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Nógrádi City Magyarország legifjabb városa!
Igen-igen, jól látnak kedves olvasóim, Magyarország legifjabb városa a mi
hőn szeretett Mórahalmunk. Hosszú és kitartó munkával Nógrádi Zoltán
polgármesterünknek sikerült bebizonyítania, hogy Mórahalom a leghűségesebb FIDESZ-barát település.
A Csongrád 2-es választókerületben a szükséges 750 db ajánló
szelvénnyel szemben neki sikerül reményei szerint sok-sok aktivistával, nem annyira aktív, de megfélemlített önkormányzati dolgozóval, és a tanyagondnoki hálózattal munkaidőben, munkaköri
kötelezettségként 20 ezer kopogtató szelvényt összegyűjtenie.
Hogy ez törvénytelen, mondja a tájékozottabb olvasó, az NEM
számít. A cél szentesíti az eszközt. Hiszen így sikerült megakadályozni több párt indulását is. Például a nemrég alakult Mórakert
károsultjai pártét. Na nem azért, mert a Mórakert károsultjai párt
létszáma nem éri el az ezer főt, hanem azért, mert jó magyar
szokás szerint egyes párttagok reménykedve abban, hogy esetleg a pénzükhöz jutnak, ha Nógrádi úrnak adják kopogtató cédulájukat, így a többiek háta mögött kopogtató céduláikat leadták a
FIDESZ jelöltjének, Nógrádi Zoltánnak, általában személyesen.
Sőt, hogy hűségüket bizonyítsák még gyűjtöttek is neki, s
másokat is meggyőztek róla, hogy ez az egyedüli lehetséges
mód a pénzükhöz jutáshoz. A gazdaságuk csődbe ment, nem
számít, marad a remény, hogy győz a FIDESZ, s talicskával
fogják idetolni a pénzeket. Hiszen látjátok, hogy Nógrádi Zoltán
polgármester és országgyűlési képviselő vezeti most is le az
összes Mórakertes gyűlést, tehát ott is az Ő szava dönt. Ja, hogy
ez BKV kettő, s az itt vidéken mindenkit felháborított, mármint a
BKV botrány, az más, az tőlem messze van, csak az én pénzem
legyen meg, bármi áron. S ezt a reményt jelenleg egy országgyűlési képviselő jelölt táplálja csak, s az Nógrádi Zoltán. Ha kell
királlyá is választjuk érte, vagy átkereszteljük városunkat is, csak
legyen meg az a kis pénzecskénk melyet a Mórakertben eltüntettek. Hogy ez személyi kultusz, és Sztálinváros és Leninváros
után lesz Nógrádi City, az már lényegtelen. Úgyis mindegyiket a
félelem szülte.

S akkor itt egy kis választási plakát harc röviden
2010 február 05 Nógrádi Zoltán plakátjait kiragasztják az új
buszmegállókban, a közterület felügyelő és a polgárőrség segítségével.
2010 február 10-11 Nógrádi Zoltán plakátjai mellé kiragasztjuk
a Civil Mozgalom plakátjait.
2010 február 11 a közterület felügyelő utasításra az összes
plakátot leszedi az új buszmegállókból, 12-én rendeletre hivatkozva az üvegportálok védelme érdekében megtiltanak mindenféle plakát kihelyezést az üveg felületeken.
2010 február 13 szombat reggel 6 óra 30 az 55-ös körforgalomban mind a 4 irányból a Móraép KHT dolgozói elhelyezik
Nógrádi Zoltán plakátjait.
2010 február 15-16 a Civil Mozgalom plakátjait felragasztjuk a
buszmegállók melletti szemétgyűjtők oldalára, hiszen azt a rendelet nem tiltja, csak az üvegportálokra nem lehet ragasztani.
2010 február 16-án éjjel elvetemült egyének a körforgalomban
lévő két Nógrádi plakát fő szlogenjét kiegészítik annyival, hogy
Itt az idő.. „hogy fizessen a Mórakert”. Ezért ezeket a plakátokat
eltávolíttatták a KHT dolgozóival.
2010 február 17 délelőtt 11 óra újabb rendeletet kapok, hogy
mostantól a szemétgyűjtők oldalára sem plakátolhatok, majd a
városban részben ezután felállításra kerülő hirdető felületeket
használhatom, s egyben megtiltják azt is, hogy mint a körforgalomban lévő egyedi hirdető felületek, olyanokat én nem
létesíthetek. Nógrádi plakátok továbbra is a körforgalomban.
Ezen eseményeket egymás után rakva nem nehéz felfedezni a
hatalommal való visszaélést. Nálunk régebben demokráciát

gyakorló országokban ezt DIKTATÚRÁNAK nevezik, Magyarországon ez a „törvényes rend”, a népnyelv szerint pedig, az
erősebb kutya gyakorolja a szerelmet.
Aki ezen és az ehhez hasonló hatalommal való visszaélés ellen
tenni is akar, s nem csak némán szemlélni, a partvonal mellől
szurkolni, az kérem támogassa kopogtató cédulájával a Civil
Mozgalmat és engem Knipf Róbertet, ennek a cikknek az íróját.
Kopogtató céduláját leadhatja a Kertészek kis/Nagy áruháza Kft
boltjaiban, vagy küldjön SMS-t névvel, számkijelzéssel a telefonomra 30/515-6077, s ebben az esetben elmegyünk érte.
Lehet elbagatelizálni a kopogtató cédulák jelentőségét, de ha
valamely jelölt nem tud elindulni azért, mert más párt minden
áron a többiek elől összegyűjtötte a kopogtatót, akkor arra már
nem lehet szavazni sem. A demokrácia arról szól, hogy hallgattassék meg mindenki, s ne az erő politikája döntsön el mindent.
Ui: Minden kedves olvasomtól elnézést kérek a személyeskedő
hangvételért, de a természetemből következik, hogy egy szint
után ha megdobnak kővel, dobd vissza kettővel elvet vallom.
Knipf Róbert

