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Mi nem ellenzékben,hanem kisebbségben vagyunk !
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ADALÉKOK
A TEMES MEGYEI GAZDAMOZGALOM KRONOLÓGIÁJÁHOZ 1990 és 2010
KÖZÖTT
Az elődök

CSOPORTKÉP A NAGYBODÓFALVI GAZDAKÖR TAGJAIRÓL
A MÁSODIK VILÁGHÁBORU ELÖTTRŐL
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Megjegyzés: a számok nem felelnek meg a képen szereplő tagok számaival.
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Az árván maradt bodófalvi gazdaköri székház !!
GAZDAKÖRI HAGYOMÁNYOK A MÚLTBÓL
Az 1940 május 1-jén a Kolozsváron utolsó, még román fennhatóság alatt kiadott ERDÉLYI
GAZDA folyóirat Gazda naptárában olvashatjuk:a gazdakörök tevékenységével kapcsolatban.
”A gazdakörök a katonai zónákra
nyilvántartott területek kivételével, szabadon
gyűlésezhetnek és nyugodtan megbeszélhetik az egyes hatósági rendelkezések és intézkedések
célszerű közös végrehajtását.”
Az idézet mondathoz kapcsolódik az újszentesi polgármester közlése,hogy amikor az
újszentesi Községháza akta anyagát leadták a levéltárba olvasta, az újszentesi rendőrök
jelezték fölfelé, „az újszentesi gazdák gyűléseiken politizálnak és várják a magyarokat vissza”.
S most olvassuk el az 1940 október 1-jén ,első már magyar fennhatóság alatt Kolozsváron
kiadott Erdélyi Gazda számunkra is nagyon fontos adatait, amelyben az E.M.G.E számba
veszi ,hogy a bécsi döntéssel milyen veszteség érte a magyar gazdamozgalmat Erdélyben,a
Bánságban és a Partiumban.
VESZTESÉGEINK.............
„A bécsi döntéssel megvont új erdélyi határ fájdalmasan érinti az Erdélyi Magyar Gazdasági
Egyletet is,mert ezzel működési területének igen jelentékeny része a központtól elszakadni
kényszerült. Így a BÁNSÁG,hol a falusi magyarság szórványoltsága ellenére is oly
példamutató buzgalommal építette gazdaszervezeteit,ARAD vidéke az északi rész öntudatos
gazdaköreivel.....Romániában maradt 5820 tagunk,összes tagjaink 32 %-a továbbá 188
gazdakörünk ebből Temes megyében maradt 41 gazdakör 2016 taggal,Arad megyében 23
gazdakör 1007 taggal,Hunyad megyében 3 gazdakör 93 taggal.
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Temes
megyében
maradtak:Aurelháza,
Babsa,
Bodófalva
Csákova,
Csanád,Detta,Dezsánfalva,Gátalja,Gilád,Gizellafalva,Hódos,Janovál,Keglevichháza,Lippa,M
agyarszentmárton,Majláthfalva,Medves(Bánszkytelep)Nagyszentmiklós,Nyerő,Óbéba,Omor,
Ótelek,Ötvösd,Karács,Pártos,Perjámos,Pusztakeresztúr,Rékas,Rónácz,Székesút,Szigetfalú,Szt
ancsófalva,Temesfüves,Temesvár,Torontálkeresztes,Újkisoda,Újkisoda(Bessenyeitelep)Újmosnicza,Újszentes,Valkány, Végvár, Zsebely,(Józsefszállás)gazdakörei.
Ebből a kimutatásból az is kitűnik,hogy milyen sok gazdaköre volt Temes megyének, s
az is ,hogy vannak ma már olyan helységek is, ahol a magyarságnak már nyoma sem nagyon
van. Hetven év múlt el közben!!!!
Ezt tette tönkre a 40 éves kommunista rendszer !!!

A Dél-Erdélyben kiadott Erdélyi Gazda

Az Észak- Erdélyben Kiadott Erdélyi Gazda

Az 1989 után kiadott Erdélyi Gazda

1990
MÁRCIUS
1990 március 25-én megalakul Kolozsváron az RMGE, a Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete-. Elődje az 1844-ben megalakult Erdélyi Gazdasági Egyesület.1835-ben alakul
meg az első Temes Megyei Gazdasági Egyesület , 1925-ben alakul újjá a Bánsági Gazdasági
Egyesület.
1990 február 17-én alakul újjá a Lugosi Gazdakör,elnöke Osztofi József
1993 novemberében újra
mezőgazdasági szaklap.

elindul

az Erdélyi Gazda, a máig egyetlen

hazai

Kedves Karcsi barátom !
Mi nagy ügybuzgósággal megkezdtük az EMGE, ill. az RMGE megszervezését,több
megyében sikeresen halad a munka,
de Temes megyében nem akadt senki aki érdemben
foglalkozott volna ezzel. Miután megtudtam,hogy Te áttelepedtél, javasoltam Téged kérjenek
fel erre a feladatra .Ha eddig nem, ezután fel fognak keresni a Temes megyei RMDSZrészéről,hogy erre felkérjenek Remélem elvállalod. Ez esetben többet fogunk találkozni,hiszen
az egyesület székhelye Kolozsváron van, és negyedévenként itt tartjuk a választmányi
gyűléseket. Ennek reményében , a viszontlátásig sok szeretettel ölel barátod:
Zoltán
U.I: Meglehet, még januárban felkereslek.
Kolozsvár 1991 január 12 ,

1992
TAVASZA
1992 késő tavaszán felkérik Dukász Péter és Balázs Ferenc RMDSZ-es vezetők ,Szabó
Albert tanárt, aki civilben állattenyésztési mérnők,hogy vegyen részt az RMDSZ munkájában,
aki kiköti,hogy a vidékkel szeretne foglalkozni. Akkoriban csak Lugoson volt gazdaköri
mozgalom amelyet Osztofi József vezetett.
Első ilyen irányú kiszállás 1992 kora nyarán Végvárra történik Dr Bárányi Ferenccel és Bodó
Barnával.
Ősszel Szabó Albertet megválasszák az RMDSZ Temes megyei elnökségének tagjai közé, s
ezen a címen felveszi a kapcsolatot az RMGE országos ügyvezetőjével Farkas Zoltánnal a
gazdaköri mozgalom elindításával kapcsolatos teendők megbeszélésére. Ennek alapján
elkezdődik egy szervező csapat kialakítása ,ebben segítenek Dósa László és Joó Imre

A lassan kialakuló szervező csapat tagjai Dr Albert Ferenc professzor, Fazakas Pál
egyetemi tanár, Török Ferenc közgazdász, Mészáros István
közgazdász,Szabó János
agrármérnök, Bóka János óteleki gazda, Tóth András agrármérnök, Sibinszki László gátaljai
mezőgazdasági technikus.
JANUÁR
1992 január 23-án Óteleken falugyűlésen döntik el a résztvevők a gazdakör
megszervezését 25 taggal,.Az óteleki gazdakörszervezők Bóka János tanult gazda és Szabó
János agrármérnök
DECEMBER
1992 december 12 -én Szabó Albert mérnök részt vesz az RMGE országos
vándorgyűlésén Nagyszalontán , ahol értétékes információkhoz jut. Felveszi a kapcsolatot az
Arad megyei gazdamozgalom vezetőjével Kocsik Józseffel az együttműködés elindítására.

1993
TELÉN
Az 1993-as tél folyamán májusig Újmosnicán Mezei Horváth Attila református
lelkész gyűjti össze a gazdákat a papi lakon., Újszentesen is elkezdődik a szervezés , Gátalján
1993 május 16-án Sibinszki László szervez ez irányú falugyűlést. Megbeszélések kezdődtek
Varjason és Ötvösdön e témában
MÁJUS
1993 május 22-23-án Szabó Albert és Sibinszki László
Hódmezővásárhelyre
látogatnak az ottani gazdakörök meghívására. (Új Szó június 3-iki szám )
-Megkezdődik az Erdélyi Gazda terjesztése , a mezőgazdasági törvények és szabályzatok
ismertetése,/földtörvény,a Gazda kft. ,gépszövetkezetek,pályázati lehetőségek./

1994
ÁPRILIS
1994 április 13-án Szabó Albert és Mezei Horváth Attila részt vesznek Bőrvelyben
(Szatmár megye) az országos RMGE találkozón. Itt találkoznak debreceni és nyíregyházi
gazdaköri tagokkal ,valamint Szabó Jánossal az akkori magyar mezőgazdasági miniszterrel.
Elindul az Újszentesi Gazdakör szervezése
Szabó Albert támogatásával az Újmosnicai Gazdakör megvásárol egy traktort és egy
kombájnt. Erdei Lajos
fiatal gépészmérnök és Szabó Albert learatják az egyház
búzáját
.
AUGUSZTUS

1994 augusztusában holland reformátusok látogatják meg Szabó Albert mérnök
ajánlatára az Újmosnicai Gazdakör kör tagjait, ahol mindmáig tartó kapcsolat alakul ki (2010)
SZEPTEMBER
1994 szeptember 2-án az Újszentesi Gazdakör első alakuló összejövetele amely
kezdődik Szőke György újszentesi gazda házánál és folytatódik a református parókián. Ebben
részt vesznek Szilágyi Géza polgármester, Szőke György és Kiss Károly: Első tárgyalások az
alapszabályzatról folynak s ahol eldöntik a következőket.: A gazdaköri tagság
egyéni
elhatározás eredménye ,a földet mindenki saját maga dolgozza meg,:A tagság az első fokú
rokonságig érvényes, s így az elhalálozással nem szűnik meg Az új tagfelvételt és kizárást a
közgyűlés végzi A tagfelvétel 2 rendes tag, írásos javaslatára történik.,kétharmados többséggel
Lesz tagsági és beiratkozási díj. amit később határoznak meg.
A gazdakörből kilépőnek, és elhalálozás után a volt tagnak vagy leszármazottainak nem lehet
semmilyen követelése a gazdakörrel szemben. Javasolják több gazda megkérdezését
arról ,hogy hajlandók-e a gazdakörbe beiratkozni, de olyan gazdákat, akikkel jóban vannak a
kérdezők és nincsenek haragban.
1994. szeptember 18-án az újszentesi református parókián megalakul az Újszentesi
Gazdakör . Szilágyi Géza polgármesterjelölt a választási kampányában
vállalja,hogy
megalakítja a gazdakört .Ebben a munkában segít neki Kiss Károly ny .agrármérnök s így
újjászületik a kommunisták által betiltott Újszentesi Gazdakör ,amely 1913-ban már létezett. A
Gazdakör alapító tagjai :Gódor Antal, Tóth Péter idős, Szőke György,Soós Török Gyula,
György Mihály, Turbucz Károly,Szilágyi Géza, Szőcs András Ottó ref. lelkész , az Újszentesi
Református Egyházközség és Kiss Károly Az új gazdakör neve Újszentesi Keresztyén
Gazdakör./ mellékelve a jegyzőkönyv/

OKTÓBER
1994 október 2-án tartja második közgyűlését az újonnan alakult Újszentesi Gazdakör
amelyről mellékelve a z akkor elkészített jegyzőkönyv.

1994 október 21-én az Újszentesi Gazdakör felleltározza tagjainak gépellátottságát.
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NOVEMBER
1994 október 14-én átiratban fejezi ki csatlakozási szándékát az Újszentesi Gazdakör az
RMGE országos szervezetéhez. /mellékelve az átirat/

1994 november 23-án az Újszentesi Gazdakör leteszi a Temesvári Törvényszékre a
kérését a gazdakör bejegyzésére(4007/C/94) A segítő ügyvéd Rechesan Cornélia.

1994 november 26-án a következőket tárgyalja meg az Újszentesi Gazdakör az első
gyűlésen:Megvalósítandó elképzelések a közeli és a távoli jövőre.-A termelés-feldolgozás –
értékesítés egysége,egy közepes kapacitású kombájn és egy traktorra szerelhető permetező
megvásárlása,a tagság kibővítése olyan tagokkal akik földet hoznak be, s akiknek a földjeit
megdolgozná a gazdakör, egy video és kazetta, valamint fax és fénymásoló beszerzése,a város
mellettiség kihasználása zöldségtermesztéssel ,különösen primőr áruk termelésével,napos
csibék keltetése és kiscsirkék
nevelése,pénzbevételi források felkutatása, a gazdakör
központjának kialakítása, a nyúltenyésztés mint jövőbeni foglalkozás , fajállatok beszerzése.
Távolabbi célok:
Házi sörgyártás elindítása, pékség és olajütő építése és felszerelése,tésztagyártás, a vetőmag
termesztés megszervezése, gyógynövények termesztése,
Temesváron egy üzlet
megnyitása,javaslatok más vállalkozásokra.
Napirenden levő problémák:a hivatalos bejegyzés
kérdése,az ezüstkalászos
gazdatanfolyam elindítása, vetőmagvak ,műtrágya és nővényvédőszerek közös beszerzésének
a megszervezése.
DECEMBER
1994 december 17-én Az újonnan alakult Újszentesi Gazdakör egy gazda összejövetelt
tart amelyen megünneplik a gazdakör megalakulását. 21 gazdaköri taggal. . Az összejövetelre
meghívják Dr Bárányi Ferenc megyei RMDSZ-es képviselőt . Ezen a következő szövegű
köszöntő hangzik el.:
TISZTELT MEGHIVOTT VENDÉGÜNK!
TISZTELT TAGTÁRSAK!
Engedjék meg,hogy a mai rendkívüli gyűlésünket megnyitva , köszöntsem
körünkben Dr Bárányi Ferenc képviselő urat , s mindazokat akik eddig és ma is
jelenlétükkel biztosítják,hogy az 1994 szeptember 18-án elvetett mag jó körülmények
között kikeljen ,fejlődjön és termést hozzon .
Először is a képviselő úr engedje meg ,hogy bemutatkozzunk .Itt akik jelen
vagyunk alkotjuk az Újszentesi Keresztyén Gazdakört-Nagyon fiatalok vagyunk , csupán
2 és fél hónaposak. Tagjaink száma 21, ebből 9 alapító tag van .Tagságunk tulajdonában
van 110 ha szántó, amibe kb. 70 ha búza van vetve ,van kb. 10 erőgépünk ,ekéink,
ekekapáink vetőgépeink, utánfutóink és bizakodásunk,talán ennyi minden vagyonunk.
Ez a maroknyi ember felvállalta , az 1912–ben még, vagy már működött Újszentesi
Gazdakör által elindított közös gondolkodás és cselekvés folyamatát.
Gazdakörünk megalakulásakor három célt tűzött ki maga elé.:
1,a mezőgazdasági termelés –feldolgozás és értékesítés megszervezése a gazdakörön belül.
2,a gazdák érdekvédelme
3, A mezőgazdasági ismeretek elsajátítása.
Ezen célok megvalósítására egy közepes, és egy távolabbi programot dolgoztunk
ki .Legközelebbi célunk a gazdakörnek a bíróságon történő bejegyzése , mint jogi
személy-ez a folyamat elindult –igaz
ügyvéd és jogász segítségére van
szükségünk .További célunk tagságunk földjeinek műtrágyával és nővényvédőszerekkel
való ellátása ,ez is folyamatban van .Szeretnénk egy olyan akciót elindítani amely egy
létrehozandó
alapítvány
segítségével
ifjakat
képeztethetnénk
ki
Svájcban ,Bajorországban ,Magyarországon. s ha lehet itthon is. Ezt az alapítványt ki
lehetne terjeszteni az egész magyar Bánságra. Januárban egy hónapos ezüstkalászos

tanfolyamot indítunk el kb. 6-8 előadással :Most szervezzük meg éppen a tagságunk
gépeinek gázolajjal való ellátását egész évre.
S, hogy egy kis pénzünk is legyen, naposcsibe keltetést indítunk be. Itt ígéretet
kaptunk segítségre a magyar kormány részéről. Kapcsolatot szeretnénk felvenni a
mezőhegyesi és a bábolnai kombinátokkal is.
Határoztunk arról,hogy valamilyen módon kombájnt kell beszereznünk. mint első
nagyobb akció megszervezését.
S itt említeném meg ,hogy gazdakörünk egyik legfontosabb tevékenysége a gépekkel
történő észszerű munka megszervezése. Így gazdakörünk elsőrendű kisegítő
tevékenysége lesz : gépek beszerzése és működtetése.
Itt kérjük is, a képviselő úr hathatós segítségét .Ugyanakkor egy traktorra szerelhető
növényvédő gép beszerzésén is fáradozunk. A gépek közül még szükségeltetik egy gabona
szelektor és egy 100 literes betonkeverő beszerzése ,mindkettő a vetőmagvak tisztítására
és csávázására szükséges. Ezek mobilisok lennének
Közelebbi célunk még az egyházakkal közösen, a gazdakör központjának a
felépítése ,egy gazdaköri klub ,és egy kis könyvtár létrehozása ,mezőgazdasági folyóiratok
beszerzése. Szeretnénk a biztonságos nyúltenyésztést elindítani a faluban. De
gondolkodunk fajállatok különösen hússertések beszerzésében is.
Távolabbi céljaink,de melyek bármikor napi célokká léphetnek elő
-kískapacításu sörgyár megépítése,esetleg pékség ,tésztakészítés vagy olajütő elindítása.
-fajta vetőmagvak termesztésének megszervezése-eladásra , de saját használatra is. Megszeretnénk nyitni
Temesváron egy vagy több üzletet , ahol termékeinket
értékesítenénk.
Tudjuk,
mindezen terveink megvalósításához rengeteg pénzre van szükség ,s mivel
megszeretnénk egyúttal gazdagodni is ,így a saját erőt is figyelembe véve más
pénzforrásokat is szeretnénk biztosítani,így vállalkozásokat szeretnénk elindítani saját
képzésű menedzserek vezetésével.
Pályázatokon fogunk részt venni,s mindkét egyház segítségével külföldi segély után
szeretnénk nézni-Svájcban,Hollandiában, Svédországban, Németországban. Ehhez is a
segítségét kérjük a képviselő úrnak. Az induláshoz kell a segítség ,a többi a mi dolgunk”
s nem is kevés „

1995
JANUÁR
1995-elején Temesvárra látogat Makkay József az Erdélyi Gazda főszerkesztője,Farkas
Zoltán –ügyvezető elnök és Szaniszló József szórványfelelős akik részt vesznek a
falugyűléseken.
FEBRUÁR
1995 február 10-én az Újszentesi Keresztyén Gazdakör a következő ajánlást adja egyik
fiatal tagjának. :
AJÁNLÁS
Az Újszentesi Keresztyén Gazdakör ajánlja Berke Zoltán Lászlót az 1995-ős évben a
Bábolnán (Magyarország ) megtartandó menedzser- képző, tanfolyamon való részvételre
Ajánlásunkat avval támasztjuk alá,hogy gazdakörünk több vállalkozást szeretne
elindítani ahol fiatal vezetőkre lesz szükségünk.
Ehhez kérjük hathatós segítségüket.
ELNÖK
TITKÁR

Egy másik ajánlatot az illyefalvi gazdaköri tanfolyamra Majer Róbertnek ad a gazdakör.
1995 február 15-én magyarországi látogatókat fogad az Újszentesi Gazdakör
MÁRCIUS
1995 március 6-án az Újszentesi Gazdakör kéri az Illyés Közalapítványtól a pályázati
felhívások elküldését, pályázat megírása céljából Ekkor már saját gyártású 4 keltetője van a
gazdakörnek ,2000 csibe keltetési kapacitással,.tagjainak ellátására .A keltetés elindítását
Szücs András Ottó kezdeményezte. A gazdakör tagjai közé veszi Ispán Bárdi és Holló Ferenc
javaslatára Zsóri Györgyöt,
A gazdaköri tagok a következő megbízatásokat vállalják: Szőke György
szállítások ,műtrágyabeszerzés Ispán Bárdi, növényvédelem Berke Zoltán és Majer Róbert,
gépesítés Soós Török Gyula,vetőmagbeszerzés Zsóri György. Magyarországi látogatókat fogad
a gazdakör Vannak egyéni kezdeményezések- Ispán Bárdi és Turbucz Károly a
sertéstartásban,Tóth István a szarvasmarha és a csirkekeltetésben
.
1995 március 18-án Balaton Zoltán RMDSZ-es vezetővel Szabó Albert, részt vett a
józsefszállásí falugyűlésen
.
1995 március 28-án a következő címmel tesz le pályázatot az Újszentesi Gazdakör az
Illyés Közalapítványhoz”. Mezőgazdasági oktatói laboratórium létrehozása amely jövedelmet
is termel a gazdakör részére”/a pályázat dolgozati példánya mellékelve/

ÁPRILIS
1995 április 6-án egy előszerződést ír alá az Újszentesi Gazdakör Holló Sándor újszentesi
lakossal , egy ház megvásárlásáról a gazdaköri központ kialakítására.
Előszerződés
Mely megköttetett Újszentesen Temes megyében –Romániában az Újszentesi Gazdakör
székházában Újszentes Dózsa György utca 36 szám alatt 1995 április 6-án egyfelől az
Újszentesi Gazdakör részéről Kiss Károly elnök ,Szűcs András Ottó titkár és másfelől

