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Beköszöntő
Új év, új remények. Ha másért nem akkor azért, mert az ember már csak ilyen, a földdel foglalkozó meg még
jobban. Ki is használta ezt minden rendszer azóta, hogy Árpád apánk annak idején megállt itt a Kárpátmedencében. S az elmúlt ünnepek jók voltak arra, hogy a rokonság, ismerősök összejöjjenek, beszélgessenek
erről is arról is, azaz mindenről ami érdekli őket.
Ezek a beszélgetések számomra is hoztak egy újabb tapasztalatot, melyet szeretnék itt megosztani Önökkel is. Szinte számon
kérték, hogy a decemberi számban nem szerepelt semmi politika,
holott Ők úgy várták. S amikor közöltem velük, hogy de emberek,
karácsony van, a szeretet ünnepe, s nem kell, hogy minden erről
szóljon, akkor kicsit hitetlenül nézett rám egyikük, másikuk. Aztán
ugyanők számon kérték, hogy miért nem írok a Mórakertről, miért
hallgattam el. Erre pedig volt egy válaszom, mégpedig annyi,
hogy kötöttem egy egyezséget, hogy amennyiben kifizetik a
termelőket, mert lett volna azért arra törvényes, de nem etikus
lehetőség, akkor arra az időre felfüggesztem önként a Mórakertről történő cikkezéseket. A kifizetésre ígéretet kaptam, ahogy
minden Mórakert beszállító számtalant, s ezért függesztettem fel
a cikkezést. Az ígéret nem teljesült, ezért folytatom. Egyébként
meg - jegyeztem meg beszélgető partnereimnek - miért nem
tesztek Ti azért, hogy megkapjátok a pénzeteket, miért nem
fogtok össze, vagy miért bújtok a hátam mögé, s biztattok, hogy
ugyan tegyek érte már valamit, s hol lennétek akkor, ha nekem
kellene segítség? Akkor is hallatnátok hangotokat, hiszen saját
magatokért sem meritek? S jöttek erre olyan válaszok, amik egy
zsarnokság, egy diktatúra idején még elfogadhatók, de a XXI.
század elején, Európa közepén NEM. Kicsi vagyok, velem bármit
megtehetnek, s Te könnyen beszélsz, hiszen nem függsz senkitől, stb-stb. Nem akarták elfogadni, hogy nem, nem kicsik, nem
tehetnek meg bármit, csak szeretnék ezt velük elhitetni, hiszen a
mindenkori hatalomnak az a legkényelmesebb, ha ezt hiszik róla,
ha kontroll nélkül bármit, bárkivel megtehet. Mert ahogy előbbutóbb az emberek, úgy a hatalmon levők is előbb vagy utóbb
majd tényleg elhiszik, s ha elhiszik akkor tényleg meg is teszik,
mindaddig míg az emberek, a nép, a tömeg megálljt nem parancsol nekik. S nem hátulról kell a másikat biztatni, hanem mellé
kell állni, s a saját igazunkért igen is ki kell állni. Értem én azt is,
hogy vannak gazdasági nehézségek, gazdasági kényszerhelyzetek, de akkor kalkuláljuk ezt be, ne szállítsunk a Mórakertnek,

keressünk mást, értékesítsünk más felé. Ha pedig szállítottunk,
akkor kalkuláljuk be annak kockázatát, követelje mindenki maga
a bennmaradt pénzét, s elvileg vannak törvényes eszközei
mindenkinek annak behajtására. Vagy más felé kell értékesíteni.
S vigasz az, hogy most már 3 napra fizet (DATÉSZ), amikor a
2008-as pénzek, - vállalás szerint 2009. augusztus végéig teljesen ki lesznek fizetve-, átlagosan 50%-ban lettek kifizetve, s
2009-ben a DATÉSZ működésének kezdetéig beszállított áruk ki
NEM fizetett része a legtöbb termelőnél meghaladja a 2008-as
adósságot. Azaz ha valakinek tartoztak 2008-ban 10 millióval,
annak átlagosan kifizették a felét, maradt bent 5 millió, s 2009ben szeptemberig felhalmoztak a termelő felé újabb 8-10 millió
adósságot, akkor miről beszélünk? A 2008-as 10 milliós adósságból lett 2009-re 13-15 milliós adósság. A termelők finanszírozzák
a Mórakertet. S még egy kijelentés, melyre szeretném az illetékeseket és a termelőket is emlékeztetni: 2009 elején a Mórakert
vezetése kiszámolta, hogy 6 milliárd forgalom mellett, úgy, hogy a
felvásárlás hatékonyságát megnövelik 50%-kal, akkor az így
képződő nyereség a kamat terhekre és a működési költségre
elég. Azaz az adósság nem csökken, csak szinten marad. Nos,
elég sokan ezt a forgalmi számot túlzottan optimistának tartottuk,
úgy, hogy a termelőknek nagy összegekkel tartozott a Mórakert.
Igazunk lett. A 2009-es forgalom nem érte el a 3 milliárdot, az
egységnyi termékre jutó költség ezért jóval magasabb, azaz az
össz adósság nem csökkent, a hiányt a termelők pénzéből
finanszírozták. Tény, de ki kell jelenteni, hogy ebben a formában,
ezzel a vezetéssel a Mórakert életképtelen. Húzni lehet, de
minek. Tudom választások jönnek, s lefogadom, hogy lesz olyan
képviselő jelölt, aki azzal fog kampányolni, „ha mi kerülünk hatalomra, akkor mindent megteszek a termelők, a Mórakert megmentéséért”. S ez az ígéret igaz is lesz, csak ez nem jelenti azt,
hogy a várhatóan többségi FIDESZ kormány számolatlanul fogja
a pénzt kitalicskázni a Mórakert megmentésére. Minek is tenné,
ha nem változik a vezetésben, a felfogásban valami. A nagyobb

