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A hiteles tájékoztatásért.

című újság
Mórahalmon valószínűleg már mindenki megkapta a legújabb újságot, mely a sokat ígérő Homoki Gazdák nevet
vette fel. Több telefont is kaptam, hogy láttam? Mit szólok
hozzá? Ugyan kicsoda az a Péter Árpád, aki most a
„Homoki Gazdák” nevében ír? Stb-stb, és így tovább.
A lapot minősíteni nem akarom, az-az olvasók dolga. Egy
gyakori kérdésre azonban felelek itt a nagy nyilvánosság
előtt. Péter Árpád az Aranypharma Kft ügyvezetője
2010.02.12. óta, egyébként pedig Szegeden lakó patikárius. A Kft székhelye Mórahalom Millenniumi sétány 3-5, a
Szent Margit patikát üzemelteti, akinek rész tulajdonosa és
50%-nál nagyobb szavazati joggal rendelkező tagja
Nógrádi Zoltánné. Az érvényes cégkivonat szerint szintén
2010.02.12 óta. Az adatok bárki által ellenőrizhetők az
interneten is az ingyenes cégkivonatoknál.
Tisztelettel: Knipf Róbert
a Homoki Gazda főszerkesztője

Polgármesteri program
A polgármesterség szól valahol: hatalomról és pénzről, aztán külön
pénzről, és szól csak hatalomról is, valamint szól szolgálatról és
tisztességről.
Számomra és hitvallásom szerint pedig a sorrend a következő:
tisztesség, szolgálat és igenis hatalom, hogy az ügyeket szakszerűen, gyorsan és becsületesen el lehessen intézni.

Felelős vezető: Juhász Péter

Gyurcsány Ferenc
kisinas sem lehetne
Nógrádi Zoltán mellett!
Szeptember 3-án az Aranyszöm Rendezvényházban az elmúlt
négy évről tartott beszámolót városunk polgármestere Nógrádi
Zoltán. Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg
vagyok elégedve, foglalhatnám össze egy mondatban mondanivalóját. De akkor amikor konkrét kérdést tettem fel, hogy
például 2009-ben a Mórakert Szövetkezetnek az önkormányzat
saját írásos beszámolója alapján mért nyújtott 188 millió Ft tagi
kölcsönt és 2010 első félévében (szintén önkormányzati beszámoló, 3 sz. melléklet közepén) a Mórakert Szövetkezetnek
garancia és kezességvállalásra elköltött már az önkormányzat 88
987 000 Ft-ot, azaz majdnem 89 millió Ft-ot, s ezzel szemben a
rendszeres szociális segélyre 1 millió 29 ezer Ft-ot, a közcélú
foglalkoztatásra 1millió 35 ezer Ft-ot, vagy a Viktória Sport
Egyesületre (ugrókötelesek, úszók egyben) kikre városunk igazán büszke lehet, arra pedig 450 ezer Ft-ot, s ennek aránytalanságát kifogásoltam, akkor erre kaptam egy mellébeszélést.
A Mórakert majd visszafizeti, a többi pedig normatív támogatás.
Azon felvetésemre, hogy az önkormányzat mért van benne egy
2008-ban mínusz 777 millió veszteséget, 2009-ben további 72
millió veszteséget összehozó Mórakert TÉSZ kft-ben akkor pedig
az ott levő kb. 250 ember előtt kijelentette, hogy az önkormányzat sohasem volt, és jelenleg sem tagja a Mórakert TÉSZ
Kft-nek. Polgármester Úr! Itt a hiteles cégkivonat azon része,
mely bizonyítja, hogy igenis tulajdonosa azon másik 122 fővel,
vagy jogi személyiségű társaságokkal együtt.
Aki nem hiszi járjon utána az interneten www. e-cegjegyzek.hu,
bal oldalon a cégkeresésben beütve a kívánt céget,( Mórakert
Tész kft) s a belépési irka firka beütés után, bejelölve a céget és
a tárolt változatot feljön a keresett cég, végiggörgetve a 123-dik
helyen megtaláljuk az Önkormányzatot.
A beszámoló elején kihangsúlyozta, hogy MEGSZÜLETETT a kormánydöntés, melynek alapján a termelők és az önkormányzat is
konszilidálásra kerül, mindenki megkapja a pénzét. Szeptember
3-án jelentette ezt ki. A Délmagyarországban pedig megjelent, hogy
Czerván György, a Vidékfejlesztési minisztérium államtitkára

