nemrég az Újpesttel addig-ad-
dig ügyeskedtek, amíg a 
PMFC-nél valószínűleg rosz-
szabb helyzetben lévő lilákat 
megmentették, míg most a 
pécsi, a kecskeméti, a nyír-
egyházi csapatot feláldozzák 
a létszámcsökkentés oltárán. 
Nem stimmel ez sehogy sem, 
nem azonos a mérce, urak! 
S ez alapján jogos lesz a nép-
harag.
ÁM EZ csak az egyik olvasata 
a történéseknek. A másik az, 
hogy az embernek kinyílik 
a bicska a zsebében azokra a 
mondatokra gondolva, ame-
lyeket az utóbbi napokban a 
PMFC illetékeseitől kapott. 
Minden oké, nincs semmi 
gond, biztosak vagyunk ben-
ne, mindenhol pipa van...
ÉN VAGYOK piszkosul pipa! És 
még jó néhány ezer szurkoló, 
akik a PMFC sikeréért szorí-
tanak, s akiknek piros-fekete 
sál lóg a nyakukban! Hama-
rosan kiderül, miért is hasalt 
el pontosan a pécsi klub a 
licencadó bizottság előtt, s 
akkor majd lehet magyarázni 
a bizonyítványt, belenézve 
az emberek szemébe – más 
kérdés, hogy ezzel már nem 
megyünk semmire.
FÁJDALOM, AMATŐR csapat lesz 
a PMFC. Azt, hogy gazdasági 
értelemben eddig is az volt, 
csak a vak nem látta – az 
utóbbi években ide-oda tolo-
gatták a „trutyit” az illetéke-
sek, ám most rájuk, a klubra, 
a csapatra borult. 
NB III.... Most akkor temes-
sünk, pécsi futball?! 

K. MAYER
ANDRÁS

J E GY Z E T

 Twin Peaks, 
nyomokban
  NÉHANAPJÁN AZÉRT csak-csak 
belefuthatunk olyan tévé-
sorozatba is, amelyről előze-
tesen is lehet sejteni, hogy 
lesz kifutása, és nem kapják 
le a csatorna urai három 
rosszabbul sikerült hét után. 
A Wayward Pines alaptörté-
nete alapján maximálisan 
kifutós, benne van egy klasz-
szikussá válás esélye. Adott 
egy különleges ügynök, aki 
eltűnt társait szeretné meg-
találni egy idilli kisváros-
ban. Közbejön azonban egy 
autóbaleset, kórház, kóma, 
amelyből felébredve egy-
re azt veszi észre: itt aztán 
semmi sem stimmel, fur-
csák az emberek, sőt, furcsa 
az egész világ, a befogadha-
tatlanság határáig furcsa. 
A felütés nem kis mértékben 
idézi meg a műfaj legjobbját, 
a Twin Peakset – hogy aztán 
a folytatás is olyan lesz-e, 
azt nem tudjuk még. De 
mindenesetre nagyon biza-
kodunk.   F. Z.
 (WAYWARD PINES, FOX, 21.00) 

 Baranya EGY BERUHÁZÁSNAK 
köszönhetően tiszta vizet 
ihatnak végre Magyarmecs-
kén, Magyarteleken, Kis-
asszonyfán és Gilvánfán. Ko-
rábban az ivóvízben magas 
volt az arzén-, a vas-, a man-
gán-, valamint az ammó-
niumtartalom. A rendszer 
kiépítése 152 millió forintba 
került, a költséget uniós for-
rásból állták. (kei)

Komló–Pécs LEZÁRULT a 
Pécsi Távfűtő Kft. és a Kom-
lói Fűtőerőmű Zrt. 2008 és 
2012, illetve 2013 közötti 
működésének vizsgálata. 
Az Állami Számvevőszék 
szabálytalanságot nem, de 
kisebb hiányosságokat fel-
tárt, valamint megállapítot-
ta, hogy a komlói erőmű ár-
bevétele közel a felére esett 
vissza. (kei)

Pécs AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI 
HIVATAL elnöke dr. Rendeki 
Ágnest nevezte ki a 2015. 
május 1-jétől 2021. április 
30-ig tartó időszakra a Pécsi 
Törvényszék elnökévé. (bsa) 