Lehet máskép DélKer TÉSZ
(Délalföldi Kertészek Szövetkezete, Szentes)
Szeretném előre tisztázni, hogy ennek a cikknek a megírásához
a Délkertész Tész egyetlen alkalmazottjának, egyetlen vezetőjének nincs köze. Hogy mégis írok róluk annak egyetlen oka van,
mégpedig a hozzájuk szállító termelők elégedettsége, s talán
annyi, hogy bemutassam azt is, hogy lehet másképpen, nemcsak
úgy ahogy a térségünkben levő TÉSZ-ek teszik. Az, hogy Mórakert, Kistér, vagy Kiskun TÉSZ, szinte mindegy, egy közös
jellemzőjük van, a termelőknek és a beszállítóknak még 2008-ról
és 2009-ről is komoly pénzekkel tartoznak. Egyéni erőből történő
kilábalásra esélyük sincs.
S most álljon itt egy pozitív példa, melyből elég kevés van, s
sajnos a magyar médiában a hír akkor nem is hír, ha valami jól
működik csak akkor ha kellően botrányos.
A Délkertész TÉSZ 2002-ben alakult, elsősorban Szentes és térségének termelőinek segítésére. Az Árpád Zrt szakmai, emberi és
anyagi segítségével, elsősorban a hagyományosnak mondható
fehér paprika felvásárlására és értékesítésére. Tagjai számát nem
kívánják minden áron növelni, hiszen az általuk termelt árút el is
kell adni. A belépés feltétele 50 ezer Ft részjegy vásárlása (nem
500 ezer Ft), melyet egy év után bármikor fel lehet mondani, s
ebben az esetben a pénztárnál azonnal kifizetik, vagy bárkinek
átruházható. Máshol mintha nem így működne! A termelő megbeszéli az ottani szakemberrel, hogy mikor milyen mennyiséget

kíván elültetni, s ebből Ők kiszámolják, hogy mikor milyen mennyiségre számolhatnak. Ennek ismeretében kötnek viszonteladási
szerződéseket. A termelőt egy-két alkalommal a területén ellenőrzik. A szedés kezdetétől paprika esetén két hetet nem hagyhat
ki a termelő. A kívánt szállítás előtt 7 nappal köteles bejelenteni a
várható mennyiséget, s annak körülbelüli minőségi megoszlását.
A szállítás előtt 3 nappal a mennyiség lefelé-felfelé még módosítható. Az árut bizományban veszik át, az átvétel idején a TÉSZ
eladási ára ki van függesztve. A beszállított összes mennyiségre
rakodó költség és a TÉSZ fenntartására szükséges költségek
levonása után kerül az árú értéke kiszámításra és kifizetése a
termelő felé. Ez fehérpaprika esetén szezonon kívül 36 Ft/kg,
szezonban ez csak 20 Ft körüli összeg kilogrammonként, mely az
összes költséget tartalmazza, a fenntartást, működési költségeket
a csomagolást és a szállítást is. A termelők akár ellenőrizhetik is,
hogy ténylegesen a TÉSZ annyiért értékesített-e mint ami kihirdetésre került a hirdető táblán. A beszállított áru maximum 20 napra,
de inkább ezen belül kerül kifizetésre. Termelői megállapítás, hogy
2009-ben a DÉLKER TÉSZ a mindenkori piaci árat, minőségi
árunál inkább a fölöttit, míg lecsó minőségnél inkább 10 Ft-tal a
piaci ár alatt fizetet,pluszehhez jött a visszatérítés. S jött az őszi
„meglepetés”, válság ide vagy oda, de minden tagi beszállító az
általa beszállított áru nettó értéke után 4 % visszaosztást kapott,
aki pedig biológiailag védte növényeit az nem 4%-ot, hanem 9%ot kapott vissza. A „meglepetés” igazából nem volt meglepetés,

kérdés az, hogy miből tenné? Meggyőződésem, hogy nem lesz
miből, ha pedig lesz egy kis plusz, akkor a BKV 70 milliárdja
fontosabb lesz az új kormánynak mint a Mórakert 2 milliárdja. Volt
egy jó kezdeményezés. A térségnek szüksége van egy vagy
több biztosan fizető felvásárlóra. A termelőknek a biztos
piacra, a kiszámítható, tervezhető termelésre lenne szüksége. Ezt az illúziót rombolta most le a MÓRAKERT TÉSZ. Az
első, a legnagyobb, a legszebb, a legtöbb állami pénzt és segítséget kapó, a leg-leg-leg.
Ui: Megpróbáltam interjút készíteni Huszta Roland ügyvezetőjével
a Mórakert helyzetéről, elzárkózott előle, mivel 2010. február 28-ig
dolgozik a cégnél, felmondott, s indoklása szerint nem lenne szerencsés, ha Ő most ebben a lelki állapotban bármit is mondana.
Javasolta próbálkozzak az igazgatóság tagjaival. Megtettem.
Varga Ferenc kitért előle, s megpróbált a cikk megírásáról lebeszélni, hiszen azzal nem használok a Mórakertnek. (Ebben egyet
értünk, de ha a termelők kifizetése ennek hatására jobban halad,
akkor nem volt hiába való K.R.) Próbálkoztam tovább, Oltványi
Gyulánál, aki szintén elutasított azzal, hogy havonta egyszer
üléseznek s nem kellően tájékozott. Próbálkoztam még Hódi Pál
elnöknél is, aki nyugdíjas, de még bejár, aki szintén elutasított,
hogy most igazából nem aktuális, majd pár hónap múlva.
A Mórakert anyagi helyzetét jól jellemzi, hogy a Mórakertes telefonokat rövid időre a szolgáltató kikapcsolta.
Knipf Róbert

