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Tisztelt Olvasó!
Ön a Homoki Gazda ingyenes információs újság választási külön számát tartja a kezében. A lap 2004 januárjában indult, s kimondottan mezőgazdasági szakcikkeket, s hirdetéseket tartalmazott. Az összes eddigi
lapszám megtekinthető a www.homokigazda.com oldalon az archívumban számonként, oldalanként. 2008
szeptemberéig kínosan ügyeltem arra, hogy semmilyen politikai jellegű írás ne kerüljön a lapba. Aztán elfogyott
éppen nekem a türelmem, a lap főszerkesztőjének, s kezdtem egyre gyakrabban, egyre hosszabb politikai
írásokat megjelentetni. S bekapcsolódtam a Seres Mária által kezdeményezett parlamenti képviselők költségtérítése elleni népszavazási kezdeményezés aláírás gyűjtésébe.
Írtam erről-arról, s egyre jobban belemelegedtem. Sajnos nem volt
olyan hónap, amikor ne lehetett volna egy éppen aktuális disznóságról írni mind az országos nagy politikából, mind a helyiből.
Általában éppen a bőség zavara, és a lap terjedelme nem volt
összeegyeztethető. Ugyanis, bármennyire hihetetlen a lap nem
tartozik egyetlen párt konglomerátuma alá sem. Nem úgy mint a
Térségi Tükör például, mely közösségi pénzből szolgál
pártérdekeket, pontosabban a FIDESZ-ét. Nem azzal van bajom,
hogy ez párt lap, de azzal igen is bajom van, hogy közösségi
pénzből, a mi adóinkból fizetik az elejétől a végéig. A Homoki
Gazda más, mind a mai napig saját magam pénzéből és a hirdetésekből tartja el magát. Irányultságomat nem titkolva, azt nyíltan
vállalva adok hangot véleményemnek. A belemelegedéssel együtt
jött a kérdés a politikai szerepvállalásra. Igen-nem, jött a dilemma.
Bármennyire hihetetlen, de nem előre megtervezett, több éves
stratégia része az, hogy végül is 2009 év végén a Civil Mozgalom
felkérésére elvállaltam Csongrád megye 2-es választókerületében
az országgyűlési képviselő jelöltséget. Hosszú tépelődések, a
feleségemmel pattanásig menő viták után vállaltam végül is el ezt
a szerepvállalást.

mindannyiunknak. Igen is el kell menni szavazni, hiszen a 20 éve
kialakított rendszerben csak ilyenkor van lehetőségünk.
Az előző választások általában arról szóltak, hogy miből nem
kérünk, nem pedig arról, hogy mit szeretnénk. Jó lenne egyszer
azt megérni, hogy letisztult gondolatokkal, nem pedig a ki a
hangosabb propaganda alapján döntsön a választók nagy része.
A 2010-ez választásokat nem a FIDESZ fogja megnyerni, hanem
az MSZP veszti el csúfosan. Számomra mégis teljes anomália,
hogy egy olyan párt fog győzni, aki gyakorlatilag legnagyobb
ellenzéki pártként, 3 éven keresztül kivonult a parlamentből, a
leggyakrabban hangoztatott tézise EZ ÍGY NEM JÓ, de azt már
elfelejtette megmondani, hogy-hogy kellene. Sőt a választási
kampányban is kínosan ügyel arra, hogy lehetőleg semmit se
mondjon, ne lehessen semmivel se a jövőben szembesíteni, s
beéri annyival, hogy „Itt az idő” meg, hogy „Csak a Fidesz”. Az
óvodás 5 éves gyerekem ezerszer több érvet tud felhozni, hogy
ugyan mért kapja meg a játékát, s úgy néz ki, hogy egy ország
irányításához ennyi érv is elég. Ezért döntöttem úgy, hogy
elindulok a 2010-es választásokon.

Nem természetes, legalább is nem kellene annak lennie, hogy a
POLITIKA, a mai Magyarországon egyet jelent pártállástól függetlenül, a korrupcióval, a mocskolódással, a sárdobálással. Ha
valaki csak méterekre közelíti meg, akkor is beszennyeződik.
Pedig lehet, hogy a legnagyobb jó szándék, a tenni akarás
vezette csak, s nem megélhetési bűnözőként, akarom mondani
megélhetési politikusként akar tevékenykedni. Feleségem leggyakoribb érve amivel távol akart tartani, az-az, hogy egy fecske
nem csinál nyarat, mit kezdesz majd egyedül, s a családomat is
kiteszem majd annak a sok szemétnek ami jelenleg jellemzi a
magyar politikai közéletet. Ahol nem a szaktudás, nem az érvek,
hanem a pártérdek a domináns, mindenekelőtt. Az ország népe,
a választó pedig le van ejtve. A pártoknak a szavazók egyszer
számítanak igazán, négy évenként, a választások idején. A válaszom pedig az, hogy ha hagyjuk, akkor tényleg így lesz, nem
szólhatunk bele, a fejünk fölött mindent eldöntenek, jól-rosszul,
de nem ez a demokrácia. Igen is a demokráciáért tenni kell