Knipf Róbert polgármester jelölt programja:
I. Elszámoltatás:
Az elmúlt időszak hibás gazdasági döntéseinek felülvizsgálata, a
döntések hátterének kivizsgálása.
II. Számonkérés:
A milliárdok, milliók sorsának megállapítása, a személyi felelősség, felelősségek megállapítása. S hűtlen kezelés, sikkasztás
vagy más bűncselekmény gyanúja esetén büntető feljelentés.
III. Új irány:
A független könyvvizsgálói jelentések alapján, mely az önkormányzat és annak intézményeinek összes tevékenységéről
készülnének, lehetne meghatározni a mozgásteret. A jelenlegi
vezetés ugyan azt sugallja Önöknek, hogy erre semmi szükség,
minden rendben van, de ezt a minden rendben van, már megtapasztaltuk a Mórakertnél ahol a vezetőségi tagok nagyobb
része megegyezett a jelenlegi önkormányzati tagokkal, a
Mórakert volt főkönyvelője pedig a mórahalmi önkormányzat
intézményei egy részének könyvvizsgálója.
A szükségtelen, nem működő, üresen álló, pályázati pénzekből
épült épületek mielőbbi hasznosítása, értékesítési lehetőség
esetén azok eladása. Megszüntetni azt a gyakorlatot, hogy csak
azért is építsünk, mert lehet arra pályázati pénzt nyerni. Nem
csak felépíteni, hanem értelmesen működtetni is kell valamit,
lehetőleg úgy, hogy munkahelyeket is teremtsen Mórahalmon.
Személyzeti kérdésekben a szakértelem mindenek fölötti elsőbbsége kell, hogy meghatározza az új önkormányzatot és intézményeit. A meglévő szakembereket, kik jól végzik munkájukat,
meg kell becsülni, a tölteléktől meg kell válni, s helyettük dolgozni
akaró és tudó szakembereket kell felvenni. Elsőbbséget kell
biztosítani a mórahalmi kötődésű fiataloknak. A tanulmányaikat
befejezők, s ide visszatérőket akár plusz kedvezményekkel,
lakáshoz jutási támogatással is segíteni kell. A Mórahalmon mű-
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ködő vállalkozásoknak a létszám arány figyelembe vételével
adókedvezményeket kell biztosítani az elsősorban mórahalmi
lakosokat foglalkoztatók javára. A vállalkozás vezetője pedig eldönti, hogy két azonos képességű ember esetén érdemesebb-e a
mórahalmi lakost foglalkoztatni.
Mórahalmon előtérbe kell helyezni a munkahelyeket teremtő
beruházásokat, azokat támogatni kell, s minden lehető eszközzel
segíteni, de nem diszkriminatív módon.
Városunk és az itt lakók jelentős részének kisebb vagy nagyobb
mértékben de kötődése van a mezőgazdasághoz. A felvásárló,
feldolgozó kapacitások újra indításával kimondottan üzleti alapon,
de igen is foglalkozni kell. Meg kell teremteni, hogy aki termel
annak ne kelljen éjszakánként a piacra rohangálni, s hajnalban
haza, mert már várja a munka. Biztonságos felvásárlás, tervezhető termelés, minden termelő álma. Ebben kell az önkormányzatnak segítséget nyújtania.
IV. Munkanélküliek, szociálisan rászorulók:
A munkahelyüket elvesztettek, a támogatásra szorulók kapjanak
lehetőséget, s esélyt sorsuk jobbra fordítására. Létesülő munkahelyekkel, hasznos közmunkákkal juttassuk Őket keresethez,
vagy például a külterületi utak melletti fasorok felügyelet melletti
gyérítésével téli tüzelőhöz. De a mezőgazdasági idénymunkák
munkaerő igény kielégítésében is nagyobb szerepet vállalhatnának. Az önkormányzat koordináló segítése, munkát terhelő
járulékának átvállalása még mindig olcsóbb és praktikusabb mint
a tartós segélyezés. A sajnálkozás helyett a kéznyújtásnak és
segítésnek kell elsőbbséget biztosítani, s fogadókészség esetén
további segítségnyújtást.
V. Életkörülmények, hangulati elemek javítása
Az emberek mindennapi hangulatát, életét erősen befolyásolja az
utcája, lakókörnyezete körülményei. Igen is folyamatos karbantar-
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Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közreműködő Szolgálat
1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Tárolt Cégkivonat
A Cg.06-09-010363 cégjegyzékszámú MÓRAKERT TÉSZ ZöldségGyümölcs Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (6782 Mórahalom,
Röszkei u 49.) cég 2010. július 8. napján hatályos adatai a következők:
II. Cégformától függő adatok
1.
1/5.

1/122.

1/123.