MEGHÍVÓ
Mórahalom, Varga Csárda emelet
2010 február 04 (csütörtök) 17 óra
- BASF: Növényvédő szerek a zöldségtermesztésben s a szántóföldön
- Makhteshim: Növényvédő szeres megoldások a zöldség és
gyümölcstermesztésben
2010 február 11 (csütörtök) 17 óra
- Cheminova Magyarország Kft: Építeni!
- DuPont Magyarország Kft: Burgonya és őszibarack védelme a
DuPont növényvédő szereivel
2010 február 18 (csütörtök) 17 óra
- Bayer Cropsciense: Növényvédelem a Bayer új növényvédő szereivel
- Syngenta Kft: Zöldség-gyümölcs védelem a Syngenta növényvédő
szereivel
- Rosier S.A.: Növénytáplálás a belga Rosier gyár termékeivel
Kistelek, Aqua Hotel
2010 február 04 (csütörtök) - Nem lesz előadás.
2010 február 11 (csütörtök) 17 óra
- Cheminova Magyarország Kft: Építeni!
- DuPont Magyarország Kft: Burgonya és őszibarack védelme a
DuPont növényvédő szereivel
2010 február 19 (péntek) 17 óra
- BASF: Növényvédő szerek a zöldségtermesztésben s a szántóföldön
- Makhteshim: Növényvédő szeres megoldások a zöldség és
gyümölcstermesztésben
Zákányszék, Művelődési Ház
2010 február 04 (csütörtök) 17 óra
- Bayer Cropsciense: Növényvédelem a Bayer új növényvédő szereivel
- Rosier S.A.: Növénytáplálás a belga Rosier gyár termékeivel
2010 február 11 (csütörtök) - Nem lesz előadás.
2010 február 18 (csütörtök) 17 óra
- Cheminova Magyarország Kft: Építeni!
- DuPont Magyarország Kft: Burgonya és őszibarack védelme a
DuPont növényvédő szereivel

2. oldal

mert minden évben osztott vissza a TÉSZ, legfeljebb annak mértéke, biológia esetén a 9% volt az. 2009-ben a DÉLKER TÉSZ
(csupa nagybetűvel) romló felvásárlási és eladási árak mellett is
megcsinálta a 2008-as árbevételt azaz a 4,5 milliárd Ft-ot. Több
munkával, több árut eladva. Gratulálunk hozzá.

A cikk írásához a környékünkről beszállító termelők információira
hagyatkoztam. Volt aki később ezt megbánta, indoka szerint azért
mert ezen pozitív reklám hatására a környező termelők megrohanják majd Szentest, és azzal az Ő pozícióját gyengítem. Véleményem szerint pedig nem, mert aki a 2009-es évben már
bizonyított, az helyzeti előnnyel indul a most ébredőkkel. S a

szerződési fegyelem Szentesen kell, hogy működjön, mert különben Ők sem maradnának talpon. A pozitív példák pedig mindennél jobban hiányoznak a magyar közéletből.
Tisztelettel: Knipf Róbert

Korai és áttelelő hónapos retek, gyökérzöldségek,
saláta tavaszi tápanyagellátása
A hajtatott hónapos retket érzékenysége miatt óvatosan
műtrágyázzuk, öntözzük a hűvös és fényszegény időszakban.
A gyengébb növekedést a legrosszabb erőltetett nitrogén
fejtrágyázással erőltetni. A fény, hőmérséklet és tápanyag- és
vízellátásnak összhangban kell lenni. Alacsony fényben
mindenből kevesebb kell.

3. A gyökerek ceruza vastagságánál a minőségjavító Rosafert
5-12-24 + 3 MgO + ME káliumtúlsúlyos fejtrágyázás végezzük el 15-20 g/m2 adaggal. Tápoldattal a Rosasol 3-5-40
0,1 % kezelést javasoljuk. A szulfát alapú műtrágya a klórtűrés ellenére indokolt, mert jobba karotin képződés, tehát a
gyökér színeződése.

1. A bioaktív Fosfitex Zn/Mn 0,4-0,5% lombtrágya kezelés a
kedvezőtlen korai időszak miatti stressz tűrését javítja.
A kezeléseket kéthetenként ismételjük az aktivitás megőrzése miatt.
2. Az első fejtrágyázást hűvös időszakban 10-15 g/m2 Rosafert
12-12-17 műtrágyával végezzük. A harmonikus mennyiségű
foszfor a gyökérműködést, a nitrogén a növekedést, a kálium
az ellenálló képességet, a gumó minőségét javítja. Tavaszi vetésben az első fejtrágyázás a Rosafert 18-6-5 összetétellel végezhető. Tápoldattal a Rosasol 17-9-29 0,1% kezelés ajánlott.
3. A gumónövekedés alatt minőséget javító Rosafert 5-12-24 +
3 MgO + ME kálium túlsúlyos műtrágya a szállítható és
pultálló termés eléréséhez szükséges egyenletes vízellátással. Tápoldattal a Rosasol 3-5-40 0,1 % javasolt.

A fejes saláta tavaszi fejlődése korán megindul, de hideg talaj,
fényszegény, hűvös időszak miatt számtalan élettani probléma,
tápanyag hiánytünet megjelenik. A szakszerű öntözés és szellőztetetés mellett is figyelni kell kalcium ellátásra, a korai nagy
nitrogén kezelések elkerülésére.

A petrezselyem és sárgarépa tavaszi állományát hasonlóan,
és kíméletesen kezeljük, hogy a gombabetegségeket és élettani
problémákat elkerüljük.

