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Házunk tája…
A februári taggyűlés óta igen szép számú esemény megrendezését tudhatjuk magunk mögött. A hagyományt teremtő
rendezvényeink mellett, minden fórumunkon igen jelentős számú érdeklődőnek tudtuk átadni az új és aktuális információkat. A
Gazda Hírmondó e új számával próbáljuk összefoglalni a lezajlott eseményeket. A közeljövő eseményeire pedig tagságunkat
hívjuk, hogy segítő részvételükkel ezek a rendezvények is sikeresek legyenek.
Az áprilisi fórumon ismertetett Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban kiírt pályázati lehetőségek igen szűk
keresztmetszetet adtak tagságunk számára. Az állattartó telepek trágya kezelési rendszerére valamint a géptámogatásra csak
kevesen tudtak pályázatot beadni. Ezek elbírálása elhúzódik az UMVP Európai Uniós befogadása körüli nehézségek miatt,
így csak a második félév végére várható. Az Orosházi Gazdakör helyi és országos kérdésekben is önálló véleményt fogalmaz meg
és ennek hangot is ad minden alkalommal a helyi orgánumokban. Az UMVP keretében meghirdetett kistérségi vidékfejlesztési
iroda működtetésére kiírt pályázat elbírált eredményével nem értünk egyet. Kiemelten foglakozott elnökségünk a kérdéssel, és
minden fórumon fel kívánjuk emelni szavunkat a döntés ellen. Erről meg is jelentettünk közleményt az Orosházi Élet július 6.án megjelent számában. Gazdakörünk vezetése 2007. június 6.-án tartott kibővített Elnökségi ülést, melyen részt vett
Dominkó Sándor alpolgármester is. Dominkó Sándor alpolgármester úr tájékoztatójában ismertette a városban folyó
eseményeket, az átszervezések miatt kialakult helyzetet. Érintette a Gazdakör jogos igényét jelentő klubhelység kérdését.
Véleménye szerint lát reális esélyt a kérdés megoldására. A város vezetése türelmet kért ebben a kérdésben, és a következő
időszakban is számít a Gazdakör aktív érdekképviseleti munkájára.
A Gazdakörünk keresi és ápolja a térség gazdaköreivel a kapcsolatot. Sok esetben szikrája volt helyi körök megalakulásának.
Ennek jegyében alakult újjá a Nagybánhegyesi Gazdakör és megalakult a Dombegyházi Gazdakör. A Magosz vezetői
rendszeresen eljönnek Orosházára a rendezvényeinkre, találkozókra. Eredményeink elismerése részükről az, hogy novemberben
Orosházán kerül megrendezésre a MAGOSZ Tisztújító Kongresszusa.
Gazdakörünk Ifjú Gazda és a Gazdaasszony tagozata törekszik a gazdatársadalom minden képviselőjét egyenlő hangsúllyal
képviselni a Gazdakörön belül, és igyekszik a sajátos kérdésekre a megfelelő megoldást megtalálni. A Békés Megyei Gazdakörök
Szövetségén keresztül érkező információk, felhívások sokszor lassítják mindennapi munkánkat. Ezért a Magosz további
fejlődéséhez elengedhetetlennek tartjuk az információs hálózat közvetlen összekapcsolódását, tartalommal való megtöltését.
Gazdakörünk ennek megvalósításáért minden lehetőséget ki akar használni. Gazdakörünk eredményes és aktív első félévet
tudhat maga mögött 2007-ben.
Horváth József
elnök