Holló Sándor újszentesi lakos között, az Újszentes Petőfi Sándor utca 56 szám alatti
lakóház és kert eladása és megvétele kapcsán.
A leendő vevő az Újszentesi Gazdakör és a leendő eladó Holló Sándor ezúton egyezik
meg ,hogy az Újszentesen –a mellékelt kivonatban CF no 1315 Dumbravita no topo
94/1/b/1 jelzett házat és a hozzá tartozó telket ,összesen 524 m² területen 22.000 DM
értékben az előbbi megvásárolja,az utóbbi eladja Az összeget a vevő a kifizetéskor a
magyarországi hivatalos árfolyamon fizeti ki forintban-Magyarországon. A vevő vállalja
az átíráskor történő költségek kifizetését.
Az eladó kötelezi magát ,hogy a vásárlásig fenntartja a z épület jelenlegi állapotát s
bármely változást,rongálódást, helyrehoz saját költségén a vásárlás időpontjáig.
Ezen előszerződés csak tájékoztató jellegű,semmilyen jogi hatása nincs.
Vevő

Eladó
MÁJUS

1995 május 3-án az Újszentesi Gazdakör tagjainak az elnök közli a gazdakör hivatalos
bejegyzésének a menetét,tárgyalásra kerül a csirkekeltetés és a tavaszi vetések helyzetéről .A
gazdakör feltérképezi a külföldi kapcsolatokat. Tagsági könyvek kiosztása.
1995 május 22-én az Újszentesi Gazdakör a következő választ kapja a letett pályázatára az
Új Kézfogás Közalapítványtól /lásd mellékletben/

JÚNIUS
1995 június 5-én az Újszentesi Gazdakör megtárgyalja az Új Kézfogás Közalapítvány
pályázati lehetőségeit,tárgyal a csirkenevelésről, és keltetésről, a búza betakarításról .A
gazdakör vezetősége egy költségvetést készít a csirkekeltetés költségeiről és bevételeiről.
JÚLIUS
1995 július – a következő tagfelvételi javaslatok születnek az Újszentesi Gazdakörben:Kiss
Attila és Tóth Péter javasolja Kacsó Zoltánt, Némedi Imre és Tóth Péter javasolja Kosztolányi
Kálmánt,Némedi Imre javasolja Balázs Andrást ,Némedi Gábor javasolja Ispán Mártont akiket
a gazdakör tagjai közé vesz fel.
AUGUSZTUS
1995 augusztus a megyei szervezet gyűlésén kielemezik a nemrég befejeződött aratási
kampány munkálatait.
SZEPTEMBER
1995 szeptember 20–án hivatalosan bejegyzik az Újszentesi Keresztyén Gazdakört /763/
1995 szám alatt / a Temes Megyei Törvényszéken.
OKTÓBER
1995 október 16-19-én a z Újszentesi Gazdakör több tagja részt vesz a CHF által
szervezett szakmai szemináriumon , amelyet Mr Peter Neigebauer a South Central Tehnical
Colleg - O’ Lakes - szakembere tart „A sertéstartás és a sertés feldolgozása „ témában.
1995 október 21-én Szabó Albert Aradon vesz részt RMGE értekezleten Dr Csávossy
György és Farkas Zoltán meghívására.
1995 október 21-én az Újszentesi Gazdakör elnöke segítségkérésre felutazik
Budapestre ,ahol fogadja Bónis Lajos és Mráz István a Mezőgazdasági Minisztérium
munkatársai. Ugyanakkor pályázati lehetőség felkutatása végett felkeresi a Pro professionale
alapítványt , ahol egy üzleti tervet kérnek
1995 október 25-én az Újszentesi Gazdakör egy faxot kap ajándékba CHF alapítványtól
1995 október 30-án az Újszentesi Gazdakör megtárgyalja a téli ezüstkalászos
gazdatanfolyam
megindítását. majd privatizációs problémákat tárgyalnak meg,
Megtárgyalják ,hogy az ősszel ki mit vetett és hogyan? Célul tűzik ki egy gazdaköri közösség
kialakítását.
Javaslat születik arra ,hogy szervezzenek meg egy bánsági gazdaköri találkozót Újszentesen.
Határozat születik arról,hogy a gazdakör a Mezőgazdasági Bankban nyit számlát. s ehhez
pecsétet kell készíttetni .és nyomtatványokat vásárolni.
A számla nyitáskor az újmosnicai Dénes Ibolya, aki a bankban dolgozik ,segíti a
gazdakör bejegyzését, s utána nagyon sokat tesz az Újszentesi Gazdakör banki munkájában.
NOVEMBER

1995 november 21-én újabb látogatás Budapesten Bónis Lajosnál , egy Robur autónak
a gazdakör részére való juttatása céljából.
1995 november 20-án az Újszentesi Gazdakör megtárgyalja a kukoricabogár
megjelenését az újszentesi határban ,és az ellene való védekezési lehetőséget .A tagsági díjak
beszedését, és egy értesítési lánc kialakítását. Összegezi a gazdakör ,hogy kinek van eladó
kukoricája ,mennyi és milyen árban ? S azt is kinek van elit vetőmagja.
DECEMBER
1995 december 2-án a pusztakeresztúri Gazdakör megszervezésének elindítása A
helybéli szervező Horváth István és Balog Mihály
1995.december 10-én első megbeszélés az Újszentesi Gazdakörben az Agromec
megvásárlásáról
Ugyanakkor felmérés készül arról,hogy a tagoknak milyen nagyságú birtokai
vannak.:Gódor Antal 5 ha, Tóth Péter 15 ha, Szőke György 9 ha, Szilágyi Géza 2,3 ha, Soós
T Gyula 10 ha, György Mihály 10 ha, Turbucz Károly 5 ha, Szücs András Ottó/Református
egyház / 5 ha,Vastag Imre 3 ha, Némedi Imre 2,5 ha, Némedi Gábor 2,5 ha,Vas László 17 ha,
István Bárdi 10 ha, Kiss Károly 5 ha,

1996
JANUÁR
1996 január 8-án az Újszentesi Gazdakör tagsága meghatározza az ezüstkalászos
gazdatanfolyam tematikáját,minden egyes tagnak állandó feladatot szabnak ,megtárgyalják a
privatizációs helyzetet,kiosszák a keltetőket,krumplivetőmagot kell biztosítani,Egy
magyarországi gazdakörrel szeretnének kapcsolatba kerülni.
FEBRUÁR
1996 február 12-én egyéves az Újszentesi Gazdakör ez alkalommal a gazdakör elnöke
egy ünnepi beszédet tart /mellékelve / Az ünnepélyt Tóth István szervezi meg.

1996 február 20-án Fazakas Pál egyetemi tanár tart gazdatanfolyami előadást.
MÁRCIUS
1996 március 4-én az Újszentesi Gazdakör elhatározza egy közgazdász meghívását,
megtárgyalja a kukorica vetőmag ,műtrágya és a nővényvédőszerek beszerzési lehetőségeket,

ÁPRILIS
1996.április 19-én tervezi az Újszentesi Gazdakör több raktár építését a tagok részére
a CHF amerikai szövetkezeti alapítvány és a budapesti Új Kézfogás Közalapítvány segítségével.
Tervezik az újszentesi Agromec gépállomás megvásárlását
1996 április 26-án egy írógépet kap használatba a megyei szervezet a temesvári Heti
Új Szó szerkesztőségétől
MÁJUS
1996 május -3-án az RMDSZ temesvári központjában megtartotta a Bánsági Magyar
Gazdaszövetség megalapítására alakult kezdeményező bizottság első ülését.
1996 május 6-án az Újszentesi Gazdakör a tőzsdén értékesítené a tagok kukoricáját
ezért összeírják a meglévő mennyiséget. Javaslatok születnek egy malom megépítésének
helyére.
1996 május 7-én a CHF vezetői és a szakértői felkeresik az Újszentesi Gazdakört
ahol a két szervezet közt kialakult eddigi együttműködést tárgyalták meg A vendégek
Mattew Lovic igazgató, Jurcovan Ioan aligazgató, Culea Marin és Király László referensek.
(angol nyelvű köszöntő mellékelve)

FORDÍTÁS !!
ISTEN HOZTA KEDVES VENDÉGEINKET !
Mattew Lovick igazgató Úr !!
Ion Jurcovan Úr
Marin Culea Úr
Király László Úr
Először is kérem bocsájtsák meg az én idegen angol kiejtésemet,de én az angol nyelvet
ezelőtt 35 évvel tanultam a z iskolában .A múlt év végén egy téli estén összegyűlt a
református templomban. 4-5 ember. Ők létrehozták az Újszentesi Keresztyén Gazdakört

Célul tűztük ki akkor a föld magas szintű megművelését és a termékek magas szintű
értékesítését. Van egy 3 éves tervünk .Amely szerint az első évben a búzatermést akarjuk
biztosítani. A következő évben
felszeretnénk dolgozni a búzánkat lisztté,
kenyérré,tésztává.
S végül is a búzánkat pénzé akarjuk váltani .Ezen az úton kérünk segítséget a
CHF Alapítványtól. Köszönjük az eddigi segítséget is.
Ugyanakkor éljen a román és az amerikai nép barátsága.
Köszönöm !!!
1996 május 17-én A temesvári Heti Új Szó kétoldalas rovataként megjelenik A Bánsági
Magyar Gazda az Újszentesi Gazdakör szerkesztésében.

Az első lapszám a Bánsági Magyar Gazda rovattal
JÚNIUS
1996 június 3-án az Újszentesi Gazdakör a következő napirenddel tart rendes havi
összejövetelt. Az Újszentesi Agromec-et meg kell alapítani, jogi személyé kell tenni,hogy

magánosítani lehessen ,mert eddig csak egy brigádja volt a Temesvári Gép és Traktor
Állomásnak .Nem volt önálló jogi személy. A gabonák tőzsdén való értékesítésének a
megszervezése .A betakarítás helyzete. A malom kérdésének megvitatása.
1996.június 21-én tartja a Bánsági Magyar Gazdaszövetség megalakítására alakult
bizottság második összejövetelét..Itt határozzák el,hogy szövetségre lépnek az Arad megyei
magyar gazdaszövetséggel,amelybe bevonják Hunyad és Krassó-Szörény megye magyar
gazdáit is.
Ugyanakkor az RMGE vezetősége felhívja a gazdák figyelmét,hogy a betakarított búzát
lehetőleg raktározza le ,minden raktározó lehetőséget megkeresve s csak később értékesítse. a
búzáját jobb áron .Biztosítani kell a vetőmagot őszire. Kihelyezett gyűlések megszervezéséről
dönt a vezetőség azokba a helységekbe ahol lehetőség nyílik gazdakörök szervezésére. Szükség
van a szaktanácsadás megszervezésére.
1996 júniusában jó hírek Torontálkeresztesről ,Lúgosról, Ótelekről Igazfalváról,
Végváról a gazdakörök megszervezésének megkezdéséről.
1996.június 28-án este 7-kor szaktanácsadói találkozót tart Torontálkeresztesen a
Bánsági Magyar Gazdaszövetség megalakítására alakult bizottság, .a helyi gazdákkal.
JÚLIUS
1996 július 16-án a temesvári Nemkormányzati Szervezet kéri az Újszentesi Gazdakör
adatait, nyilvántartásba vételre.
1996 július 19-én megalakul Torontálkeresztesen a megye harmadik gazdaköre,elnök
Mészáros István .A szervezésben segít Szabó János mérnök.
1996. július 26-án újabb gyűlést tart az előkészítő bizottság. a Bánsági Magyar Gazdák
Egyesülete megalakítására
1996.július 27-én Zsombolyán az RMDSZ székházában megalakul a Gazdakör, elnök
Kása Tibor. A gyűlésen részt vett Szabó Albert mérnök,RMGE megbízott és Török Ferenc
közgazdász.
AUGUSZTUS
1996 augusztus 10-én az Újszentesi Gazdakör egy hosszú távú programot készít három
évre amelyben megoldaná a tagság által termelt gabonák leraktározását, feldolgozását és
értékesítését. A program főbb pontjai.
1996-ban:
- 10+3 terv elkészítése a tagság gabonaraktározási gondjainak megoldására .
- egy multifunkcionális épület megépítése, malom ,házi sörgyár és tésztagyár részére-egy iroda felszerelése számítógéppel, mellyel a szervezet bekapcsolódhat az országos és a
világhálózatba ,könyvtár létesítése, televízió és videó lejátszó és felvevő vásárlása a
tanfolyamok részére,
1997-ben a malom fehér lisztet ,takarmányt és grízes lisztet kell termeljen,
1998-ban tervezik egy üzlet megnyitását Temesváron és egy teherautó megvásárlását.

1996 augusztus 10-én az Újszentesi Gazdakör egy hosszú távú programot készít három évre
amelyben megoldaná a tagság által termelt gabonák leraktározását, feldolgozását és
értékesítését. A program főbb pontjai.
1996-ban:
- 10+3 terv elkészítése a tagság gabonaraktározási gondjainak megoldására .
- egy multifunkcionális épület megépítése, malom ,házi sörgyár és tésztagyár részére-egy iroda felszerelése számítógéppel, amellyel a szervezet bekapcsolódhat az országos és a
világhálózatba ,könyvtár létesítése, televízió és videó lejátszó és felvevő vásárlása a
tanfolyamok részére,
1997-ben a malom fehér lisztet ,takarmányt és grízes lisztet kell termeljen,
1998-ban tervezik egy üzlet megnyitását Temesváron és egy teherautó megvásárlását.
SZEPTEMBER
1996.szeptember 10-én a Gyárvárosban /Timocului utca 2 szám/ megalakul a Romániai
Magyar Gazdák Egyesülete Temes megyei szervezete .Elnök Kiss Károly Az alakuló gyűlésen
részt vesznek a Lugos körzeti, újszentesi, torontálkeresztesi, pusztakeresztúri, zsombolyai
gazdakörök képviselői, Dr Albert Ferenc egyetemi tanár,Török Ferenc közgazdász,és
természetesen
Szabó
Albert
mérnök
A
gyűlésen
megválasztott
vezetőség
:
Dr Albert Ferenc, Szabó Albert, Tóth András, Török Ferenc, Szabó János, Baksa János, Horváth
István, Trautman Lajos, Kiss László,Mészáros István ,Kiss Károly. Itt rögtön felvetődik,hogy
hol lesz az uj szervezet központja. ? Javaslat és határozat, hogy Újszentesen
Más megtárgyalt kérdések:tagsági díjak befizetése és tagsági könyvek kiosztása., külföldi
kapcsolatok kialakítása, a fiatal gazdálkodók iskoláztatásának elindítása, búza vetőmag
biztosítása csere megszervezése útján, az új szervezet a megyében dolgozó magyar
mezőgazdasági szakembereket keresse fel és vegye számba őket ,ugyanígy a magángazdákat,
tegyen közzé felhívást úgy a gazdák mint a szakemberek felé,hogy csatlakozzanak a
megalakult gazdaköri mozgalomhoz..
1996 szeptember 26-án A megalakult új szervezet részt vesz a temesvári Várban
megszervezett mezőgazdasági kiállításon .Itt történik meg az első kapcsolatfelvétel a
magyarországi gazdákkal,vállalkozókkal.
OKTÓBER
1996 október 16.Az Újszentesi Gazdakör megtárgyalja Tóth István –Potyó javaslatára
az Újszentesi Agromec megvásárlását. és egy malom létrehozását.
1996. október 24-e a megyei RMGE első közös látogatásának megszervezése 30
gazdával a megye minden sarkából, a hódmezővásárhelyi Hód-Mezőgazda Vállalatnál. Fogad
Stadler Ferenc és Bozsér Robert. A látogatás kíeszközlését Bodó Barnának és Marossy
Zoltánnak köszönve.
NOVEMBER
1996.november 22-én felhívást tesz közzé az Újszentesi Gazdakör Temes megye
gazdáihoz részvények vásárlására az Újszentesen létrehozandó malomban .Egy részvény ára
100.000 lej .Tervbe volt véve egy pékség megépítése is és a kenyér értékesítése.

1996 november-től ingyen küldi a megyei szervezet részére a Magyar Állattenyésztők
Szövetsége a szervezet szaklapját a Magyar Állattenyésztés-t
DECEMBER
1996.december 2-án a református parókia termében az Újszentesi Gazdakör elhatározza
az Agromec megvásárlását és egy malom felépítését
1996 decembere –az új Temes megyei szervezet elkezdi a megyében az ezüstkalászos
gazdatanfolyamok megszervezését.
1996 december folyamán
sikeresen indulnak
az újszentesi malomra az
előjegyzések .Előjegyzések érkeztek Gátaljáról ,Igazfalvról, Ótelekről és Temesvárról
1996 december 12 Az Újszentesi Gazdakör vezetősége és tagsága
ismertetőt teszi közzé a közösségi malom létrehozásával kapcsolatban

a következő

Az újszentesi közösségi malom létrehozásának körülményei
Az Újszentesi Keresztyén Gazdakör terve szerint, egy nagyobb kapacítású búzamalom
fog épülni Újszentesen , a Cooperative Housing Foundation amerikai alapítvány hathatos
segítségével
A malom felépítéséhez öt amerikai szakértő tanulmánya alapján fogunk neki , akik
csak azért jöttek Újszentesre ,hogy szakértői véleményt állítsanak össze . Ezek a
szakértök felmérték a malom leendő gazdasági hatékonyságát,szükségességét és
ajánlatokat tettek a gépi felszerelések megvásárlásához. Ugyanakkor pénzügyi
felméréseket is
végeztek. Ezen szakértök egybehangzóan,
nagyon kifizetődő
beruházásnak minősítették a malom részvénytársaságként -RT- történő megvalósítását.
A malom működésének
egyik legfontosabb célja a kisgazdák mindenkori
kiszolgáltatottságának megszüntetése.:Határozatunk szerint a malom megvásárolja a
részvényesei és a szerződő felei által termelt búzát ,átveszi piaci áron,helyben kifizeti,
megőrli és értékesíti. A malomtermékek értékesítése többek között a Romániai Magyar
Gazdaszövetség „ GAZDA „ boltjain keresztül történik. Annak érdekében,hogy a malom
RT. minél közelebb kerüljön a termelőhöz ,biztosítani fogja a búza-vetőmagot valamint
a szükséges műtrágyát és gyomirtó szereket.
A malom pénzügyi alapokkal való ellátása
A beruházást,tehát az építkezési és szerelési munkákat az Amerikai Beruházási Alap
biztosítja mint 40 %-s tulajdonos Nekünk bánsági gazdáknak a költségek 60 %-t kell
összeadnunk,ami kb. 500 millió lejt jelent. Ezt az összeget szeretnénk összegyűjteni,ha
kell, nem csak Temes megyei érdekelt gazdáktól ,hanem az egész Bánságból. Ugyanis a
60 %-os tulajdon biztosítékot ad arra ,hogy a másik 40 %-ot visszavásároljuk évenként.
Ezért határoztunk úgy, részvényi előjegyzést indítunk el a megyében. Első
nekifutásunknak szép eredménye van ,ugyanis eddig már sikerült a szükséges összeg
mintegy 20 %-t előjegyezni .Egy részvény értéke 100.000 lej amit a közösségi malom
mint részvénytársaság az osztalékból és kamattal fog visszafizetni. A malom
részvénytársaság neve EUROHÁG RT és most folyik hivatalos bejegyzése.

Milyen profitra azaz nyereségre számítunk ?
Az amerikai szakértök felmérései szerint ,mivel a malom óránkénti búzaőrlő kapacitása
1000 kg a következő profitra lehet számítani:
-napi 8 óra működéssel az évi profit 198.050.000 lej
-napi 16 óra működéssel az évi profit 266.745 000 lej
-napi 24 óra működéssel az évi profit 497 780 000 lej
Tehát ha maximális profitot akarunk elérni, munkánkat úgy kell megszerveznünk,hogy a
malom teljes kapacitással dolgozzon. Ezért is szükséges ,hogy minél többen legyenek
részvényesek,hisz a malom biztos és megfelelő profitot biztosít minden részvényesnek.
Az EUROHÁG rt. búzaraktárakat is fog építeni a megye különböző falvaiban ,
vagy ha megfelelő helységet kap készen ,azokat megvásárolja.
A malom működéséhez a magyarországi Új Kézfogás Közalapítvány is
hozzájárul,ugyancsak mint részvényes ,biztosítván az első évbení búza felvásárlásához
szükséges pénzösszeget.
Ezúton nagyon komolyan szólunk megyénk kisgazdáihoz,vállalkozóihoz, a
lakossághoz,szakembereihez,lelkészeihez és mindenkihez aki mindannyiunk jövőjét
biztosítva akarja látni,hogy vegyen részt a most folyó részvény előjegyzési munkában.
A megtakarított pénzünket fektessük be egy olyan biztos beruházásba ,amelyben
a pénz nem vész el,hanem szaporodik s így biztosítja a befektető és a termelő érdekeinek
a kielégítését.
Az Újszentesi Keresztyén Gazdakör vezetősége és tagsága
Újszentes 1996 december 12-én
Levélben részvényt előjegyezni a következő címen lehet :Asociatia Agricultorilor
Crestini din Dumbravita str Petőfi Sándor no 134 -1912 Dumbravita judetul Timis.ELŐJEGYZÉSI SZELVÉNY
Ezennel,alulírott.....................................................................címem..........................................
..előjegyzek.....................drb 100.000 lejes részvényt az Újszentesi Közösségi Malomra.
Ezen előjegyzés
elkötelezettségre.

nem kötelez senkit semmilyen pénzügyi vagy adminisztrativ

DÁTUM

ALÁIRÁS

1996 december 13-án a megyei szervezet karácsonyi és újévi jókívánságait küldi a
Lugoson,Keresztesen ,Zsombolyán,Újmosnicán, Bodófalván Óteleken, Igazfalván,Keresztúron,
Újszentesen ,Gátalján már működő illetve alakuló gazdakörök tagjainak.
Az oteleki gazdák fiatal családos vállalkozót keresnek 250 ha föld megművelésére.
Hirdeti Bóka János a gazdakör elnöke.