A tag(ok) adatai
Rácz József (an.: Illés Klára Anna)
A tagsági jogviszony kezdete: 2009/04/22
A változás időpontja: 2009/04/22
Bejegyezés kelte: 2009/05/13
Hatályos: 2009/04/22 ...
MÓRAKERT Zöldség-Gyümölcs Termelői Értékesítő Szövetkezet
HU-6782 Mórahalom, Röszkei út 49.
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot.
A tagsági jogviszony kezdete: 2009/12/07
A változás időpontja: 2009/12/07
Bejegyezés kelte: 2010/01/15
Hatályos: 2009/12/07 ...
Cégjegyzékszám: 06-02-000531
Mórahalom Város Önkormányzata
HU-6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.
A tagsági jogviszony kezdete: 2009/12/07
A változás időpontja: 2009/12/07
Bejegyezés kelte: 2010/01/15
Hatályos: 2009/12/07 ...

szeptember 8-án lenyilatkozta Nincs kormánydöntés a Mórakertről.
Akkor kinek kellene hinnünk. Én személy szerint tapasztalati alapon
inkább az államtitkárnak hiszek.
Talán ennyit a jelenlegi polgármesterünk szavahihetőségéről.
Az pedig, hogy igaz ugyan, hogy az önkormányzat kötvényt
bocsájtott ki, de az így befolyt pénzt betette betétbe, s ez milyen
jó üzlet, azt aki már egyszer is vett fel hitelt, s volt valaha is banki
megtakarítása, az rögtön tudja, hogy ezen csak veszteni lehet.
Egy milliárd felvétele és lekötése között 50-60 millió Ft-ot. De
legyünk büszkék, közgazdasági diplomás polgármesterünk van.
Knipf Róbert polgármester jelölt
tással, műszaki változtatásokkal, de meg kell akadályozni a
belvíz pusztításait. S míg belterületen ez csak ritkán okoz ilyen
gondokat, mint az idei évben, addig a külterületen élők napi problémája a földutak állapota, a városba való bejárhatóság. A város
rendelkezik a szükséges eszközparkkal, mégis finoman fogalmazok akkor, ha kifogásolhatónak nevezem a külterületi utak
használhatóságát. Ebben gyökeres minőség javulást kell elérni.
A Mórakertnél annak idején jól működő, és sokak által kedvelt
kedvezményes telefonos mobil díjcsomagot ki kell terjeszteni az
önkormányzat koordinálásával városunk összes lakójára, önkéntességi alapon.
A gyermek intézmények nyitva tartását, a nyári gyermekfelügyeletet a lakosság igényeihez, és pénztárcájához kell igazítani.
A mórahalmi fürdő ingyenes látogathatósága ne legyen meghatározott időpontokhoz, vagy választási kampányhoz kötve, minden
egyes mórahalmi lakos alanyi jogon kapjon 20 db éven belül bár
mikor felhasználható fürdőjegyet. Főleg akkor amikor a város évek
óta idegeneknek évente 70 ezer db-ot elajándékoz. Talán ez kompenzálja azt a sok kellemetlenséget mely a parkoló autók, s egyebek okoznak.
Megvalósítandó elképzeléseim rövid vázlata, mely szintén az
Önök igényeire támaszkodik. Amennyiben az Önök felhatalmazásával polgármesterként tisztességgel szolgálhatom Önöket,
úgy megteszem. Kérem jöjjön el szavazni, szavazatával mondjon
véleményt, a fülke magányában senki sem tudja azt, hogy kire xelt, kire szavazott. Ha eljön, akkor van esély megváltoztatni
Mórahalmon sok mindent, sok mindent melyet Ön is másként
csinálna. Tiszteljen meg azzal, hogy véleményt nyilvánít szavazatával.
Köszönöm!
Tisztelettel: Knipf Róbert

Köszönöm a bizalmat!
Köszönöm mindenkinek aki bizalmat szavazott nekem, és kopogtató cédulájával segítette polgármester jelölti elindulásomat.
Köszönöm kiemelten is, hiszen tudom, hogy milyen nagy a
félelem, milyen nagy a bizalmatlanság Mórahalmon. Bízom
abban, hogy a választásokon még többen merik majd vállalni
hitüket, hogy a városnak igenis szüksége van vezető váltásra.
Az Önök szavazatára is szükség van a változásokhoz. Higgyük el
mindannyian, hogy meg lehet változtatni a városunk sorsát, meg
lehet állítani a lejtőn. Bíznunk kell benne, el kell hinnünk,s ha el
hisszük akkor megtesszük, megtesszük azt amire még pár
hónappal előbb senki sem mert gondolni sem, s együtt megváltoztathatjuk. Megtisztelnek vele ha eljönnek szavazni.
Köszönöm!
Knipf Róbert
polgármester jelölt