Búcsúzás
Verasztó József 1935-2007
Gazdakörünk alakítása körül ismerhettem meg „Józsi bácsit” aki Orosháza
paraszttársadalmáért akart valamit tenni mikor elfogadtatta kezdeményezésünket az
Orosházi Gazdakör megalakítását.
Fontos szereplője volt Ö mindazoknak az eseményeknek amit 72 év alatt megélt, kezdve
a cinkusi iskolától és a munkával eltöltött termelőszövetkezeti éveknek. Nyugdíjasként a
közélet a közösséget alakító munkája töltötte ki mindennapjait. Alátámasztja mindezt
özv. Gulyás Sándorné által írt emlékező sorok:
Ö olyan ember ki azt szereti, ha Öt sok ember körülveszi
Volt is hozzájuk kedves szava …….
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Gazdaasszony tagozat
A MAGOSZ március 10-én Hódmezővásárhelyen a küldött gyűlésén jelentették be a
gazdaasszony tagozat megalakulását. Konrád Istvánné a tagozat vezetője kérte a
küldötteket, hogy a hírt a vigyék el gazdakörökbe.
ennek hatására alakult meg 2007 március 30-án gazdakörünkben 21 fővel
Gazdaasszony Tagozat a megyében és országos szinten is elsőként. Vezetésére
Andréka Jánosnét helyetteseinek Stvoreczné Tóth Margitot és Gugyin Károlynét
választották meg a jelenlévők.
Feladatunknak a gazdakör rendezvényeinek segítését az asszonyok számára az
egymás megismeréséhez találkozókat, ismeretbővítő előadásokat kívánunk szervezni.
Ilyen találkozóra június 2-án került sor a Közösségi Házban. amin 48 fő vett részt
A vendéglátás és kötetlen beszélgetés késő estig tartott.
Vendégünk volt a MAGOSZ részéről: Konréd Istvénné tagozat vezető, Dr Budai Gyula szövetségi igazgató, Kispál Ferenc
válaszmányi elnök országgyűlési képviselő, valamint Dr Dancsó József alpolgármester országgyűlési képviselő
Andréka Jánosné
Gazdaasszony tagozat vezetője

Ifjú Gazda Tagozat
Februárban Hódmezővásárhelyen, a MAGOSZ Ifjúgazda Tagozata tartott
országos elnökségi ülést, amelyen felkértek minden megyei ifjúgazda elnököt,
hogy saját programot is dolgozzanak ki a megyék, amelyek összefoglalása lesz
az országos program. 2007. 05. 19-én a Békés megyei Ifjúgazda tagozat meg is
tartotta programalkotó tanácskozását, amelynek kötetlenségét a háttérben sült
flekken is segítette. A megyei gazdakörök szép számban képviseltették
magukat. A jövő gazda társadalma több oldalas tervben foglalta össze miben
látja a gazdaköri mozgalom jövőjét és megújulását. Ehhez a programhoz az
idősebb gazdatársak és Gazdaasszony tagozat támogatását is kéjük.
A következő kötetlen rendezvényünket Horgászverseny keretében tartjuk,
amelyre ezúton is várjuk Ifjúgazda társaink jelentkezését.
Brlázs Róbert
tagozat vezető

