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Tisztelt Mórahalmiak!
2010 a választások éve, s 2010 a változások éve is. Az alapítványokat, de ezek számát nem kívánom növelni, s 
országgyűlési választásokon elsöprő győzelmet arató FIDESZ- inkább nagyobb összegekkel támogatok egyet-egyet, mint 
KDNP koalíció természetesen a helyi önkormányzati hogy elaprózzam azokat. Alapelvem a demokrácia, az 
választásokon is elsöprő győzelmet kíván besöpörni. Ennek életben és a munkahelyen egyaránt, a döntések megszü-
érdekében a jól bevált rohanjuk le lehetőleg az első napon letéséig, utána pedig tartsuk be az akkor meghozott 
taktikával kívánja a kopogtató cédulákat a helyi választásokra döntéseket. Mórahalmon számosan megtapasztalhatták, 
is besöpörni. Amennyiben Ön is változást akarna Mórahalmon, hogy szaktanácsadásaimmal segítem mezőgazdasági 
úgy kérem ne adja oda kopogtató céduláját automatikusan az termelésüket, s a távolabb élők a 2004 óta kiadásra kerülő 
első embernek aki azt elkéri. Győződjön meg arról, hogy kinek Homoki Gazda újságban szintén segítséget kapnak hozzá. 
gyűjti, s csak azért mert már régóta az adott embernek adta 2008-tól különböző politikai tartalmú írásokkal is felhívom az 
azért még nem biztos, hogy most is annak kell odaadni. Ha emberek figyelmét a társadalmi visszásságokra.
pedig változást is szeretne, akkor semmiképpen sem. Tudom A demokrácia érték melyet szerintem meg kell őrizni, s ezért 
bizonyos bátorság kell hozzá, hogy a jelenlegi hatalmi struktúra kívánok polgármester jelöltként s indulni a választásokon.
megváltoztatására tegyünk lépéseket, mégis az Önök A gazdasági életben szerzett tapasztalatommal talán 
támogatása nélkül ez nem sikerülhet. Természetesen aki elkerülhető a mórahalmi önkormányzatra is leselkedő csőd. 
függőségi helyzetben van, önkormányzati vagy intézményi Az elmúlt évek nagyszabású beruházásai látványos fejlődést 
dolgozó az ne adja nekünk kopogtató céduláját, de megteheti, eredményeztek városunkban. Ezek között azonban számos 
hogy nem adja senkinek, szavazatára pedig feltétlenül felépített, de nem működtetett beruházás is megvalósult.
számítunk. A szavazó fülke magányára még nekik sincs A munkahely teremtés pedig elmaradt, s ha a mórahalmi 
ráhatásuk! önkormányzat által agyon preferált és anyagilag is komolyan 

támogatott Mórakertre gondolunk ahol a fénykorban több mint 
S pár szó akkor magamról 200-an dolgoztak, s jelenleg a létszám a 20-at sem éri el, 
Knipf Róbertnek hívnak, s 1995 év második felétől vagyok valamint több száz termelőnek jelenleg is tartozik, akkor 
Mórahalmi lakos. Vállalkozó, műtrágya, növényvédő szer mindent elmondtam a jelenlegi képviselő testületről, mely 
nagy és kis kereskedő. Több cégben van érdekeltségem. hogy-hogy nem de személyeiben sokszor megegyezik a 
Amit elértem azt a magam erejéből, tisztességesen leadózott Mórakert vezetésével is. Amikor pedig ezt 2009-ben leírtam, 
jövedelemből építettem fel. (Jóakaróim jóvoltából az APEH is akkor az emberek jelentős része el sem hitte, hogy az 
leellenőrizte.) Nős vagyok, 2000-ben törzsgyökeres móra- egyáltalán igaz lehet. Sajnos van egy rossz hírem, 
halmi lányt vettem feleségül, Börcsök Klárát, akitől három Mórahalom önkormányzata hasonló helyzetben van mint a 
gyermekem született. Bendegúz, Blanka és Boldizsár, vala- Mórakert, csak az még nem köztudott. Habár aki figyel az 
mint háztartásunkban él az előző házasságomban született elejtett megjegyzésekre az már sejt valamit. Nógrádi Zoltán 
Ramóna nevű lányom is. Közülük hárman iskolába járnak, lakossági fórumos kijelentette, hogy Mórahalmon az 
Boldizsár még óvodás. 1982-ben szereztem első diplomámat elkövetkező 8-10 évben semmilyen fejlesztés NEM lesz, 
kertész mérnökként végeztem, majd tápanyag-utánpótlási és úgyhogy mindenki örüljön a jelenleg folyó utcák aszfal-
növényvédelmi, legvégül pedig külkereskedelmi diplomát tozásának. Amennyiben támogatnak, és az Önök bizalmából 
szereztem. 1982 óta dolgozom különböző vezető beosz- polgármesterük leszek, akkor azon leszek, hogy ez a vízió 
tásokban, 1992 óta pedig vállalkozóként, saját tőkémet elkerülje városunkat.
kockáztatva próbálok az adott körülményekből a legtöbbet 