1997
JANUÁR
1997 január 13-án az Újszentesi Gazdakör elindítja ezüstkalászos gazdatanfolyamát.

1997 január 28-án rendes havi közgyűlésén a következő kérdéseket tárgyalja meg az
Újszentesi Gazdakör:A műtrágyák beszerzése és kiszórása, a szántások elkezdése. A
gyűlésterem fűtését kell meg szervezni. A fát felváltva a tagok hozzák otthonról, első
alkalommal Kosztolányi Kálmán biztosítja A csirke nevelések elindítása gazdaköri tagoknál.
Takarmánygyártás elindítása .Szükségeltetik a tagosítások elindítása, Számbavétele
annak,hogy ki milyen fajállatot vásárolna.
1997 januárjában a CHF amerikai alapítvány segítségével és szervezésében 5 amerikai
malomipari szakember utazik Újszentesre ,hogy lemérjék a leendő malom gazdasági
hatékonyságát,szükségességét,ajánlatot tegyenek a szükséges gépek megvásárlására,
FEBRUÁR
1997 február 7-én előkészítő tárgyalásokon vesz részt a megyei gazda szervezet egy
nagy magyar-román állattenyésztési kiállítás megszervezésére Temesváron. Segít Kardos
Ágnes Temes megyei megbízott. Ez alkalommal látogatásokat tettek a szervezők és a
gazdaszervezet újszentesi és temesgyarmati állattartóknál.
1997 február 18-án az RMGE Temes megyei szervezete a következő felhívást teszi
közzé.
„A tulajdonjog visszaszerzése érdekében felhívjuk a Temes megyei olvasok figyelmét
arra,hogy akinek birtokában van bármilyen régi Gazdaköri,Hangyaszövetkezeti vagy az
EMGE tagságot igazoló írás,hogy azt juttassák el szerkesztőségünkhöz.
Minden irat fontos
lehet , ezen
szervezetek tulajdonában
létezett ingatlan
visszaszerzéséhez”
1997 február 22-én megyei gazdaszervezet gyűlést tart,ahol többek között az RMGE
Temes megyei szervezete köszönetet mond Dr Gombos András országgyűlési képviselőnek a
nagy számú Magyar Mezőgazdaság és a Kertészet és Szőlészet c. folyóiratok biztosításáért a
szervezet részére. Ugyanakkor köszöni meg a szervezet Dr Manninger Sándor úrnak a Magyar
Állattenyésztők Egyesülete elnökének a Magyar Állattenyésztés c lap biztosítását
1997 február 20-án Az Újszentesi Gazdakörben megtartják a 8-ik ezüstkalászos
tanfolyami előadást. Eddig előadásokat tartottak Dr Albert Ferenc egyetemi tanár, Dr Bárányi
Ferenc a román parlament képviselője és Szilágyi Géza Újszentes polgármestere.
1997 február 24-én Az Újszentesi Gazdakör tagjai találkoznak Jay Lee Smith amerikai
farmerrel, aki 400 hektáron termel és tart 2000 hízott sertést. Ugyanakkor elmondja,hogy
farmján már nincs egy eke sem, mert szántás nélkül termel.
1997 február A gazdakörök sertéstartással,hizlalással
foglalkozó
tapasztalják,hogy a sertéshizlalás nem kifizetődő. de a malacokat jól lehet értékesíteni

tagjai

1997 február 25-én az RMGE megyei szervezete átiratban kér támogatást az Új
Kézfogás Közalapítványtól 20 drb. kocasüldő megvásásárlására /átirat mellékelve/Ugyanakkor
egy pályázatot tesznek le fajállatok beszerzésének támogatására /mellékelve/

1997 február-A megyei szervezet rendszeresen magyarországi szakfolyóiratokat oszt
szét a gazdakörök tagjai között.
MÁRCIUS
1997 március 2-án Újszentesre érkezett Gary Grady marketing szakértő az Egyesült
Államok Nebraska állam Omaba városából a tervezett újszentesi malom gazdasági
hatékonyságának tanulmányozására és a tanulmány elkészítésére.
1997 március 2-7-én a megyei szervezet 6 tagja tanulmányi úton vesz részt a dabasi
Vitafort tápanyag gyárban Újszentesről ketten vesznek részt.
1997.március 16-án egy éves működését köszönti a Heti Új Szó Bánsági Magyar
Gazda rovatát Dr Albert Ferenc egyetemi tanár.
ÁPRILIS
1997 április 26-án 26 újszentesi, óteleki ,újmosnicai és temesvári gazdaköri tag vesz
részt első alkalommal, a megyei gazdaszervezet szervezésében Kardos Ágnes
a
Temes Megyei Tanács munkatársa hathatós segítségével. a hódmezővásárhelyi Alföldi
Állattenyésztési Kiállításon ahol Dr Manninger Sándor a Magyar Állattenyésztők Szövetsége
elnöke
és
az
Anivet
Kft
igazgatója
fogadta
a
szervezet
tagjait

.. Ugyanekkor látogatást tettek Kispál Ferenc gazdánál. Az itt kötött ismeretség hosszas és
gyümölcsöző lett. Itt a Temes megyei gazdák megismerhették egy szorgos magyar gazda tanyai
gazdaságát,a sertés tartást , takarmány előállítást, és a modern mezőgazdasági gépeket
MÁJUS
1997 május 28-31 között nagy állattenyésztési kiállítást szervez a Temes Megyei Tanács
és a Csongrád Megyei Önkormányzat .A kiállítás kivitelezője a budapesti Anivet Kft. A
kiállításon szervezett módon a megyei szervezet tagsága is részt vesz. A megyei szervezet és
az Újszentesi Gazdakör az Uj Kézfogás Közalapítványnál pályázat útján nyert pénzel
megvásárol 10 fiatal kocát,3 kant és két racka juhot. amelyet kioszt tenyésztésre
oteleki,temesvári,újmosnicai,újszentesi, igazfalvi gazdaköri tagoknak. A kiállítás hazai
társszervezői a Temes Megyei Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Igazgatóság,a Temesvári
Mezőgazdaságtudományi Egyetem,a Temesvári Kereskedelmi és Ipari Kamara,az Újszentesi
Keresztyén Gazdakör,és a Prodsimpex-Carpatin Marosvásárhely.
1997 május 30-án az RMGE megyei szervezete átiratban köszöni meg Dr Manninger
Sándornak a Magyar Állattenyésztők Egyesülete igazgatójának a fajállatok behozatalához
nyújtott segítségét.
JÚNIUS
1997 június 13-közös vacsorán vesznek részt az Újszentesi Gazdakör szervezésében a
román-magyar rendezésű Zoo-Vet –Tim kiállítás magyarországi résztvevői és a gazdakör
tagjai .Ekkor 30 drb.napos csibét kap ajándékba az Újszentesi Gazdakör.

JÚLIUS
1997 július 18- Az RMGE Temes megyei szervezet felmérést indít el a megyében
dolgozó mezőgazdasági szakemberek számáról,munkájáról és életéről .Az adatokat átadja az
RMGE központnak ahol az eredmény meg is jelenik nyomtatásban
1997 július 19-én egy pályázatot tesz le
a Temes megyei szervezet az Európai
Küldöttség Bizottságához
a következő címmel”A román és a külföldi gyakorlati
mezőgazdasági
ismeretek
anyanyelven való terjesztésére létrehozandó központ
megszervezése. „
AUGUSZTUS.
1997 augusztus 10 Az RMGE megyei szervezete a budapesti Új Kézfogás
közalapítványtól kapott pénzbeli támogatásból , ingyen 7 gazdaköri tag törzskönyvezett kocát
és kant kapott. Ugyanakkor még 4-6 drb fajkoca behozatalát tervezik.
1997 augusztus 12.én Az RMGE megyei szervezete köszönetet mond írásban Dr
Manninger Sándornak a Magyar Állattenyésztők Szövetsége igazgatójának a következő
szöveggel:
„A fajállatok behozatalához nyújtott hathatós segítségért ezúton is köszönetet mondva
a gazdák nevében akik a segítségben részesültek Önnek további segítségét kérjük még
kb. 4-6 süldőkoca behozatalához. Ezért ha lehet sürgős válaszát kérjük,hogy ilyen céllal
melyik magyarországi vállalathoz forduljunk.
Az RMGE Temes Megyei Szervezete'
1997 augusztus 22-én jelzi az Újszentesi Gazdakör ,hogy pénzügyi gondok vannak a
malom létrehozása körül. Ok ,hogy kevés a megajánlott részvényvásárlás.,kevesen vannak a
malom értékéhez képest. és egyik napról a másikra óriási értékvesztése történik a lejnek .Így
leállítja a további szervezést,.mert nagyon kockázatossá válik a beruházás.
SZEPTEMBER
1997 szeptember 13-án a következő szövegű megállapodást és megegyezést köti az
RMGE megyei szervezete azokkal a gazdaköri tagokkal akik ingyenesen kaptak kanokat vagy
kocákat a szervezettől
MEGÁLLAPODÁS
Amely létre jött, egyrészről az RMGE TEMES MEGYEI szervezete mint
KÉRELMEZŐ,másrészről
név.....................................cím..................................telefon............
sz.a..b.sz............................................között mint TÁMOGATOTT
I. A megállapodó felek
megállapítják,hogy a TÁMOGATÓ az ÚJ Kézfogás
Közalapítvány által juttatott 600.000 forintból=3037,04 USD .........darab törzskönyvezett
sertést a KÉRELMEZŐ a fentnevezett TÁMOGATOTT-nak
juttat. Az állat
száma..............és fajtája nagyfehér x duroc neme .................ára...............................

II.A TÁMOGATOTT tudomásul veszi,hogy a juttatott fajállatokat az átadástól
számított 5 évig elidegeníteni nem lehet ,nem terhelik meg, illetve más harmadik
személynek semmilyen jogcímen át nem adhatja, kivéve amennyiben ehhez a
jogcselekményhez a TÁMOGATÓ előzetesen írásban hozzá nem járul.
III.A TÁMOGATOTT köteles a TÁMOGATÓ részére 5 éven át az aláírástól számítva
biztosítani az ellenőrzési lehetőséget a 2. pontban foglaltak gyakorlására.
IV.A TÁMOGATOTT köteles az állatokat megfelelő és gondos körülmények között tartani,a
helyi állatorvossal állapotukat rendszeresen ellenőrizni és figyeltetni,megbetegedésük esetén
haladéktalanul köteles állatorvosi segítséget igénybe venni .Az állat elhullása esetén ennek
tényét, illetve az elhullás okát , orvosi bizonyítvánnyal alátámasztva közölni köteles a
KÉRELMEZŐVEL
V. A TÁMOGATOTT kötelezően
tudomásul veszi ,hogy
amennyiben a jelen
megállapodásban meghatározottakat megszegi úgy köteles a TÁMOGATÓ által kifizetett
összeget évi 30 %-os kamat figyelembevételével a TÁMOGATÓ számlájára visszafizetni
illetve a TÁMOGATÓ jogosult a tárgybeli állatot visszakérni és ezen felül kárát igényelni.
ÚJSZENTES 1997 szeptember..........én.
KÉRELMEZŐ

TÁMOGATOTT

MEGEGYEZÉS
I. Az RMGE Temes megyei szervezete és a támogatott..neve...............................
címe.......................... megállapodnak abban ,hogy az ingyen juttatott állattól származó 1 drb
malacot juttat a fenti szervezetnek 1997-1998 évek folyamán amelyet a szervezet
továbbtenyésztésre tovább ad más gazdaköri tagoknak Temes megyében. Azon támogatottak
akik kanokat kaptak ,azok felvásárolnak egy malacot azoktól akik fajállatokat kaptak és ezt
adják át a szervezetnek
II..Ugyanakkor fentnevezett elismerem ,hogy az előlegként kifizetett összeget 25 DM-t
a mai napon a szervezettől vissza kaptam. Ugyanakkor hajlandó vagyok az állatok
behozatalakor képzett költséget visszatéríteni.
25 DM=15 USD
Jelen megegyezés teljesen egyenértékű a Megállapodással.
Az RMGE megyei szervezete

Támogatott gazdaköri tag.

1997 szeptember –a behozott sertésekből a következő gazdaköri tagok
részesültek:Forrai Lajos süldőkoca, Kovács János süldőkoca,Kiss Attila süldőkoca,Turbucz
Károly süldőkoca,
Bóka János süldőkoca,Szabó Z Csaba süldőkoca és kan, Zsóri György süldőkoca és kan,
Némedi Imre kan, Szomorú András süldőkoca,Bakos Levente 2 drb süldőkoca, Újszentesi
Gazdakör egy racka kos.
1997 szeptember 18-án
Bakos Levente
az Újszentesi Gazdakör
Hódmezővásárhelyre utazik az utolsó 6 drb koca megvásárlására.
OKTÓBER

tagja

1997 október 3-án Némedi Imre az Újszentesi Gazdakör tagja kapja meg tenyésztésre
a megyei szervezettől az Alföldi Állattenyésztési Kiállítás nagydíjas kanját HUNGAPIG H
39-es-t
1997 október 7-én rendes havi közgyűlést tart az Újszentesi Gazdakör ,ahol a következő
kérdéseket tárgyalja meg:A téli ezüstkalászos tanfolyam megszervezése-előadók-témák
meghatározása. A
tagdíjak beszedése, egy földbörze megszervezésére tett javaslat
megtárgyalása,
1997 október 21-én a megyei szervezet küldöttsége részt vesz Békéscsabán a FIUME
szállóban,Pánczél Csaba vállalkozó meghívására a Magyar Befektetési Vagyonkezelési RT
és a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Rt által közösen szervezett üzletember találkozón.
1997 október 10-én tartja Újszentesen a Temes megyei RMGE rendes közgyűlését.
1997 október 15-én az Újszentesi Gazdakör zártkörű gulyásvacsora estet tart.
1997 október 17-én az Újszentesi Gazdakör elnöke részt vesz a CHF amerikai
alapítvány meghívására egy közös gyűlésen ahol a leköszönő CHF igazgatója elmondja ,hogy
milyen
kapcsolatok lehetnek a CHF és az Újszentesi Gazdakör között a CHF-nek a
Romániából való távozása után.
1997 október 26-án jegyzőkönyvíleg átvesz a Lugosi Gazdakör 3 tagja : Bacsi István
2 malacot,Varga Sándor 1 malacot ,Osztofi József 1 malacot továbbtenyésztésre
1997 október 31-én lefialnak az RMGE által behozott törzsállományú kocák .Bakos
Levente gazdaköri tag két kocájának összesen 26 malaca van ,Zsóri György gazdaköri tag 5
kocájának összesen 52 malaca van Sikeres munka volt.!
1997 október 31-én a megyei gazdaszervezet felhívja a gazdák figyelmét,hogy a kapott
mezőgazdasági kuponokat föltétlenül váltsák be műtrágyára és vetőmagra ,hogy ne vesszenek
kárba.
NOVEMBER
1997 november 6-án az Újszentesi Gazdakör tagjai találkoznak a Hohenheimi
Mezőgazdaságtudományi Egyetem kutatóival Újszentesen ,akik felmérést végeznek: a régiók
többsíkú fejlődéséről vidéken,--a mezőgazdasági termelésről---és a romániai vidék pénzügyi
helyzetéről.
A kapcsolat megteremtésben Dr Albert Ferenc s Dr Csősz János egyetemi tanárok tesznek
sokat.
1997 november 1-én az CHF Segélypénztára előnyős hitelt ajánl a a gazdakör
tagjainak .gép,szerszám vagy anyag vásárlásra.
1997 november 29-én Újszentesen tartja közgyűlését az RMGE megyei szervezete ahol
a következő határozat születik .A szervezet tagjai lehetnek a gazdakörökön kívül: egyénileg
termelők , családi gazdaságok tagjai és mezőgazdasági társulások és tagjai .Ezenkívül
megtárgyalják a jelenlevők az 1997-es év gazdasági eredményeit s azt ,hogy a búza nem
kelendő,gyenge minőségű.

DECEMBER
1997.december 26-án megalakul az Óteleki Gazdakör Bóka János gazda kezdeményezésére. Alapító tagok Bóka János, Borbély Mátyás, Cernescu Constantin,Jenei István,
Kozma István, Kuti Sándor,Pósa Attila, Szabó Ferenc Talpai Gábor,Szabó Z Csaba
1997 december 1-én Gazdaköri gyűlést tart az Újszentesi Gazdakör melynek központi
témája a nehéz búza és kukorica értékesítés.
1997 december 17-én 6 drb fiatal kocát vásárol a megyei szervezet az Új Kézfogás
Közalapítvány támogatásával, a Magyar Állattenyésztők Egyesülete igazgatója Dr Manninger
Sándor javaslata alapján, a COMTIM HOLDING COMSELTEST Padureni-tól a gazdaköri
tagok részére, amelyeket ingyen kioszt .

1998
JANUÁR
1998 január 5-én az Újszentesí Gazdakör gyűlést tart a következő napirendi
pontokkal .Az ezüstkalászos gazdatanfolyam elkezdése ,a tűzifa biztosítása a téli fűtési idényre,
és a helység takarításának kérdése A gazdaköri gyűlések mindegyikén ezután a gazdaköri
tagok névnapját is megünneplik,köszöntik a hónap folyamán sorra kerülő névnaposokat.
Fontolóra veszik egy külföldi márkájú, nagy kapacitású kombájn megvásárlását..
1998 január 10-én Demeter Attila nagypestísi gazda Hunyad megyéből , kéri a
Kertészet és Szőlészet egy éves számait.
1998 január 15-én a megyei szervezet felveszi a kapcsolatot Dr Komáromi Sándorral a
Nagyváthy Gazdaképző Társaság igazgatójával –Szabadkígyós Kastély .Mezőgazdasági
témájú előadások megtartásáért
1998 január 18-án a megyei szervezet felveszi a kapcsolatot Dr Szathmáry Dezső
temesvári állatorvossal, aki csatlakozik a szervezet önkéntes szakemberei közé
1998 január 19-én az Újszentesi Gazdakör megtárgyalja a falu határában legelő idegen
birkák kártételét, s az ellene való fellépést. Tóth István gazdaköri tag több segítséggel behajtja
a községi tanács udvarára a kárt tevő birkákat .A tagok kézhez kapják az Agromec értékjegyeit.
Dr Albert Ferenc professzor a z ezüstkalászos tanfolyam előadáson javasolja,hogy más
növényeket is kéne termelni mint például a gyógy és ipari növényeket
1998 január 23- A megyei szervezet felhívással fordul a Temesvári
Mezőgazdaságtudományi Egyetem magyar nemzetiségű hallgatóihoz,hogy egy közös
tudományos munka elvégzése céljából vegyék fel a kapcsolatot a szervezettel.
1998 január 26-án az ezüstkalászos tanfolyamon előadást tart Szabó Albert mérnök az
állatfajok feljavításáról ,különös tekintettel a sertések esetében.-genetika és klonálás.
1998 január 27-én az RMGE elnöke Budapesten elszámol az Új Kézfogás Közalapítványnál
a sertések behozatalára kapott összeggel

FEBRUÁR
1998 február 2-án az Újszentesi Gazdakör gyűlésén Némedi Imre alelnök beszámol
szolnoki tapasztalatairól,a
tagok értékelik a folyó gazdatanfolyamot és gazdanap
megszervezését határozzák el .Nehezményezik a mezőgazdasági gépek árának a növekedését.
1998 február 6-án megalakul az Igazfalvi Gazdakör, elnöke Boros Antal
1998 február 9-én a z Újszentesi Gazdakörben előadást tart Dr ing Adrian Borcea a
gabonák betegségei és kártevőinek ismeretéről és az ellenük való védekezésről.
1998 február 17-én a következő szövegű választ kapja a megyei RMGE dr Komáromi
Sándor úrtól a Szabadkígyósi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Intézet
igazgatójától / mellékelve/

1998 február 19-án az ezüst kalászos tanfolyamon a tavaszi vetések előkészítéséről a
herbicidek áráról ,beszerzési lehetőségeiről tárgyalnak a gazdaköri tagok. Valamint a
kisgazdaságok mai és jövőbeni helyzetéről.