Üdvözlöm a mórahalmi
polgárokat!
Szögi Imre vagyok, 41
éves, nőtlen ács és tetőfedő vállalkozó. Általános iskolámat Mórahalmon, szakmai tanulmányaimat Szegeden
végeztem.
Önkormányzati képviselőjelöltségem indulásának okai:
Mórahalom 16 évvel ezelőtt reményekkel telve
egy fiatal polgármestert
választott. Mostanra ez rémálommá vált. A Mórakert csődje (3milliárd), valamint az értelmetlen és céltalan beruházási dömping a
várost egy élményparkká változtatta.
A kezdeti célok jók voltak, az ipari park és a fürdő általi turizmus
jó befektetésnek tűnt. A probléma a polgármester hatalomvágya,
a tolerancia teljes hiánya és a kompromisszumkeresés kizárása.
Mostanra Nógrádi Úr csak ezt a három szót ismeri: Én, Én, Én.
A látszat ellenére elzárkózik minden változtatni akaró elképzelés
elől. A bajokat a város lakossága látja és tudja is, de a polgármester diktatórikus vezetése miatt ellenvélemény nem mer vagy
nem akar megfogalmazódni (mely különbözik a hivatal intézményétől vagy az anyagi függésben lévő hivatali dolgozókétól).
Jelöltként én nem ilyen Mórahalmot szeretnék! Az eredeti célok
jók. De az események folyását csak egy új polgármester, valamint a diktatórikus nyomástól megszabadult régi és új emberekkel felfrissült testület terelheti vissza ez eredeti mederbe.
Szavazzon a változást akaró jelöltekre!

Önkormányzati választás, 2010 Mórahalom
Bárki is nyerje meg a polgármester-választást, a Jobbik
Mórahalmi Alapszervezetének nem célja munkájának
ellehetetlenítése, mert bár lehetnek politikailag különböző nézeteink, attól még igenis lehetséges az etikus
közügyek gyakorlása. Mórahalom stabilitása és fejlődése érdekében készek vagyunk az együttműködésre.
Van mit tennünk együtt: munkahelyteremtés, környezetvédelem, megújuló energiák, szociális ellátás, szegénység elleni küzdelem, és még sorolhatnánk.
Ezúton tisztelettel megkérünk minden kedves mórahalmi lakost, amennyiben igazságosabb-emberségesebb városvezetést szeretne, szavazatával támogassa a független „EGYENSÚLY” képviselő-csoport
jelöltjeit. Savanya László, Drenkovics Gábor,
Szeleczki Antal, Papp Mihály….
http://www.egyensuly-morahalom.tk
www.morahalom.jobbik.hu

Knipf Róbert polgármester
jelölt bemutatkozása
Knipf Róbert vagyok. 1995 óta élek Mórahalmon. Növényvédő
szer, műtrágya nagykereskedéssel s 2002 óta annak kiskereskedelmével is foglalkozom. Több saját alapítású cégben
van többségi tulajdonom, melyek mindegyike eredményes.
Mindig is törekedtem az átláthatóságra, ezért szerveztem
külön cégbe a nagykereskedelmet, és külön cégbe a kiskereskedelmet. A Móraagro Kft ezen kívül foglalkozik rágcsáló
irtószer gyártással is, valamint növényvédő szer kiszereléssel.
Iskoláimat Garán kezdtem, (Bács-Kiskun megye, Baja alatti
falu) ahol nemzetiségi általános iskolába jártam, s heti 12
órában tanultunk német nyelven. Kalocsán a Dózsa György
Mezőgazdasági Szakközépbe, majd rögtön utána a kecskeméti Kertészeti Főiskolára jártam. 1982-ben kertészeti
diplomát, 1987-ben növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási
diplomát szereztem. 1991-ben pedig külkereskedelmit is.
1982 óta dolgozom, gyakorlatilag mindig is vezető beosztásban. 1992-től magánvállalkozóként, 1996-tól a Móraagro
Kft tulajdonosaként és vezetőjeként próbálok boldogulni.
De mint sokan mások is közülünk, a mindig aktuális lehetőségeket próbáljuk kihasználni. Előző lakhelyemen például,
igaz sokkal fiatalabbként de munkahely mellett egy turnusban
60 disznót és 4 bikát hizlalva, mellette 3 kh-on vagy szabadföldi lé paradicsomot, vagy pritaminpaprikát termesztve
próbáltam az anyagi előrébb jutást megalapozni.
Nagyszüleim jó módúaknak számítottak, de mivel svábok
voltak ezért a háború után mindent elvesztettek. Szüleim
ugyan nem szegénységben, de szerényen tudtak a testvéremmel felnevelni, s a napi anyagi gondok megtanítottak
küzdeni, de megtanítottak megbecsülni is. Jelenleg elértem
egy olyan szintet melyre vágytam, s lehet, hogy hihetetlen, de
nem vágyom többre, nem kell luxus autó és jacht, annál
egyébként is svábabb vagyok.
2000-ben újra nősültem, elvettem egy mórahalmi lányt,
Börcsök Klárát ami a legjobb dolog ami velem Mórahalmon
történhetett. Születet három gyermekünk, Bendegúz, Blanka
és Boldizsár, valamint velünk él előző házasságomból
Ramóna nevű, most már 18 éves lányom. S idén nyár elején
halt meg a nagymamám 99 éves korában, aki velem egy
háztartásban élt 25 éven keresztül.
Mórahalmon sikerült megvalósítani gazdasági elképzeléseimet,