Tisztelt Választó Polgárok!
1990 óta Magyarország a demokrácia útján jár. Állítólag! Ön így érzi-e? Mert
nagyon sokan ebben a hazában nem így érzik, s megvan erre minden okuk.
4 évente választunk, s az utolsó pár hónapban a pártok megtesznek mindent, hogy elhitessék, Ők a legjobbak, Ők tudják az
egyedüli üdvözítő megoldást, Ők tudják a tutit, Ők azért vannak, hogy minket szolgáljanak. Elmentünk, szavaztunk, ki-ki
meggyőződése, tájékozottsága, szimpátiája alapján, s vártuk,
hogy jobb legyen, a győztes párt majd megoldja problémánkat,
az ország problémáját. Szavazás után már nem voltunk érdekesek. Az ország helyzete romlott, adóssága nőtt, s a benne
élő állampolgárok helyzete is általában csak romlott. ÉS EZ
ÍGY MEGY HÚSZ ÉVE. Kivétel azért van. Képviselőéknél azért
nem így van, más adótörvény vonatkozik rájuk, kiváltságok
tömkelege, álláshalmozás, igazgatósági, felügyelőbizottsági
tagságok, stb. A törvényeket pedig ők szabják, s véletlenül
mindig olyanra, hogy ŐK 386-an jól járjanak, hogy veled, néppel mi lesz, hogy nincs munkád, nem tudod a hiteledet fizetni, a
másik ember már éhezik, az nem számít, Ők jól jártak 20 éven
keresztül. Szegedre is elért az autópálya, lassan ki is kerüli, de
a magas terhek miatt a befektetők elmaradtak, s van számtalan bevásárló központ, de lassan nem lesz mit elkölteni.
S mindegy, hogy jobb oldalnak, vagy bal oldalnak hívják őket.
A jelenlegi parlamenti pártok egyike sem méltó arra, hogy ott
legyen az ország házában, hogy a magyar népet szolgálja.
Bebizonyították számtalanszor, hogy a színfalak előtt vitatkoznak, veszekszenek, de ha a saját zsebük a tét, akkor pillanatok
alatt megegyeznek. Tegyünk ellene mi, a NÉP. Változtassuk

meg a parlamenti erőviszonyokat, ne engedjük meg a kétpólusú parlamentet. Van új lehetőség. Szavazatoddal támogasd
a Seres Mária által létrehívott Civil Mozgalmat. Meg kell
valósítani Magyarországon a Civil kontrollt, megszüntetni a parlamenti mutyizást, a korrupciót vissza kell szorítani. A körbetartozási láncot meg kell szakítani. Az állam ne tartozhasson
állampolgárainak, s lépjen fel a nem fizető cégek ellen is. Ne
lehessen megtenni, hogy hónapokig, évekig nem fizetnek, aztán büntetlenül nyomtalanul eltűnnek. Bebizonyította mindegyik
parlamenti párt, hogy ezen állapotok felszámolása nem érdeke,
20 év alatt nem tett ellene semmit. Akkor pedig: Mi keresni
valója van a parlamentben? A Civil Mozgalmat éppen ez a
pofátlan mutyizás hozta életre.
Knipf Róbert vagyok, nős négy gyermek apja. 1996 óta vállalkozó, műtrágya-növényvédő szer kis- és nagykereskedő. Mórahalmon, családi házban lakom. S 49 évesen döntöttem úgy, hogy
még nagyobb társadalmi szerepet vállalok. Kertész mérnökként
és növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnökként eddig is
a gazdálkodókat segítettem szakmai tanácsaimmal, újságommal,
a Homoki Gazdával pedig oda is eljutottunk, ahova személyesen
nem. De ez már úgy érzem, nem elég. A szakmai segítségen túl
az emberek egyéb problémáinak megoldásában is részt kívánok
vállalni. Ehhez kérem az Önök segítségét, hogy becsülettel, egy
más szemlélettel, Önökért tehessek.

Kopogtató cédulájukkal és majdani szavazatukkal támogassák a
Civil Mozgalmat, s ha érdemesnek találnak rá, akkor engem is.
Tisztelettel: Knipf Róbert

2. oldal

Demokrácia?
Elindult a választási nagyüzem. Igazából mégis egy párt az aki a környéken, s országosan is mindent megtesz, hogy lehetőleg csak az Ő jelöltje tudjon elindulni is. Nem hiszem, hogy bárkinek találgatnia kellene,
ez nem más mint a FIDESZ.
Az, hogy törvénytelen módszerekkel is gyűjt, az nem számít,
legalább is náluk. Munkaidőben, munkaköri kötelességnek
kiadva a tanyagondnoki hálózatot kihasználva Mórahalmon és
Zákányszéken konkrétan 200 db az elvárt mennyiség
tanyagondnokonként. Önkormányzati dolgozok kezüket
tördelve próbáltak minél több ajánló szelvényt gyűjteni, hogy
ezzel is bebiztosítsák a munkahelyüket. Minden egyes
képviselő jelöltnek 750 db ajánló szelvényt kell összegyűjteni,
a FIDESZ mégis kijelentette, hogy az országosan szükséges
176x750 db-bal szemben, amely 132 000 db, minimum 2
millió db-ot kíván összegyűjteni, azaz 15 ször többet mint
amennyi szükséges. Lehetőleg azért, hogy a többi pártnak
megnehezítse az indulást, össze szedje előlük. Mórahalom és
környéke, aki Nógrádi Zoltánnak gyűjtött az különösen aktív
volt, ők a szükséges 750-nel szemben 20 ezer db próbálnak
összeszedni. Törvényszegéssel, megfélemlítéssel, megtévesztéssel, de minden áron gyűjtött. A két elsőről már írtam, a
megtévesztésről annyit, hogy még mindig hitegetik az embereket Nógrádi Zoltánnal az élen a Mórakert megmentésével,
s hogy a tagok ki lesznek fizetve. 2008-ban elhangzott, hogy
legkésőbb 2009 augusztusáig mindenki a pénzéhez jut. Ezzel
szemben a termelők jelentős része a 2008-as pénzeinek 50
%-át még nem kapta meg. 2009-ben az adósságot sokuk
tovább fokozta, s a DATÉSZ is a december közepén 3 napos
fizetésre szállított áruk ellenértékével mind a mai napig
tartozik, a pénz elfogyott a Mórakert TÉSZ és a Kistér TÉSZ
felszámolásainak kivédésére. A DATÉSZ is már több száz
millióval tartozik beszállítóinak. Csodálkozni azért nem kell, a
Mórakert vezetője ugyanaz a Rácz József volt, aki jelenleg a
DATÉSZ ügyvezetője. De azt is kijelenthetjük, hogy Rácz
József magában kevés lett volna mint mackó sajtban a
brummogás, s ugyanúgy mint ahogy a BKV-nál a volt vezérigazgatók után Budapest főpolgármesteréig érnek már a
szálak, ugyanúgy bízhatunk benne, hogy előbb utóbb a
Mórakertnél is elkezdődnek a felelősségre vonások. Vezető