1. Fosfitex Ca/B 0,5-0,6 % bioaktív lombtrágya kezelések a
peronoszpóra elleni védekezésben és levélszél száradás
elkerülésében jelentősek. Célszerű a folyamatosságra törekedni 10 naponkénti ismétléssel.
2. Felmelegedéskor kerülhet sor a Rosafert 18-6-5 ismételt
sorközi fejtrágyázásra 15g/ m2 adagokkal. Tápoldatozásra
megfelelő kalcium ellátásnál a Rosasol 24-8-17 0,1%, vagy a
Rosasol 17-9-29 és Kalcium-nitrát azonos mennyiségekkel
felváltva 0,1% töménységgel kijuttatva.
3. Szedés előtt célszerű az utolsó kezeléseket a Rosasol
17-9-29 összetétellel végezni.

-

-

-

-

-

Gondolatok a kertészeti szezonkezdés előtt
1. A Fosfitex Zn/Mn 0,5-0,7 % bioaktív lombtrágyázást nem
érdemes kihagyni az ellenálló képesség, valamint a növényvédelmi kezelések hatásának javítása miatt sem. Ismétlése
7-14 naponként indokolt.
2. A gyökérműködés beindulása után a harmonikus Rosafert
12-12-17 fejtrágyázás indokolt a növekedés és nagyobb
kálium igény kielégítésére. Tápoldattal a Rosasol 17-9-29
0,1% kezelést végezzük.

A termesztés alatt a kertésznek nagyon sok mindenre nem jut
idő. De szakít arra ilyenkor, még a szezon előtt, hogy nyugodtan
átgondolja mit, hogyan fog csinálni, mikor, mire lesz majd
szükség? Röviden tekintsük át a szezon kezdésével összefüggő
teendőket, amelyeket később már el sem végezhetünk, vagy
csak óriási költségtöbblettel!

Talajszerkezet. Az intenzíven öntözött termesztésben a
teljes tenyészidőre alkalmas szerkezet a mély talajművelés,
megfelelő szerves anyag/ok használatával biztosítható. Az
altalaj lazítását is el kell végezni legalább három évenként!
Kalcium ellátás. A harmonikus talaj tápanyag ellátottság kritikus pontja a felvehető kalcium mennyisége. A kémhatás függvényében a lassabb hatású gipsz, illetve takarmány mész,
dolomitkezelést szükség esetén feltétlenül el kell végezni.
Talaj kémhatás. Az optimális kémhatás eléréséhez lúgos
talajon még a tápoldat savazása nem elég. A savanyítást
kénporral, szulfát alaptrágyázással, savanyú tőzeg kombinált kezeléssel kell elérni. A cél lehet, hogy pár év alatt érhető
el, de el kell kezdeni, mert a lúgosodás folyamata nem áll
meg. Ezzel együtt a tápoldat savazását is rendszeresen
végezzük el a vízvizsgálati adatok szerint.
Induló tápanyagszint. A termesztés feltételei között sokszor
döntő a harmonikus, nem túl magas tartalék tápanyagszint,
még a tápoldatos termesztésben is. A homokon nem baj, ha
0,5-1 EC induló szint van. Ne törekedjünk a megemelésére.
Csak talajvizsgálattal „látunk bele” az ellátottságba, a nélkül
tehát találomra végezzük el az alap, vagy indító trágyázást!
Sótartalom. A sótartalomra érzékeny zöldség és dísznövényeknek 1,8 EC felett már szükség lehet a talaj átmosására. Homokos talajon 120-180 mm, tehát l/m több 2-3
részletben elvégzett átmosás a felesleges sót a mélyebb
rétegbe juttatja. A nagyobb adagra kötöttebb, nagyobb szerves anyag tartalmú talajon van szükség.

Termesztési kérdésével keresse bizalommal a forgalmazó
szakembereket, a Móraagro Kft. szaktanácsadóit.
Horinka Tamás (30 229 0756)

Csongrád megyei Superman-nek
Ha áttanulmányozzuk az alábbi táblázatot akkor rájöhet mindenki,
hogy tisztelt képviselőink munkabírása, a honért való cselekvése
mennyibe is kerül nekünk adófizetőknek. De nekem még nem is
ezzel van a bajom, hanem azzal, hogy volt egy népszavazási
kezdeményezés, melyet Ők, honatyáink lesöpörtek az asztalról, s
2010 január elsejétől a költségtérítésüket átnevezték képviselői
pótlékká, azaz már nem is kellett a népnek erről szavazni. Szintén január elején nyilatkozni kell képviselőéknek arról, hogy egyáltalán kívánnak-e számlát leadni 2010-ben, mert Ők választhatják
Képviselő neve

Foglalkozása

Mikortól

Tiszteletdíj/hó
november
394 230
394 230

Lista

2006-tól
2007-től
1994-1998
2002-től
2006-tól
1998-tól
1991-től
2006-2007-ig
2002-től
2002-től
2006-tól

Csm tl.
Csm tl.
Csm 3.vk

Csongrád Polgármestere
Tiszasziget Polgármestere
Szeged Polgármestere

2002-től
1998-tól
2002-től

dr Buzás Péter
Farkas Sándor
dr Géczi József Alajos
Kispál Ferenc*
dr Kozma József
dr Lázár János
Nagy Sándor

MSZP
FIDESZ
MSZP
MSZP
MSZP
FIDESZ
MSZP
FIDESZ
MSZP
FIDESZ
FIDESZ

Csm 7.vk
Csm tl.
Csm tl.
Csm tl.
Csm tl.
Csm 6.vk
Csm tl.