1998 február 20-án tartja rendes közgyűlését a megyei szervezet a Timocului utcában. a
következő napirendi pontokkal: átszervezik a megyei vezetőséget,létrehoznak egy új ügyvezető
vezetőséget,
ismertetik
a
pályázati
lehetőségeket-/Új
Kézfogás,Illyés
Alapítvány/.megtárgyalják a gazdák értékesítési gondjait. A pusztakeresztúriak gépkört
szeretnének létrehozni. Az ótelekiek gyógynövényeket termelnének-Ugyanakkor
megválasztják a megyei szervezet új ügyvezető vezetőségét Mezei Attila,Szabó Albert ,Tóth
András,Dr Albert Ferenc és Kiss Károly elnök. személyeiben.
A gyűlés résztvevői:Némedi Imre Újszentes,Szabó Csaba és Talpai Gábor Ótelek,Trautman
Lajos mérnök Lugos,Boros Antal Igazfalva, Nász Ferenc Gátalja,Szilágyi János Szigetfalu,
Horváth István Pusztakeresztúr, Torontálkeresztes Baksa János, Lovas András Szapáryfalva
Vajda Pál Újvár,
1998 február 21-én gyűlést tart az Újszentesi Gazdakör. Napirenden kisvállalkozások
elindítása: Cavasi Joan javasolja egy kis vágóhíd elindítását,Zsóri György mivel saját pénze
is van, elindítana egy kis húsfeldolgozót ,amihez a húst ő maga termelné meg úgy ,hogy
modernizálná a
sertésfarmját önitatók, darálok,ventilátorok felszerelésével és
takarmánykonyha létesítésével .De ha lenne aki elindítaná a húsfeldolgozót ő csatlakozna
hozzá árutermeléssel. Forrai Lajos is kis húsfeldogozót lát jónak elindítani, de neki nincs hozzá
anyagi alapja. .Turbucz Károly napraforgó és tökmagolaj prés elindítását javasolná saját
vállalkozásban.,de értékesítési gondokat észlel S kérdi,hogy hogyan lehetne a megtermelt tök
húsát értékesíteni ? Szőke György egy húsfeldolgozóba pénzel is beszállna,Kovács János saját
vállalkozásban egy 2000 –es csirkefarmot létesítene
1998 február 23-án Az Újszentesi Gazdakörben Tóth András agrármérnök tart előadást
a következő címmel” .A növények tápanyag szintézise, a természetes és műtrágyák használata
a növények táplálkozásában, a gazdasági növények talaj előkészítése és a vetése.”
1998 február 28-án az Újszentesi Gazdakörben Dr Szatmáry Dezső állatorvos tart
előadást” A háztáji állattartásról ,a sertések fontosabb betegségeiről, azok megelőzéséről és
gyógyításáról”. Javaslat születik arról,hogy Újszentesen a megyei szervezet hozzon létre
állatgyógyszer patikát.
MÁRCIUS
1998 március 20-án Az Újszentesi Gazdakör befejezi a téli ezüstkalászos tanfolyamot
1998 március 20-án újsághirdetésben jelzik,hogy megkezdődik az Újszentesi Agromec
magánosítása ./Dan Bara a Temes megyei prefektúra titkárának véleménye szerint,3 hónap alatt
végződik is —Csak 5 évet tartott !
1998 március. 25-én megalakul Újmosnicán a Gazdakör 10 taggal , elnöke Mezei
Horváth Attila református lelkész.
1998 március 28-án megalakul a Pusztakeresztúri Gazdakör elnöke Horváth István .s
ezen részt vett a megyei szervezet küldöttsége.
1998 március 28-án az Igazfalvi Gazdakör egy malacot kap Ótelekről.

ÁPRILIS
.
1998 április 4-én az Újszentesi Gazdakör tanácskozik afelett,hogy ki vegyen részt az
1998 április 13-án történő Agromec licitálásán .A jóváhagyott licitálók Kiss Károly, Némedi
Imre, Szőke György és Zsóri György,.s arról,hogy a licitálás után mi legyen az Agromec-től
megvásárolandó gépekkel ? Tovább dolgozzanak-e vagy értékesítsék ?Mi legyen a malom
sorsa ?Helységet kell szerezni a gazdakör részére.!!Javaslat,hogy az Agromec-et és a malmot
egyesíteni kell új névvel és funkcióval. Vigh Imrét tagjai közé veszi a gazdakör .A tavaszi
vetések helyzete , a gazdák nem tartják be az utak helyes használatát s ez károkat okoz.
Felvetődik csirkekeltetők előállítása a tagok részére
1998 április 18-án gazdanapot tart az Újszentesi Gazdakör amelyen felszolgálják a
kapott csirkéket a közös asztalra. Ugyanakkor új vezetőséget választ: Némedí Imre alelnök,
Zsóri György, Turbucz Károly, Szőke György vezetőségi tagok és Kiss Károly elnök.
1998 április 20–án kapcsolatba lép a megyei szervezet Kiss László
mezőgazdasági mérnökkel és Lemák Rudolfal gátaljai aktivistával.

zsombolyai

1998 április 24-én az Újmosnicai Gazdakör úgy dönt,hogy havi gyűléseit minden hónap
szerdáján tartja a református parókián
1998 április 25-én bírósági bejegyzést kap a Pusztakeresztúri Gazdakör.
1998 április 28-án gyűlést tart az Igazfalvi Gazdakör a következő kérdéseket megvitatva:
Egy vetőmag tisztító biztosítása, a közeli tejfeldolgozó megvásárlásának a lehetősége, az
igazfalvi határban szükséges meszezés kérdése, és a gazdák nem ismerik a gyomirtó szereket.
MÁJUS
1998 május 4-én az Újszentesi Gazdakör gyűlésén felvetődik a tagsági díjak kifizetésének a
kérdése, az Agromec megvásárlásának kérdései,új tagok felvétele: Kacsó Zoltán , Bakos
Levente,Kardos Mihály .Vigh Imre /V.I kérése mellékelve/

1998 május 5-én Zsóri György gazdaköri tag közbenjárására kapcsolatba lép a további
együttműködési céllal az Újszentesi Gazdakör , Adrián Iordache mérnökkel a Vidéki
Szövetségek Alapítványa elnökével ,
1998 május 10-én Budapesten tárgyal a megyei szervezet elnöke Dr Manninger
Sándorral a Magyar Állattenyésztők Egyesülete igazgatójával a következő témákban:Egy
hazai állattenyésztő szövetség létrehozásának támogatása , kiállítás szervezés támogatása ,
magyarországi gazdakörökkel való kapcsolatok felvételének elősegítése,Tovább lehetne-e a
folytatni a sertésbehozatalt ? Egy takarmánydaráló kifizetésének kérdése az Új Kézfogás
Közalapítvány segítségével.
1998 május 12-én kapcsolatba lép a megyei szervezet Dr Tóth Lászlóval a Csongrád
Megyei Gazdakörök Szövetsége elnökével. Akinek egy javaslatot nyújt be írásban arról,hogy
a Temes megyei gazdakörök kapcsolatokat szeretnének kialakítani a Csongrád megyei
gazdakörökkel
1998 május 15-én
a megyei szervezet kapcsolatba lép, a gazdák jobb
nővényvédőszerekkel való ellátásáért
a SAMPO ROSENLEW NOVARTIS Agro
Internacionale kft nővényvédőszer forgalmazóval .Közvetítő Demendy Ferenc.
1998.május 16-án az Újszentesi Gazdakör közmunkát szervez az Agromec údvarán.
1998 május 17-én kapcsolatba lép a megyei szervezet Eránusz János vállalkozóval az
Agricultura modernizata kft tulajdonosával
1998 május 17-én két éves a Heti Új Szó temesvári hetilap Bánsági Magyar Gazda
rovata szerkeszti az Újszentesi Keresztyén Gazdakör
1998 május 25-én látogatást tesz az RMGE és az Újszentesi Gazdakörben Dr
Manninger Sándor a Magyar Állattenyésztők Szövetségének igazgatója,hogy a megyei
szervezet javaslatait megtárgyalja.
1998 május 27-én elkészül a megyei szervezet első 50 tagsági könyve amit ki is
osztanak a gazdaköröknek
1998 május 28-án az Óteleki Gazdakör segítséget kér a megyei szervezettől egy fajbika
beszerzésére
JÚNIUS
1998 június 1-én az Újszentesi gazdakör elnöke részt vesz a PHARE pályázatokat
ismertető előadáson .amelynek keretében az Újszentesi Gazdakör egy számítógépet , egy
asztalt , két széket és egy takarmánydarálót kap adományba .Közvetít Dr Albert Ferenc,elkészül
Zsóri György sertésfarmjának takarmány előkészítési terve. Az Europharm budapesti kft
képviselője találkozik a gazdakör tagjaival. A gazdakör elfoglalja az Agromec egyik termét
ahol elkészíti az új központot asztalokkal,székekkel ,padokkal.
1998 június 1-én az Újszentesi Gazdakör megtárgyalja a befejezett vetési és a
következő betakarítási kampányok kérdéseit,ismertetik a PHARE pályázat eredményeit, az
Agricultura modernizata
kft
kapcsolatfelvételt,az új
gyűlésterem kifestésének
megszervezését, ,a tagsági díjak begyűjtésének kérdését, és határoznak arról,hogy elindítják az

Újszentesi Gazdakör elődjével kapcsolatos összes létező nyom összegyűjtését. Első
nyom: : ,az első Újszentesi Gazdakörnek is volt könyvtára,könyvtárosa Libor József volt s a
könyvtár könyveit a kommunista Trifu elégette. A könyvtár megmaradt része a kollektívben
volt ,míg végül sokat haza is vittek. a tagok. A gazdakör alelnöke Horváth Sándor volt .A
gazdakörösök sokat sakkoztak.( forrás Szőke György és Dávid István édesanyja)
Megtárgyalják a szőlőkön megjelent betegségeket -peronoszpóra -lisztharmat és az ellenük
való védekezést. A PHARE-CBC projektben részt vesznek Turbucz Károly, Vastag Imre,Forrai
Lajos, Cavasi Ion, Kacsó Zoltán, Bakos Levente , Kovács János és Kardos Mihály. Határozat
születik arról,hogy az új tagok 6 hónap után kapnak szavazati jogot, s tulajdonosi jogot csak
két év után .Javaslat születik arról,hogy Újszentesen a megyei szervezet hozzon létre
állatgyógyszer patikát.
1998 június 2-án a megyei szervezet csoportos kirándulást szervez a megye gazdaköri
tagjainak a Mezőhegyesi Mezőgazdasági Kiállításra.
1998 június 6-án a következő szövegű beszámolót készíti el az RMGE megyei
szervezete és elküldi a Kolozsváron működő országos RMGE-nek ./ a szöveg mellékelve/

1998 június 9-én az Újszentesi Gazdakör gyűlést tart a következő kérdésekkel.:A
megvásárolt traktorok árának és a traktorok és gépek sorsának meghatározása,a traktorok
eladásáról döntenek licitálás útján .A traktorok és gépek javítási értékének a felbecsülése.
Kifestik az új székház egyik termét. A gazdakör úgy dönt ,hogy kifizeti az Agromec eddigi
adósságát.
1998 június 10-én az RMDSZ temesvári székházban megalakul a Temesvár Városi
Kertbarátok Köre.
1998.június 16-án az Újszentesi Gazdakör megvásárolja az államtól a magánosítási
folyamat során az Újszentesi Agromec épületeinek s gépparkja értékének 40 %- t azaz 18.770
részvényt 33.267.742 lejért ,a tagság pénzbeli apportja nélkül
1998.június 19-én levelet kap a megyei szervezet amelyben
elindítására kap javaslatot a Mezőhegyesi Ménesbirtok Rt-vel.

egy együttműködés

JÚLIUS
1998 július
termőföldet.

3-tól Egy új törvény szerint ,szabadon lehet

eladni és vásárolni a

1998 július 9-én az Újszentesi Gazdakör két asztalt rendel a gyűlésterembe, amelyre a
tagok adják össze a pénzt. 40.000 lejt fejenként.
1998 július 17 Az Újszentesi Gazdakör egy takarmánygabona fertőzöttséget kimutató
készüléket kapott ajándékba a budapesti Europharma Kft –től.
AUGUSZTUS
1998 augusztus 7-én az Újszentesi Gazdakör gyűlésén részt vesznek a z Agromec
traktorosai
is : Maylinger József, Dimitrovschi Gheorghe, Brezán Lajos.
1998 augusztus 11-én a szélvihar által kifedett Agromec tetejét újra fedik.
1998 augusztus 17-én az Újszentesi Gazdakör meghatározza a licitálás menetét és a
traktorok árát,
SZEPTEMBER
1998 szeptember 3-án tartja az Agromec, a gépek eladására kiirt licitálást.
1998 szeptember 7-én az Újszentesi Gazdakör új adminisztrátort javasol az Agromec
élére Gódor Antal személyében. Megtárgyalják az árpa és
a búza vetésének
előkészítését..Határozat születik ,hogy az U-445 traktort 20 millió lejért eladják.
1998 szeptember 10-én licitáláson értékesítik a z Agromec traktorait és gépeit.

1998 szeptember 11-én magyarországi vetőmagbúzát hoz be a tagoknak az RMGE
Temes megyei szervezete. Evvel kívánja javítani a gazdák terméseredményeit A behozott
búzafajták Gk Góbé és Gk Öthalom s termelője a Mezőhegyesi Zrt.,előállítója a Szegedi
Gabonakutató kht.
1998 szeptember 27-én az Agromec kiadja az udvart bérbe ,Lacatus Mariusnak..aki
rengeteg gondot okoz később rendetlen magatartásával.
OKTÓBER
1998 október 2 az Újszentesi Gazdakör 300.000 lej adományt
református templom javítására

ad az újszentesi

1998 október 2 az RMGE Temes megyei szervezete , fajmalacot juttat a Pusztakereszturi
Gazdakörnek tovább tenyésztésre.
1998 október 5-én az Újszentesi Gazdakör Forrai Lajos javaslatára megvásárol 50 drb
leveses tányért .Evvel a dátummal leállítják az Agromec szolgáltatási kötelezettségét. A
gazdakör az előző évi munkájáért 300.000 lej jutalmat szavaz meg Berke Mária könyvelőnek.
1998. október 23-án megalakul az Újszentesi Gazdakör tagságával a CHF által
elindított Társulások Önsegélyező Egyesülete, ahol a Gazdakör minden tagja előnyős
kölcsönt vehet fel.
1998 október 28-án a CHF Alapítvány befejezi támogatási tevékenységét és átalakul
tevékenysége segélyező pénztárrá
NOVEMBER
1998 november 2-án az Újszentesi Gazdakör gyűlést tart a következő kérdésekkel:A
malom kérdése,az őszi kampány helyzete,a tagsági díjak begyűjtése,a szervezet központjának
a kérdése, a megbetegedett gazdaköri tag Vastagh Imre meglátogatásának megszervezése,A
Máltai Szeretetszolgálat megsegítésére a következő felajánlások születnek. a tagok részéről:
Turbucz Károly 100 kg búza, Némedi Gábor 100 kg búza, Soós Török Gyula 100 márka,
Kovács János 100 kg búza,Kardos Mihály 100 kg kukorica, Zsóri György 50.000 lej.
1998 november 12-én az Újszentesi Gazdakör,a Temes Megyei Mezőgazdasági
Igazgatóság és budapesti Europharm kft közös rendezésben takarmányozási találkozót tartott
az Igazgatóság nagytermében,ahol olyan termékeket ismertettek amelyekkel meglehet óvni
az állatokat a takarmányoktól eredő fertőzésektől./Provita és Napliz /
1998 november 10-én Kiss Károly elnök részt vesz Gátalján egy RMDSZ falugyűlésen
Bodó Barnával megyei RMDSZ vezetővel , ahol felhívja a gátaljai magyar gazdák figyelmét
egy gazdakör megalakítására. A gyűlés utáni szabad beszélgetésben, a gazdák elmondják
mindennapi gondjaikat.
1998 november 23-án az RMGE országos elnöke és az ügyvezető elnöke ajánlást küld
az Új Kézfogás Közalapítvány Kuratóriumának, amelyben javasolják a Kuratóriumnak,hogy a

fogadja el és támogassa az Újszentesi Gazdakör által a malomépítésére letett pályázatátmellékelve

1998 november 29-én a z Újszentesi Gazdakör vezetősége Némedi Imre, Szőke György,
Turbucz Károly és Kiss Károly kiegészítve Gódor Antallal és Szilágyi Géza polgármesterrel
gyűlést tart ahol a következő határozatok születnek. A gazdakör vásároljon meg egy
kiskapacitású
malmot , ha lehet részletre..December 1-től az Agromec felfüggeszti tevékenységét.
DECEMBER
1998 december 7-én az Újszentesi Gazdakörben a gyűlés elején Zsóri György
javasolja ,hogy a gyűlés folyamán”beszéljünk komolyan a malomról”Megbeszéli a gazdakör a
javaslatot és más tárgykörben, a takarmányok minőségét.
1998.december 11-én Egy Phare program keretében az Újszentesi Gazdakör
számítógépet kap a CHF alapítványtól ,amivel egy információs központ kialakítását indítja el.
Ugyanakkor elkezdi egy könyvtár létrehozását is.
1998 december 31-én az Újszentesi Gazdakör tagjai :Balázs János,Cavasi Ion, Gódor
Antal, Végh Sándor,Némedi Imre,Némedi Gábor ,Vastagh György , Kosztolányi Kálmán,Szőke
György,Turbucz Károly,Kardos Mihály,Holló Ferenc,Zsóri György, Mihály Zoltán, Soós
Török Gyula,ifjú Soós Török György,Szilágyi Géza, Forrai Lajos,Kiss Attila, Kacsó
Zoltán,Vass László, Kovács. János., Bakos Levente,ifjú Tóth Péter és Kiss Károly

1999
JANUÁR
1999 január 6-án a z RMGE Temes megyei szervezete Dr Appeltauer Vilmos állatorvos
ősszállításában egy takarmányozási útmutatót ad ki ,a gazdák tájékoztatására.
1999 január 10-én az RMGE Temes megyei szervezete Dr Appeltauer Vilmos állatorvos
személyében egy állandó ügyvezetőt alkalmazott, aki minden munkanapon a pénteki napot
kivéve az RMDSZ központjában fogadja gazdaköri tagokat és intézi a szervezet folyó ügyeit
1999 január 17-.én Dr Albert Ferenc előadásával megkezdi az Újszentesi Gazdakör
az újévi ezüstkalászos tanfolyamát .
1999 január 25- én előadást tart az Újszentesi Gazdakörben Borcea Adrian egyetemi
tanár „ Hogyan és milyen növényvédő és gyomirtó szereket használjunk a búza,a kukorica
és a napraforgó termesztésében ?” Ugyanakkor a gazdakör elhatározza,hogy a gyűléseit
ezután minden hónap első hétfő estéjén tartja.
1999 január 26-án az RMGE megyei szervezete felhívást tesz közzé avval a
kérdéssel,hogy „ Mi legyen a szórványmagyarság idősebb korosztályának földjeivel amelyre
javaslatok érkeznek.”
1999 január hónap . Elkezdődik a Temesrékasi Gazdakör megszervezése is.

Az 1998 -as évben a megyei szervezet munkájában részt vesznek Dr Appeltauer Vilmos
állatorvos,Dr Albert Ferenc egyetemi tanár,Fazakas Pál egyetemi tanár, Dr Bodnár József
állatorvos,Dr Szatmári Dezső állatorvos,Szabó Albert mérnök, Tóth András mérnök,Szabó
János mérnök, Dr Csősz János egyetemi tanár,
FEBRUÁR
1999 február 5-A megyei szervezetet tanácsadó szándékkal , felkeresi a sertéstenyésztés
területén az amerikai Agricultural Cooperative Developent Internacional Volunteers in
Overseas Cooperative Assistenece szervezet.
1999 február 6 –A Temes megyei szervezet részt vesz az RMGE vezetőségi
összejövetelén Nagyváradon, ahol határozatok születnek az RMGE tulajdonú Gazda Kft
működésével kapcsolatban ,Az Illyés Közalapítványtól nyert pályázati pénzek szétosztásáról
amelyet az ezüstkalászos gazdatanfolyamok támogatására lehet használni .Határozat születik
arról,hogy március 6-án Kisíratoson lesz megtartva az esedékes küldöttgyűlés, ahol 2 taggal
vehet részt megyei szervezetünk. A gyűlésen részt vesz Pete István a Mezőgazdasági
Minisztérium RMDSZ-es államtitkára
1999 február 8-án az RMGE megyei szervezete a következő szövegű választ kapja a
Horgosi Termelök Klubjától egy meghívó levélre.