FIDESZ-es politikussal beszélgetve, sokat sejtetően annyit
mondott, hogy a választásokig és itt az ig-es végződésen
van a hangsúly mindenképpen életben tartják a Mórakertet.
Addig azt kommunikálják, hogy megtesznek mindent a megmentésére, s várhatóan a választások után pedig sajnálkozva
széttárják majd a karjukat és kijelentik, hogy az MSZP olyan
üres kasszát hagyott, hogy ebből sajnos nem tudnak segíteni.
Azt azért ne felejtsük el, hogy a Mórakertet a vezetőinek
hozzá nem értése, melléfogásaik, s kijelenthetjük, hogy szándékos lenyúlásaik hozták ebbe a helyzetbe az „ELSŐ
ELISMERT TÉSZT”, politikai segítséggel. S akkor ne
beszéljünk még arról, hogy egyes hírek szerint 400 termelőt
vettek rá arra, hogy 2008-ban és 2009-ben ne számlázza le az
árut a TÉSZ-nek, mivel úgy sem tud fizetni, ezért a termelő ne
fizessen Áfát. Milyen rendesek, gondolták egy páran, aztán
jött a fekete leves 2010-ben amikor visszamenőleg újrakönyveltetik 2006-tól az egész gazdálkodást, akkor felszólítják
a termelőket, hogy visszamenőleges teljesítéssel számlázzanak be a TÉSZ-nek. 2008-ra, s 2009-re. Nesze neked.
Először ÁFA csalásra biztatnak, s aki ebbe bele ment az most
aztán rendesen megszívta. Nem lehet ebből a csapdahelyzetből rendesen kikerülni. Magánszemély 200 ezer Ft, míg
vállalkozó 500 ezertől 1 milliói Ft-ig fizethet mulasztási
bírságot az Áfa kötelezettség nem teljesítése miatt, s ön
revízióval az áfát, a társasági adót, az iparűzésit pótlékolva be
kell fizetnie. De nem is ez a fő gond, hanem ez mellett a
számviteli fegyelem megsértéséért akár 2-től 5 évig terjedő
szabadságvesztéssel is súlytható ez a tevékenység, vagy
újabb pénzbüntetést von maga után. Ennek ellenére a
Mórakert vezetősége, s aki erre felbújtatta azt a számtalan
embert, az most mossa kezeit, s már nem akar senki sem
tudni róla. Mindenki oldja meg maga ezt a problémát. Volt rá a
válasz. Kérdezem én a másik oldalról, hogy hogy lehetett akár
30%-kal is több terméket eladni, ha az papíron nem érkezett
be, vagy mért csak most 2010-ben derült ez ki. Annak az

Várjuk a tavaszt!

dózisban, majd az év folyamán magát a problémát is orvosoljuk, hogy a jövőben ne is alakulhasson ki, erre az Amalgerol-t
érdemes használni két alkalommal 5-5 l/ha dózisban. Javítja a
talajéletet, s ezáltal közvetett módon a terület vízháztartására
is kihat. Az intenzív termesztéssel területeinkről egyre
nagyobb tömegű szerves anyagot (terményt) szállítunk el. Az
előző évek nehéz gazdasági helyzetei, a szakértelem
hiányosságai, és az egyes tápelemek meglétének vagy éppen
hiányának termés mennyiségére gyakorolt hatásának a termelők számára nem egyértelmű volta a tápelem pótlás elmaradásával, csökkenésével járt. Ugyanakkor ez a folyamat
elindított egy negatív spirált. Igaz, hogy kevesebb műtrágyát
vettem, s ezáltal megspóroltam 10 ezer Ft-ot, de a tápelemek
hiánya miatt kevesebb volt a termésem, s ezért az árbevételem is csökkent, de nem 10 ezer Ft-tal, hanem 100 ezerrel.
S minél extenzívebb a termelés annál jobb, látványosabb
eredményeket hoz egy megemelt tápanyag ellátás. Egy
tápanyagban rosszul ellátott területen amennyiben megadjuk
a növény számára szükségeseket, úgy egyik évről a másikra
akár meg is duplázhatjuk az árbevételünket, azaz a tápanyagra fordított költség akár 20 szorosan is megtérülhet.
Természetesen a többi termesztési körülményt is a megnövelt
tápanyag szinthez érdemes igazítani, úgy még hatékonyabb
eredményt fogunk elérni. Az intenzitás növekedésével az
egységnyi többlet ráfordítás egyre csökkenő többlet bevételt
eredményez, de a növények termőképességének kihasználásáig még nagyságrendekkel vagyunk elmaradva. Gondoljunk
csak arra, hogy Hollandiában, Belgiumban országos átlag a
60 tonna/ha burgonya, Magyarországon ez alig múlja felül a
20 tonnát, s Ők sem használják ki a burgonyában rejtőző
lehetőségeket. A tápanyag visszapótlásnál vegyük figyelembe
a növények klór érzékenységét. Általános szabályként elmondható, hogy minél közelebb van a tápanyag kijuttatás a
növény vetéséhez, ültetéséhez, annál inkább előtérbe kerülnek a káliumot szulfátos formában tartalmazó műtrágyák.
Homokos területeken a kimosódási veszély csökkentésére