önerőből, vagy banki
hitel segítségével.
Úgy érzem, hogy
megbecsülnek, habár
az elmúlt időszakok
politikai csatározásai
több embert is eltávolodásra bírtak.
Sajnálom.
2004 óta a Kertészek kis/Nagy Áruháza kiadásában megjelent
egy Homoki Gazda ingyenes szakmai újság, 2005 óta már
több mint 30 ezer példányban. 2008-tól kezdtem benne
politikai írásokat megjelentetni, mert igazság érzetemmel nem
összeegyeztethető ami ebben az országban folyik. 2009-től
jelentetek meg helyi politikát, s elsősorban Mórakerttel kapcsolatos írásokat a Homoki Gazdában. Azóta a jelenlegi
polgármester szemében szálka lettem, de ez nem baj. Valakinek ezt is fel kell vállalnia, hogy kimondja az ellenvéleményt
is, hogy lehetne másként is csinálni. 2010-től folyok bele
egyre jobban a politikába, indultam az országgyűlési választásokon is, s akkor még nagyon elképzelhetetlennek tartottam, hogy indulok a polgármesterségért. A dolgok változtak
Mórahalmon, s egyre rosszabb irányt vettek, így végül is az
indulás mellett döntöttem. Döntöttem azért mellette, mert
ismerem annyira a várost, hogy ugyan nagyon sokan változást szeretnének, de maguk nem merik felvállalni azt a harcot
mely itt ezzel jár. Érthető, sajnos. Kérem Önöket, ha a változást szeretnék, akkor támogassanak engem, de próbáljanak
meg benézni a színfalak mögé is, s úgy hozzák meg döntésüket.
A polgármesterség szól valahol: hatalomról és pénzről, aztán
külön pénzről, és szól csak hatalomról is, valamint szól szolgálatról és tisztességről.
Számomra és hitvallásom szerint pedig a sorrend a következő: tisztesség, szolgálat és igenis hatalom, hogy az ügyeket
szakszerűen, gyorsan és becsületesen el lehessen intézni.
Knipf Róbert
polgármester jelölt

Törvénykezés magyar módra, avagy…
Nesze neked igazságszolgáltatás. Mondhatja újra több termelő is aki a röszkei telephellyel rendelkező Gabona-Komplex
Kft-nek bármit is szállított. Az elvileg jó adottságokkal, a
külsőségekre adó hozzáállással igen sok termelőt és beszállítót becsaptak, megtévesztettek, átvertek. Állami segítséggel,
alkalmatlan törvényi háttérrel egy kis csoport a lehúzásra alakult. 2008-ban és 2009-ben is termeltetési szerződéseket
kötöttek az ország minden pontján, és a hozzájuk beszállított
terményeket melyeket elvileg adásvételi szerződésekkel vettek
meg, közraktárra vétették azért, hogy a bankoktól hitelt tudjanak felvenni. A törvényi háttér lehetőséget teremt, hogy a
közraktárra vételezésnél elég egy nyilatkozat, hogy az árú a
közraktározásba tevő tulajdona. Nem kell igazolnia, hogy a
vételárat kifizette már, azaz ténylegesen birtokon belül került-e.
A cég összesen 1,7 milliárd Ft-tal károsította meg a termelőket
és a bankokat. A termelőket ebből 800 millió Ft-tal. Mégis
amiért erről írok az nem az, hogy szokatlan jelenségről lenne
szó. De az, hogy a törvény ereje mégis ezeket a szélhámosokat fokozattan védi, az fölháborító.
Számtalan beszállító, termelő büntető és polgári peres eljárást indított a cég ellen. Mégis a magyar rendőrség, ügyészség bűncselekményt nem állapított meg, a polgári peres eljárásokban pedig a magyar bíróságnak a fizetési meghagyásoknál elégséges volt az eljárások kezdetén, hogy a Gabonakomplex Kft egy sorban nyilatkozott, hogy nem tartozik. Így,
egy sorban, Nem tartozom. Aztán a következő tárgyaláskor,
amikor be kellett bizonyítania, hogy mikor utalta a károsultnak
át a pénzt, akkor nem ment el a tárgyalásra, meg kifogásolt
valamit, hogy mégsem annyi, hanem amannyi, vagy ugyan az
első fok megítélte az összeget, de Ők mégis fellebbeztek az
ítélő tábláig. Az idő pedig csak ment és ment. Persze jobb
fellebbezni, mint fizetni, sőt pofátlanul a fellebbezésnél is a
cég rossz gazdasági helyzetére hivatkozva költség megelőlegezést kértek az államtól, aki azt meg is adta. Az idő pedig
telt, múlt, s közben a cégtulajdonos Kisspál Csaba offsor
céget hozott létre a vagyon teljes kimentésére, 250 ezer EUR
befizetéssel Monacóban. Hab a tortán, hogy a vezetők
közben pár hónap alatt 100 millió feletti házakat építettek,