Makó Polgármestere
Kinizsi MgTsz elnöke
JATE Politológiai tanszék

1994-től
1999-től
1990-től

394 230
394 230
510 180

394 230
394 230
510 180
463 800
510 180
394 230

FIDESZ
SZDSZ
MSZP
MSZP

2002-től
2006-tól
2006-tól
2002-től

Országos l.
Csm 2.vk
Csm 5.vk
Csm 1.vk

1984-től
2002-től
1998-tól
1994-98-ig
1994-től
2006-tól
1994-től
2009-től

463 800
510 180
394 230

Nógrádi Zoltán
dr Sándor Klára
Szirbik Imre
dr Ujhelyi István

440 610
463 800
440 610
231 900

440 610
463 800
440 610
231 900

Vincze László

FIDESZ
FKGP

2002-től
1998-2002-ig

Csm 4.vk

JATE Geometriai tanszék
Hódmezővásárhely Pm.
Kistelek Polgármestere
Balástya Polgármestere
Mórahalom Polgármestere
Szegedi TE. docense
Szentes Polgármestere
Miniszterelnöki Hivatal
államtitkára
?

394 230

394 230

forrás: www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_kpv.kepv_ckl?P_CKL=38&P_CIKLUS=null&P_CIKLUS=38

is, mely lehet, hogy megint egész embert kívánna. De tudomásom
van arról is, hogy ezen listán szerepel olyan polgármester akinek
összesen 70, azaz hetven társadalmi funkciója van, s ebből 27ből rendszeresen anyagi elismerése is származik. Akkor miről
beszélünk? Hol kellene a korrupció elleni harcot kezdeni? Az
adatok az országgyűlés hivatalos honlapjáról lettek összegyűjtve,
bárki ezt ugyanígy megteheti.
Knipf Róbert

Tiszteletdíj/hó
Költségtérítés/hó
december
394 230
301 470
394 230
301 470
440 610

Képviselő

Bedő Tamás
Bodó Imre
dr Botka lászló

Párt állása

azt is (megszavazták maguknak), hogy nem, s ebben az esetben
a volt költségtérítéses pénzekből 10 %-ot elismernek költségnek
automatikusan, a többi után pedig adózni kell. Mi ez ha nem elismerése annak, hogy ez eddig is fizetésként működött, csak így
szebben hangzott, s nem kellett még adót sem fizetni utána.
Lehet, hogy mégis elért valamit a népszavazási kezdeményezés?
Mindenki döntse el maga.
Ha végignézik ezt a listát, kiderül, hogy hány polgármester van
benne, aki főállású alkalmazott egyszer, de belefér a képviselőség

336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255

Szállásköltség/ Szállásköltség/
hó november
hó december
301 470
115 950
115 950
301 470
115 950
115 950
301 470
115 950

Költségtérítés/hó

336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255
336 255

115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950

115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950
115 950

Összesen
1 623 300
1 623 300
858 030
0
1 692 870
1 692 870
1 924 770
904 410
1 832 010
1 924 770
1 692 870
904 410
1 785 630
1 832 010
1 785 630
1 368 210
904 410
1 692 870

3. oldal

Seres Mária és a
Civil Mozgalom

Intézményesített civil nyomás
Nem gondoljuk, hogy a rendszerváltás után 20 évvel arra kellene
törekedni, hogy egy párt abszolút többséggel kerüljön hatalomra.
És teljesen mindegy, hogy melyik pártról beszélünk. Nem az egypártrendszert akartuk megszüntetni 1990-ben?
Aki most egy párt korlátlan hatalmának megvalósulásától várja a
felemelkedést, az lát-e garanciákat arra, hogy működőképes lesz?
Mert a remény már kevés. Nem lehet elvesztegetni újabb 4 évet.
A civilek tevékenységükkel jobbá, szebbé és élhetőbbé teszik a
környezetüket. Helyi és országos szinten is szerveződnek, szinte
minden területet érintve – a kultúrán, a szabadidőn, a környezet
és természetvédelmen keresztül az állatvédelmen és a sporton át
egészen az emberi jogokig.
A nők kezdik felismerni, hogy nem csak a családban van szükség rájuk, hanem a széteső magyar társadalmat is nekik kell
összefogni. A nők szolidáris érzékenységére, kompromisszum
készségére és gondoskodására is egyre inkább szükség van a
többirányú válság közepette.
A Civil Mozgalom jelöltjeinek közel 40 %-a nő.

A nyíregyházi építész hölgy magánszemélyként vágott bele egy
népszavazási kezdeményezésbe, melynek célja az országgyűlési képviselők költségtérítési elszámoltatása volt.
Több mint 600 ezer aláírás gyűlt össze, ám a képviselők
„kitrükközték”, hogy ne legyen népszavazás, sőt még a fizetésüket is felemelték.
A több hónapos aláírásgyűjtés alatt szinte észrevétlenül felépült
egy szervezett csapat. Ennek nevet is adtak, ez lett a Civil
Mozgalom, Magyarország eddigi első, a népakarat következtében létrejött és valóban alulról építkező szervezete.
– Pár hónapos múltunkkal együtt is úgy érezzük, hogy fontos a
civil-kontroll, van helyünk a közéletben. Már fel vagyunk készülve a tavaszi országgyűlési választásra, ahol nagy meglepetést fogunk okozni, és nem csak azért, mert minden választási
körzetben jelöltet fogunk állítani – mondja Seres Mária, a szervezet vezetője.
– Mi hatalmas hátránnyal indulunk a milliárdos vagyonnal, állami támogatással és sok éves múlttal, összeszokott kampánystábbal rendelkező nagy pártokkal szemben. De ettől nem
érezzük magunkat esélytelennek. Nem az ő bázisukra építünk,
hanem egy egyre növekvő számú kiábrándult és passzív tömeget szeretnénk megszólítani. Az ő lendületükre is nagy szüksége van a társadalomnak.
Azoknak is üzenünk, akiket a szélsőség riaszt, és arra vágynak, hogy ne újabb ellenségképekkel gyengítsük a nemzetet,
hanem a párbeszédre és az együttműködésre épülő parlamenti
munka indulhasson el a választásokat követően.