A szeszélyes tél után azzal, hogy az egyik pillanatban mínusz
o
20 oC, a másikban plusz 20 C volt, s közte eltelt egy nap, az
ugyan úgy megviselte növényeinket is mint magát az embert.
Ezért a gyümölcsösökben a kora tavaszi lemosó permetezés
még fontosabb mint általában. S arról ne is beszéljünk, hogy
ősszel hány és hány helyen maradt el a záró permetezés,
azaz ha Mi még meg is csináltuk, de a közelebbi-távolabbi
szomszéd nem, s a fertőzésveszély így még inkább fokozott.
Mind almafélékben, mind csonthéjasokban a rezes, olajos
lemosó (pl. Vegesol R), vagy önmagában is jól tapadó
rézkészítmény (Nordox 75 WG) jöhet számításba. Amennyiben a területen atkák, vagy lisztharmat is jelen volt, úgy egy
kénes kiegészítés, vagy gyári kombináció (Vegesol RS) válik
szükségessé. Ha gyümölcsösünk erdő, vagy akácfák közelében található úgy fokozottan számítsunk az akácfa pajzstetűre, melynek pusztítására a fák nyugalmi állapotában
történő olajos lemosó permetezéssel van igazából csak lehetőségünk. Almafélékben, de a ház körüli tuja féléken is gondot
jelenthet a gyapjas vértetű, melyre szintén a kihajtás előtti
olajos (Agrol) lemosás jelenthet megoldást. Az idei évtől lesz
elérhető a Bordói lé és a Bordóilé + kénes változata mely
NANO technológiával készül, s a gyártó ígérete szerint a
növény védelmének akár új korszakát is jelentheti. Érdemes
lesz kipróbálni. Az elmúlt év száraz időjárása után a tömörödöttebb, rosszabb vízvezetésű talajokban, akár homokon is
hosszabb, rövidebb időre vízállásos területek alakulhatnak ki,
mely az ottani növények gyökér fulladásához, vagy részleges
gyökérfulladásához vezethet. Amennyiben „csak” részleges a
gyökér fulladása, úgy minél előbb a víz elvezetésével, a
gyökérzet intenzív fejlődésének elindításával gondoskodjunk
növényeinkről. Az új gyökérzet kialakításának serkentésére
használjuk a Fosfitex Zn/Mn-t legalább két alkalommal 3-3 l/ha

árunak az árbevételét beleszámolták a 2008-as árbevételbe, a
mínusz 75 millió veszteségbe. Ha most több száz milliót még
beszámláznak a termelők 2008-ra, akkor annyival nő a
veszteség, s 2008-ra elérheti a beszámolóval bevallott mínusz
75 millióval szemben a 475-575 millió Ft-t is a veszteség. Hol
volt az igazgatóság, hol volt a felügyelő bizottság, hol volt a
polgármester, aki nem mellesleg Mórahalom város pénzéből a
Mórakert megsegítésére résztulajdont vásároltatott a
Mórakertből és a Mórakert érdelkeltségű PH Centrumból,
valamint a Mórakert adósságaira készfizető kezességet vállalt
a város 2008-ban összesen 500 millió Ft értékben. S most
kiderül, hogy mindez BKV kettő, csak itt nem az MSZP-sek
garázdálkodtak, hanem a FIDESZ „jeles” tagjai, a jövendő
kormányzó erőhöz teljesen méltatlanul, azt is lejáratva. Hiszen
nem mint FIDESZ-es követték el tetteiket, hanem mint
meggazdagodni kívánó magánszemélyek. Ez jó párúknak
sikerült is. A tagság pedig hagyta és hagyja mind a mai napig,
megfélemlítve, szinte mindent birka mód eltűrve, s reménykedve, hogy hátha hatalomra segítve Nógrádi Zoltánt csodát
téve több milliárd Ft-ot sikerül az egyéb adófizetők kárára a
Mórakert megsegítésére szereznie. Mint mórahalmi növényvédő szer és műtrágya kereskedő vállalkozónak nem érdekem
a Mórakert tönkretétele, hisz a termelők tönkre menetelével
megszűnik az a réteg is aki az általam forgalmazott termékeket felhasználja! Mégis mint mórahalmi lakosnak, s
adófizető állampolgárnak elemi érdekem, hogy ne lehessen
ezt se Mórahalmon se máshol megtenni az országban.
Öntsünk tiszta vizet a pohárba, ne a politika mondja meg,
hogy ez a gazdasági egység maradhat, ezt elvtelenül is
támogatjuk, ezt meg ellehetetlenítjük.
Knipf Róbert
Ui.: Mint vállalkozó, s adófizető állampolgár csak azt tudom
tanácsolni, hogy a nem leszámlázott tételeket minél előbb
önrevizíóval együtt vallják be, mert úgy legalább a pénz büntetés mértéke csökkenthető. S érdemes volna létrehozni egy
Mórakert károsultjai egyesületet a tömegesen várható jogi
nehézségek közös képviseletére.