ügyvezetőnek és feleségének a másik cégben 27 millióért a
válság közepén új autókat vettek, akkor amikor jogilag másik
cégükben csak a termelőknek 800 millióval tartoztak.
Augusztus 26-án a termelők egy csoportja Kisspál Csaba
háza elé bejelentett demonstrációt szervezett. Az engedélyezett demonstráció vége előtt tíz perccel provokatív módon
Kisspál Csaba a házból autójával kihajtott, s minő véletlen
éppen a fő szervezőnek Szőllősi Attilának nekihajtott, aki a
motorházra tenyerelt az ütközés miatt. S lás csodát, Kisspál
Csaba kihívja a rendőröket, akik meghallgatják Kisspál Csaba
feljelentését, a demonstrálók mindegyikének adatát felveszik,
majd a fő szervezőt Szőllősi Attilát beszállítják a rendőrségre.
A demonstrálók véleményét meg sem hallgatják. A gyanúsítotti panaszt figyelmen kívül hagyják, szerintük megalapozott az ÖNBÍRÁSKODÁS. Aztán Kisspál Csaba alszik
párat, s eszébe jut, hogy hohó, kifelejtettem Knipf Róbertet, s
engem is feljelent egy pár nap múlva, szintén önbíráskodásért. Ezért a rendőrség augusztus 31-én megír egy idézőt
szeptember 2-ra, s mivel ez a postával nem ér ki, ezért két
rendőr, egyenruhában szeptember 1-én kézbesíti. Szeptember 2-án engem is rabosítanak a kihallgatás után, azaz
fényképek, ujjlenyomat és tenyérlenyomat, DNS minta.
A rendőrségnek az intézkedése példásan gyors! Csak itt
megkérdezném, hogy akkor amikor mi tettünk feljelentést a
Gabona-komplex ellen, akkor hol volt ez a rendőrség. Vagy ha
a demonstrációról elvitték Kisspál Csaba szóbeli feljelentése
alapján önbíráskodásért a fő szervezőt, akkor engem mért
nem, vagy akkor még nem is voltam feljelentve önbíráskodásért? Hogy lehet az, hogy akkor Kisspál Csabának eszébe
sem jutott rögtön a helyszínen feljelenteni, de pár nap múlva
már máskép emlékezett, s ezt neki szó nélkül elfogadták.
Nagyon meg kellene változtatni a jelenlegi gyakorlatot, hogy a
bűnözőnek több joga legyen mint a károsultnak, hogy az Ő
érdekében napok alatt tudnak intézkedni, ellene pedig
éveknek kell eltelni, s akkor is megússza. Vagy milliárdokat
kell ellopni, s abból már minden illetékes megvehető?
Knipf Róbert

Vihar készül
Gyülekeznek a viharfelhők Nógrádi
Zoltán Fideszes országgyűlési képviselő feje felett. Dörög, villámlik, a
vihar bármikor kitörhet, s nem tudni,
hogy mi marad utána.
Lapunk értesülése szerint Orbán Viktor kormányfő palicsi
látogatása után megállt városunkban is. Magát megnevezni
nem kívánó vezető Fideszes politikus a hírt megerősítette, de
Orbán Viktor és Nógrádi Zoltán tárgyalásáról bővebb információval nem szolgált.
Lapunk ugyanakkor megtudta, hogy polgármesterünk egy
feladatot kapott kormányfőnktől, a Mórakert rendbetételét, de
kormányzati segítséget, és főleg pénzt még ígérvényben sem
kapott. Csongrád megye Fideszes tagságának egyre
kényelmetlenebb az előző nyolc év szocialista kormányzásának Fideszes sikerpolitikusa, Nógrádi Zoltán.
A megvalósult beruházásokból a leglátványosabb és egyértelműen Nógrádi Zoltán nevéhez köthető Mórakert cégcsoport
végnapjait éli. Az évek során 4 milliárd Ft-nyi különböző
támogatásokat felemésztő, s fénykorában több mint 200 főt
foglalkoztató „magyarországi zöldségtermesztés zászlós
hajója” süllyed. Jelenleg már 20 főt sem foglalkoztat, a 2008ra bevallott Mórakert Szövetkezeti veszteséget 75 millió Ft-ról
1 530 millió Ft-nyi veszteségre változtatták, s a mellette
párhuzamosan működő Mórakert Kft 1 milliós eredményét
2008-ra 777 milliónyi veszteségre módosították. Mi ez ha nem
szándékos mérleg hamísítás. 2009-re a Szövetkezet
eredménye mínusz 563 millió Ft, a Kft-é pedig szintén 72
millió Ft mínusz. Az összesen két évre majdnem 3 milliárdnyi
veszteség. Bárki számára elérhető formában is megtekinthető
ingyenesen a neten az APEH-nak benyújtott eredmény
kimutatásokon. Ezzel szemben a cégcsoport összes
vesztesége meghaladja mára a 6 milliárd Ft-ot.
S a környéken élő embereknek legjobban a Nógrádi Zoltán
által folytatott kampány fáj, melyben újabb milliókat csalt ki a
gazdáktól a Mórakert megmentése ürügyén, s mindenki emlékszik az országgyűlési választások előtti ígéret kampányára
is, mely a gazdák pénzhez jutását ígérte a FIDESZ kormányra
kerülése esetén. Ezzel lejáratva a FIDESZ-t a saját céljai
érdekében. S csak jelzem, hogy két FIDESZ-es politikus
között mennyi lehet a különbség, Lázár János 100 millió Ft
tisztázatlan sorsa miatt ügyészségi feljelentést tett, Nógrádi
Zoltán 4 oldalas kampánylevelében pedig elismeri, hogy a
közel 3 milliárdért sem tett feljelentést, de az illetékes szervek
majd tesznek, ha jónak látják, addig meg tüntessünk el
lehetőleg mindent. (Közben ügyészségi vizsgálat indult
termelői feljelentés alapján a Mórakert ellen.) Mindent ami
árulkodó. Ön szerint mi ennek az oka? Szüksége van ilyen
polgármesterre? S elindult újra a hitegetés is, hogy kormánydöntés született a tagság és az önkormányzat konszoli-