Knipf Róbert (polgármester jelölt)kihozni. Büszke vagyok arra amit elértem. Társadalmi 
felelősségvállalásomban anyagiakkal támogatok különböző 

Itt az idő!

erre a kis kormányülésre, s ezt elfelejti közölni. Ez megint az 
a csúsztatás, szándékos elhallgatás mely Nógrádi úr szerint 
belefér az emberek tájékoztatásba, szerintem meg nem. S 
tudja azt is, hogy a Mórakertnél és a Datésznél folyó 

Tisztelt Olvasó! Mire ezt az újságot kézben tartja, már vizsgálatok egyre több és több szabálytalanságot tárnak fel, s 
mindenki megkapta Nógrádi Zoltán arcképével díszített még nagyon nem tudják, hogy mi lesz a vizsgálat eredménye.  
borítékját, s levelét. Igen személyeskedő ez az írás is, ha 2010 08. 13-án pénteken felmentették a Datész ügyve-
annak akarom látni, de azért el ne sírjam már magam, hogy zetéséből Rácz Józsefet. A bank pedig folytatja a saját 
Nógrádi Zoltánnak semmi köze nem volt a Mórakerthez, s szempontjai szerint a cégek átvilágítását. S akkor csak még 
ami történt megtörtént. Talán nem kellett volna az emberek egy adatsor: Mórakert Szövetkezet 2008-as mérleg szerinti 
tucatjait rábeszélni, főleg úgy, hogy nem előzte meg független 2009 májusában beadott eredmény kimutatás szerint mínusz 
könyvvizsgálói jelentés, hogy fizessenek be 10%-ot, mert 75.457 eFt, 2010 májusában a2008-as évet lemódosítják 
azzal meg lehet menteni a Mórakertet, talán nem kellett volna mínusz 1.530.551 eFt-ra, és további mínusz 563.380 eFt a 
a választási kampányban megígérni a kifizetéseket csak 2009-es eredmény. Mórakert Kft 2008-as eredménye 2009 
azért, hogy biztosabb legyen a győzelem. Mindenki elfogadta májusában 1.025 eFt, ezzel szemben 2010 májusában a 
volna, hogy azt a pénzt bebukták, és vége. Azóta akár már 2008-as eredmény lemódosításra került mínusz 777.334 eFt-
újra is indulhatott volna, termelők sokkal kisebb veszteséggel ra, s 2009-re további mínusz 72.422 eFt-ot hoztak össze. 
ki tudtak volna szállni belőle. De nem, még ebben a levélben Rövid összeadás:a Mórakert névvel szereplő két cég 
is hitegeti az embereket, a termelőket, igaz már csak összesen: 2 943 687 000, azaz kettőmilliárd kilencszáz-
visszafogottan, hogy azért még reménykedhetnek. Mert jól negyvenhárommillió hatszáznyolcvanhétezer  Ft 
tudja, hogy a remény hal meg utoljára. Holott tudja, hogy  hozott össze. S erre mondja polgármesterünk, 
kormánydöntés született, hogy nincs Mórakert megmentő hogy semmi köze hozzá, nem tudott róla, és ezért támogatta 
csomag, nincs külön pénz rá. Honnan is lenne rá, s a Mórahalom önkormányzata a mi adófizető forintjainkból mind 
kormány magát járatná le, ha azért mert rosszul dolgoztak a mai napig a Mórakert cégcsoportot. Gratulálok. Közgaz-
stb-stb azért ide pénzt adna. Minden józanul gondolkodó dasági diplomával. Ez igen!
ember ezt belátja, még ha rosszul is esik neki. Aki pedig mást 
mond az hazudik. Hiszen ott volt. Ja, hogy be sem engedték Knipf Róbert (polgármester jelölt)