Tudom, hogy én mit szeretnék, tudom, hogy a Civil Mozgalomban
nem kell pártkatonaként szavaznom. Sőt, a Civil Mozgalom és
köztem létrejött szerződés alapján kimondottan s rögzítve benne
foglaltatik, hogy amennyiben bekerülök a parlamentbe, abban az
esetben a Választókerületem érdekében minden fajta retorzió
nélkül bármikor szavazhatok a Párt ellen is, ha a választókerületem érdeke azt kívánja. Tisztelt Olvasó! Tud még egy ilyen
magyarországi pártot mutatni, ahol így működnek a dolgok?
Valószínűleg nem, legalább is a parlamenti pártok között nem.
A Civil Mozgalom ezért volt számomra vállalható. Vállaljuk a
visszahívhatóságot, ne 4 évente derüljön ki, hogy adott politikus
éppen semmit nem tesz a választókerületéért. S kezdeményezni
fogjuk a pártok állami támogatásának a megszüntetését. Ne
lehessen milliárdokat csak azért elkölteni, mert pár ember abból
jól meg akar élni. Nincs rá lehetőség, az állami számvevőszék is
csak megállapítja a hiányosságokat a pártok gazdálkodásában,
finanszírozásában, de nem tud ellene tenni. Hogyan is tudna,

hiszen az Alkotmánybírósággal egyetemben legközelebb éppen
annak a pártnak a képviselői döntenek felettük, akiket esetleg az
előtt megreguláztak volna.
Nincs kétségem a történések lefolyásáról, hiszen csak pár hónapot kell visszamenni a magyar történelemben és egy nyíregyházi
családanya, Seres Mária aláírásgyűjtésbe kezdett az országgyűlési képviselők költségtérítésének bizonylattal történő
elszámoltatása ügyében. Összegyűlt 605 ezer aláírás, a magyar
törvények alapján 200 ezer aláírás esetén ki kellett volna írni a
népszavazást, melyet ugyan a parlament megtett, de közben
törvénymódosítást nyújtottak be, melyet sürgősséggel elfogadtak.
Megváltoztatták a költségtérítést képviselői pótlékká, s oka
fogyottnak nyilvánították a népszavazási kezdeményezést. Köztársasági elnökünk sürgősséggel aláírta, Alkotmány Bíróságunk
pedig 7/2 arányban jóváhagyta. Érthető, hiszen alkotmánybíráinkról is a parlament dönt. A parlamentben teljes egyetértésben
szavaztak képviselőink. A 386-ból jelen volt 345, 340 támogatta a
módosítást, 5-ben volt annyi becsület, hogy legalább tartózkodott.
S 2010 januárjától képviselőinknek nyilatkozni kell arról, hogy
kívánják-e számlával bizonyítani költségeiket, vagy elfogadják a
10%-os költségátalányt, s a képviselői pótlék többi része automatikusan a személyi jövedelem adó szerint adózik. Hogy-hogy
nem, de a számlagyűjtést egyikük sem vállalta, s hogy a történet
még kerekebb legyen a költségtérítés eltörlésével és a képviselői
pótlék bevezetésével, mivel ennek már 90%-a adóköteles, ezért
ezen járandóságukat oly mértékben felemelték, hogy lehetőleg
semmilyen anyagi kárt ne szenvedjenek miatta. A táblázatban
megtalálják az elmúlt négy év Csongrád megyei képviselőinek
parlamentből származó jövedelem kimutatását, 2009 decemberére, s 2010 januárjára. Cselekedeteikkel ékesen bizonyítják,
hogy Ők a szegény népért munkálkodnak elsősorban. De lehet,
hogy csak én látom rosszul.

Knipf Róbert
a Civil Mozgalom
Csongrád 2-es választókerületének jelöltje
2010 januártól

2009 decemberig
Képviselő neve

Párt állása
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Mikortól
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Összesen
havonta
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2010 januártól
plusz bevétel

Bedő Tamás

MSZP

2006-tól

Csm tl.

Csongrád Polgármestere

2002-től

394 230

301 470

115 950

394 230

473 076

115 950

983 256

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

983 256

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

1 085 292

227 262

394 230

336 255

115 950

394 230

532 210

115 950

1 042 390

195 955

2002-től

0

dr Buzás Péter

MSZP

2006-tól

Csm 7.vk

Makó Polgármestere

1994-től

Farkas Sándor

FIDESZ

1998-tól

Csm tl.