1999 február 12 –Megkezdi az ezüstkalászos gazdatanfolyami előadásokat az Igazfalvi
Gazdakör. A megyei szervezet előadókat biztosít. Ugyanakkor az Igazfalvi Gazdakör elkezdi
a z állati tápok forgalmazását.-

1999.február 13-án a megyei szervezet képviselői részt vesznek Csákován egy
gazdagyűlésen amelynek összehívásában segítséget nyújt Kóbor György vikárius úr, s ahol
nyilvántartásba veszik azon gazdák földterületeit akik hajlandók megalakítani a csákovai
gazdakört :Kovács Lajos 11,4 ha, Bogár János 3,4 ha, Kapor Mihály 5,o ha, Trif István 10,0
ha és Muszka Péter 1,9 ha.
1999 február 18- A Temes megyei RMGE gyűlésén hozott fontosabb határozatai. s
javaslatai.:
A tagok tudásának gyarapítására elindítják a” Gyakorlati tanácsok gazdáknak”c. sorozatot..S
így kiegészül az első takarmányozási tanácsadó füzet egy sorozattá. A következő füzet címe
„Valamennyi termesztett növényeinknél használható nővényvédőszerek ismertetése.”
Javaslat születik egy temesvári gazdakör megszervezésére.
Javaslat születik arról,hogy az eddig megalakult gazdakörök döntsenek arról,hogy milyen
vállalkozást indíthatnak el.
Együttműködést indít el a megyei szervezet a Máltai Szeretet Szolgálattal és a Caritás-al
Határoznak a tanácsadás megszervezéséről, a Temes megyei magyar mezőgazdaság
történetének kutatásáról,a magyar állatorvosok megyei találkozójának megszervezéséről,a
magyar mezőgazdasági vállalkozók bevonásáról a szervezeti életbe ,.a pénzforrások
felkutatásáról, az ezüstkalászos tanfolyamok elindításáról. Dr Szatmáry Dezső állatorvos
javasolja a csirkenevelés nagymértékű bevezetését a gazdakörökbe..Javaslatokat állít össze az
országos RMGE kérésére arról,hogy honnan lehet pénzbeli forrásokat biztosítani a
gazdakörök számára.
Dr Appeltauer Vilmos pénzforrás javaslatai:

A megyei szervezet javaslatai a pénzforrási lehetőségekről az országos szervezet felé:

Dr Szatmáry Dezső javaslatai
1999 február 20-án a Temes megyei RMGE találkozót szervezett a megye gazdakörei
tagságának képviselői és az RMGE vezetői között. A találkozót Újszentesen tartották meg ahol

az RMGE részéről részt vett dr Csávossy György elnök, Sebestyén Csaba ügyvezető elnök és
Csomos .Attila .gazdasági alelnök.
A találkozó témái voltak a mezőgazdaság szomorú helyzete ,és az összefogás fontossága.
1999 február az Óteleki Gazdakör úgy dönt ,hogy hivatalosan is bejegyzik
gazdakörüket
MÁRCIUS
1999 március 6-án tartja az RMGE országos szervezete küldöttgyűlését Kisiratoson
ahol héttagú küldöttséggel vesz rész Temes megye .A gyűlésen Temes megyei is beszámolót
tart amelyből kiviláglik,hogy Temes megye gazdakörei jól működnek az országos átlaghoz is
képest. Az országos szervezet elnöke Dr Csávossy György lemond ,és helyébe a küldöttgyűlés
Sebestyén Csaba állattenyésztési mérnököt választja meg elnöknek.
1999. március 9-én Végváron megalakul a második Gazdakör. 14 taggal .Elnök
Szőgyényi Lajos vállalkozó ,a gyűlésen arról is határoznak ,hogy felmérik rövidesen a
tagság gépekkel való ellátottságát és fajkanokat hoznak be a tagság sertéseinek minőségi
feljavítására.
1999 március 12- A Temes megyei RMGE felhívást intéz Temesvár
tulajdonosaihoz,hogy alakítsanak egy kertészeti szakkört.

kiskert

1999 március 14-én a megyei szervezet kapcsolatot létesít , együttműködés céljából a
békéscsabai Agrokerrel A megyei szervezet javasolja szerződések kötését a tagjai és az
Agroker között.
ÁPRILIS
1999 április 2- A temesvári Kertbarátok körébe 14 jelentkező tagjelölt van.
1999.április 5-én Dr Appeltauer Vilmos és egy temesvári mezőgazdasági cég
szakembere sikeres előadást tart az Igazfalvi Gazdakör ezüstkalászos tanfolyamán.
1999 április 8-án kapcsolatra lép az RMGE megyei szervezete, a budapesti
EUROPHARMA kereskedelmi,fejlesztő és szolgáltató kft-vel
1999 április 10-én megalakul a Gátaljai Gazdakör ,elnöke Gyömbér László lett.
1999 április 24-én harmadik alkalommal vesznek részt a Temes megyei gazdaköri
tagok az Alföldi Állattenyésztési Kiállításon. Hódmezővásárhelyen ,a megyei szervezet
szervezésében
MÁJUS
1999 május 7-én az Újszentesi Gazdakör közös vacsorával zárja 3 hónapos
ezüstkalászos tanfolyamát. Az előadásokon előadtak: Dr Albert Ferenc,Dr Appeltauer Vilmos,
Dr Csősz János,Dr Fazakas Pál, Szabó Albert,Dr Szatmáry Dezső A vacsorát a következő tagok
készítik elő:Zsóri György felállítja és előkészíti az asztalokat,Némedi Imre és Zabos József
biztosítja a húst,Turbucz Károly otthon elkészíti a húst, krumplit, tésztát ,bort és pálinkát

hoz..Némedi Gábor kenyeret biztosít és krumplit,Forrai Lajos segít a sütés-főzésben, asztalt
díszít és a terem fűtését oldja meg,,fát hoz Kosztolányi Kálmán,Dávid István borvizet és colát
hoz, Mindenben segít Gódor Antal,Bakos Levente,
1999 május 7-én előadást tart Dr Appeltauer Vilmos a Végvári Gazdakörben a korszerű
takarmányozásról Előadások folynak Igazfalván is.
Az 1998-1999-es ezüstkalászos gazdatanfolyamok előadó tanárai: Dr Albert Ferenc,Dr Csősz
János, Dr Appeltauer Vilmos, Dr Szatmáry Dezső,Szabó Albert mérnök,Toth András
mérnök,Borcea Ioan mérnök –tanár,Dr Fazakas Pál
1999 május 10-én A megyei szervezet elnöke Nagyváradon részt vesz egy találkozón
Dr Öry Csabával a magyarországi Szociális és Családügyi miniszterével, aki előadást tart
képzés és átképzés témával
1999 május 14-én Az RMGE megyei szervezete részt vesz Csíkszeredában az RMGE
megyei elnökeinek tanácskozásán. Fontosabb megtárgyalt kérdések voltak:Az RMGE és a
magyar Földművelésügyi Minisztérium között megkötött keretegyezmény ismertetése. A
Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetsége és az RMGE közötti testvéri kapcsolat
elindítása. Az Erdélyben- székelyföldön felhizlalt borjak felvásárlásának megszervezése
magyar közreműködéssel.
JÚNIUS
1999 június 5-én 16 gazdával a megyei szervezet részt vesz a Mezőhegyesi
Mezőgazdasági Szakkiállításon A kiállítás mottója” Családi gazdaságok jelene és jövője”
.
1999 június 10-én a Magyar Házban megalakul a Temesvári Magyar Kertbarátok Köre,
elnök Varga István
1999 nyarán –A megyei szervezet a magyar Kulturális Örökség Minisztériuma által
kiirt pályázattal elkészít egy felmérést Temes megye mezőgazdasági potenciáljáról,különös
tekintettel a megye magyar gazdáira. A felmérést elvégzik Dr Appeltauer Vilmos,Dr Szatmári
Dezső,drd Mojzi Álmos és Kiss Károly
1999 június 11-én az Igazfalvi Gazdakörnek sikerül önálló irodai központot
létrehoznia,
JÚLIUS
1999 július 9- Az Újszentesi Gazdakör által elindított malomépítés megfeneklik az
állami bürokrácia, és a lej egyik-napról a másikra történő nagyon nagyfokú értékvesztése
következtében. Búkás is lehetett volna belőle
1999 július 16 Az RMGE megyei szervezete együttműködési egyességet köt a
kolozsvári Bioterra Egyesülettel.
1999 július 22-én a megyei RMGE átiratban közli a Csongrád Megyei Gazdakörök
Szövetségével két Temes megyei gazdakör azon óhaját ,hogy kapcsolatba szeretne lépni
Csongrád megyei gazdakörökkel- Torontálkeresztes és Igazfalva.

A Csongrád Megyei Gazdakörök Szövetsége elnökének
Tisztelt Elnök Úr !
Mint az RMGE Temes megyei szervezetének elnöke, először is elnézését kérem a jelen
levelemmel való zavarásért.
De szervezetünk legutóbbi gyűlésén úgy határoztunk,hogy felkeressük levélben
Önt és segítségét kérjük ahhoz,hogy gazdaköreinknek egy gyümölcsöző kapcsolat
kialakítása érdekében , magyarországi jól működő és romániai határmentí kapcsolatot
kialakítani óhajtó társszervezetet javasoljon.
Itt közlöm azon helyiségek névsorát ahol gazdaköreink működnek , s akiknek társat
szeretnénk kapni.
1,Újszentes –Dumbravita
6, Lugos- Lugoj
2,Újmosnica –Mosnita Noua
7, Gátalja - Gataia
3,Pusztakeresztur-Cherestur
8, Szigetfalu- Sculia
4,Igazfalva-Dumbrava
9, Torontálkeresztes- Cruceni
5,Ótelek - Otelec
10,Zsombolya-Jimbolia
Ugyanekkor jelzem,hogy az együttműködés, ami részünkről azért nagyon fontos mert
itt vagyunk közel a határhoz ,de nagyon kevés kapcsolatunk volt eddig magyarországi
gazdakörökkel. Nekünk szükségünk van arra ,hogy tagjaink tanuljanak az Önök
tapasztalataiból,sikereikből és a kevésbé sikeres akcióikból. Tagjainknak szükségük van
arra is,hogy megismerjék a magyar szakmai nyelvet mert sajnos sem románul , sem
magyarul nem ismerik a szakmai nyelvet
De ezt az együttműködést úgy érezzük számtalan más területre is ki lehetne terjeszteni
Amennyiben Ön is úgy látja ,hogy javaslatunk elfogadható ,és megvalósítható úgy várjuk
az Ön segítő válaszlevelét
Tisztelettel Kiss Károly

az RMGE Temes megyei szervezetének

elnöke.
1999 július 23–án A megyei RMGE szervezet csincsillatenyésztési ajánlatot kap a
komáromi Wanger cégtől
AUGUSZTUS
1999.augusztus 2-án gyűlést tart az Újszentesi Gazdakör ahol a búzavetőmag
biztosításról tárgyalnak a tagok.
SZEPTEMER
1999 szeptember 6-án az Újszentesi Gazdakör a következő napirendi pontokkal tart
fontos gyűlést 1,Az Agromec területének megvétele 2,Társulási szándék 3,A gazdakör 5 éves
fennállása megünneplésének megszervezése

1999 szeptember 14-én a megyei szervezet elnöke részt vesz Nagylakon a Kiskun
Vetőmagtermelő Vállalat hibridkukorica bemutatóján.

1999 szeptember 16-án a megyei szervezet részt vesz Szegeden az ISV kft gyűlésén
ahol kapcsolat kialakítását határozzák el a sertéstenyésztés terén
1999 szeptember 30-án a következő pályázatot teszi le az Újszentesi Gazdakör az Új
Kézfogás Közalapítványhoz az Agromec földjének megvásárlása ügyében (mellékleve)

OKTÓBER
1999 október 7-én megtartja 5 éves évfordulójának vacsorával egybekötött ünnepi
gyűlését az Újszentesi Gazdakör Az ünnepi gyűlés résztvevői. Gódor Antal,Tóth Péter,Szőke
György,Szilágyi Géza,Sóos Török Gyula,György Mihály,Turbucz Károly,Szőcs András Ottó ,
Kiss Károly,Forrai Lajos,Némedi Imre ,Némedi Gábor,Kosztolányi Kálmán,Zsóri György
1999 október 9-én gyűlést tart a Temesvári Magyar Kertbarátok Köre a következő
napirendi pontokkal:kapcsolat kiépítése a kolozsvári Kertbarátok Körével,zöldség és
gyümölcstermesztési kirándulások szervezése,.szórólapok
elkészítése
amelyeken
népszerűsítik a szervezetet (Benkő úr javaslata)S határoznak afelől ,hogy ezen dátum után a
gyűléseiket minden hónap első csütörtökén tartják.
1999 október 11-én -megjelenik Temes megye nonprofit szervezeteinek 1998–ra szóló
katalógusa ,benne a 105. oldalon az Újszentesi Keresztyén Gazdakör.
1999 október 12-én a megyei szervezet elnöke részt vesz Kolozsváron az RMGE
országos szervezetének összejövetelén Napirendi pontok- Felkészítő a SAPARD
programra,pályázati modellek bemutatása, az 1998-1999-es évi ezüstkalászos tanfolyamok
kiértékelése,az RMGE kolozsvári szaktanácsadói irodájának valamint az RMGE várfalvi
termelési és oktatási központjának a bemutatása
1999 október 22-én Némedi Imre az Újszentesi Gazdakör alelnöke Franciaországban
részt vett egy több napos fiatal gazdálkodók nemzetközi találkozóján.
1999 október 22-én a megyei szervezet gyűlést tartott az RMDSZ székházban a
következő napirendi pontokkal :A SAPARD programban pályázatokkal való részvételi
lehetőség
Tanácsadó központ kialakítása
A 2000-es év ezüstkalászos tanfolyamainak megszervezése
NOVEMBER
1999 november 9-én a megyei szervezet elnöke Budapestre utazik az Új Kézfogás
Közalapítvány által szervezett gyűlésre.
1999 november 12- Megtartja harmadik összejövetelét a Temesvári Kertbarátok Köre
Javasolják egy kiskert megvásárlását a kör részére és a tagsági könyvek kiadását.
DECEMBER
1999 december 17 A Temesvári Magyar Kertbarátok Köre megtartja decemberi
összejövetelét ahol összeállítják a kertbarátok köre alapszabályzatát és elhatározzák a kör
hivatalos bejegyzését. tavaszra. Megkezdik a gyümölcsfák közös megvásárlásának
megszervezését és kapcsolatot akarnak kialakítani a kolozsvári Kertbarátok Körével
1999 december 17- Az Újszentesi Gazdakör az Új Kézfogásnál nyert pályázati pénzel
elhatározza,hogy megvásárolja az Agromec első 40 % -a után, a vállalat jóval több mint 0,50

ha-os földterületét is. Megtartják ezüstkalászos gazdatanfolyamuk első előadását a z 19992000-es tanévben Előadó Dr Albert Ferenc. Ekkor az Új Kézfogás Közalapítvány igazgatója
Dobos András.

1999 december 23-án az Újszentesi Gazdakör megvásárolja az Agromec második
részét első lépésben, a tagság pénzbeli apportja nélkül Ez t.k. az Agromec területének a
megvásárlása

2000
JANUÁR
2000 január 2-án az Újszentesi Gazdakör együttműködési szerződést köt Tóth Erika
jogásszal. amelynek alapján a gazdakör tagjai, ingyenes jogi tanácsadásban részesülnek.
2000 január 3-án az Újszentesi Gazdakör a következőket tárgyalja meg a rendes havi
összejövetelén :.Javaslatok születnek az ezüstkalászos tanfolyamok témáira, a tavaszi vetések
előkészítése,a 2000-es évi naptárak kiosztása, kapcsolat megteremtésének megtárgyalása a
Kiskun kft kukorica vetőmag előállítóval,.a csincsillák tartásának ismertetése,rongyszőnyeg
szövésének megszervezése és értékesítése,
2000 január 4-én kapcsolatba lép a megyei szervezet, a kolozsvári Heltai Gáspár
Könyvtárral.
2000 január 6-án a Kertbarátok Köre tartja közgyűlését ,ahol jóváhagyják a szervezet
alapszabályzatát.
2000 január 9-én az Újszentesi Gazdakörben a következő javaslatok születnek a
működés megjavítása céljából:Balázs András javasolja a sertés felvásárlást ,vágóhíd építést és
sertéshús értékesítés megszervezését részvények formájában, Bakos Levente közös sertés
hizlalást és tojótyúkok tartását, Forrai Lajos falusi turizmus elindítását és termálvíz
használatát, Szilágyi Géza- javasolja kút fúrását 120 m mélyre ,vízpalackozást és PET
palackgyártást, Zabos József a malom elindítását javasolja ,Turbucz Károly javasolja
csincsilla tartás elindítását,bioolaj termelését és MOL benzinkút felállítását,Kacsó Zoltán a
szemétszállítás megszervezését, és gabona felvásárlást,Zsóri György- raktár, valamint szárító
építését javasolja és a faluturizmus megszervezését,Holló Ferenc és Dávid István a
gabonafelvásárlás elindítást javasolják.
2000 január 14-én tartja közgyűlését az RMGE megyei szervezete a temesvári Magyar ,
Házban,ahol megtárgyalták az elmúlt év eredményeit , a téli ezüstkalászos tanfolyamok
lefolytatásának megszervezését. s a 2000-es év teendőit. A gyűlésen részt vesz Marossy Zoltán
RMDSZ-es megyei tanácsos,.Itt felvetődik a pályázati lehetőségek kérdése, a termelés
kibővítése amelynek keretében el kell indítani a biotermelést( pl bioolaj),és a faluturizmust.
Kapcsolatot kell teremteni a magyar gazdák és a megye magyar mezőgazdasági termékekkel
foglalkozó
vállalkozói
között..Új
gazdaköröket
kell
megszervezni
Rékason ,Nagybodófalván,Nagyszentmiklóson,Ötvösdön s mindenhol ahol magyar gazdák
élnek.

2000 január hónap az Igazfalvi Gazdakör felajánlja bérelt helységét kölcsönbe, kiállítás
céljából mezőgazdasági árut forgalmazó cégeknek,eladással egybe kötve.
2000 január 21- én tartja első ezüstkalászos tanfolyamát a Temesvári Magyar
Kertbarátok Köre. Előadó Dr Albert Ferenc
2000 január 21 –én az Újmosnicai Gazdakör úgy határoz ,hogy minden hétfő este tartja
az ezüstkalászos előadásokat.
2000 január 24-én az Újszentesi Gazdakör kiosztotta azokat az okleveleket és
jelvényeket amelyeket tagjai az elmúlt évben az ezüstkalászos tanfolyamokon részvételükkel
nyertek el. Oklevelet és jelvényt kap Turbucz Károly, Zsóri György, Bakos Levente, Kacsó
Zoltán, Kardos Mihály,Zabos József, Dávid István,Forrai Lajos, Némedi Imre, Némedi
Gábor,Kosztolányi Kálmán,Balázs András,Ispán Bárdi,
Kiosztják az ezüstkalászos okleveleket a többi gazdakörben is.

Az ezüstkalászos gazdatanfolyamokon kiosztott jelvény
2000 január a megyei szervezet elindítja a Faluturizmus programját.
2000 január 30 Az RMDSZ-el közösen a megyei szervezet állandó tanácsadói
szolgálatot szervez az 1 /2000–es földtörvényben érdekelt személyek megsegítésére :.
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Egyesülete

Románia Magyar Gazdák

Temes megye

Temes megye

Az 1/2000 földtörvénnyel kapcsolatos tulajdon visszaszerzési program Temes megyei
szolgálatának megszervezése
Program irányító Kiss Károly agrármérnök tel 056 214 351
Fax 056 213 850
Állandó telefonszolgálat szombatot és vasárnapot is beleértve reggel 8 és délután 5
óráig az RMDSZ székházában jogi tanácsadással
jogtanácsos Tóth Erika tel/fax 056 193338
agrármérnök Sólya László tel/fax 056 193 338
Temesváron még Dr Appeltauer Vilmos tel 056 197 763
Lugoson Király Zoltán RMDSZ elnök 056 354475
Trautman Lajos agrármérnök 056 355 580
Zsombolyán Nagy Illés RMDSZ elnök 056 250 431
A falvakról szintén a fent nevezettekhez lehet fordulni.
.Telefon szolgálatunkon segítséget nyújtunk még Hunyad és Krassó –Szörény megyei
föld és erdő vissza igénylőknek is.
RMDSZ elnök
Toró T Tibor

RMGE elnök
Kiss Károly
FEBRUÁR

2000 február 3-án a következő témákat határozza meg az 2000 évi ezüstkalászos
tanfolyamokra a Temesvári Kertbarátok Köre
-talajismeret, vetésforgó a kiskertben ,a kiskertek fontosabb kártevői és az ellenük való
védekezés,öntözés, zöldség és gyümölcsfajták,a háztáji állatok fajtái,tartási feltételek és
takarmányozásuk
2000 február 3-án a megyei elnök részt vesz az RMGE Kolozsváron megszervezett
elnökségi összejövetelén Megtárgyalásra kerülnek az 1/2000-es földtörvénnyel kapcsolatos
teendők,az RMGE kongresszusának megszervezése és az ezüstkalászos tanfolyamok helyzete.
A megyei szervezet javasolja,hogy azokba a Temes megyei falvakba ahol az idősek vissza
kapták a földjeiket, de nem tudják megdolgozni ,el kéne indítani egy telepítési akciót a munka
nélkül maradt bányászokkal ,ezekre a településekre.
2000 február 4-én a megyei szervezet több gazdaköri taggal részt vesz az ÚJ
KÉZFOGÁS KÖZALAPITVÁNY Aradon tartott pályázat ismertető előadásán. Az
előadáson részt vesz az Új Kézfogás kuratóriumának elnöke ,igazgatója és a Cooperatio kft
képviselője.
2000 február 11-én az Újszentesi Gazdakör ezüstkalászos tanfolyamán Fazakas Pál
egyetemi tanár nívós előadást tart a mezőgazdasági gépekről.
Az előadáson részt vesz a Temesvári Agrártudományi Egyetem három magyar nemzetiségű
diákja is , Kondor Ferenc Bihar megyéből, Szilágyi Botond és Mojzi Álmos Kovászna
megyéből avval a céllal ,hogy megismerjék a közösségi életet és a magyar mezőgazdasági
szaknyelvet.