Aratóünnep
Gazdakörünk vezetése az előkészítő megbeszélések alapján felvállalta, hogy ez évben az ARATÓ ünnepet önállóan
megrendezi.A hagyományok megőrzése ami e rendezvényen keresztül jelent a város gazdálkodóinak minden képen fontos
feladat Gazdakörünk számára. Külsőségeiben minden képen úgy akarjuk megrendezni egyeztetve a város vezetőivel, hogy jól
kapcsolódjon az aratóünnep a nap másik eseményéhez a Nemzetközi Lóversenyhez. Úgy gondoljuk, hogy a gazdáknak
valamikor fontos társa volt a ló a minden napi kenyér asztalra kerülésében. Az arató ünnepet 2007. augusztus 19-én
vasárnap 9- tól 13 óráig a Bogárzói Lóverseny pályán tartjuk meg. Előtte a város utcáin fogatos és gépes felvonulást tartunk
a Fúvószenekar felvezetésével. Fellépnek még a mazsorettek és Bokréta népdal kör Az a arató ünnepről augusztus második
hetében megjelenő arató újságban részletes tájékoztató lesz. Gazdakörünk vezetése áttekintette gazdálkodását, pénzügyi
helyzetét. A tervezett programok megrendezéséhez szükséges anyagi fedezetet az Önkormányzati támogatáson túl a befizetett
tagdíjak adhatnak, ezért kérünk tagunkat amennyiben lehetősége van a tagsági díjat rendezze. Minden tagnak hívunk és
várunk , hogy aktív segítségével, rész vételével rendezvényeink sikeresek lehessenek.
Tervezett programok a következő hónapokra:
 fórum az új támogatás- SPS -2009-től történő bevezetéséről
 a megújuló energiaforrások szerepe a következő években
 az ifjú gazda tagozat programjai
 a gazdaasszony tagozat találkozója
 taggyűlés október hónapban
 MAGOSZ kongresszus novemberben
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Július eleje a határban
Július 6-án Orosházára látogatott dr. Budai Gyula a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos SzövetségénekMAGOSZ- szövetségi igazgatója. Néhány gazdálkodónál járva tájékozódott az aratási munkák állásáról. Az eddig
betakarított gabonák termés mennyisége és minősége igen változó eredményt mutat. A búza termésátlaga Orosháza térségében
3,8-4,0 tonna hektáronként, a minősége pedig az euró búza követelményi szintjét meghaladja. Dr. Budai Gyula megnézte
Szentetornyán Baukó Pál kertészetét, aki jelentős területen termel görögdinnyét. A dinnyetermelő elmondta, hogy az idei
termés mennyisége valamennyivel kevesebb a szokásosnál. Jelenleg nagyobb gond van a dinnye értékesítési árával. A
felvásárlók a kamionra rakott görögdinnyéért 15 Ft-ot ajánlanak kg-onként. Ez a felvásárlási ár igen nehéz helyzetbe hozza
a dinnyetermelőket, mert egy hektár görögdinnye termelési költsége meghaladja a nyolcszázezer forintot. A jelen helyzetben
igen nagy gond van az értékesítéssel, mert a görögdinnye, mint minden más kultúra a szokásostól eltérően 2-3 héttel hamarabb
éret be. A hazai piacon pedig még jelen van, nem fogyott el az import görög, spanyol dinnye, ezért a termelőktől a felvásárlás
nehézségekbe ütközik. Minden dinnyetermelőnek igen nagy problémát okoz ez a helyzet, mivel a befektetett pénz, munka
megtérülése igen bizonytalan. Vannak olyan termelők is, akik kora tavasszal hitelből indították el a termelést, amit
hamarosan vissza kell fizetniük. Dr. Budai Gyula Magosz igazgató szorgalmazta, hogy a termelők alakítsanak termék
értékesítő szövetkezeteket –TÉSZ – mint amilyeneket Mórahalom és Kistelek térségében már létrehoztak. Ezzel az
összefogással a termelők piaci pozícióját lehetne javítani, és az értékesítésből származó haszon a szövetkezet tagjainál
maradna. A nap további részében a Dél-Békési térség gazdaköreinek vezetőivel találkozott Medgyesegyházán, ahol igen nagy
területen termesztenek dinnyét, emiatt a fent említett probléma hatványozottan jelentkezik. A gazdák petícióval fordultak
Június 29.-én Gráf József FVM miniszterhez, melyben kérték a minisztérium segítségét abban, hogy a dinnye felvásárlási árát
minimum 25 Ft-ban garantálja. Fenti petíciójukra a Minisztériumból érdemleges választ a találkozó időpontjáig nem kaptak.

Kárenyhítés kérdése FVM. módra ………
2007. januárjában a minisztérium meghirdette a kárenyhítési alapba való enyhítés lehetőségét. Ekkor 6856 léptek be, mint egy
352 ezer hektár területtel és 420 millió forintot fizettek be a gazdálkodók. A rendelet szerint a kormányzat ehhez hasonló
összeget biztosít a belvíz, aszály, és fagykár esetén. A sajtóból ismeretes, hogy kora tavasszal súlyos fagykár érte a
gyümölcsösöket az ország észak-keleti részén. Nem rég a minisztérium elutasította gazdák kárenyhítő kérelmét. A Szabolcs
megyei Gazdakörök vezetésével demonstrációs bizottság alakult, a követelések elutasítása miatt. A MAGOSZ- hoz tartozó
minden Gazda kör szolidaritását fejezte ki a kárt szenvedett térségekkel . A demonstrációs bizottság bejelentette, hogy a
Záhonyi határállomásnál tartanak út elzárást július 24-26 között. Ha nem érnek el eredményt akkor újabb határállomásokon
lesznek út elzárások.