Kinizsi MgTsz elnöke

1999-től

394 230

301 470

115 950

394 230

473 076

115 950

983 256

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

1 182 690

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

1 136 310

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

1 182 690

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

983 256

171 606

Balástya Polgármestere

1994-98-ig
115 950

440 610

528 732

115 950

1 085 292

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

1 020 360

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

1 085 292

262 047

dr Ujhelyi István

MSZP

2002-től

Csm 1.vk

Miniszterelnöki Hivatal

2009-től

231 900

0

0

231 900

0

0

231 900

0

394 230

266 685

115 950

394 230

413 941

115 950

924 121

147 256

0

államtitkára
Vincze László

FIDESZ

2002-től

FKGP

1998-2002-ig

Csm 4.vk

?

2. oldal

Meg van, nyilvántartásba véve, s nem csak személyemben, hanem
Csongrád megyében még két helyen van jelöltje a Civil Mozgalomnak. Van 9 megyében országos listánk. Köszönöm mindenkinek,
aki kopogtató cédulájával támogatta indulásomat a választásokon.
Külön köszönöm azon aktivisták segítségét, akik időt, fáradtságot,
s pénzt nem sajnálva segítettek a cédulák összegyűjtésében.
Knipf Róbert mórahalmi sikeres vállalkozó vagyok, a Civil
Mozgalom Csongrád megyei 2-es választókerületének jelöltje,
4 gyermek édesapja. Mórahalmon családi házban lakom, 4
gyermekemmel, feleségemmel, és 99 éves nagymamámmal egy
háztartásban. 49 éves vagyok, s kertész mérnökként, majd növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási mérnökként dolgoztam.
1996 óta van önálló vállalkozásom, s elsősorban növényvédő
szer és műtrágya nagykereskedelemmel foglalkozom. 2002-től
erre az alapra, de a jobb átláthatóság végett létrehoztam feleségemmel egy kiskereskedelmi céget is, mely gazdaboltokat
üzemeltet. Anyagi biztonságomat ezen vállalkozások biztosítják,
s vállalkozásaimban 14 főnek biztosítok munkát, s megélhetést.
2004 óta kiadunk egy mezőgazdasági információs lapot Homoki
Gazda címen, melyben 2008 szeptemberétől jelennek meg politikai tartalmú írásaim is. Azóta politizálok aktívan, s így találkoztam
a Seres Mária kezdeményezte aláírás gyűjtéssel, melynek végeredménye lett az a Civil Mozgalom mely elindul a 2010-es országgyűlési választásokon.
Az ajánlószelvény gyűjtés számomra egy nagy tanulság volt. Az
elején egy pár helyre elmentem, kopogtattam, s lön meglepetés,
megelőztek, odaadtuk gondolkodás nélkül, volt a leggyakoribb
válasz. Értetlenkedtem, elkeseredtem, hogy én Önökért akarok
harcolni, s nem segítenek. Jött a februári Homoki Gazda szám,
elég későn, s lett meglepetés. Volt olyan nap, hogy 70-nél több
cédulát hoztak be a boltba. Volt aki eljött, s szabadkozott, hogy
bocsánat, de nem tudta, hogy indulok, de a választásokon rám
szavaz, s pillanatok alatt össze jött a szükséges mennyiség.

Igen rajta leszek a szavazó lapokon, lehet rám szavazni, s lehet a
Civil Mozgalomra is, mert Csongrád megyében lesz listánk, van
esélyünk, hogy bejussunk a parlamentbe. A Civil Mozgalom
megyei listáját én vezetem. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy
képviselhetem Önöket amennyiben megbíznak bennem. Sokan
feltették a kérdést, hogy mért vállaltam, nincs elég bajom?
Jelentem, van elég bajom, de az emberek nagy része szeret
békében élni, s ezért inkább nem vállal fel ennyi konfliktust. Én
vállalom, s hiszek abban, ha többen is hasonlóan gondolkodnak,
akkor igen is lesz érdemi változás!
Megvádoltak, hogy a pénzért teszem. Nem kell sokat találgatni,
ez nem volt más mint a kedves Csongrád megyei jelenlegi országgyűlési képviselők közül ketten is felhívtak, s megvádoltak, mert
magukból indultak ki. Lett nagy áll leejtés, amikor közöltem velük,
hogy ez nem érdekel, mármint az a havi több mint egy millió Ft,
amit ők minden hónapban bruttóban elraknak. Itt és most kijelentem, s fogjanak szavamon, hogy amennyiben bekerülök a parlamentbe, úgy az onnan származó bevételeimet felajánlom
a Csongrád megye 2-es választó kerületének javát szolgáló alapítványoknak. De itt is kikérem választóim véleményét,
megszavaztatom, s inkább közvetlenül kívánom támogatni adott
intézményt, szervezetet, magán személyt, úgy, hogy a legnagyobb
tényleges haszna származzon belőle.