A közben már felszámolási eljárással
terhelt MSZP kötődésű Szeviép
tavacskát épít az 55-ös mellett a
Szent Jánosnál 2009 év végén.

dálására, de a gazdák pénzt még nem kaptak. Valószínűsíthető, hogy a hitegetésnek egy célja van, megnyerni az
önkormányzati választásokat, lehetőleg plusz pénz nélkül, de
akár még azt is el tudom képzelni, hogy csöpögtetnek a gazdáknak a választások előtt. Aztán ennyi. Kérdés, hogy a
FIDESZ-nek mennyit ér meg egy plusz FIDESZes önkormányzat, vagy a meghirdetett TISZTA KEZEK-et tartja
fontosabbnak. Ha a választásokig az emberek nem kapják
meg a pénzüket, akkor nyugodtan búcsút is mondhatnak neki.
A gondok közül az önkormányzat számára ez a legnagyobb,
hiszen a város jelenlegi képviselő testülete megszavazta, s
anyagilag is támogatta a Mórakert megmentését, 2008-ban az
önkormányzati beszámoló alapján 250 millió tagi kölcsönt
nyújtott, míg Nógrádi Zoltán 2009-es Homoki Gazdának irt
válaszlevelében 200 millióért üzletrészt vásárolt a Mórakerttől
a PH Centrumban, 50 millióért a Mórakertben. Kérdés, hogy a
két összeg azonos-e, vagy külön-külön is él? Az üzlet rész,
azaz egy nem fogható, nem elvihető, s nem számon kérhető
valami, melynek elvileg annyi értéke van, amennyit meghatároznak, de jobb helyeken az eredmény termelő képesség
alapján történik a meghatározás és nem egyéni érdek alapján,
kivétel ha azért becsülnek túl egy üzletrészt, hogy abból
valakinek (valakiknek) egyéni hasznuk származzon. S további
250 millió Ft-nyi bankgaranciát vállalt az önkormányzat a
Mórakertért, melyet a bankok feltétlenül levernek rajtunk
abban a pillanatban ahogy a felszámolási eljárás el fog indulni.
Azaz rajtunk mórahalmi lakosokon. 2009-ben az önkormányzat éves beszámolója alapján 188 millió Ft-nyi tagi
kölcsönt nyújtott a Mórakert Szövetkezetnek, s 2010 első
félévi beszámoló alapján további 88millió 987 ezer Ft-ot.
A könnyebb átláthatóság miatt táblázatos formában:
2008
Mórakert Szövetkezet tagi
kölcsön
PH centrum üzletrész
vásárlás
Mórakert Sz. üzletrész
vásárlás

2010 első
félév

250 000 000
* 200 000 000
* 50 000 000
188 000 000

Mórakert tagi kölcsön
Mórakert Szöv. Garancia
és kezességvállalás

2009

** 250 000 000

88 987 000

* Nógrádi Zoltán nyilatkozata alapján (Homoki Gazda 2009 májusi szám)
** Önkormányzati ingatlan fedezet
Az adatok a mórahalmi önkormányzat éves beszámolóiból lettek átvéve.