szinte egyedüli megoldásként a minél későbbi, s a tenyészidőszakban kijuttatott tápanyag jöhet számításba. Erre kiválóan
alkalmas a belga Rosier gyár által gyártott világszínvonalú
Rosafert granulált műtrágya család különböző összetételű
tagjai. A műtrágya megválasztásánál elsősorban a növény
igényeit vegyük figyelembe, s annak kielégítésére több lehetséges mód is kínálkozik, s csak ezután az árak ismeretében
válasszunk műtrágyát. A fő tápelemek mennyisége és az
abból kalkulált ár ugyanakkor becsapós is, mert a műtrágya
értékét elsősorban nem a három fő tápelem határozza meg,
hanem a még benne lévő mikroelemek, a szórhatóság, a
tápelemek egyenletes eloszlása, kimosódásának gyorsasága,
s egyáltalán, hogy a kijuttatott műtrágya hatóanyagból mennyi
hasznosul a termesztett növényeink számára. Ezen paraméterek ismeretében a Rosafert műtrágya család nem
véletlenül annyira kedvelt a termesztők körében. Aki egyszer
kipróbálta, az a jövőben ragaszkodni fog hozzá. Meggyőző a
teljesítménye. S nem véletlen, hogy az emelkedő felhasználás
miatt a forgalmazó és a gyártó a magyar piacra már egy közös
cég alapításával reagált. A tápanyag pótlása ugyanakkor meghatározhatja az egész éves produktumot, nem véletlen, hogy
nagy szakértelmet és körültekintést igénylő számításokkal
lehet már csak profi módon termelni. Elmúltak már azok az
idők, amikor majd dobunk egy kis Pétisót, s azzal majd jó lesz.
A Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft az idei évtől felajánlja
segítségét a szakszerűbb tápanyag ellátás megtervezéséhez
oly módon is, hogy a talajvizsgálati eredmények birtokában
egy komplett tápanyag utánpótlási programmal segítjük az
Önök munkáját. Az egy növényre kidolgozott program költsége
8000 Ft, de ebből amennyiben boltjainkban Rosier terméket
vásárol, úgy az első vásárlásnál 6000 Ft-ot jóváírunk.
Csökkentett műtrágya árak mellett kívánunk eredményes
gazdálkodási évet.
Knipf Róbert (növényvédelmi és pápanyagutánpótlási mérnök)

3. oldal

Pofátlanságnak nincs határa
Tisztelt Olvasó! A Homoki Gazda januári számában közöltem
egy táblázatot országgyűlési képviselőink tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről, szállásköltségéről. Januárban ez megváltozott, ha valamelyikük felmegy az országgyűlési képviselők honlapjára megtapasztalhatja, hogy pontosítottak,
átneveztek, s biztosan csak véletlenül de lesz…va bennünket
megemelkedett juttatáshoz jutva rajtunk röhögnek. A táblázatban már bruttó tiszteletdíj szerepel, s ennek összege nem
változott, a költségtérítést a Civil Mozgalom népszavazási
kezdeményezésének hatására átkeresztelték választókerületi pótléknak, s ez, hogy-hogy nem de jelentősen emelkedett. Lásd táblázat. S a szállásköltséget is átnevezték
lakhatási támogatásnak, amely azonban a keresztelést
követően sem változott. Itt valahogy nem lehet észrevenni a
párt hovatartozást, csak azt, hogy egy szempont van, ők
lehetőleg többet keressenek. S itt rögtön felmerülnek bennem
a kérdések. 2010 január elseje és 2010 május 27 között az új
parlament várható alakuló ülése között volt összesen 3 parlamenti ülés nap, akkor erre a majdnem 5 hónapra mért jár
képviselőinknek a 3 napra 5 hónapi költségtérítés, hol van
még egy ilyen munkahely ahol ilyen jól fizetnek, s akár erre a
3 napra sem kellett bemenni a tiszteletdíj, a most már
átnevezett költségtérítés, azaz választókerületi pótlék és a

szállásköltség mért is jár. Bőven kimeríti a jogtalan kifizetés
bűnügyi tényállását, s mégsem így van, annak egyetlen oka,
hogy ŐK, „honatyáink” maguknak, magukra más törvényeket
alkottak. Erre a 3 ülésnapra, melyből csak 2 nap követte
egymást, s ezért valószínűsíthető a távolabb lakok fönt alvása,
bármelyik luxus szálloda egy tizedéért megaltatta volna képviselőinket, mint amit 5 hónapra kifizetnek. S akkor Ők biztatnak
bennünket megszorításra, takarékoskodásra. Vagy éppen
azért, hogy nekik több maradjon a koncból? A Bajor parlamentben például a képviselők csak abban az esetben kapnak
az ülés napokra, s csakis arra, költségtérítést, ha a blokkoló
óra szerint megjelent a parlamentben. Nagy-Britanniában a
költségtérítési botrány miatt, mert azért ott sem szentek az
emberek, 6 miniszter mondott le. Magyarországon meg törvényt módosítottak, s 605 ezer ember aláírási kezdeményezése sem volt elég. Ezért mondom már régóta, hogy a
jelenlegi parlamenti pártok egyike sem érdemli meg, hogy
bekerüljön a parlamentbe, de a nép hülyítés, félrevezetés tökéletes. Lehetőleg ne gondolkodjon senki, addig van rád
szükség míg kopogtató céduládat, s szavazatodat leadod,
aztán 4 évig megint azt csinálhatják amit előtte. Azzal a
különbséggel, hogy a FIDESZ minden kopogtató cédulát be
akar gyűjteni mindenki elöl, hogy a kis pártok indulását is