Seres Mária a Civil Mozgalom vezetője

Köszönetnyilvánítás!

retorzió nélkül szavazhatok akár a pártfrakció ellen is. Nem pártkatona leszek egy gépezetben, mint az összes többi pártban. Egy
fecske nem csinál nyarat. Mondják sokan, s igazuk van. De az
első után jön a többi, s itt a tavasz. Mondom én, s hiszek abban,
hogyha bekerül a parlamentbe egy erős civil kontrol, ha a pártok
nem a saját kényük-kedvük szerint alakíthatják a törvényeket, ha
nem követhetnek el mindenféle disznóságot büntetlenül, akkor
igenis van értelme a jelenlétünknek. Nem fogok azért megváltozni,
mert több hatalmam lesz. A képviselői kiváltságokról itt helyben lemondok. Nem kell nekem. Én ugyanolyan ember vagyok
mint Önök, legfeljebb egy kicsit izgágább.
Kérem szavazatukkal támogassanak a 2-es választókerületben
engem személy szerint Knipf Róbertet, s szavazzanak listán is
a Civil Mozgalomra! A 4-es választókerületben a Civil Mozgalom jelöltje Csenki Mihály,a 7-es választókerületben Kovács
László, s a rá leadott szavazatok is a Mi elképzelésünket,
gondolatainkat támogatják.

Megkérdezik sokan, hogy mért a Civil Mozgalom színeiben
indulok. Azért mert számomra ez az a formáció, melyet jó szívvel még vállalhatok, azaz a választókerületem érdekében minden

A szomszéd fűje mindig zöldebb
De miért? .... Mert:
h
A kertek, parkok pázsitja sekélyen gyökerező, ezért erős, jó

tűrőképességű felület csak egyenletes, folyamatos víz és
tápanyagellátás mellett, és megfelelő ápolással alakítható ki.
A pázsit minőségét a jó talaj biztosításával, a jó előkészítéssel
is meg kell alapozni.
h
Egyoldalú nitrogéntrágyázással „túlszeretett” gyepek legyengülnek, kiritkulnak, ezért csak komplett tápanyag ellátást javasolunk.
h
Az egyenetlen talajfoltokon sárguló, kipusztuló pázsit az egész
terület díszítő értékét lerontja, értékét csökkenti, ezért ezeket
a részeket külön kezelésben kell részesíteni..
A Rosier pázsittrágyázás jellemzői
Ha strapabíró gyepet szeretne, mely olyan szép, hogy a szomszédok irigylik, s még kevesebbet is kell nyírni, mint azt Magyarországon a szép gyepeknél megszoktunk, sőt mennyiségileg
kevesebb kell belőle, s ezért pénzt tud megtakarítani, akkor
válassza a Rosier belga gyár termékét, mely Európa legnagyobb
granulált műtrágya gyártója.
Az első trágyázás tulajdonképpen a telepítése előtt feltöltés.
A pázsit növekedése során az öntözéssel összehangolt kezeléseket célszerű alkalmazni. A tápanyag és vízellátás túlzásai a
legyengülés és betegségek miatti foltos kipusztulás okai.
Pázsit és gyep alaptrágyázása
Vetés előtti és tavaszi alaptrágya
Javasolt adagja*
Vetés előtti indító
Rosafert 12-12-17
3-4 dkg/m2
Tavaszi alaptrágya
Rosafert 12-12-17
3-6 dkg/m2
* Megjegyzés: Alacsonyabb adagot akkor válasszunk, ha gazdag kerti földben van a
pázsit, illetve érett trágyát, vagy komposztot dolgoztunk a talajba.

A júniustól augusztusig terjedő időszakban magas a pázsit és
gyep tápanyagigénye, és természetesen vízigénye is. A környezet megóvásán túl legfőbb célunk a jó minőséget jelentő sűrű
és terhelhető gyep kialakítása, megőrzése. Utolsó trágyázásukat
augusztus vége, szeptember elejéig kapják a területek. Szep-

tember közepétől már nem trágyázunk. Október végétől juttathatjuk ki a késő őszi alaptrágyát, amely a télen is terhelésnek,
játéknak kitett területeken elengedhetetlen.
Pázsit és gyep fejtrágyázása
Fejtrágyázás időszaka
Műtrágya típusa és adagja
Augusztus közepéig
Rosafert 18-6-5
3 -5 x 1,6-2 dkg/m2
Szeptember közepéig
Rosafert 15-5-20
1-2 x 1,6 -2 dkg/m2