Közéleti szerepvállalásuk legfontosabb üzenete, hogy ebben az
országban nem csak bal- és jobboldal van, hanem egy egyre
jelentősebb tömeg, amely a pártharcok helyett békességre, megegyezésre és tiszta közéletre vágyik. Az erős civil társadalom
pedig kontrollt jelenthet az államra, a mindenkori kormány és a
politikai irányzatok felett.
Egy erős civil-kontroll az igazi demokrácia egyik záloga.
Ezért abban bíznak, hogy a Civil Mozgalom által a várakozás és
a reménykedés helyett immár a gondolkodás és a cselekvés évei
köszöntenek ránk – mert igazi eredményt csak ez és egy széles

társadalmi összefogás hozhat.
Program
A Civil Mozgalom honlapján – www.civilmozgalom.hu – megtekinthető a szervezet választási programja.
A programalkotás 199 fő részvételével zajlott. A társadalom minden szegmense képviseltette magát. Közel félszáz társadalmi
szervezettől érkezett javaslat, ami alapján 48 programpont került
kidolgozásra.
A programalkotás folyamat nem zárult le. Szakmai team-ek
szerveződtek, és hozzákezdetek a részletes kidolgozáshoz.
Lehetőséget kívánnak teremteni mindenkinek, hogy bekapcsolódjon a további munkába. Várják a problémafelvetéseket, megoldási javaslatokat.
A javaslatokat, észrevételeket a program@civilmozgalom.hu
címre várjuk.
„…. ha kérdezik tőlem miért csináljuk, mi a programunk, legszívesebben csak ennyit válaszolnék: vissza szeretnénk adni az
emberek életkedvét.
Rendbe kell hozni a családokat és rendbe kell hozni a társadalmat.
Összetartozunk és közös feladataink vannak.
Ne veszekedjünk, ne szítsuk a feszültségeket. Sem otthon, sem a
munkahelyeken, sem a közéletben. Én ezért dolgozom! És mosolyogva fogom végigcsinálni. És ez a mosoly nem vigyor, nem
álarc. Belülről jön, őszinte és tiszta, hisz annál, amibe belefogtam,
belefogtunk, szebb dolgot nem is tehetnék. Remélem, sokan
felismerik, hogy csakis így lehet valódi változást elérni.”
Seres Mária

Társadalmi Szerződés
Ezen gyűjtőív aláírói őszinte akaratuk, legjobb szándékuk és az
országért érzett felelősségük tudatában Társadalmi Szerződést
kívánnak kötni Seres Máriával és a Civil Mozgalom jelöltjeivel az
alább felsorolt célok megvalósítása érdekében.
Az itt olvasható Társadalmi Szerződés a visszaküldő szelvény
történő kitöltés és aláírás után lép életbe Seres Mária és a Civil
Mozgalom jelöltjei, valamint az aláíró felek között.
Ezen okmány értelmében az országot tönkretevő pártok és a politikai „elit” lecserélése érdekében az aláírók hajlandóak az országgyűlési és az önkormányzati választásokon személyes támogatásukról biztosítani Seres Máriát és Civil Mozgalmának jelöltjeit.
Az aláírók kinyilvánítják, hogy a választások kiírását követően az
ajánlószelvényeiket (kopogtató cédulájukat) és választáskor a
szavazatukat is a Civil Mozgalom jelöltjeinek adják, a magyar
társadalom összefogása, a tisztességes közélet, a rend, a felelős
vezetés és a hozzáértő irányítás megteremtése érdekében.
A Társadalmi Szerződés a kiváltságok eltörlését is szolgálja oly
módon, hogy a törvények tisztelete a Magyar Köztársaság minden
állampolgárának kötelessége legyen, és végre megszűnjön a
mindent elborító korrupció.
A törvények a társadalmi megítélésektől, kortól, nemtől, rangoktól
és szociális helyzettől, valamint vallási vagy etnikai hovatartozástól
függetlenül mindenkire egyformán kell hogy érvényesek legyenek.
A magyar Alkotmánynak és az egész hazai jogrendszernek ezt az
alapkövetelményt garantálnia kell.

8. Mindenki számára érthető, átlátható és azonos elbíráláson alapuló igazságos jogrendszert alkotnak.
9. A társadalmi élet minden területén megszüntetik a kiváltságokat.
10. Felszámolják a túlzott bürokráciát, és hozzáértő felelősök által irányított átlátható intézményrendszert
alakítanak ki.
11. A Parlament létszámát lecsökkentik és bevezetik az országgyűlési képviselők visszahívhatóságát.
12. Megszüntetik a végkielégítések felháborító, pazarló és
korrupt rendszerét.
Ha a programpontok közül legalább egy van, amit szeretne hogy
megvalósuljon, akkor Önnek Seres Máriát és a Civil Mozgalom
jelöltjeit kell támogatnia az országgyűlési és önkormányzati
választásokon.
Ezeket egyik párt sem akarta mindeddig megoldani, legfeljebb
csak ígérgetik és beszélnek róla, de minden komolyabb szándék
nélkül. Ezért most rajtunk a sor, csak tőlünk függ, hogy a pártok
és a politikusok korrupt korszakát felváltsa a tisztesség, a rend
és az ésszerűség időszaka, hogy helyettük és szakértőik helyett
végre szakemberek vehessék kezükbe az irányítást, akik nem
magyarázzák, hanem felismerik és megoldják a problémákat.

Visszaküldő szelvény
Kérem visszaküldeni: Knipf Róbert 6782 Mórahalom V körzet 85 postacímre.