T V- A J Á N L Ó

H Í R E K

 Kiültetik az egynyári virágokat. Pécsett 23 ezer tő virágot ültetnek 
ki a Biokom munkatársai ezekben a napokban. Összesen négyezer 
négyzetméternyi földterületre kerülnek ki a növények, kiegészítve a 
már kihelyezett dézsás és ládás virágok sokaságát. A kertészek tegnap 
a Nagy Lajos Gimnázium előtt (képünkön), a Kossuth téren és az Aradi 
vértanúk úti sétányon egyaránt dolgoztak 
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 Ötvenmilliót költenek 
intézmény- és útfelújításra
  MOHÁCS Két játszótéren is 
megújult a gyerekek bizton-
ságát szolgáló, csúszdák és 
mászókák alá helyezett gumi-
burkolat. Korábban több szülő 
is jelezte, hogy az elöregedett 
gumilapok cserére szorulnak, 
ezért döntött az önkormányzat 
úgy, hogy a beruházás nem tűr 
halasztást. Ezzel egyidőben az 
uszoda eddig homokos strand-
röplabdapályájára is gumiborí-
tás került.    

Mindemellett összesen 50 
millió forintot fordít a város az 
idén a legaktuálisabb és leg-
égetőbb felújítási munkák el-
végzésére. A képviselő-testület 
nemrég született határozata 
szerint a keretösszegből a vá-

ros intézményei korszerűsíté-
sére 30 millió forintot költ, míg 
20 milliót az utak és járdák 
felújítására szánnak. Egyebek 
mellett szigetelik a bölcsőde 
tetőszerkezetét, felújítják a régi 
épületszárny villamoshálóza-
tát, és az udvari vizesblokkokat 
is rendbe teszik. Az óvodáknak 
is jut majd a pénzből: a Broda-
ricsban többek közt a mosdó 
és az öltöző újul meg, az Eöt-
vösben a tetőfelújítás mellett a 
csoportszobákat parkettázzák, 
a szőlőhegyiben pedig nagyka-
put építenek. A könyvtárban az 
akadálymentes közlekedés biz-
tosítása érdekében mobil rám-
pa kialakítása szerepel a tervek 
között.   W. K. 

 Kerékpáros borút élénkíti 
a térség idegenforgalmát
  BÓLY A kerékpáros túrázók kö-
rében egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvend a kistérségben 
megépült, a bortermelő települé-
seket felfűző bicikliút. 

A projekt keretében Bóly–Bor-
jád között közel ötezer méteres, 
Kisjakabfalva–Kisbudmér kö-
zött több mint kétezer méternyi, 
összesen 7045 méter kerékpárút 
építése történt meg. A fejlesztés-
nek köszönhetően kerékpáron 
is biztonságosan megközelíthe-
tővé, elérhetővé váltak a térségi 
szolgáltatások, ami a horvát-
országi turisztikai kínálattal 
kiegészülve egy új turisztikai 
régió kialakítását eredményez-
te. A térségi kis falvakban élők 
közül évről évre többen élnek 

a  lehetőséggel, hogy bekapcso-
lódjanak a helyi gazdasági élet-
be, turizmusba. A biciklis borút 
forgalmának élénkülése kap-
csán új pincék, új szállásadók 
gyarapítják a térség kínálatát. 

Magyar és horvát oldalon 
egyaránt jelentős és tradicio-
nális a bortermelés és az ehhez 
kapcsolódó bor-, kerékpáros, 
termál- és szabadidős turiz-
mus. Az új utaknak köszönhe-
tően összekapcsolódtak a kü-
lönböző, egymástól független 
kerékpárútszakaszok. A ven-
dégvárás új arcát hozó fejlesz-
tés ráadásul összecseng a kis-
térségi falvak természetvédő, 
a szelíd turizmust népszerűsítő 
törekvéseivel.   K. E. 

Az első felmérések alapján az 

átlagosnál jobbnak mondható a 

gyümölcsfák indulása, remény 

van arra, hogy az elmúlt két évi-

nél jobb legyen a termés.

Gyakorló gyümölcster-
mesztők arra hívták fel 
a figyelmet, hogy az 
enyhe tél  után fokozott 
veszélyt jelenhetnek a 
gyümölcsfák lombozatá-
ra az áttelelő kártevők.

Ha a természet megkíméli a 

gyümölcsösöket, a jelenlegi 

állapotok szerinti várható jó 

hozam jótékony hatást gyako-

rolhat a meggy, a cseresznye 

és a kajszi piaci áraira is.
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