2000 február15-én a megyei szervezet rendezésében Cseke S Tibor szalontai mérnök
ismerteti a visszakapott földek megmentésére összeállított programját a Bartok Béla Líceum
nagytermében. Az összejövetelen részt vesz Toró T. Tibor az RMDSZ megyei elnöke.
2000 február-- az Újmosnicai Gazdakör rendszeresen tartja előadásait Eddig
előadásokat tartott Tóth András mérnök, Dr Appeltauer Vilmos és Dr Szatmári
Dezső .állatorvosok.
2000 február 20-án Az RMGE Temes megyei szervezete felveszi a kapcsolatot a dévai
és a csernakeresztúri magyar gazdákkal Déván,
az 1/2000 földtörvény alkalmazásának
ügyében. Itt a gyűlés keretében felvetődik ,hogy a földet visszaigénylők általában idős
emberek , s a visszakapott földeket nem lesz aki megdolgozza..Javasolja a megyei
kiküldött,hogy hozzanak létre gazdaköröket amelyek felvállalhatják a földek megművelését
A gyűlésen felszólaló helybeli gazdák elvállalják ,hogy Déván és Csernakeresztúron elkezdik
a gazdakörök szervezését. A gyűlésen nem vesz részt egyetlen helyi magyar mezőgazdasági
szakember sem ,ezért a Temes megyei kiküldött ilyen irányú szakmai segítséget ajánl fel.
2000 február 21-én az Újszentesi Gazdakörön belül megalakul a Millénium –Group
amelyet mezőgazdasági mérnökök és egyetemi tanárok hoznak létre .A Millénium Group
tevékenységi körének főbb területei: :mezőgazdasági, szolgáltatói és ipari tanácsadás, szakértői
munkák, tervezői munkák, vidékfejlesztés, a határokon átnyúló társulások elindítása,stb.
Alapítók Dr Albert Ferenc, Dr Csősz János, Köles János Imre, Fazakas Pál,Szilágyi Géza és
Kiss Károly.
Ugyanakkor előadást tart Dr Gh. Otiman a Temesvári Mezőgazdasági Egyetem rektora aki
érdekes megfigyelését mondja el. Mint a Liberális Párt vezetőségének tagja végig utazta a
moldovai falvakat,ahol csodálkozva látta ,hogy ott
nincsenek traktorok a falvakban.”.Míg
a bánsági falvakban legalább 60 -100 drb traktor dolgozik a határban, ott alig egy-kettő.”
mondotta
MÁRCIUS
2000 március 5-én a svájci –román Bioterra Egyesület s a megyei szervezet közös
szervezésében a Bartok Béla Líceumban
a svájci Shűtz család és Péter gazda
biogazdálkodási előadást tartott a gazdaköri tagoknak , a svájci gyakorlat alapjaiból. Mottójuk
„ Úgy kell termelni ahogy az Úr megteremtette a földet, növényeket ,fákat ,állatokat,semmit
sem szabad mesterségesen termelni”Evvel egy új út nyílik a Temes megyei gazdák előtt.
2000 március 8-án az Újszentesi Gazdakör elnöke Nagykárolyban aláírja az Új
Kézfogás Közalapítványnak az Agromec megvásárlására nyújtott segítségéhez kötött jelzálog
szerződést.
2000 március 10 –Az Újmosnicai Gazdakör Hollandiából, ottani segítséggel , használt
mezőgazdasági gépeket hoz be. tagjai számára.
2000 március 16-án a megyei RMGE a következő szövegű levelet kapja az országos
RMGE-től:

Az Újszentesi Keresztyén Gazdakör tagsági könyve

2000 március 21 Az RMGE megyei szervezete vetőburgonyát ajánl Székelyföldről 1kg
burgonya = 3 kg kukorica ellenében tagjainak.
2000 március 25 –én az Újszentesi Gazdakör német nyelvtanfolyamot indít tagjainak .,
tanár Dr Fazakas Pál amelyen szép számban vesznek részt a tagok.

2000 március 25- én 4 gazdaköri tag Újszentesről és Pusztakeresztúrról részt vesz
Hódmezővásárhelyen az ottani Állattenyésztési Fakultás szervezésében tartott szarvasmarha
és kecsketenyésztési tanfolyamon
2000 március 27-től az Újszentesi Gazdakör jogtanácsost alkalmaz Tóth Erika
személyében aki Temesváron heti 3 alkalommal tart Temesváron fogadóórát és Újszentesen
egy alkalommal. az újszentesi és a megyei szervezet tagjainak.
2000 március 27-én a z Óteleki Gazdakör ajánlatot kap egy cégtől, savanyúságok
megvásárlására.
Őszi mélyszántást vállal Óteleken két gazdaköri tag Kozma István és Pósa Attila
2000 március 28-án egy beszámoló készül az 1/2000 földtörvény alkalmazása terén
elért eredményekről/ mellékelve/

2000 március 29 a Millénium Group csoport felhívással fordul a megyei szervezet
tagjaihoz ,hogy a pályázatírásban segítségükre , készen állnak.
2000 március 30-án a Temes megyei RMGE szervezete és az Újszentesi Gazdakör
megkezdi azon családok felkutatását és számbavételét akik részt óhajtanak venni a falusi
vendéglátásban.
2000 március 30-án id. Halász Ferenc mezőgazdasági témájú könyveket adományoz
az Újszentesi Gazdakör könyvtárának.
2000 március 31-én folyik a Gazdakörökben a z 1/2000 –es földtörvény ismertetése.
Igazfalván felvetődik az a kérdés ,hogy a tulajdonosok közül sokan nem akarják vissza kérni a

földjüket mert nagy lesz reá az adó. Szükségessé válik az érintettek felvilágosítása a gazdakör
vezetősége részéről.
ÁPRILIS
2000 április 1-én a megyei szervezet elnöke részt vett Marosvásárhelyen az RMGE
országos szervezet vezetőségének ülésén. A megbeszélések tárgya az új földtörvény
alkalmazásában nyújtandó RMGE segítség, a Kongresszus előkészítése és az új alapszabályzat
tervezetének megtárgyalása
2000 április 2-án az Óteleki Gazdakör új vezetőséget választ A gyűlésen részt vesz a
megyei RMGE részéről Dr Albert Ferenc és Kiss Károly .Az új elnök Szabó Z. Csaba
gazdálkodó lett.. A vezetőség tagjai
Szabó János agrármérnök, Varga János, Tóth
István,Borbély Mátyás és Talpai Gábor. gazdák.
.2000 április 10-én az RMGE megyei szervezete látogatást szervez Békéscsabára a
csincsilla program keretében. Kapcsolatfelvétel az ottani tenyésztőkkel. Az egyik résztvevő
Bóka János Ótelekről
2000 április 12-én az RMGE megyei szervezetének 3 tagja Gyulán vesz részt egy
kecsketenyésztési, biotermesztési, vidéki vendégfogadási és
fóliasátor alatti
zöldségtermesztési tanácskozáson, kapcsolatfelvétel szempontjából.
2000 április 15-én meghívásra a megyei szervezet részt vesz a biharkeresztesi
mezőgazdasági kiállításon ahol találkozik Torgyán Józseffel a magyar Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési miniszterrel
MÁJUS
2000 május 12-én Bakos Levente egyetemi hallgató , az Újszentesi Gazdakör
tagja ,részt vesz a megyei szervezet részéről egy Békés megyei látogatáson, ahol pulyka és
strucc farmokat látogat meg egy határmenti Phare Credo program keretében.
2000 május 13-án Nagykárolyban tartja az RMGE az V. Küldöttgyűlését ahol
megemlékeznek a szervezet 10 éves jubileumáról és Dr Csávossy Györgyöt tiszteletbeli
elnöknek választják . Elnök Sebestyén Csaba , ügyvezető elnök Sztranyicki Gábor alelnökök
Bódo Géza, Máthé László,Kiss Károly, Vénig Zoltán,Szántó Árpád,Győri Sándor,Gál
Ödön,Mátéffy Győző, és Serly Csilla.
JÚNIUS
2000 június 2-án a Temes megyei szervezet elnöke javaslatot tesz egy
vállalkozásfejlesztési központ létrehozására Újszentesen az Új Kézfogás Közalapítványon
belül :A javaslatot nem fogadják el mert Temesváron akarják létrehozni. Ez a
vállalkozásfejlesztési központ Temesváron sohasem jön létre, de egy pár év múlva Újszentesen
csak sikerül létrehozni
2000 június 2-án az Újszentesi Gazdakörben egy dániai mezőgazdasági tanulmányútról
tartanak fényképes beszámolót.
2000 június 3-án az Újszentesi Gazdakör együttműködési szerződést ír alá a
magyarországi Okányi Sertéstenyésztő és Értékesítő Szövetkezettel

2000 június 10-én az RMGE újonnan választott országos vezetősége első gyűlését
Gyergyószentmiklóson tartja .Napirendi pontok:Az országos szervezet arról dönt,hogy az Új
Kézfogás Közalapítvány segítségével a visszakapott földek biztos megművelésére nyugati
típusú szövetkezetek kell szervezni .Javasolja egy nemzeti földalap létrehozását.
2000 június 14-én közös átiratban javaslatokat küld a szegedi Progress Alapítványnak
az RMGE és az Újszentesi Gazdakör /az átirat mellékelve/

2000 június 29-én beszámolót küld be a megyei szervezethez az Igazfalvi Gazdakör
elnöke
Boros Antal és egy elszámolást az ezüstkalászos tanfolyamok költségéről

2000 június 30 –án az ERDÉLYI GAZDA szerkesztősége levélben fordul a megyei
szervezethez amelyben segítségét kéri azon elméleti és gyakorlati szakemberek
felkutatásában ,akik hajlandók együttműködni és írásaikkal beszámolni havonta a régió
híreiről.
2000 június 30 A Millenium csoport mosatlan merinói gyapjú felvásárlását hirdeti
meg.
2000,június 30 az RMGE Temes megyei szervezete látva,hogy a szárazság közepette
is a magyar búza fajták / Gk Góbé és Gk Őthalom / jó termést biztosítottak. Javasolja,ezen
fajták őszi vetését és a meglevő készleteknek a gazdák közötti elosztásában segítséget ajánl
fel.
2000 június 31 én a következő szövegű kéréssel fordul az Arad megyei és a Temes
megyei RMGE a magyar Földművelésügyi Minisztériumhoz.

JÚLIUS
2000 július 14-én pályázatot tesz le a megyei szervezet az Új Kézfogás Közalapítvány
felé Arad,Temes,Hunyad és Krassó-Szörény megye gazdáinak megsegítésére búza vetőmaggal,
amely a szárazság következtében hiányzik. A pályázat szerint a vetőmagot fele értékben kell
csak megfizetni a gazdáknak. Ugyanakkor felhívták a gazdák figyelmét ,hogy jelentsék be
búzavetőmag igényüket.
2000 július 21-én az RMGE Temes megyei szervezete készen áll nyugati típusú
szövetkezetek megszervezésének segítésére a gazdakörökben.
A megyei szervezet megkapja az okányi szervezettől a szövetkezet alapszabályzatát. és
javasolja termelői ,feldolgozói és értékesítő szövetkezetek létrehozását.
2000 július 27-én kérésre az Újszentesi Gazdakör ajánlást ad Zsóri Györgynek a
gazdakör tagjának németországi munkavállalásra.
2000 július 28-án a megyei szervezet népes gazda csoporttal meglátogatja
Magyarország első Beszerző és Szolgáltató Szövetkezetét Mórahalmám, ahol találkozik Hódi
Pál elnökkel aki végig vezeti a csoportot a szövetkezet csomagolói részlegén ,majd termelőket
látogatnak meg. Rácz László a szövetkezet fizetett igazgatója ismerteti az értékesítés nehéz
folyamatait.
Ugyanekkor találkozunk Farkas Tiborral szegedi EKO-PARK igazgatójával aki arra kér fel
tanítsuk meg az általa kiválasztott csángó gyerekeket magyarul,hogy ők megkezdhessék
oktatásukat a zöldségtermesztés terén.
2000 július 28-án a megyei szervezet felhívására a következő búzavetőmag
megrendelések érkeznek meg összesen 60 tonnára.: Újmosnicai Gazdakör 20 tonna, Tamás
István Keresztesről 0,6 t és Belovai Ferenc 0,4 t, Deák József 0,2 t, Lajos Ferenc 0,5 t Lajos
János 0,5 t,Kotlár János és József 1,0 t,Vajda János 0,25 t, Kérges András 0,2 t, Liptai János
0,3 t,, Konyhai Lajos 0,3 t, Deák György 0,1 t, Bakos János 0,3 t, Lajos György 0,5 t, Simon
Sándor 0,15 t, Domján János 0,3 t, Vincze István 0,3 t, Mészáros István 1,0 t, Domján István
0,5 t, Mike István 0,3 t, Mihok András 0,2 t, Baranyai András Vöröscsárdáról 1,25 t,Igazfalvi
Gazdakör 2 t, Ábrahám Sándor Nagyszentmikós 0,2 t, Óteleki Gazdakör 23 t, Keresztesi
Gazdakör 7,7 t, Végvári Gazdakör 13,2 t, Lugosról, 2 t,Zsombolyáról Magyari Attila 0,2 t.
További
megrendeléseket
várnak
Bodófalváról
,Dettáról,
Pusztakeresztúrról,
Magyarszentmártonból, Gátaljáról, Gyertyámosról, Csákováról, Rékasról, Kastélyról.és más
magyarok által lakott községekből is.
2000 július 29-én a Temes megyei RMGE vezetősége megtartotta rendes bővített
összejövetelét a gazdaköri elnökök és az Újvári polgármester részvételével. Megtárgyalásra
került a búzavetőmag biztosítása Magyarországról az Új Kézfogás Közalapítvány
segítségével:Szükségességét fejezik ki a Hangya típusú szövetkezetek létrehozását . és
pályázati felhívásokat ismernek meg a résztvevők. Beszámolók meghallgatása a tavaszi
ezüstkalászos gazdatanfolyamokról.
További
megtárgyalt
kérdések-a megyei szervezet bejegyzése,a szegedi Progress
Alapítvánnyal kialakítandó kapcsolat,a megalakult és a megalakuló félben levő gazdakörök
helyzete,1/2000 számú földtörvény,
AUGUSZTUS

2000 augusztus 6-án egy Dél Tiroli mezőgazdasági küldöttséggel találkozik a megyei
szervezet vezetősége. Újszentesen .A találkozón részt vesz Dr Appeltauer Vilmos is mint
tolmács. A küldöttséget Dr Georg Mayr vezeti ,aki beszédében elmondja ,hogy a Bánság és
Dél Tirol valamikor az osztrák- magyar monarchiában egy államhoz tartozott.. A küldöttség
tájékozódni jött afelől,hogy a magánosítás során milyen befektetési és földvásárlási
lehetőségek lesznek, különösen a szőlővel beültetett részeken. A küldöttség Dél-Tirolból jött,
és a hazai Tirolba tartott , tagjai a bolzanoi parasztszövetség tagjai voltak.
2000 augusztus 8-án a következő szövegű levelet küldi a megyei szervezetnek Gyömbér
László a Gátaljai Gazdakör elnöke.
Tisztelt elnök úr!
A Gátaljai Gazdakör nagy gyötrelmek után meggondolta magát,hogy mégis rendeljen
valami magbúzát.
Elnök úr ! Legyen szíves adjon egy dátumot hónaponként, amikor személyesen
többet tudnánk beszélni és a tagságot kifizetni. A megbeszélés legjobb volna a Magyar
Házban és ha lehet korábban mint 5 óra.
Vetőmag búzát kérünk 350 kg-ot
Tisztelettel Gyömbér László
Gátalja 2000 augusztus 8-án
2000 augusztus 11 –én a megyei szervezet részéről 3 hallgató vesz részt
Marosvásárhelyen az ottani RMGE szervezésében folyó menedzsment és marketing
tanfolyamon.
2000 augusztus 14-én a következő szövegű levelet küldi a megyei szervezet Bencsik
László az új Kézfogás Közalapítvány munkatársa ajánlása alapján L.P Erhardt úrnak.
Cim: Stichting Hongarije L.P Erhardt gazdasági tanácsadó Nederland Rentmeesterslag
39 NL 2805 EV GOUDA
Tisztelt L.P Erhardt úr !
Elnézését kérem mivel ismeretlenül keresem meg Önt, de amint Bencsik László úr
mondta Budapestről, bizalommal fordulhatok Önhöz..Előbb azért bemutatkozom,
nevem Kiss Károly ny. agrármérnök vagyok , s a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete
Temes megyei szervezete , valamint az Újszentesi Keresztyén Gazdakör elnöke.
Gazdakörünk már 6 éve működik és sok mindenben értünk el eredményeket.
Gazdakörünknek 22 tagja van, köztük az Újszentesi Református Egyház és lelkésze
Szücs András Otto .Jelen pillanatban nagy munka előtt állunk, ugyanis megvásároltunk
egy gépállomást épületekkel és több mint 5600 m² területtel .Itt szeretnénk megalapítani
a megye, s az ország első nyugati típusú szövetkezetét Hangya néven . Megyei
szervezetünk is hasonló tervel foglalkozik ,létre szeretnénk hozni egy olyan szeretetházat
ahol azok az idősek élnének akik földjeiket és házukat gondozás ellenében az
alapítványra hagynák.
Nálunk sok földet kaptak vissza az idősek és nincs aki a földet megdolgozza:Mi
megdolgoznánk, a termelt javakat feldolgoznánk és értékesítenénk,ehhez is szeretnénk
Ön részéről segítséget kapni.
Ehhez a két tervünkhöz kérnénk az Ön segítségét.

Tisztelt L.P Erhardt úr ha Romániában jár keressen fel. Igenlő választ várva és Isten
áldását kérve munkájára
Tisztelettel Kiss Károly
2000.augusztus.25-én ,összesen 80,35 % -ban , a tagság pénzbeli apportja nélkül. az
Újszentesi Gazdakör mint egyetlen nonprofit szervezet az országban megvásárol egy állami
ingatlant.,hosszú több mint 5 éves harc után. ahol meg lehet teremteni egész Temes megye
magyar gazdái számára egy központot.
Néhány napra reá, a következő átiratot küldi a megyei szervezet az Új Kézfogás
Közalapítvány igazgatójának (mellékelve )

2000 augusztus 28-án a két megyei szervezet az aradi és a temesvári RMGE pályázatot
tesz le az Új Kézfogás Közalapítványhoz a következő címmel: „ Közös pályázat az
árvizek,belvizek és a hosszú szárazság sújtotta bánsági magyar gazdák őszibúza vetőmaggal
való megsegítésére a 2000-ik év őszére.

0

SZEPTEMBER
2000 szeptember 1-én két nyugalmazott üvegfúvó mester Manczer Edmund és Manczer
Alfons jelentkezik az Újszentesi Gazdakörben tudásukat és munkájukat felajánlva.
2000 szeptember 4-én levelet küld az Újszentesi Gazdakör elnöke az Új Kézfogás
Közalapítvány igazgatójának, akivel az Agromec megvételével kapcsolatos dolgokat
szeretné
megtárgyalni.

i

2000 szeptember 8-án az RMGE Temes megyei szervezet felhívással fordul Temes
megye falvai és kisvárosi értelmiségeihez.,hogy segítsenek feltérképezni Temes megye
magyar falvai mezőgazdasági tradicióit.A megyei szervezet úgy határoz ,hogy továbbra sem
kéri a tagdíjak befizetését a megyei szervezethez. A gazdakörökben beszedett tagdíjak a
beszedett gazdaköröket illeti. A megyei szervezet köteles kigazdálkodni a fenntartási -működési
költségeket.
2000 szeptember 10-én az Újszentesi Gazdakör tagjai ellátogatnak a Csákovai Caritás
Központba ahol találkoznak Ft.Kóbor Györgyel a Központ vezetőjével és megismerik az ottani”
csodát”, a Caritás gazdálkodását és jótékonysági tevékenységét .A Gazdakör 32 széket kap
ajándékba a Caritástól
2000 szeptember 13-án újabb levelet küld az Újszentesi Gazdakör elnöke az Új
Kézfogás Közalapítvány igazgatójához./mellékelve/

2000 szeptember15-én Újszentesen jár a szegedi Pogress Alapítvány képviselője egy
közös Szövetkezeti Inkubátor létrehozása ügyében.

2000 szeptember 22-én a Temesvári Magyar Kertbarátok Köre a bejegyzéshez
szükséges névviselési jóváhagyást kapja meg. Bukarestből.
2000 szeptember a Temes megyei RMGE ,a központtól kapott 100 drb Erdélyi Gazda
folyóiratot , ingyen juttatja havonta el a gazdaköröknek. S így az Erdélyi Gazda folyóiratot
továbbra is ingyen kapják a gazdaköri tagok.
2000 szeptember 25-én átiratban jelzi az Új Kézfogás Közalapítvány ,hogy a vetőmag
vásárlását kérő támogató pályázatról csak október 5-én tud dönteni. Így elmarad tavaszra a vető
OKTÓBER
2000 október 2-án az Újszentesi Gazdakör Ispán Bárdi gazdaköri tagot , szóbeli
megrovásban részesíti
2000 október 7-án jó hír érkezik Elfogadják az Új Kézfogás Közalapítványnál a megyei
szervezet pályázatát, amely keretében 25.000 dollár 50 %-os támogatást kap
vetőmagvásárlásra ,a másik 50 %-t a támogatott gazda kell kifizesse. A vetőmag vásárlást
tavaszra időzítik .
A hivatalos értesítés szövege :
Tisztelt Elnök Úr ! Értesítjük ,hogy az Új Kézfogás Közalapítvány Kuratóriuma
2000
10. 07 ülésén megtárgyalta az Önök kérelmét s a következő döntést hozta.
A kuratórium , kivételesen, egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a Romániai
Magyar Gazdák Temes és Arad megyei szervezete részére magyarországi őszi búza
vetőmag vételi árának 50 %-os támogatására. Arad ,Temes,Hunyad és Krassó-Szörény
megyében. A támogatás összege nem haladhatja meg a 25 000 USD összeget ha a pályázók
bemutatják a búza adásvételi szerződését,, a kibocsájtott számlát,,a kiviteli
engedélyt, ,valamint az 50 %-os önrész átutalást igazoló banki bizonylatot.
További feltétel,hogy az elosztási listát hagyja jóvá a két megyei RMDSZ,a területileg
illetékes Katolikus és Református Püspökségek
Továbbá értesítjük ,hogy rövidesen megküldjük a támogatásról szóló megállapodást.
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét
ÚJ

KÉZFOGÁS

KÖZALAPITVÁNY

KURATÓRIUMA
BUDAPEST
2000 október Tóth Erika jogász rendszeresen fogadja a hozzá forduló gazdákat és segít
a gazdakörök bejegyzésében.
2000 október 14-én Molnár Annamária fiatal munkatárs részt vesz a Marosvásárhelyen
folyó tanfolyamon ,ahonnan a következő véleménnyel tér haza” Egy hét elteltével azt tudom
mondani,hogy a tanfolyam nagyon érdekes .volt, és sokat tanultam””
2000 október 21-én a következő című beszámolót készíti el a megyei szervezet”
Hogyan dolgozott az elmúlt évben egy szórvány szakmai szervezete a Temes megyei RMGE.”
/ mellékelve/

2000 október 25-én az RMGE megyei szervezete kirándulást szervez az Arad megyei
Majlátra ahol a résztvevők előadásokat hallgatnak meg.
NOVEMBER
2000 november 4-én találkozót rendezett a megyei szervezet a Mária –téri
könyvesboltban ahol bemutatásra került a bánsági születésű Dr Csávossy György „ Ilyenkor
ősszel” című verseskötete

A szerző bemutatja könyvét
2000 november folyik a Temesvári Kertbarátok Körének, az Óteleki Katolikus
Gazdakörnek és az Újmosnicai Gazdakőrnek. hivatalos bejegyzése.
2000 november 13-án az Újszentesi Gazdakör elnöke kéri az Új Kézfogás
Közalapítványtól a második támogatási összeg átutalását.