Szilárd kijuttatású fejtrágyázás
A fejtrágyázás a folyamatos és egyenletes tápanyag ellátást szolgálja. Az átlagosan 1,6-2 dkg/m2 adagokkal tavasztól augusztus
közepéig a Rosafert műtrágya egyenletes növekedést, erős felépítést, jó színt biztosít. A műtrágya az öntözésekkel nem mosódik
ki, teljes mértékben hasznosulhat.
A szórást mindég öntözés kövesse, ami a tápanyagot folyamatosan a gyökérhez juttatja. A fejtrágyázást az adagok és a növekedés függvényében 2-3 hetenként ismételjük meg.
Pázsit és gyepek tápoldatozása
Ha lehetőség van az öntözéssel egy menetben tápoldatozásra, a
pázsit legkorszerűbb táplálását is megvalósíthatjuk. A javasolt
0,1 %-os töménység azt jelenti, hogy 10 liter vízben 1 dkg Rosasol
komplex műtrágyát kell feloldani.
Pázsit és gyep tápoldatozása
Időszak
Komplex műtrágya; %
Augusztus közepéig
Rosasol 24-8-16
Szeptember közepéig Rosasol 3-5-40

Tápoldat adagja
10-15 liter/m2 öntözővízzel
10-15 liter/m2 öntözővízzel

A tápoldatozások között az időjárásnak megfelelő mennyiségű
tiszta vizes öntözésre, illetve frissítő öntözésre szükség van, de a
tiszta vizes öntözés adagja lehetőleg mindig kisebb legyen a
tápoldaténál, hogy a tápanyagot ne mossa le a gyökérzónából.
Horinka Tamás (mobil: 06 30 229 07 56)

Knipf Róbert
a Civil Mozgalom Csongrád 2-es választókerületének jelöltje

3. oldal

Csontvázak potyognak a Mórakert háza táján
A Homoki Gazda újság már többször foglalkozott a térség egyik
nagy TÉSZ-ével a Mórakert TÉSZ-szel. Az újság hasábjain
először terjedelmesen 2009 májusában nyílt levélben fordultam
Nógrádi Zoltánhoz és a Mórakert Szövetkezet vezetőihez. A
válaszból csak egy rövid részt idéznék „a Szövetkezet az éves
beszámolók alapján nem termelt veszteséget.” „2. A Mórakert

Szövetkezet gazdálkodása teljesen nyomon követhető a mérleg
soraiból, amelyből jól látható a kötelezettség-állomány növekedése.” S Nógrádi Zoltán válaszából is egy rövid idézet: „Nem
támogatok semmilyen manipulatív és mesterséges intézkedést,
sem a vagyon kimentésére, sem a Mórakert Szövetkezet
tevékenységének átmentésére.” (A teljes cikkek megtekinthetők

a www.homokigazda.com/arcívum/ 2009 májusi számában).
De, hogy ne magamtól idézzek akkor legyen itt egy aktuális
újság a HVG 2010. március 27-i számából a Mórakertről szóló
cikk teljes terjedelemben. Már csak azért is mert a megjelenést
követően pillanatok alatt elfogyott a környéken s ne csak
szájhagyomány útján terjedjen esetleg pontatlanul:

DUDÁS SZABOLCS

A HVG engedélyével

KÉTMILLIÁRDOS KONSZOLIDÁCIÓ A MÓRAKERTNÉL?

Kitészültek
Újra állami pénzekkel kell kimosni a csődhelyzetből a néhány éve még
mintaként emlegetett mórahalmi szövetkezetet, mivel bedőlése esetén
uniós támogatást kellene visszafizetni.
Elhagyott fóliasátor Mórahalmon. Nincs fedezet

M

entsük meg a Mórakertet! – a környékbeli
termelők beszámolói szerint Nógrádi Zoltán,
Mórahalom fideszes polgármestere az elmúlt
hetekben több gazdagyűlésen és hivatali irodájában is
ezekkel a szavakkal próbált hatni az egybegyűltekre.
A parlamenti képviselőként az országos politikában
már négy ciklusban is megmártózott Nógrádi a néhány
éve még mintaként emlegetett Mórakert ZöldségGyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet (tész) iránti
türelemre kérte a gazdákat. Több százan közülük még
a 2008-ban és 2009-ben beszállított áru ellenértékét
sem kapták meg. Ráadásul sokukat forgalmuk tíz százalékát kitevő tagi kölcsön nyújtására biztatták, mondván, azzal a Mórakert kievickél a bajból.
Az ígéretek gazdája a beszámolók tanúsága szerint
Nógrádi volt, aki a HVG megkeresésére csupán annyit
árult el, hogy országgyűlési képviselői minőségében
tájékozódott és tájékoztatta a termelőket, a cég ügyeiben
nem vesz részt. Ugyanakkor a helyiek elmondása szerint
sem a kisvárosban, sem a szövetkezetnél – amelyben az
önkormányzat is tag – nem történhetett semmi Nógrádi
tudta nélkül. „A következő kormány felállása után kerül
sor a Mórakert konszolidációjára” – mondta Nógrádi,
ennek mikéntjéről azonban nem kívánt nyilatkozni.
A helyi termelőknek, többszöri halasztás után, most
éppen április a beígért végső fizetési határidő. Ezt
néhányan nem tudták kivárni, és perre mentek, de a
legtöbbjüket sikerült lecsillapítani. Abban bíznak, hogy
a Fidesz által indított Nógrádi ismét bekerül az
Országgyűlésbe, és képes lesz kilobbizni a szükséges
támogatást. A képviselő-polgármester tavaly még
ellenzékből is felhajtott egy bő egymilliárd forintos
mentőcsomagot, amelynek nagy része a Mórakerthez
ment. Jelenleg ebből fizetik a beszállítókat – méghozzá
általában készpénzben, mivel akkora a bizalmatlanság,
hogy egyébként nem vinnének terményt a tészhez a
gazdák. A nyári pénzügyi injekció részeként az állami
Regionális Fejlesztési Holding Zrt. többségi tulajdonosként részvényt jegyzett, és 600 millió forintos
tagi kölcsönt nyújtott a tészek által alapított Dél-alföldi
Termelői Értékesítő Szervezetek Zrt.-nek (Datész),
amelyben a Mórakert kisebbségi tulajdonos. A Magyar
Fejlesztési Bank pedig, állami kezességvállalás mel-