Seres Máriát és a Civil Mozgalom jelöltjeit a vele Társadalmi Szerződést kötő állampolgárok azért támogatják, mert:
1. Nem mondvacsinált demokráciát, hanem valódi népképviseletet akarnak.
2. A pártok és a politikusok mindenhatóságának megszüntetése érdekében egy erős civil társadalmat hoznak létre.
3. Eltörlik a pártok állami támogatását és módosítják a képviselők gátlástalan javadalmazási rendszerét.
4. Elszámoltatják az ország állapotáért, a gazdaság összeomlásáért és a társadalom elszegényedéséért felelős
személyeket.
5. Civil kontrollt és társadalmi részvételt hoznak létre a közélet minden területén.
6. Egy erős államot szeretnének, amely segíti állampolgárait
és megvédi, képviseli az érdekeit.
7. Megszüntetik az elszámoltatás és következmények nélküli felelőtlen irányítást és vezetést, ezzel párhuzamosan
csírájában fojtják el a korrupciót.

Egyetértek a Civil Mozgalom
céljaival és aláírásommal támogatom
törekvéseik megvalósítását!
Név:
Cím:

Telefon:

aláírás
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Építeni! - Átlagtermés = veszteséges termelés!
A hatékonyság növelésének lehetőségei a talaj – növény kapcsolat vonatkozásában
Már 1 milliárd ember nem jut elegendő táplálékhoz. Azt hiszem
ez egészen megdöbbentő statisztikai adat. Bizonyára benne
van ebben az is hogy Földünk egy részén a termelékenység a
gazdasági színvonal miatt alacsonyabb, mint pl. Európában.
Ezzel együtt itt is vannak kiaknázatlan lehetőségek. Nézzük
meg azt, hogy milyen lehetőségek rejlenek termesztett növényeinkben:

Őszi búza

Termésátlagok
Mo-on ma, t/ha
3,5 – 4,0

Biológiai
potenciál t/ha
legalább 13 (- 25)

Repce

1,8 – 2,2

legalább 8

Napraforgó

1,7 – 2,0

legalább 8

Kukorica

6,5 – 8,0

legalább 25

Burgonya

24,8

több, mint 100

Paprika

40 – 50

több, mint 100

Hagyma

25 – 35

több, mint 100

Dinnye

50 – 60

több, mint 100

Stb., Stb.

Stb., Stb., Stb.

Stb., Stb., Stb.

Növények

Érdekes, hogy a statisztikai átlaghoz képest a már valahol
egyszer legalább elért eredmények NÉGYSZER akkorák. Mit
jelent ez? - Több dolgot is, de először is azt, hogy a növények
genetikai állománya, biológiai teljesítő-képessége óriási
tartalékokat rejt. Másodszor pedig azt, hogy ezek szerint
érkezik annyi energia a Napból, amit át lehet alakítani
szerves anyaggá, mindenhol a Földön! Mi a helyzet ezzel
szemben? - Nézzünk néhány statisztikai adatot: 1960-ban
egy földi lakosra 4300 m2 termőterület jutott. Ma, 2009-ben ez
mindössze csak 1800 m2. Ez 58 % területvesztés, aminek
több indoka is van.
A lélekszám ma már 7 milliárd körül van, egyre nagyobb a beépített területek aránya Az éves termőterület vesztés a
Földön 7,5 millió hektár, részben a klímaváltozás, részben a
környezetszennyezés miatt, melyet elsősorban a kemikáliák
okoznak. Miközben a termésátlagok nem emelkednek. - Egyre
többet ér a földjük!!!
Az ok a körülményekben keresendő, de nem elsősorban a
csapadék mennyiségében, ugyanis ha felmegyünk a neten a
következő hivatkozásra, http://metnet.hu/?m=map_p&px=600&
type=prec_90d, a következő csapadéktérképeket tudjuk levenni 90 napos beosztással, akár több évre visszamenőleg:

A képek a 2009. 09. 25. előtti 360 napban lehullott csapadék
mennyiségét és eloszlását mutatják. Kiderül, hogy ha
összeadjuk, akkor általában legalább annyi csapadék esett az
elmúlt egy évben, mint egy évvel korábban. A környékünkön
ez 500 – 550 mm volt ebben az időszakban. - Igen, erre
mondják sokan, hogy „de nem akkor esett, amikor kellett
volna”. Nos, ha mindig akkor esne, akkor mindenki értene a
gazdálkodáshoz – nem?
De ha leesett, akkor hol van? Miért nem őrzik meg művelt
területeink a vizet? Miért nem tudják elnyelni, elvezetni
lefelé a vizet, hogy később, ha nem esik, szolgáltatni tudják
azt? Ugyanakkor a nem „művelt” területeken, vagyis, ahol nem
szennyezik kemikáliákkal a környezetet, ott 2009-ben még
novemberben is zöldek voltak a fák, nem dobták le a lombjukat,
mint az valódi aszály estében, mint pl. a 2002-es csapadék-