megakadályozza, Bajnai Gordon pedig a JOBBIKkal riogat,
Hódmezővásárhelyen pedig „Cigányok lágerbe A JOBB.”
feliratok jelentek meg a falakon. Azaz a kis pártokat lehetetlenítsük el, a Jobbik ellen fogjunk össze, s majd csak marad
egy vagy két párt. Nesze neked demokrácia. Amennyiben az
egy párt rendszer visszaállítására szeretne szavazni akkor
szavazzon a FIDESZ-re! Ha a jelenlegi kaotikus állapotokra,
akkor valamelyik jelenlegi parlamenti pártra! Ha „radikális
változásokra” akkor a Jobbikra, s ha arra szeretne voksolni,
hogy legyen egy józan civil kontroll, akkor kopogtató céduláját
és majdani szavazatát adja valamelyik kis pártra. Azért, hogy
el tudjon indulni, hogy a szavazó fülkében lehessen egyáltalán
rá szavazni. Kérem gondolják végig. Nem mindegy, se nekünk, sem a gyerekeinknek. Bízok benne, hogy a Homoki
Gazda olvasói megtisztelnek annyira, hogy amennyiben
megvan még kopogtató cédulájuk, és a józan változást, s
becsületességet szeretnék előmozdítani, úgy veszik a
fáradtságot és kopogtató cédulájukat, ismerőseik kopogtató
céduláját eljuttatják a Kertészek kis/Nagy Áruháza Kft
boltjaiba, vagy Knipf Róbert 6782 Mórahalom V ker 85
számra. Köszönöm.
Knipf Róbert
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Lista
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Mikortól

Tiszteletdíj/
hó

Költségtérítés/hó

2010 januártól
Szállásköltség/hó

Tiszteletdíj/
hó

Képviselői
pótlék

2010 januártól
plusz

Szállásköltség

Bedő Tamás

MSZP

2006-tól

Csm tl.

Csongrád Polgármestere

2002-től

394 230

301 470

115 950

394 230

473 076

115 950

171 606

Bodó Imre

FIDESZ

2007-től

Csm tl.

Tiszasziget Polgármestere

1998-tól

394 230

301 470

115 950

394 230

473 076

115 950

171 606

dr Botka lászló

MSZP

1994-1998

Csm 3.vk

Szeged Polgármestere

2002-től

440 610

301 470

115 950

440 610

528 732

115 950

227 262

2002-től

0

dr Buzás Péter

MSZP

2006-tól

Csm 7.vk

Makó Polgármestere

1994-től

394 230

336 255

115 950

394 230

532 210

115 950

195 955

Farkas Sándor

FIDESZ

1998-tól

Csm tl.

Kinizsi MgTsz elnöke

1999-től

394 230

301 470

115 950

394 230

473 076

115 950

171 606

dr Géczi József Alajos

MSZP

1991-től

Csm tl.

JATE Politológiai tanszék

1990-től

510 180

301 470

115 950

510 180

556 560

115 950

255 090

dr Kozma József

MSZP

2002-től

Csm tl.

JATE Geometriai tanszék

1984-től

463 800

301 470

115 950

463 800

556 560

115 950

255 090

dr Lázár János

FIDESZ

2002-től

Csm 6.vk

Hódmezővásárhely Pm.

2002-től

510 180

301 470

115 950

510 180

556 560

115 950

255 090

Nagy Sándor

FIDESZ

2006-tól

Csm tl.

Kistelek Polgármestere

1998-tól

394 230

301 470

115 950

394 230

473 076

115 950

171 606

Balástya Polgármestere

1994-98-ig
115 950

440 610

528 732

115 950

227 262

0

Nógrádi Zoltán

FIDESZ

2002-től

Országos l.

Mórahalom Polgármestere

1994-től

440 610

301 470

dr Sándor Klára

SZDSZ

2006-tól

Csm 2.vk

Szegedi TE. docense

2006-tól

463 800

301 470

0

463 800

556 560

0

255 090

Szirbik Imre

MSZP

2006-tól

Csm 5.vk

Szentes Polgármestere

1994-től

440 610

266 685

115 950

440 610

528 732

115 950

262 047

dr Ujhelyi István

MSZP

2002-től

Csm 1.vk

Miniszterelnöki Hivatal

2009-től

231 900

0

0

231 900

0

0

0

394 230

266 685

115 950

394 230

413 941

115 950

147 256

államtitkára
Vincze László

FIDESZ

2002-től

FKGP

1998-2002-ig

Csm 4.vk

?

0

Túlélést elősegítő árak

Nyugdíjas éveink...

Móraép Kht. dolgozói táblaállítás közben.
2010 február 13. szombat reggel 6 óra 30

Senki nem tudja, hogy a távoli jövőben mi fog vele történni.
Épp ezért a nyugdíjas évek tudatos tervezése sokáig
senkinek nem jut eszébe. „Úgysem élem meg”, gondolják
sokan, vagy rábízzák magukat a jelenlegi nyugdíjrendszerre,
lesz, ami lesz alapon. Az előbbi tábor miatt érdemes
megemlíteni, hogy a nők átlagosan 23 évet, míg a férfiak 17
évet töltenek nyugdíjban. Utóbbi táborra pedig - sajnos inkább elszegényedés, mintsem békés öregkor vár. Ennek
egyik oka, hogy az életkor kitolódásával egyre többen
lesznek nyugdíjasok, miközben az egyre kevesebb fiatal
miatt kevés pénz érkezik majd be a nyugdíjalapba. Más
szóval, a kisebb tortát több felé kell vágni. Ezt ma a
szakemberek már tényként kezelik.