2000 november 15-én nyilvános Gazdanapot szervez az Újszentesi Gazdakör az
Újszentesi Müvelődési Otthonban .Az összejövetelen részt vesz Bercsényi László a Magyar
Agrár Marketing Központ igazgatója , Toró T. Tibor az RMDSZ képviselőjelöltje,Dr Albert

Ferenc és Csősz János tanárok az egyetemről,Kaba Gábor Zsombolya polgármestere , a
Kertbarátok Köre részéről Varga István, elnök, Kalapáti László, és Benkő József, Lugosról
Trautmann Lajos mérnök, Ótelekről Szabó Csaba elnök, Újmosnicáról Kádár György, Szilágyi
Géza Újszentes polgármestere ,Dr Appeltauer Vilmos,Dr Szatmáry Dezső és . gazdaköri
tagok:.Forrai Lajos, Ispán Bárdi, Szőke György, Zsóri György, Lefkó József,Márton
Tamás,Balázs András, Kosztolányi Kálmán, Némedi Imre, Turbucz Károly,

A megyei szervezet találkozója Bercsényi László igazgatóval
2000 november a Temesvári Kertbarátok Köre kutatja Mühle Vilmos temesvári
rózsatermelő és szakíró tevékenységét
2000 november Az RMGE Temes megyei szervezete megemlékezik báró Ambrózy
Andorról aki 1925-ben Koppány Dezsővel megalakítja a Bánsági Magyar
Gazdasági
Egyesületet amely 1935-ig működött, amikor beolvadt az Erdélyi Magyar Gazdasági
Egyesületbe, .báró Ambrózy Temesgyarmaton született.
2000 november 30-án az RMGE megyei szervezete felhívással fordul Temes megye
mezőgazdasági termelőihez, és vállalkozóihoz ,akik mezőgazdasági termékeket termelnek vagy
forgalmaznak abból a célból,hogy felmérhessék azt,hogy milyen termékekkel lehetne
megjelenni a piacokon. E célból egyetemi tanárok, gyakorló mérnökök, önkormányzati vezetők
gyűltek össze Újszentesen.
DECEMBER

2000 december 2-án megalakul Zsombolyán a Gazdakör Elnök Kása Tibor Alapító
tagok: Ordódi Árpád,Cefkó József,Rákoczi György,Kaba Gábor ,Kása Pál és Kiss László
agrármérnök.
2000 december 3-án gyűlést tart az Igazfalvi Gazdacsoport / ,a gyűlésről készült
jegyzőkönyv mellékelve /

2000 december 7-én az Újszentesi Gazdakör felkéri azokat ,akik tagjai voltak vagy
emlékeznek arra,hogy falujukban Hangya szövetkezet volt, jelezzék írásban vagy telefonon
2000 december 8-án A megyei szervezet részt vesz a Temesvári Agrártudományi
Egyetem által szervezett nemzetközi nővény nemesítési szimpozionon, ahol a Szegedi
Gabonakutató szakemberei előadásokat tartanak. A megyei szervezet részéről részt vesznek
Virág János mérnök, Dr Fazakas Pál , Molnár Levente egyetemi tanárok és Mojzi Álmos
okleveles mérnök
2000 december 28-án egy együttműködést elindító átirat érkezik a Horgosi Termelők
Klubjától az RMGE Temes megyei szervezete részére./mellékelve/

2000 december 29-én a megyei szervezet Marosvásárhelyen részt vesz az RMGE
országos elnöksége évzáró közgyűlésén.. Itt sikeresnek ismerik el az RMGE megyei
szervezeteinek munkáját, a földek törvényes visszajuttatásában, köztük a. Temes megyeit is.
A Temes megyei szervezet
részt vesz a Marosvásárhelyen megalakítandó Oktatási és
Információs Központ létrehozásában és működésében, s Temes megye bejelenti ,hogy 5 fiatal
részére pályázatot hirdet arra,hogy elismert farmeri vagy élelmiszer ipari oklevelet
szerezhessenek.
. Napirendi pontok:A 2000/1 földtörvény alkalmazása,mintaszövetkezetek létrehozása,egy
sajtgyár létrehozása ,hízott kis bikák hizlalása Bodó Géza javaslata,támogatások kérdése,
farmerképzés indítás,az ERDÉLYI GAZDA helyzete.
2001
JANUÁR
2001 január 5-én gyűlést tart a megyei szervezet a következő témákkal. a 2000/! számú
Földtörvény eredményeinek összegezése-nyilvántartás készítése arról,hogy kik kapták vissza a
földjüket,szükségessé válik egy ügyvezető alkalmazása havi 500.000 lejjel,s informatikai
központ működtetése. Ugyanakkor a gazdakörök javaslatára meghatározzák az ezüstkalászos
gazdatanfolyamok órarendjét- Újszentesen minden hétfő eset 7 órától, Óteleken minden
szerdán este 7 órától, Igazfalván minden kedd este 7 órától, Torontálkeresztesen minden
péntek este 6 –kor,Kertbarátok Köre minden csütörtökön 5 órától és Végváron minden szerda
este 5 –kor. kezdődnek. a gyűlések.
2001 január 5 A megyei szervezet újévi jókívánsági üzenetet kap Németországból
Tóth István Újszentesről elszármazott gazdától.
2001 január 12-én RMGE megyei közgyűlés Újszentesen. amelyen részt vesz az Arad
megyei RMGE küldöttsége is. Temes megye részéről részt vesz Dr Albert Ferenc,Dr Csősz
János Dr Fazakas Pál, Kiss Károly s a megye gazdaköreinek elnökei. Arad megye részéről részt
vesz Kocsik József az aradi RMGE elnöke, Molnár Gáspár, Gál Mihály, Sipos György és Szőke
Endre.
Megvitatott kérdések- az 50 %-os magyarországi árkedvezményes kukorica vetőmag
átszállítása és műtrágya biztosítása a tagok részére előállítói áron, az ezüstkalászos
gazdatanfolyamok és a marosvásárhelyi farmer tanfolyam elemzése amelyet a szegedi Progress
alapítvánnyal közösen szervez meg a marosvásárhelyi RMGE.,javaslat születik a Bánsági
Magyar Gazdák Szövetsége statutumának elkészítésére és a szervezet megalakítására négy
megyére Temes –Arad- Hunyad és Krassó-Szörény megyékre, az Erdélyi Gazda folyóirat
terjesztésének megszervezése,javaslat születik sörárpa és tökmag termesztésére, valamint
halastavak építésére,libák tartására és mák termesztésére. A Szegedi Gabonakutató részéről
javaslat születik arról,hogy induljanak nagyüzemű bemutató parcellák Temes megyei
kisgazdák földjein kukoricával,napraforgóval és búzával. Szándék születik kapcsolat
kialakítására a jugoszláviai Horgos .gazdáival. A megyei szervezet elhatározza,hogy a fiatal
gazdáknak is nyújt segítséget, A megyei szervezet vezetőségébe 5 új tagot választanak,.

Nyugati Jelen

2001 január 19-én egy ismeretlen adakozó több 1936-ban kiadott Kertészet c. lapot
adományoz az Újszentesi Gazdakörnek.
2001 január 20-án tárgyal a megyei szervezet a Szegedi Gabonakutató kht.
kereskedelmi igazgatójával Kiss Tiborral, egy közös vállalat létrehozásáról-amelynek a
következő
profilja
lenne-vetőmagtermesztés,
és
termeltetés,
vetőmag
tisztítás
,csávázás,raktározás,forgalmaz
és
kísérletek
beállítása
valamint
gyomirtók ,nővényvédőszerek és műtrágya forgalmazása. Amihez szükség lenne kb.
250.000.000 lej forgóalapra,egy adminisztrátorra és egy termeltető mérnökre. A vállalat földet
vásárolna és bérelne, szükség lenne egy traktorra és több mezőgazdasági gépre .A központot
az Újszentesi Gazdakör biztosítaná , a gépeket a Szegedi Gabonakutató .A tulajdon lehet 51%ban a szegedieké is.
2001 január 22-én a következő szövegű levelet küldi az RMGE elnöke Bercsényi
Lászlónak a budapesti Agrár Marketing Centrum igazgatójának a múlt évben tartott gyűlésen
tett ígéretei betartásával kapcsolatban./ az átirat mellékelve/

2001 január 22-én a megyei szervezetet felkeresi az első magyar befektető, aki földet
szeretne vásárolni Szeredi András kiszombori Ladányi major - vállalkozó személyében. A
magyarországi vállalkozónak nincs tudomása arról,hogy Romániában a nem román
állampolgár is vásárolhat földet. Az újszentesi földárakat sokalja.
2001 január- kapcsolat születik a megyei szervezet és a Szegedi Gabonakutató több
munkatársaival Dr Széll Endrével , Demeter Enikővel, Palágyi. Andrással, Beke Bélával és
Matuz Jánossal,
2001 január Tovább működik Temesváron a jogtanácsosi iroda. A megyei szervezet
ügyvezetője Dr Appeltauer Vilmos állatorvos lesz.
2001 január 26-án a megyei szervezet felhívja a gazdák figyelmét ,hogy február 15ig lehet kérni a magyar állam által támogatott kukorica vetőmagot.
2001 január –megkezdődnek az ezüstkalászos tanfolyamokban az előadások. Az
Újmosnicai Fraternitas Gazdakörben felvetődik a szövetkezetek kérdése. A gazdaköri tagok
elmondják,hogy a két világháború között Újmosnicán is működött HANGYA szövetkezet,
aminek volt két cséplőgépe,gabonatisztítója, s az év végén a tagsági könyvükre kapott
osztalékkal vásárolhattak a boltban. Az akkor közpénzből épített szövetkezeti ingatlanokat ma
idegenek bitorolják.
Az Újszentesi Gazdakör tagjai, a megyei gazdaköri képviselők és az aradi gazdakörök
képviselői az ezüstkalászos tanfolyam keretében vettek részt a szegedi kukorica hibridek
bemutatóján
2001 január-elkezdődik a gazdaköri tagok közötti vetőmagvak cserélése ,eladása a
Bánsági Magyar Gazda oldalain
2001 január 29-én a megyei szervezet közzé teszi azokat a gazdaköri tagokat akiknél
fel lehetett iratkozni magyarországi támogatott kukorica vetőmag igénylésre.
Újszentesen Zsóri Györgynél, Lugoson Trautman Lajos mérnöknél, Újmosnicán Mezei
tiszteletesnél, Óteleken Szabó Csabánál, Igazfalván Boros Antalnál,Zsombolyán Rákoczi
Györgynél,Torontálkeresztesen
Mészáros
Istvánnál,Pusztakeresztúron
Horváth
Istvánnál,Temesváron Varga Istvánnál, Szapáryfalván Keresztes Józsefnél,Gátalján Gyömbér
Lászlónál,Varjason Baricz Dezsőnél és Nagyszentmiklóson Ábrahám Sándornál
2001 január a Temes megyei gazdák állandó tájékoztatást kapnak a Bánsági Magyar
Gazdák oldalán a temesvári piaci árakról
2001 január –új kapcsolat alakul ki a megyei szervezet s a következő
gazdák,vállalkozók között:
Ravasz Attila Karánsebes, Kozma Béla Detta , Boros György Magyarszentmárton,Varga Vencel
és Demsik László Ötvösd, Illés György Szapáryfalva alpolgármestere, Szijjártó Imrével és
Dobsa Lászlóval, Laki Priskával és Kádár Györgyel Újmosnicán,Déván Szőcs Jakabbal
2001 január-ajánlat érkezik Magyarországi termeltetőtől tökmag és édes cirok
termelésére a gazdakörökben.

2001 január 29-én értesítést tesz közzé a megyei szervezet az ártámogatott kukorica
vetőmaggal kapcsolatban.
ÉRTESÍTÉS
Ezúton értesítjük mindazokat, akik ártámogatott kukorica vetőmagot óhajtanak
vásárolni és megakarják ismerni ezen kukorica hibrideket , úgy jöjjenek el 2001 január
29-én d.u. 2 órára az újszentesi Kúlturházba ahol a Szegedi Gabonatermesztő és Kutató
kht. szakemberei tartanak hibrid ismertetőt.
Ugyanitt fel lehet iratkozni az ártámogatott kukorica vetőmagra és ki is lehet fizetni.
az ár felét.
Az RMGE megyei szervezete
2001 január 30-án az Újszentesi Gazdakörben a SUMITOMO japán cég ismerteti a
Magyarországon előállított növényvédelmi termékeit. az ezüstkalászos tanfolyamon. Az
előadást tartja Botez mérnök és Magyar Irén . Részt vesznek rajta az Újmosnicai Fraternitás
Gazdakör érdeklődő tagjai .is.
FEBRUÁR
2001 február 1-től Demendy Ferenc veszi át az Agromec irányítását. S egyben
javaslatot tesz le arról,hogy milyen pénzforrásokat lát az Agromec számára.:Inputok beszerzése
termelői vagy behozatali áron és kereskedői felárral való értékesítése. Használt mezőgazdasági
gépek behozatala külföldről a vevő rendelésére,lucerna termesztése kb. 100 ha-on lucerna
brikett gyártására- birka-vágóhíd elindítása előnyössége miatt arab vevőknek,szövő-kötő kis
sorozatú termelés elindítása
gazdaköri tagok feleségei számárára,diófelvásárlás és
értékesítése,külföldi befektetők számára a földek vásárlásának közvetítése,
2001 február 5-én az Arad és Temes megyei gazdaszervezet, egy nyilatkozatot tesz
közzé arról,hogy miért van szüksége a két megye gazdáinak vetőmag támogatásra /mellékelve
/

2001 február 9-én az Újszentesi Gazdakör könyvadományt kap könyvtára részére a
Duna Tv-től és a kolozsvári Heltai Alapítványtól amelyet nyilvánosan meg is köszön.
2001 február 10-én két gazdaköri tag.:Újmosnicáról Kádár György ,Végvárról
Szőgyényi Levente és Tóth Erika jogtanácsos részt vesz Marosvásárhelyen egy 5 napos
faluturizmus tanfolyamon.
2001 február 15-én egy becsüs elkészíti az Agromec épületeinek és területének
értékbeli felbecsülését.
2001 február 15-én tartja havi rendes közgyűlését a Temesvári Magyar Kertbarátok
Köre
2001 február 16-án RMGE országos vezetőségi ülés Marosvásárhelyen.
Napirendi pontok: a 2001-es évi költségvetés jóváhagyása, magyarországi vendégtanárok
fogadása, a magyarországi kiállításokon való hazai gazdák részvételének lehetősége./ Itt
vetődik fel először az a gondolat ,hogy Temes megyei gazdák is részt vehetnének kiállítókként
magyarországi kiállításokon/ tanfolyamok
működésének kiértékelése,hivatalos
kapcsolatfelvétel együttműködésre a szegedi Progress alapítvány képviselőivel. a bánsági
magyar gazdák földjeinek megmentése magyar befektetők által-szövetkezeti mozgalom
elindítása2001 február 20-án egy szándék nyilatkozatban fektetik le a Romániai Magyar Gazdák
Temes Megyei Szervezete és a szegedi Progress Vállalkozásfejlesztő és Tanácsadó
Társaság ,hogy közös munkával alakítják meg a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók
Egyesületét négy megyére.

2001 február 23-án a Temesvári Kertbarátok Körében Fazakas Pál egyetemi tanár tart
előadást..
2001 február 24-én javaslatok érkeznek a megyei szervezethez a gazdakörök
vezetőségeitől és kérik szakoktatások megszervezését a gazdakörökben.
MÁRCIUS
2001 március 1–től Molnár Annamária fiatal mezőgazdasági mérnöki végzős
munkatársa lesz az Újszentesi Gazdakörnek

2001 március 5-én a következő szövegű megállapodást kapta a megyei szervezet az Új
Kézfogás Közalapítványtól a kukorica vetőmag megvásárlásának támogatására

2001 március 20-án az Arad és Temes megyei RMGE vezetői nyilatkozatban
kérik,hogy az Új Kézfogás Közalapítvány egyenesen a Szegedi Gabonakutatónak utalja át a
támogatási pénzt

2001 március 22-én átiratban számol be a Temes és Arad megyei RMGE az Új
Kézfogás Közalapítvány igazgatójának a vetőmagvásárlás helyzetéről
2001 március 28-án 4972 kg mennyiségben hibridkukorica vetőmagot kap a megyei
szervezet a Szegedi Gabonakutató kht-tól bemutató parcellák létesítésére .A termés mindig
gazdáké. Csak az elért terméseredményekről kell beszámolni.
2001 március 30-án a megyei szervezet megegyezik a Szegedi Gabonakutató kht-vel
nagy mennyiségű támogatott kukorica vetőmag ,megvásárlásáról .Három hibrid kukorica lesz
megvásárolva Sz Tc 358 100 to,Sz Tc 465 54 to, és Veronika.20 to

ÁPRILIS
2001 április 4-én a következő gazdaköri tagoknál szervez a Szegedi Gabonakutató és
az RMGE megyei szervezete napraforgó bemutatót. Temes megyében: Szőgyényi Lajos
Végvár, Mészáros István Torontálkeresztes, Szabó Csaba Ótelek, Ispán Bárdi Újszentes, Mezei
Horváth Attila Újmosnica. Arad megyében : Gál Mihály és Pintér István Kisvarjas , Molnár
Gáspár Pécska.
2001 április 11-én átiratban közli a Temes és az Arad megyei RMGE az Új Kézfogás
Közalapítvány igazgatójának a vetőmag bevásárlásának a befejezését./mellékelve /

2001 április 20-án a Temes megyei szervezet elnöke mint az országos szervezet
alelnöke meghívásra részt vesz az Arad megyei RMGE tisztújító , közgyűlésén ahol Kocsik
Józsefet
választják meg elnöknek.
2001 április 20- az RMGE megyei szervezete egyességet köt a Temes Megyei
Mezőgazdasági Igazgatóság igazgatójával arról,hogy a Magyarországról behozott támogatott
kukorica vetőmagra is megkapják a gazdák a hazai vetőmag támogatást
2001 április 20 jég veri el a gyéri gazdakör tagjainak kertjeit és a határt.
2001 április 22 én egyesség született a Szegedi Gabonakutató kht és a megyei szervezet
között arról.,hogy Temes megyében 5 gazdánál kukorica és napraforgó hibridek bemutatót
létesítenek. Így a parcellákban 0,5 hektáronként lesznek vetve hibrid kukoricák és napraforgók
Újmosnicán, Torontálkeresztesen, Végváron, Gátalján, és Óteleken.
2001 április 23-án biodinamikai előadást tart dr Mezei Ottóné a megyei szervezetben.
Ekkor ismeri meg a megyei szervezet tagsága a budapesti Biodinamikai Egyesület
tevékenységét .és a biodinamikai földművelés alapjait.
.2001 április 28-án a megyei szervezet csoportos
kirándulást szervez a
Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Kiállításra ahol Palotás János és Vidáts Lajos szakmai
vezetést biztosítottak az ottani Állattenyésztési Fakultás részéről A kiállításon 47 gazda vesz
részt ,köztük románok is. és 11 egyetemista.
A
résztvevő
gazdák:újszentesiek,temesváriak,végváriak,keresztesiek,ötvösdiek,
újmosnicaiak,gyertyámosiak és temesgyarmataiak.