Milyen lesz az SPS – az összevont gazdaság-támogatás 2009-től Magyarországon?
Az Európai Unió közös agrár programja – KAP- elkívánja választani a termelési kötelezettségtől a támogatási jogosultságot
ezért lesznek termeléshez kötött támogatások és már előzőleg szerzett jogok alapján járó támogatások. A magyar SPS modell
bevezetésében nagyon fontos volna ha a Vidék Fejlesztésben eddig hozott agrár politikai döntések mellett figyelembe vennék a
jelenlegi földhasználatot a parcellák méreteit, a helyi gazdálkodók érdekeit is.
A nemzeti döntési lehetőségek és azok korlátai:
 minimális 1 ha üzemméret
 termeléshez kötött ágazatok köre
 a bázis időszak ideje
 terület pihentetés, stb.
A támogatási jogosultság földel és anélküli értékesítésében, a nemzeti tartalék mértékében az EU 27 tagállama még nem
tudott meg egyezni.
Nagy talány, hogy milyen lehetőség marad a magyar gazdák számára.
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Támogatási összegek 2007-ben
Július első napjaiban jelentette meg rendeletben az FVM. a 2007 évi támogatások főbb köreire adható összegek mértékét
melyek a következők
Egységes területalapú támogatás jogcímén az Európa Uniós alapból hektáronként 105.52 euró vehető igénybe. Ha a
bázisterületnél - 4 829 000 hektárnál több lesz az igénylés ezen összeg arányosításra kiigazításra kerül
A kiegészítő nemzeti kiegészítő támogatások jogcímei és azok mértéke a következő képen alakul
szántóföldi növénytermesztés
12 000 ft. hektáronként
hízó bika tartás
41 000ft. darabonként
tejtermelés a bázis alapján
8.07 Ft. kilógramonként
anyatehén tartás
28 500 Ft. darabonként
anyajuh tartás
1 600Ft. darabonként
kedvezőtlen adottságnál
+ 1 200 Ft darabonként
rizs termesztés
56 500 Ft. hektáronként
Ezen támogatási összegek szinte változatlanok avagy kevesebbek a 2006 évi összegeknél. Megállapítható hogy a
területalapú támogatások összege nem emelkedik olyan mértékben mint azt a csatlakozási szerződés rögzítette
Koppenhágában..

Látogatás Brüsszelben
Ez év áprilisában mint Vágóállat és Hústermék Tanács elnökségi tagja, módom nyílt egy szakmai úton részt venni a
Benelux országokban és az EU központjában Brüsszelben.
A cikk rövid terjedelme miatt csak rövid áttekintést tudok nyújtani. Megállapítottam, hogy az emberek sokkal jobban élnek,
mint nálunk (lehet koldust is látni, de azok általában bevándorlók).
A mezőgazdaságból élők 20-30 ha földön és az ehhez tarozó állatállományból el tudják tartani a teljes családot és korszerű
farmokat tudnak kialakítani. Ausztriában a kis farmok a jellemzőek, Németországban sok kis falu van (150-200 ház), és
innen járnak ki a földeket művelni. A Benelux országokban is inkább a kis farmergazdaságok a jellemzőek.
Rendezett, tiszta falvak és városok vannak, őrzik a régi hagyományokat,
felújítják a régi épületeket, megmaradtak a jellegzetes holland és flamand
házak, igen sok történelmi és óvárosi rész megmaradt. Hollandiában
látogatást tettünk a Holland Vágóállat és Hústermék Tanácsnál.
Hollandiának 6 millió körüli lakosa van, ennek ellenére 24 millió sertést
állítanak elő. A szántóföldeket mindenütt csatornák hálózzák be. Az állam
jelentős támogatást ad a termőföldeknek és a terméktanácsnak is.
Belgiumban fő programunk az Unió központjának megtekintése volt.
Brüsszelben egy egész városnegyed csak az Uniós intézmények
bürokratáinak az elhelyezésére szolgál. Az Unió központjában
találkoztunk Gradfelder Béla néppárti képviselővel, aki az Unió
mezőgazdaságáról tartott előadást. Ugyancsak találkoztunk a magyar
követség mezőgazdasági attaséjával Somogyi úrral, aki elmondta, hogy
nagyon kevesen vannak, mert ott is létszám leépítés volt, így nem tudják
kellő hatékonysággal képviselni a magyar érdekeket Brüsszelben, amit
itthon sok esetben mi is érzékelünk.
Az egyhetes szakmai látogatás megmutatta, hogy sok még a tennivalónk, hogy egyenrangú partnerei lehessünk a korábbi
tagállamoknak.
Orosházi Gazdakör elérhetősége:
Honlap: http://www.orosnet.hu/gazdakor-oroshaza
E-mail cím: gazdakor.oroshaza@orosnet.hu
Telefon: 30/ 598-2398
Iroda: Orosháza, Lehel u. 49. Tel/Fax: 68/419-377;
Fogadó óra minden délelőtt 900-1200-ig.

Benkő Lajos
alelnök