A 2010-es év a mezőgazdasági termelőknek a túlélésért fog
szólni. Közös érdekünk, hogy mindannyian minél jobban átvészeljük ezt az időszakot. Ezért a Kertészek kis/Nagy Áruháza
Kft. 2010-ben az árrésének a terhére is segíteni kívánja a
termelőket. Egyes gyártók szintén csatlakoztak a túlélés elősegítéséhez áraikkal.
Néhány példa:
Név

Régi
ár/zsák

Új
ár/zsák
10 950 Ft

Rosafert 12-12-17+2Mg+Me

50/1

12 865 Ft

Rosafert 15-5-20+2Mg+Me

50/1

13 498 Ft

11 875 Ft

Rosafert 4-14-22

50/1

15 125 Ft

12 400 Ft

Rosafert 9-7-14+3Mg-22%SO3

50/1

9 659 Ft

9 659 Ft

Rosafert12-6-18+3Mg-24, 5SO3

50/1

11 327 Ft

11 327 Ft

Rosafert 15-15-15

50/1

10 541 Ft

8 550 Ft

Napjainkban is több mint hárommillió nyugdíjas él Magyarországon, miközben a felnőtté válók egyre később állnak
munkába, egyre később válnak adófizetővé. Mindezek olyan,
a jövőben megjelenő veszélyek, amelyek ellen már most érdemes lépéseket tenni. Hiszen mindenkit megvisel az, hogy
ha a megszokott életvitelből visszább kell venni. Pedig a
jelenlegi nyugdíjrendszer ezt vetíti előre.

Rosafert 11-6-25+4MgO

50/1

8 056 Ft

8 056 Ft

Rosafert 9-16-12

50/1

6 644 Ft

6 644 Ft

Rosafert 15-12-24

50/1

8 526 Ft

8 526 Ft

Rosasol 17-9-29+1MgO+TE

25/1

11 400 Ft

10 831 Ft

Rosasol 11-14-28+2MgO+TE

25/1

11 400 Ft

10 394 Ft

Rosasol 15-30-15+TE

25/1

14 300 Ft

11 136 Ft

Rosasol 16-8-24+TE

25/1

11 300 Ft

9 920 Ft

A magyar pénzpiacon is megjelentek olyan megtakarítási
megoldások, amelyek előnyei már most kézzelfoghatóak:
halasztott adózás, enyhébb közteherviselés, adóalap csökkentő tételek, nem perelhető vagyonelemek. Íme, néhány jól
körülírható haszon, amely mellett nem érdemes szó nélkül
elmenni. Főleg annak tudatában, hogy már közöttünk van az
első hatvanéves, aki 120 évig fog élni!

Rosasol 15-5-30+TE

25/1

11 950 Ft

9 718 Ft

Rosasol 3-5-40

25/1

11 850 Ft

9 680 Ft

Rosasol 12-6-36+2MgO+TE

25/1

12 100 Ft

11 323 Ft

Rosasol 24-8-17+TE

25/1

9 531 Ft

9 531 Ft

Vertimec 1,8 EC

0,25

17 754 Ft

6 561 Ft

Vertimec 1,8 EC

1/1

70 435 Ft

25 573 Ft

Bővebb információ, bejelentkezés:
Molnár Albertné adószakértő 06 62 272 788

Mórahalom
Tel.: (62) 580 318
Zákányszék
Tel.: (62) 290 521

Kistelek
Tel.: (62) 257 879

4. oldal

…, na de ennyi havat?! – Hát sohase jó?
Most belvíz, majd aszály?
A hatékonyság növelésének lehetőségei a talaj – növény kapcsolat vonatkozásában – 2. rész.
II.

0

III.

IV.

V.
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VII. VIII. IX X.

XI.
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Mélység, cm

Az elmúlt évek nem kényeztették el ennyi hóval az országot, de
talán még a környező országokat sem. Máskor már januárban
belekerült a krumpli (vagy még hamarabb a hónapos retek,
saláta, stb.) a földbe a fólia alá, és még itt-ott szerencséje is volt
a termelőnek, mert nem mindig fagyott le, vagy torpant meg az
éjszakai hidegtől a növény. Azért nem feltétlenül kell, hogy
csak a szerencsén múljon a dolog!

melyek nagyságrendekkel múlják felül az egyéb engedélyezett
réztartalmú anyagokat. Az ilyen minőségű anyag lebeg, nem
ülepszil a tartályban.

50
75
100
talajhőmérséklet (5, 10, 20 cm átlaga), °C

30
20
10
0

Réz - mész frakció:

200 nm!!!
Fajlagos felület:
26,8 m2/gramm

A drótférgek függőleges mozgása (eredeti)
Kén frakció: 500 nm

o

műtrágya abszorpció eltérés %

talajhőmérséklet C
február-június
11,0

1,4

10,5

1,3
1,2

10,0

1,1
9,5

1,0

9,0

Ez a hasznos vakond mindig éhes, évente 25-30 kg rovart
eszik meg, tehát a táplálékát követi - mindig. A tápláléka, hogy
élni tudjon a vizet követi (3. grafikon – Növényvédelmi állattan
3/a kötet). A grafikon a rovar éves mozgását mutatja a
talajszelvényben, ahol a felső zónákba az „Aranyat érő” májusi
eső hozza fel először. Ekkor kicsik és gyengék még a tavaszi
vetésű növények. Ahol a talaj felső 30-35 cm-es zónáját
lezárja a helytelen fogalomként használt „eketalp” réteg, ott le
van tömörödve a talaj, vagyis fulladozik a talajélet. A képen
látható talaj iszonyú módon le van tömörödve, pedig homok.
Ezen az állapoton nem csak lehet, de muszály változtatni
(ráadásul inkább biológiai úton, mert ez nem tömörödik vissza,
mint a fizikai lazítás után), mert csak az átlag, de inkább az az
alatti termés érhető el ilyen területeken. Az pedig veszteség.

0,9
0,8

8,5
Kontroll

Amalgerol

o

9 C

o

11 C

referencia: Gregor-Mendel, Brno

Az előzőek természetesen nem csak a szántóföldi, vagy a fóliás
termeszőket érintik, hanem a fásszárú kertészetek gazdáit is.
Az ilyen betömörödött vízzel teli talajon kisárgulnak a növények
májusban, majd a gyengültségi állapot miatt jön a tűzelhalás és
az egyéb kondíció gyengeségből adódó betegségek.