A cikk elolvasása után gondolom több termelő is kissé értetlenül néz maga elé. Akkor mi is az igazság, hiszen nekünk a
megmentést szajkózzák szinte minden hol, Nógrádi Úr megígérte, hogy a választások után mindent megtesz a termelők
pénzéért, a Mórakert megmentéséért. Akkor ez nem lesz így?
S visszautalnék a cikkre a részvénytársaságban mindenkinek
annyi szavazata van ahány részvényt birtokol. A tervezet
szerint utolsó bekezdés: „A számítások szerint körülbelül 1,8-2
milliárd forint friss tőkét kellene behozni a rendszerbe, a többi
adósságot pedig részvényre váltanák a termelők.” Azaz
magyarra fordítva, szevasz tavasz, a termelőnek pénz meg

lett, további 450 millió forint forgóeszközhitelt folyósított a szövetkezetek közös cégének.
Az elsőként bejegyzett magyar tészként a Mórakert
sokáig a mintapéldája volt a zöldség-gyümölcs szektorban oly kívánatosnak tartott termelői összefogásnak.
A tészek funkciója az lenne, hogy sok termelő együttműködésével nagy mennyiségű, a vevők igényei szerint
hűtött-csomagolt áruval lássák el a piacot. A termelők
számára azért lehet vonzó az ilyen kooperáció, mert
nagy tömegű termékkel magasabb árat lehet kialkudni a
piacon. Ráadásul az unióban a zöldség- és gyümölcstermelők számára meghirdetett támogatásokat is csak a
tészeken keresztül lehet igényelni. Ez a működőképesnek látszó modell nem vált be a Mórakertnél, illetve
a környékbeli, szintén bajba jutott kisteleki Kistér Tésznél és a kiskunfélegyházi Kiskun Tésznél sem.
A helyiek a gazdálkodás rejtelmeibe nem látnak bele,
csak azt vették észre, hogy egyre szaporodtak azok a
cégek, amelyekben a Mórakert tulajdonosi szerepet vállalt, közöttük olyanok is, amelyek tevékenysége inkább
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódott. A környékbeli gazdák szerint azon is bukhattak, hogy bizonyos
beszállítókkal szemben engedékenyebb volt a Mórakert,
azaz a gyengébb minőségű terményt is átvette. Volt
olyan gazda, aki az „irodisták” túlfoglalkoztatására
panaszkodott, és arra, hogy szerinte nem feltétlenül
alkalmasság alapján töltötték be az állásokat. Hogy ez
valóban így van-e, az nehezen ellenőrizhető, azt viszont
több mint érdekesnek tartják, hogy a reaktivált elnök,
Hódi Pál egyik keresztfia, Horváth József lett az új
ügyvezető (Hódi másik keresztfia történetesen Nógrádi
Zoltán). Vele szemben nem is elsősorban a családi kapcsolat miatt bizalmatlanok, hanem azért, mert nincs
mezőgazdasági gyakorlata, korábban egy szegedi üvegipari cégnél dolgozott.
Egy ilyen vállalkozást lehetetlen nonprofit elven
működtetni – osztotta meg tapasztalatait a HVG-vel
Raskó György, akit még tavaly áprilisban Nógrádi kért
fel, hogy válságmenedzserként segítsen helyre tenni a
Mórakert gazdálkodását. Az Antall-kormány egykori
államtitkárának, aki maga is sikeres agrárvállalkozó,
nincs könnyű dolga. A cég ugyanis – erősítette meg a