Banki információ alapján a mórahalmi önkormányzat Mórakertes elkötelezettsége 1 milliárd Ft-nyi. A Mórakert ezt az
összeget nem tudja visszafizetni! Az önkormányzatnak helyt
kell állnia, azaz a miatta felvett hitelt is vissza kell fizetni, így a
matematika alapján 1+1 az kettő, azaz kettő milliárd Ft-ba
került Mórahalomnak a Mórakert, s 6 ezer főre számolva
Mórahalom lakosságát, ez azt jelenti, hogy a holnap megszülető mórahalmi lakosnak is rögtön 333 ezer Ft-nyi adóssággal indul neki az életnek.
A színessel jelölt személyek személyazonossága megegyezik,
mind a három testületben. Így ne csodálkozzunk akkor ha
például Oltványi Gyula magántermelőnek tartozik a Mórakert
Szövetkezet akkor mint felügyelő bizottsági tag megpróbál
érvényt szerezni a jogos pénzének a kifizetésére, de ne

A jelenleg sem igazán működő inkubátor
ház, és a Colusseum szálloda építője
véletlenül megegyezik. Több mint
érdekes! Ugyan olyan kihasználtsággal?

Mórahalom város
képviselőtestülete

Mórakert Szövetkezet igazgatósági és
felügyelő bizottság tagjai

Babarczi János (Független)

Hódi Pál vezérigazgató

Balogh Miklós (Független)

Csiszár István igazgatósági tag

Csányi László (FIDESZt)

Varga Ferenc igazgatósági tag

Csiszár István (Független)
Heller Sz. Tibor (Független)
Katona János László (Független)

Mórakert Szövetkezet felügyelő
bizottság tagjai

Masa Róbert (Független)

Vass Antal

Mucsi György Imre (Független)

Pónusz József

Oltványi Gyula (FIDESZ)
Szűcsné Dr. Fehér Éva (Független)

Oltványi Gyula

Tanács József (Független)
Mórakert TÉSZ Kft ügyvezető

Vass Antal (FIDESZ)
Volford Imre (Független)

Hódi Pál ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Mórakert TÉSZ Kft felügyelő bizottsága
Oltványi Gyula
Varga Ferenc
Csiszár István

csodálkozzunk akkor se ha képviselőként az önkormányzati
pénz átadását megszavazza a Mórakert Szövetkezetnek,
hiszen végül is akkor van igazi esélye a saját Oltványi Gyula
magántermelői pénzének megkapására. Jobb helyeken ez
minimum összeférhetetlenség.
De elég is ennyi a Mórakertes történetből, nézzünk szét még
egy kicsit Mórahalmon. A támogatásokból felépült inkubátor
ház a röszkei úton üresen áll, a szolgáltató centrum a
benzinkútnál majdnem üres, egy kézi autómosó (mely
szépen dolgozik), és egy kis bútorbolt kivételével, a turisztikai
célokra felújított tanyasi iskolák, az őrsön működő erdei
iskola gazdaságilag nem önfenntartók, azaz veszteségesek.
S az Aranyszöm rendezvényház, s a Cacaó klub is a
pénztelenség miatt programszegény. Felépítünk valamit, mert
pályázati pénzeket lehet rá nyerni, aztán nem üzemeltetjük,
mert már nincs miből, s ebből finanszírozzuk az előzőeket. De
egyszer csak nem lesz már miből pályázni, nem lesz már
mire, s összeomlik a kártyavár. A történet ismerős, Mórakert 2es hűtőház. S itt van a legújabb nagy projekt a Colosseum
szálloda, melyet a téli mínuszokban gőzerővel építettek, s
most a nyári nagy melegben, az igazán építkezésre való
időben kb. két hónapja áll, csak egy-két mester, s a biztonsági
őr lézeng a területen. A kitűzött átadási határidő 2010
december 31. Akkor ezzel hogy is állunk? Azaz állunk!
A végén egy jó tanács Nógrádi Zoltánnak, na nem tőlem, mert
azt alapból el sem fogadná, de talán érdemes lenne megfogadni és elfogadni Orbán Viktor Palicson elhangzott szavait:
A hazugság, mint a métely mérgezi a nemzet testét, így könynyen térdre rogyunk, és elveszünk. A nemzet életének alapja a
jog és a rend.
Kérem Önöket olvasókat, hogy gondolkozzanak el a leírt
tényeken, bárki utána járhat. Az önkormányzati választásokon
pedig szavazatával mindenki eldöntheti, hogy bizalmat szavaz-e egy új vezetésnek vagy minden maradjon a régiben.

Az önkormányzat által 20Ft/m2-ért
kisajátított, illetve megvett területek
gazállománya az autómmal,
előtérben virágzó parlagfű.

Knipf Róbert

A kép magáért beszél, állapot
megegyezik!