A képen a kertünkről, 2010.02.14-én készült a kép látható,
amikor még mindenfele állt a hó. A piros vonaltól balra az előző
évi összes megtermett szármaradvány még a fagyok előtt be
lett dolgozva a földbe, mely az előző évben 2x10 l/ha-os
Amalgerolos beöntözést kapott. Az Amalgerolnak és a
bedolgozott szármaradványoknak köszönhetően a
lényegesen aktívabb, azaz melegebb talajéletet láthatunk, míg
a piros vonaltól feljebb, jobbra ugyan szintén kapott Amalgerolos
beöntözést a terület, de a szármaradványokat lehordták. Itt még
minden fehér a hótól a terület.

Bordóilé (nano) SC és a Bordóilé + Kén (nano) SC

Az első grafikon a talaj hőmérséklet változását mutatja a brnoi
Georg Mendel Egyetem mérése alapján, ahol kiderült, hogy
o
kora tavaszi időszakban a kezelés + 2 C hőmérséklet növekedést okozott, mely értelem szerűen nagyobb tápanyag feltáródással is jár – 2. grafikon. Ezt a folyamatot láttaja a kép.

A bordói levet 1885-ben találták fel, használták az első valódi
védekező eszközként szőlőpermetezésre, természetes anyagként, különböző kórokozók és kártevők ellen. 125 éve. Gondolhatnák egyesek, hogy jól eljárt felette az idő, de egyáltalán nem
így van. Sőt!

Melegebb lett a talaj. JÓ EZ a növényeiknek és ÖNÖKNEK??? Mások ilyenkor ráfűtenek a korlátozhatatlanul egyre
emelkedő árú energiahordozókkal. Az jó?

Egy magyar találmány, szabadalom segítségével nagyságrendi
minőség javulást értek el az előállítás során.

Mire az újság megjelenik eljön a lemosó permetezések ideje.

Nanothechnológiás lemosó permetezés –
magyar találmánnyal!

BORDÓILÉ FW

Ahol zajlik a talajélet még télen is, ott nincs vakondtúrásokkal
teli őszigabona vetés, mint a következő, Mórahalomtól 2 km-re
Szeged felé 2010.01.20-án készült képen:

Jellemző

Nano –SC
tecnnológia*

Normál FW
technológia

380 g/l tribázikus
rézszulfát
28,8
6,4

380 g/l tribázikus
rézszulfát
28,8
6,4

Szemcseméret (Dµ)

0,2-0,7

1,2-3,8

Fajlagos felület (m2/g)

20-25

2-4

Hatóanyag g/l
Hatóanyag (mm%)
Rézion tartalom (mm%)

Dózis (l/ha)
Rézterhelés(kg/ha)

5

10

0,3

0,6

Ráadásul réz-, kén-, és mésztartalma egy komoly tápanyag
utánpótlást is ad a növényállománynak. A fő hatóanyag a
tribázikus rézszulfát, melynek előállítási reakció képlete a
következő – (mint régen - ☺):
4 CuSO4 + 3 Ca(OH)2 = CuSO4[Cu(OH)2]3 + 3 CaSO4
Amikor a kipermetezett réz-komplex érintkezik a levegő CO2
tartalmával csaknem vízoldhatatlanná válik (patina képződik,
mint a rézlemezzel borított háztetőkön), viszont nagyon kis
mennyiségben, azaz oligodinámikus mennyiségben bocsájt ki
réz2+ ionokat. Azaz csak annyit, amennyi elegendő a
kórokozó gombák mellett a csonthéjasok ágelhalását okozó
Pseudomonas syngae, és az almafélék tűzelhalását okozó
Erwinia amylovora baktérium elpusztításához is, de ez a
rézmennyiség ahhoz nagyon is kevés, hogy perzselő hatást
okozzon még virágzó növényeken is. A gipsz (CaSO4)
estében ugyanaz a reakció játszódik le a permetezés után, mint
a meszelt házfalakon, vagy a csonttörések alkalmával alkalmazott gipsszel. Rendkívül gyorsan megkeményedik, miközben
a levegő széndioxidjával (CO2) reakcióba lép, és szinte
lemoshatatlanná válik a növény felületén. De csak szinte, mert a
2+
mész (Ca ) egyébként később tápelemként is hasznosul. Ezért
nem volt addig sztipikes alma, míg az állományok védelmében
többször, akár 12 alkalommal is használtak bordói levet
(Növényvédelem folyóirat, 1935. áprilisi 15-i szám), viszont
ettől függetlenül akkor is ismerték az egészséges és a jóízű
gyümölcs fogalmát. Sőt!
Ez a gipsz erősen tapad a lepermetezett felületekre, majd egyfajta réz-depóként (és mész depóként is) szolgáltatja folyamatosan a rezet és a meszet.
Lemosó permetezésre természetesen célszerű az olajos adalékok használata is, mely a kéntartalom mellett a rovarölő hatást
erősíti, és természetesen a permetcseppek jobb terülését okozzák, így növelhetjük a védekezés hatékonyságát a kórokozók
mellett, a repedésekben megbúvó rovarkártevők ellen is. Ilyen
termék, bár nem az előbb említett minőség, az Olajos réz-kén,
mely szintén együtt tartalmazza ezeket a természetes, a
környezet számára kímélő anyagokat.
Kormányos Ferenc, nv. fejlesztő szakmérnök,
Cheminova Mo. Kft., 20/9 438 695
Bővebb információk, letölthető szakmai anyagok, videók:
www.cheminova.hu

A fajlagos felület az, amivel a kórokozó találkozik. Jelen
esetben a 200 nm-es szilárd frakció tartomány esetében
26,8m2/gramm. Ez a minősége ezeknek a magyar termékeknek,
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