nuku. Helyette kap egy részvényt a beszállított és ki nem
fizetett áru ellenértékéért s törölje szemét száját, mert a
például 5 millió Ft-nyi részvény a 3,6 milliárd Ft-ból kiindulva
0,00138 résznyi szavazatot ér, azaz ha minden termelő
összefog, és egyformán szavaz akkor sem lesz beleszólása a
dolgok menetébe. Reménykedni lehet, de minek.
„Az emberek szívesen elhiszik, amit kívánnak.”
Caesar

szövetkezettől kiszivárgott számokat az elmondása
szerint honorárium nélkül dolgozó Raskó – úgy
halmozott fel 3,6 milliárd forintnyi adósságot, hogy
tavalyi árbevétele nem érte el a hárommilliárdot.
Ráadásul az adósságból kétmilliárd forintnyi már le is
járt, és ennek nincs fedezete. Egy évvel korábban még
4,7 milliárd forintos bevételt könyvelhettek el, de már
az is közel 450 millióval elmaradt a megelőző évitől.
Raskó utalt arra is, hogy a magas fix költségek nagy
része munkabér jellegű kiadásokból adódott. Szerinte a
Mórakertnek nem volt olyan nyilvántartási rendszere,
amellyel meg tudták volna állapítani, hogy az egyes
tevékenységek milyen eredményt hoznak. Közelebb
vinne a megoldáshoz, ha a Mórakert átalakulna részvénytársasággá, amitől a tészfunkcióit még megtarthatná – fűzte hozzá. Továbbá az eddig elhanyagolt
integrátori, azaz a termelésszervezői szerepet is
vállalnia kellene a Mórakertnek, mert eddig ad hoc
jellegű volt, hogy a gazdák éppen mit termelnek.
Sikertelennek bizonyult tehát a Datészen keresztüli
konszolidációs kísérlet, az államnak közvetlenül kell
kistafíroznia a mórahalmi szövetkezetet – véli Raskó.
Szerinte ezt érdemes is megtenni, mert a beszállító
termelőik szaktudása és a tész infrastruktúrája egyaránt
nagyon értékes. Ráadásul ha a Mórakert, illetve a
hasonló helyzetben lévő Kistér és Kiskun bedől, akkor
vissza kell fizetni az EU-nak a tészek által igényelt
támogatást, összesen hárommilliárd forintot. A legújabb terv, amit a HVG információi szerint az agrár- és
a pénzügyi tárca is támogat, úgy szól, hogy a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. többségi tulajdonosként
szálljon be a Mórakertbe. A számítások szerint körülbelül 1,8–2 milliárd forint friss tőkét kellene behozni a
rendszerbe, a többi adósságot pedig részvényre váltanák a termelők. Persze ehhez szükség lenne egy
olyan reorganizációs programra, ami a hitelező számára is meggyőző – sőt a belső ügyek ismerői szerint a
szövetkezet menedzsmentjének is alaposan át kell
alakulnia.
KELEMEN ZOLTÁN
HVG 2010. MÁRCIUS 27. 69-70

Mért „ untatom“ ezzel a Szeged 2-es választókerület olvasóit? Nos ime az Első elismert TÉSZ, ami
sokáig sikertörténetként szerepelt minden kevésbé
tájékozott szegedi ember gondolataiban is, s íme a
rút valóság, melyhez Nógrádi Zoltánnak is köze
van. Mellesleg ameddig siker történet volt addig a
képviselő úr honlapján is fenn szerepelt, most meg
valahogy onnan lekerült.
Knipf Róbert
a Civil Mozgalom Csongrád 2-es választókerületének jelöltje

4. oldal

A Civil Mozgalomról, s céljairól
A 2008-as évben Seres Mária egy 4 gyermekes nyíregyházi családanya az Országos Választási Bizottsághoz
népszavazási aláírás kezdeményezést nyújtott be a képviselők költségtérítésének bizonylattal történő
alátámasztására. A híradások alig szóltak róla, szinte semelyik országos rádió, Tv nem foglalkozott vele.
Szándékosan elhallgatták. Az interneten, s más csatornákon is ennek ellenére terjedt a híre (pl. a Homoki
Gazdában is), s az utolsó nagy hajrával a négy hónap végére 605 ezer aláírást sikerült összegyűjteni.
Térségünkből is több ezer aláírással támogatták a kezdeményezést. Természetesen az alkotmánybíróságon magánszemélyek
ezt megtámadták, időhúzási céllal, de végül is jogerőre emelkedett, a parlamentnek nem maradt más lehetősége, mivel 200
ezernél is több érvényes aláírás gyűlt össze, mint hogy kiírja a
népszavazást. S lázasan gondolkodtak, hogy hogyan kerülhetik
azt mégis el. Aztán fény gyúlt agyukban és a nyári szünet előtt
elfogadtak egy olyan törvényt, hogy a költségtérítést átnevezték
képviselői pótlékká, és lakhatási hozzájárulássá. Sürgősséggel 5
napon belül köztársasági elnökünk aláírta a törvényjavaslatot,
holott máskor hónapok kellenek neki hozzá, s alkotmánybíróságunk is 7:2 arányban jóváhagyta a népszavazás szőnyeg alá
söprését. Őket is a parlamentünk választja. Azaz fogjuk be a
szánkat, ne ugráljunk, úgyis az lesz amit MI 386-an „honatyák”
eltaláltunk.
Ellenzék és kormánypárt egymásra talált, s kéz a kézben hajtották mindezt végre, 345-en szavaztak, 340-en támogatták, 5-en
tartózkodtak. Csongrád megyei képviselőink mindegyike megszavazta. Ennek a mérhetetlen felháborító pofátlanságnak a
láttán a felháborodás növekedésével erősödött a mozgalom, s
alakult meg minél szélesebb körben a tenni akarás, szerveződött
országos hálózattá. Ha benned is, Önben is van egy kis tenni
akarás, hogy igenis ebben az országban kellene leélni az életünket, nem szeretnénk, ha a gyerekeinknek csak azt tudnánk
mondani, hogy hagyják el az országot, s külföldön, idegenben
próbáljanak szerencsét, akkor segítse a Civil Mozgalmat. További
információk a www.civilmozgalom.hu honlapon.