veszteséget

Itt az idő, vettem kölcsön az országgyűlési választások jól 
bevált, és nyerő szlogenét, csak itt nem az érő narancs, 
hanem a reménység kék madarának a színével. Itt az idő, 
hogy leváltsuk az elmúlt 16 év mórahalmi vezetését. Itt az idő, 
hogy visszaszerezzük a demokrácia értékeit Mórahalmon. Itt 
az idő, hogy a bólogató képviselő testület helyett, 
gondolkodó, egyéni véleményt megfogalmazó, és azt vállaló 
képviselői legyenek városunknak. Itt az idő, hogy az 
önkormányzati intézményekbe is a felső parancs úralom 
helyett az intézményi demokrácia térjen vissza. Itt az idő, 
hogy az elmúlt időszak személyi és gazdasági döntéseit 
valaki megkérdőjelezze. Itt az idő, hogy a személyi 
felelősségek megállapítást nyerjenek. Itt az idő, hogy a múlt 
hibáit kijavítsuk, demokratikusan, s nem diktatórikusan. S itt 
az idő, hogy megdöntsük Nógrádi Zoltán 16 éves hatalmát, s 
az utóbbi évek rém úralmát. Ezért indulok harcba ellene az Ő 
felfogása szerint, s ezért veszem fel a kesztyűt az én 
felfogásom szerint. Nem érzem magam ellenségnek, csak 
ellenfélnek, de mint azt sokan megtapasztalták városunkban, 
itt jelenleg csak egy vélemény érvényesülhet. Ezt kívánom az 
Önök segítségével megváltoztatni, ezért kerestem hozzá 
segítőket, akik szintén hasonlóan éreznek s nincs függőségi 
helyzetük, nem kell nekik mindent egy lapra feltenni. Vissza 
kell hozni városunkba a szabad gondolkodást, és a szabad 
véleményalkotás jogát és lehetőségét.

Elvakult az az ember aki azt hiszi magáról, hogy mindent Ő 
tud a legjobban, mindenben Ő kíván dönteni, s ha hatalmi 
helyzete ezt lehetővé teszi akkor ezzel él, s visszaél. Idővel 
pedig szűkebb és tágabb környezetében nem lesz már 
ember, s főleg beosztott aki meg mer más véleményt 
fogalmazni, mint a „főnökét”. Ezen lehet és kell most 
változtatni. Itt az idő, itt a lehetőség, ragadjuk meg, s október 
3-án támogassanak engem Knipf Róbertet és a még merni 
induló új képviselő jelölteket. Igazi változásokra van szükség 
nem csak látszatintézkedésekre.

 Tudom nehéz elhinni, hogy meg lehet változtatni a jelenlegi 
bebetonozott viszonyokat, de ha már gondolni sem merünk 
arra, hogy sorsunkat magunk is alakíthatjuk, hogy 
változtathatunk rajta, akkor az a zsarnokság teljes győzelme 
az emberek felett. Többen, akik féltenek azzal próbálnak az 
indulástól eltántorítani, hogy hagyjam a fenébe, hagyjam, 
hogy mindenki egye meg azt amit főzött, majd csak belebukik 
a csomó látszatberuházásba. S valószínűleg igazuk is van, 
előbb vagy utóbb, de bekövetkezik az elmúlt időszak hibás 
gazdasági döntései miatt. De sem Önöknek, sem a városnak 
nem mindegy, hogy mikor lesz vége. Mikor lehet szabadon és 
nyugodtan beszélgetni, nem arra figyelni, hogy kinek 
mondjuk, hogy ki hallja, s a besúgás nagyobb erény mint az 
őszinte véleménynyilvánítás, a segítő kritika. Számomra az a 
természetes ha emberek különböző módon gondolkodnak, 
cselekednek, de azért mert valakinek más a véleménye azért 
még nem ellenség. A másik fél meghallgatása erénynek 
kellene, hogy legyen, mondhat jót, mondhat megszívlelendőt. 
Éppen ezért nem törekszem az összes képviselő lecse-
rélésére, lehetnek nekik is jó ötletei, s kell az ellenzék is aki 
másként lát dolgokat. Itt az idő., hogy az Önök segítségével 
változtassunk.

S befejezésül a mórahalmi önkormányzat hatályos rende-
leteiből egy rövid idézet: 

  Ha Ön úgy gondolja, 
hogy ettől a jelenlegi polgármesterünk, a saját írott alapel-
veitől túlságosan is eltávolodott, akkor kopogtató cédulájával, 
szavazatával támogassa az ezen változtatni akarókat! 
Kopogtató cédula gyűjtőhely: Kertészek kis/Nagy Áruháza kft 
Gazdabolt, a pálinka főző mellett.

Knipf Róbert (polgármester jelölt)

25.§. (2) A polgármester főbb 
feladatai: - biztosítja az önkormányzat demokratikus 
működését, széleskörű nyilvánosságát, (3) A polgármester 
heti rendszerességgel fogadónapot tart.

Első kézből!
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