szegény évet követő 2003-ban, amikor a FAO a Mórahalom –
Balástya közötti homokháti kistérséget félsivatagi
környezetté nyilvánította (forrás: Délmagyarország napilap).
A furcsa az, hogy egy ilyen „klímaváltozás” kifogás után,
2005-ben annyi csapadék esett, hogy az Alföldön 2005 – 2006
fordulóján több mint 500 000 hektár állt víz alatt, mert a záró
réteg miatt, ami talaj elporosodásából, majd ennek a pornak a
művelési mélységben való összegyűléséből, és összetömörödéséből keletkezik, nem engedte lefolyni gravitációs úton a
vizet. Ezt a réteget nevezi a szaknyelv „eketalp réteg”-nek.
Csak az a baj, hogy ezt nem az eke okozza!!!
Ezt a réteget az élő rész elhalása, vagyis a talajélet látványos
leromlása miatt alakul ki, melynek több oka is lehet, de ezek
közül az első az olyan anyagok használata, melyeket nem
ismer fel a természet, a talajok élő része. Ezek a szintetikus
vegyszerek, és túlzott használatuk. A másik jelentős ok az
állattenyésztés visszafejlesztése az 1960-as évek óta, ami
magával hozza a lényegesen alacsonyabb szerves anyag
visszapótlást, azaz a trágyázást. A talaj egy élő anyag. Ez
az élő rész a negyedik fázisa a talajoknak.
Ha a 4. fázis jól működik, akkor gyorsan lehet közelíteni az
első táblázatban megadott „Biológiai potenciál” értékekhez. És
ehhez nem kell sok. A talajok élő részének olyan szinten való
életre keltése, mint a korábban említett „nem művelt területeken” a beavatkozás mértékétől, mennyiségétől függően
akár több évig is eltarthat, vagy csak néhány hónapig (!!!) pl.
az Amalgerol Prémiummal, amiről az elmúlt években
többször is olvashattak itt (elérhetők: Homoki Gazda archívumban). Miután a talajban levő élő rész szabad szemmel
nem látható, így a beavatkozások „megtérülése” sem olyan
gyorsan észlelhető, mint pl. egy piretroid rovarölő szernél, ami
gyakorlatilag azonnal adja a költségviselőnek a sikerélményt –
de azt ez az illető már nem tudja felmérni, hogy mi a járulékos
hozadéka, vagyis a „művelt” területek élőrész vesztesége a
beavatkozás után, mert az nem látható szabad szemmel.
A jelenlegi körülmények között nevelkedő növények természetesen nemhogy a genetikai potenciáljukat, de már az évmilliók
alatt kialakult természetes önvédekező képes-ségüket sem
tudják kihasználni, hisz nem jutnak hozzá az enzimrendszerük
működéséhez szükséges valamennyi, akár csak egészen kis
mennyiségben, de szükséges anyagokhoz sem. Az említett állatállomány csökkenés miatt elmaradó szerves anyagpótlás
miatt a területek kiürülnek mikroelemekből, mert ezeket nem
tartja a kereskedelem olyan fontosnak. Ezek az elemek végül a
tengerekben kötnek ki, azaz innen egészen egyszerű a viszszapótlásuk olyan anyagokkal, melyekben alga összetevők is
vannak. Ilyen az Amalgerol prémium. Az ilyen körülmények
között nevelkedő növények könnyebben elkapják a betegségeket, a fakó színű növényeket támadják meg a kártevők is
először, mert a természetben mindig a gyengét támadják
meg! (1. kép: Bothrytiszes földieper)

Az erős növény haragos zöld. Gyakorlati megfigyelés,
hogy a haragos zöld burgonyát nem bántja a burgonyabogár (2. - szoborkép – Hédervár, 1947.)! Fel kell erősíteni nem csak a növényt, hanem a környezetét is, ezzel
erősítjük a predátoraik tevékenységét (3. kép: fonálféreg gombafonalak hálójában). A gyenge területeket nem csak az előbbi
kártevők kórokozók halmozott jelenléte mutatja, hanem pl.
egyes gyomnövények felszaporodása, pl. a PARLAGFŰ-é
(ezért ez a neve!!! – mi az, hogy PARLAG???).

A talaj tápanyag készletét, a hozzáadott szerves és
szervetlen tápanyagok feltárását, valamint a levegőből 60 80 kg/ha Nitrogén hatóanyag (2-3 q/ha Ammónium Nitrát)
megkötését az Amalgerol használat az elmúlt 4 évben
környékünkön is bizonyította. Ezen túl az elmúlt 18 évben az
Amalgerol Prémium felhasználásokkal szerzett egészen
elképesztő, előremutató tapasztalatok vezettek tovább minket
arra, hogy a talaj, vagyis a terület, így ezen keresztül a növény
immunerősítését, „kondícionálást” segítő további anyagokat
keressünk. Így építettünk fel a „Talaj-, és Növényorvoslás”
programot, melynek következő lépcsője a kelő növények
gyorsabb fejlődését elősegítő, gyökereket nem perzselő,
komplex starter műtrágyák, a Radistart Standard, és a Seed
Starter Cink. A 3. lépcső a programban a növényi
immunrendszert célzottan erősítő tápanyagok, a
foszfanátok, vagyis a Plantafosz Universal és a Plantafosz
Réz használata jelenti. A 4. lépcső olyan komplex és
monoelem lombtrágyák alkalmazása (Ken-S Bór, Ken-S
CinkBór, Headland Rézkelát, Panda – Ca) jeleneti,
melyekkel gyorsan, növény-, és környezetkímélő módon
pótolhatunk hiányzó tápanyagokat.
Az 5. lépcsőfok pedig a Bordóilé SC és a Bordóilé + Kén
SC termékcsalád felvétele, mely ma a növényvédelemben a
világon, így Magyarországon is egyedülálló NANO
technológia bevezetését jelenti. Egy olyan magyar találmány,
szabadalom, és 125 év után egy olyan termékkört jelent
mellyel új fogalom lép a növényvédelmi szakmába – ez az
OLIGODINÁMIA!!! A fogalom ugyan 1893 óta létezik, mint
ahogy a bordói lé is 1885 óta, viszont ennek a magyar
fejlesztésnek köszönhetően az a szó, amit eddig
növényvédelemnek értettünk és egyenlő volt a vegyszerek
használatával, most valódi növényvédelemmé, azaz „Talaj-,
és Növényorvoslás”-sá fejlődik. Olyan védelmi rendszerré,
mely a terület - növény komplexum immunrendszerének,
erejének segítségével a növények biológiai potenciáljának
megközelítését és elérését (táblázat a cikk elején) teszik
lehetővé teljesen környezetbarát módon. Ezekről
olvashatnak a következő számokban, hallgathatnak,
nézhetnek meg előadásokat a Móraagro KFT. helyi
rendezvényein a következő napokban.
Kormányos Ferenc, nv. fejlesztő szakmérnök,
Cheminova Mo. Kft., 20/9 438 695
Bővebb információk, letölthető
szakmai anyagok, videók:
www.cheminova.hu
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