A mozgalom erősödése maga után vonta, hogy országos tömegbázisa kezd kibontakozni, s elindult egy gondolkodás, hogy mit, s
hogyan kellene ebben az országban megváltoztatni. Többek meglátása pedig az, hogy gyorsabb változást csakis akkor tudunk
közösen elérni, ha a változásokat a parlamenten belülről is gyorsítjuk. Erre egy törvényes lehetőség van, a 2010-es parlamenti
választásokon minél nagyobb számban a Civil Mozgalom
színeiben bejuttatni képviselőket a parlamentbe. Magyarországon
az országgyűlési választásokon csak párt indulhat, ezért Seres
Mária 12 fővel – 10 fő a minimális létszám-, megalakította a Civil
Mozgalmat.

Néhány gondolat, melyet képviselni szeretnénk a
parlamentben:
Szűnjön meg a pártok állami finanszírozása, tartsák el magukat
h
adományokból, az adók 1%-ból, de ne az adófizetők forintjaiból.
A parlament létszámát csökkentsék 200 fő alá, úgy, hogy az
h
egyéni képviselők létszáma maradjon meg 176 főben.
A képviselők legyenek visszahívhatók A mentelmi jog szinte
h
minden esetre megszüntetésre kerülne. Kivétel a politikai
véleménynyilvánítás, arra az esetre maradna csak meg.
Meg kell szüntetni a fővárosi és megyei önkormányzatokat,
h
fölösleges a duplikalitás. Az elektronikus közigazgatás bevezetésével az önkormányzatok létszámát is lehetne csökkenteni.

A bürokrácia csökkentése, logikus épeszű gondolatokkal. Tarth
hatatlan, hogy a mai Magyarországon 2,5 termelő főre jut egy
bürokrata.
A több nemzedékes család modell támogatás bevezetése,
h
úgy, hogy a gyermekeknek és a nyugdíjas nagyszülőknek is a
dolgozó szülők adójából támogatást lehetne nyújtani.
A részletes program megtalálható az interneten.
Ha neked is, Önnek is elege van abból,ami ebben az országban
az elmúlt 20 évben demokrácia jelszó alatt zajlott, ha úgy érzi,
hogy ennek az országnak egy erős CIVIL KONTROLRA van
szüksége akkor szavazzon 2010 április 11-én és 25-én is a Civil
Mozgalom jelöltjére. Csongrád megye 2-es választókerületében
Knipf Róbertre. Ha tevékenyen is részt kíván venni, akkor
jelentkezzen a Civil Mozgalomba a honlapon, vagy nálam, Knipf
Róbertnél a 30/515-6077 számon.
Köszönjük a támogatásukat, melynek segítségével az országban
9 területi listát tudtunk állítani. Szavazzanak jelöltjeinkre, és listán
is a Civil Mozgalomra, de nincs az ellenünk aki szavazatát
megosztja, mint ahogy Orbán Viktor kijelentette. De kijelentette
ezt már annak idején Rákosi Mátyás is, hogy aki nincs velünk az
ellenünk. Ne köszöntsön vissza a múlt.
Knipf Róbert
a Civil Mozgalom
Csongrád 2-es választókerületének jelöltje

Az Ön szavazata eladó-e kettő mórahalmi fürdő belépőért?
Ha igen,
akkor szavazzon a Fidesz-KDNP jelöltjére
Nógrádi Zoltánra!

Ha nem,
akkor szavazzon más párt jelöltjére.

Ön

kinek

hisz?

Ha Ön a Homoki Gazdának és a főszerkesztőjének Knipf Róbertnek hisz, akkor szavazatával támogassa.
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