Útban a kiállításra

MÁJUS
2001 május- nagy nehézségek árán sikerült behozni a támogatott vetőmag kukoricát
Magyarországról és szétosztani a megyékben. A nehézségeket a hazai pénzügyi és
vámhatóságok okozták.
2001 május 26-án egy küldöttséggel a megyei szervezet részt vesz az Aradon szervezett
Agróforumon.
2001 május- jó hírek érkeznek Magyarszentmártonból ,Keresztesről, Vöröscsárdáról
a kitűnően kelő magyar kukoricáról. Sikerült ez is.!
JÚNIUS
2001 június 18-án a megyei gazdakörök tagjai , meghívásra részt vettek a Szegedi
Gabonakutató Kht. búza fajtabemutatóján a Kecskés telepen, ahol első alkalommal vesz részt
a végvári József Attila társulás elnök asszonya a szervezetünk tagjaként. Ugyanis a végvári
társulás közgyűlési határozattal csatlakozott a megyei szervezethez. Délután a tagság
meglátogatja a Mórahalmi Mórakert zöldségtermesztési szövetkezet központját ahol Hódi
Pál elnök ismerteti a szövetkezet történetét,felépítését,működését.
2001 június 21-én Arad, Temes ,Hunyad és Krassó-Szörény megyei gazdáinak
képviselői úgy határoznak Újszentesen ,hogy négy megyére ható közös szervezetet hoznak
létre a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete névvel ,a szervezetet a DKMT
alapjaira helyezve.
2001 június
a Végvári Gazdakör, személyesen Szögyényi Szilárd elnök
kezdeményezésére
állandó honlapot hoz létre az Újszentesi Információs és Tanácsadói Központ számítógépen,
ahol ingyen hirdethetnek a tagok./a lap címe aacd @ mail. dnttm.ro/
2001 június –július az Újmosnicai Gazdakör tagja Szíjjártó Imre megtermeli az első
biobúzát a magyar gazdák közül
2001 június 25-én az RMGE Temes megyei szervezete az újszentesi Agromec
épületében tartott gyűlésére meghívta Kocsik Józsefet az Aradi RMGE elnökét, s a
következőket tárgyalta meg:.Új alapszabályzatot kell összeállítani az RMGE Temes megyei
szervezete részére .Mit tartalmazzon az új alapszabályzat.?Milyen segítséget nyújtson a megyei
szervezet a kistermelőknek termékeik értékesítésében ?A következő javaslatok születtek:Létre
kell hozni a terméktanácsokat a szervezeten belül (pl búza terméktanács)
Olyan farmok megkeresése amelyeket példának lehet
felhozni a gazdáknak ,hogy lehet másképpen is termelni .Minél több pályázat készítése és
letevése .Információs hálón keresztül kell összekötni az összes létező gazdakört. Kapcsolatok
kiépítése külföldi befektetőkkel,a Raiffeisen Bankkal,szakmai szervezetekkel,regionális
kapcsolatok kialakítása .Szükséges egy szakmai könyvtár alapítása..Fontos az egész Bánságra
kiterjedő gazdaszervezet megalakítása. A közgyűlés úgy dönt ,hogy ezután az RMGE Temes
megyei szervezetének központja Újszentesen legyen. Az RMGE pénzforrásai a tagdíjakból,
a kereskedelmi társaságok adományaiból és pályázatokból állnak.
A gyűlés résztvevői :Kocsik József aradi RMGE elnök,Dr Albert Ferenc egyetemi tanár
Temesvár,Kaba Gábor Zsombolya polgármestere,Kádár György ,Szijjártó Imre Újmosnicai

Gazdakör, Szőgyényi Szilárd és Szőgyényi Lajos Végvári Gazdakör, Dr Szatmáry Dezső
Temesvár, Dr Appeltauer Vilibáld Temesvár,Szilágyi Géza Újszentes polgármestere az
Újszentesi Gazdakör tagja ,Dr Fazakas Pál egyetemi tanár Temesvár,Mojzi Álmos egyetemista
Temesvár,Gálik Mátyás Újmosnicai Gazdakör vállalkozó,Kása Tibor Zsombolyai Gazdakör
elnök,Molnár Annamária a megyei szervezet munkatársa,Kiss Károly elnök
2001 június 27-én a megyei szervezet Szegeden tárgyal a Progress Alapítvány
vezetőivel. egy közös oktatói program elindításáról az Új Kézfogás Közalapítvány anyagi
segítségével,egy információs központ létesítéséről, a határ menti kapcsolatok elindításáról,
JÚLIUS
2001 július 11-én a megyei szervezet elnöke gazdaköri tagok csoportjával részt vesz
Csíkszentmártonban az RMGE elnökségének összejövetelén., amelyet összekötnek a Szegedi
Gabonakutató Kht által előállított vetőmagvak bemutatójával
Napirendi pontok :’1,Beszámoló a Temes és Arad megyei sikeres vetőmag támogatási
akcióról. Javaslat születik az akció kiterjesztésére egész Erdélyben.
2, Együttműködési lehetőségek a szegedi és martonvásári kutatókkal .
3,Beszámoló a magyar Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkárának Erdélyben tett látogatásáról. és az együttműködési lehetőségekről.
4, a Debreceni Gazda -expon való részvétel megszervezése
5,.Egy termőföld adatbázis létrehozása
2001 július 20-án a megyei szervezet egy gazdaköri csoporttal részt vesz a Szegedi
Gabonakutató Kht napraforgó hibridek bemutatóján.
AUGUSZTUS
2001 augusztus 3- folyóirat csereegyezmény jön létre az újszentesi Ferma című román
mezőgazdasági folyóirat és az Erdélyi Gazda között, amelyet a megyei szervezet valósít meg
havonta..
2001 augusztus 15-én megalakul Újszentesen a Művelődési Házban a Bánsági Magyar
Gazdák és Vállalkozók Egyesülete négy megye gazdái és vállalkozói részvételével ,ezek
Arad,Temes,Hunyad és Krassó-Szörény. megyék Az új szervezet tiszteletbeli elnöke Dr Albert
Ferenc ,elnöke Kiss Károly ,ügyvezető elnöke Kocsik József Aradról , A vezetőség tagjai
Aradról Molnár Gáspár ,Horváth István, Csomós István .Temes megyéből Szőgyényi Szilárd,
Kása Pál, Szabó János mérnők, Hunyad megyéből Szőcs Jakab és Sebestyén Mihály
Déváról,Ravasz Attila Krassó-Szörényből.
A
gyűlésen
részt
vettek
lugosi,
zsombolyai,
végvári,
újvári,
gátaljai,
torontálkeresztesi ,igazfalvi, aradi, pécskai, galsai, dévai, karánsebesi, boksai, gazdák és
gazdaköri tagok.
Ugyanakkor nem bomlik fel az RMGE Temes megyei szervezete.

2001 augusztus 17-én az RMGE megyei szervezet felhívással fordul a megye magyar
lakosságához amelyben segítségét kéri azon vagyon nyilvántartásába vételét mellyel a magyar
gazdaszervezetek és szövetkezetek bírtak a megye területén. Példának hozza fel a volt Vitamin
szövetkezet épületeit, amelyben akkor a Plafar vállalat működött, és az Ambrózy báró által
alapított volt Gazdasági Egyesület épületeit.
2001 augusztus 22-én nagy sikerű napraforgó hibrid bemutatót szervez a megyei
szervezet az Újmosnicai Gazdakörben. ,a Szegedi Gabonakutató Kht- val közösen. A
Gabonakutató részéről előadást tartott dr Kiss Tibor egyetemi docens ,kereskedelmi igazgató
aki ismertette a Szegedi Gabonakutató történetét és elmondta ,hogy a vállalatnak Temes
megyében 5 helyen Újmosnicán,Gátalján , Végváron,Keresztesen és Óteleken vannak
bemutató parcellái. s ,hogy a kukorica bemutatót valószínűleg Óteleken tartják meg. A
bemutatót Újmosnica polgármestere Arsene Emil nyitotta meg A bemutató sikeréhez
hozzájárultak az újmosnicai Győrfi,Kutasi, Kardos és Gyüge családok
Újra felvetődött egy a Szegedi Gabonakutató kht és az RMGE megyei szervezetének
szervezésében létrehozandó közös vetőmag termelő és értékesítő vállalat Betisem néven.
Ez irányban egy levelet küld a szervezet elnöke Franck József úrnak a Szegedi Gabonatermelő
és Kutató kht igazgatójához. az ügy elhúzódása miatt.
Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Temes megyei szervezete
Temesvár-Újszentes
TISZTELT FRANCK JÓZSEF IGAZGATÓ ÚR !!
Nagy örömünkre szolgált ezelőtt kb. 16 hónappal az,hogy rátaláltunk a Szegedi
Gabonatermesztési és Kutató kht-ra.
Találkozásunkat az segítette elő ,hogy négy romániai Csongrád megyével szomszédos
megye nevében az Új Kézfogás Közalapítványnál vetőmagvásárlásra 25.000 USD
nyertünk pályázat útján, amihez mi még hozzá tettünk 25.000 USD-t és evvel
vásárolhattunk Önöktől jó minőségű kukorica vetőmagot.
A behozott kukorica vetőmagnak sikere volt, ami arra késztetett,hogy
sűrűbben látogassuk meg a Gabonakutatót ,s így részt vehettünk nagy számban a
kalászosok ,a napraforgó, és a kukorica hibridek bemutatóin a Romániai Magyar
Gazdák Egyesülete részéről.

Ezen találkozások útján vetődött fel egy közös vállalat létrehozása mindkét fél
óhajának megfelelően .Ezúton jutottunk el Önhöz is ebben az ügyben ,amikor is mi olyan
meggyőződéssel jöttünk el Öntől,hogy ennek a közös gondolatnak jó jövője van.
Miért is lenne előnyös mindkét részre a közös gondolkodás,termelés és értékesítés ?
1, A szegedi potenciál kiterjesztése Romániában
2, Bővítené az eladások volumenét,biztos bevétel ellenében.
3,Könnyítené a kapcsolatokat a közös vállalat a két ország és a két eurorégió
között DKMT
4, Közös munkánk eredménye lehetne kitölteni azt az űrt ,amely ma a román
mezőgazdasági kutatásban létezik.
5,A szegedi tapasztalatok hozzá segítenék gazdáink lábra állását.
De sorolni lehet rengeteg előnyt,ezekről Ön is meg van győződve csak azt nem tudjuk
elképzelni,hogy miért nem lépünk tovább a konkrét úton ?
Talán gazdasági ,politikai vagy más természetű oka lenne ? El nem tudom képzelni,és
el nem tudjuk képzelni.!!
Igazgató úr , találkózásunkor olyan ígéretet kaptunk Öntől ,hogy sürgős
megfontolás tárgya lesz e kérdés, és jó irányú döntésről lesz szó.
Akkor én személyesen kértem Önt ,hogy legyen e kérdésben a minisztérium felé is
képviselőnk, amire Ön biztató választ adott. Akkor úgy éreztük,hogy közös úton járunk.
Jelzem a martonvásáriak konkrét tárgyalásokat kezdtek a központunkkal egy közös
vállalat létrehozására. Ők léptek!! A Kiskun kft. most tölti fel minden raktárát
vetőmaggal.,itt van a Pionir , és még sok hasonló számottevő vállalat ,csak Szegednek nem
lenne szabad kimaradni ebből a versenyből,hisz’ Önöknek mi a tavaly letettük a siker
alapjait avval,hogy a jó minőségű vetőmagot , jó kezekbe juttattunk –TemesvárKaránsebes-Déva-Arad négyszögben
Tisztelt Igazgató Úr !
Én bízom az Ön világos határozatában és remélem válaszként egy jó hírrel örvendeztet
meg minket.
Válaszát várva üdvözli és munkájához sok sikert és egészséget kíván
Kiss Károly mérnök
az RMGE országos elnökségének tagja
az RMGE TEMES MEGYEI szervezetének elnöke
2001 augusztus 30-án írja a Végvári Kisbíró c helyi újság a 3. számában
ALAKUL A GAZDAKÖR „ !!! Már a 2-ik számban is írta,hogy „MÉGIS LESZ
GAZDAKÖR !!!
2001 augusztus 31 én este újra alakul a Végvári Gazdakör amelynek kezdeményezői
Szőgyényi Szilárd,Tamássy Jenő, Szőgyényi Lajos, Tóth Rozália,
Valkay-Németh
György,Kádár Levente, és Kele István A gazdakör elnöke Szőgyényi Szilárd lett.
Az alakuló közgyűlésen részt vett Dr Albert Ferenc,Kiss Károly és Dr Szatmáry Dezső. A
hozzászólásokból kiderül,hogy Végváron a két háború között is létezett gazdakör , aminek a
30-as 40-es években a helyi református lelkész Zöld Mihály volt az elnöke.
2001 augusztus 31 –én az RMGE megyei szervezete felhívással fordul a megye
gazdáihoz búza vetőmag termelésére, szerződéses alapon
SZEPTEMBER

2001 szeptember- hírek érkeznek a megyei szervezethez a kiadott felhívásra amelyben
kérték az ingatlanok felleltározásához szükséges adatokat. Ezek szerint Igazfalván,
Újszentesen, Végváron,Újváron,Lugoson, Újmosnicán, voltak Hangya szövetkezetek.
Újmosnicán az épületeket is ismerik. Végváron a tagok névsora is létezik.
2001 szeptember 14-én a megyei szervezet 11 gazdaköri taggal vesz részt a Szegedi
Gabonakutató kht kukorica hibridek bemutatóján
2001 szeptember 16-án az RMDSZ Temes megyei szervezet vezetősége
megbeszélésre hívta az RMGE megyei vezetőségét A megbeszélésen az RMDSZ részéről részt
vesz Halász Ferenc megyei elnök és Marossy Zoltán alelnök, az RMGE részéről Dr Albert
Ferenc , Kiss Károly ,Molnár Annamária és Volloncs Ferenc A hasznosnak bizonyuló
megbeszélésen szóba került a két szervezet együttműködésének megszervezése
2001 szeptember 14-én az RMGE megyei szervezet 5 taggal részt vett a Bábolnai
Nemzetközi Mezőgazdasági Napok Kiállításon. ahol kapcsolatfelvevésre került sor több
magyarországi vállalattal és szervezettel.

A bábolnai kiállításon
-2001
szeptember- Az
Újszentesi Információs és Tanácsadói Központban
vásárolhatók az Erdélyi Gazda folyóirat számai,.a nem gazdaköri tagok számára ..
2001 szeptember 25-én Némedi Imre az Újszentesi Gazdakör alelnöke részt vesz az
„Ősz gyümölcsei „Temes megyei Állat Kiállításon saját tenyésztésű törzskönyvezett
keresztezett magyar tarka és Holstein tehenével és annak borjával, ahol III-ik. díjat nyer .A
díjat az első ellési kategoriában 20 tehén közül nyerte.
2001 szeptember 28 Elismert szakmai képesítést biztosító tanfolyam indítására tesz
felhívást közzé az RMGE megyei szervezete, az RMGE Maros szervezettel közösen .A

tanfolyam 6 hónapot tart és általános növénytermesztési és állattartási oklevelet biztosít 380órán keresztül. a résztvevőknek.
2001 szeptemberi számában a KEREK PEREC című végvári területi civil lapban
„Nyitott égbolthoz, nyitott füleket” c cikkében a következőket írja a Végváron megalakult
Gazdakörről .”................mikor ismeri fel a végvári gazdálkodó a kapitalista kor kihívásait, s
mikor szánja el magát cselekvésre?A kapitalizmus feltétele az,hogy az ember vagy képes a
létező versenyfeltétel kihívásokra válaszolni , vagy elbukik. A végvári gazdálkodó aki egyéb
jövedelemforrással is rendelkezik ,nem kimondottan a földből él. Elkapitalizálgathat..De a most
alakuló gazdageneráció fiatalabb tagjainak ,akik itt akarnak élni és megélni, netán jól élni, két
alternatívája van,vagy saját maga alakítja ki a korszerű nyereséges termelés privát vállalkozást,
vagy szövetkezik. Ha egyikre sem képes, elbukik, azaz eltengődik valahogy ,lehet hogy mint
szolga a saját földjén. Egyéb alternatíva csak az elvándorlás marad. E sorok írójának az a
személyes véleménye , hogy a ’89–es események óta ,most először történik olyan ténylegesen
civil kezdeményezés amely ha nem lesz elfuserálva mint az RMDSZ ,valóban tud tenni valamit
a végváriakért is .A RIVETO és a VÉGVÁRÉRT Alapítványok nem
probléma
megoldó ,hiánypótló civil szervezetek .De az RMGE TEMES megyei patronálása alatt a
közelmúltban megalakult Végvári Gazdakör amennyiben a megyei és az országos vezetők
tanultak a merevdészes /RMDSZ/ gyakorlatból s az Egyesület programjához híven
működik,változtathat a sajátos és szomorú végvári gazdasági állapotokon. De ehhez szükséges
a végvári gazdák pozitív hozzáállása .is..Kétség nincs: .diplomásai és a konzervativ
végvárizsáner miatt a végvári gazda magára maradt .Aki most nem lép behozhatatlanul
lemarad..A Gazdakör egy jelentkező szövetkezeti alternatíva ,és ebben a szövetkezésben az
az új,hogy az ember már jobban tudja ,hogy kikkel és miért szövetkezik. Aki figyelt az eltelt
évtizedben láthatta ,hogy kik kikkel és miért szövetkeztek. A végvári Gazdakör egy
szövetkezés lehet azokkal a diplomásokkal akik talán belátták ,hogy a falu nélkül nem
boldogulnak .A diplomát az is jelenti ,hogy az ember a Földön a földből is élhet,és az is
diploma ,hogy hogyan...................”
2001 szeptember 29-én , megtartja a Temesvári Kertbarátok Köre az utolsó
gyűlését 2001-ben amelynek témája „ Mit tettünk eddig és mit kellene tenni 2002ben ?”Ugyanakkor elhatározzák ,hogy jövő év február 8-án zöldség vetőmag csere –berét
szerveznek a tagság között. Szakmai könyvek vására is lesz .Az Újszentesi Agromec zöldség
mag bemutatót és vásárt tart.
2001 szeptember 30-án felhívást tesz közzé az Újszentesi Gazdakör a vállalkozások és
a gazdák felé ,hogy jelentsék be óhajukat, ha be akarnak kerülni az elkészült adatbázisba.
2001 szeptember 31-én Voloncs Ferenc közgazdász önkéntes munkával a az Agromec
igazgatója lett
OKTÓBER
2001 október 9-én a Szegedi Gabonakutató kht megtartja kukorica hibridjeinek az
Óteleki Gazdakörben. a bemutatóját. A sikeres bemutatón részt vett dr Kiss Tibor a
Gabonakutató kht kereskedelmi igazgatója dr Széll Endre a Gabonakutató szakembere,Dr
Fazakas Pál s az óteleki ,torontálkeresztesi, magyarszentmártoni,újmosnicai gazdakör tagjai és
a környékbeli gazdák.
2001 október- az újszentesi Agromec magyarországi búzavetőmagot forgalmaz a
gazdaköri tagoknak.

2001 október 11-én Szíjjártó Imre vöröscsárdai gazda kéri felvételét az Újszentesi
Gazdakörbe. A gazdakör tagjai közé veszi.
2001 október 13-án a megyei szervezet szakemberei ellátogatnak Végvárra ahol egy
újsághír alapján elkezdik Végvár mezőgazdaság fejlődési lehetőségeinek felkutatását.
Piackutatás elindítása, az istállók helyzetének felmérése,előtanulmány készítése,s a munkaerő
felmérése,pályázati lehetőségek felkutatása.
2001 október 15-én a megyei szervezet elnöke és az Agromec igazgatója Volloncs
Ferenc látogatást tesz Szegeden a Gabonakutató kht igazgatójánál Kiss Tibornál ahol a
következő gabona nagyüzemű fajtabemutatók, megszervezését javasolják a Bánságban:
-- Temes,Hunyad és Krassó- Szörény megyékben- tavaszi búza 1 fajta, zab 2 fajta, triticálé 2
fajta ,tavaszi árpa 3 fajta.
-- Arad ,Temes megyékben napraforgó : 2 x 7 fajta Temes, 2 x 7 fajta Arad , 1 x 7 fajta Krassó
-Szörény
--Temes, Arad, Krassó-Szörény és Hunyad megyékben: 7 kukorica ,3 cirok, 2 seprűcirok
Arad 7 kukorica 3 cirok, 2 seprűcirok, Hunyad 7 kukorica,3 cirok ugyanennyi KrassóSzörényben.
2001 október 15-én folyik a megyei gazdaszervezet bejegyzése Tóth Erika jogász
vezetésével.
2001 október 26-án az RMDSZ és a z RMGE megyei elnökei felhívással fordulnak a
megye magyarságához abban a témában ,hogy a 1/ 2001–es törvény alapján visszaigényelhetők
az 1945 március 6 és 1989 december 29 között elkobzott házak,telkek ,erdők, és
mezőgazdasági területek akkor is ha közösségi tulajdonban voltak.
2001 október 26-án az RMGE megyei szervezet ajánlatot kap Magyarországról
héjnélkülí tökmag ,étkezési napraforgómag és fénymag termesztetésére.
2001 október- szomorúan állapítja meg a z RMGE megyei szervezete,hogy a
megtermelt kukoricát nem érdemes betakarítani ,mert olyan alacsony az ára. Csak a beszállítás
kilonkénti költsége lenne 1200 lej ,s az átvevési ár alig 2200 lej /kg
2001 október –az újszentesi Agromec elkezdi a bio termesztéshez szükséges Bactofil
A és B magyar baktériumtrágyák forgalmazását.
2001 október az Új Kézfogás Közalapítvány közli az Újszentesi Gazdakörrel,hogy
egyetért az Agromec-re tett jelzálog törlésével mivel a szervezet teljesítette a kitűzött
feltételeket.
/mellékelve/

Megkezdődött 1996-ban és végződött 2001 októberében
NOVEMBER
2001 november 13-án az Újszentesi Gazdakör pályázatot tesz le az RMDSZ Temes megyei
parlamenti irodájához a következő címmel „ Mezőgazdasági információs iroda internet
költségeinek fedezete”

2001 november 22-én a Magyar Házban az RMGE megyei szervezete szervezésében
bemutatót és ismertetőt tart a Bactofil A és B-ről a magyarországi előállító ,a gazdaköri tagok
részére. Utána a megyei szervezet megtárgyalja a vetőmagtermelés kérdéseit,a 108/ 2001–es
kormányrendeletet,a tagsági könyv kiosztás kérdéseit,az információs iroda tevékenységét, és az
ezüstkalászos gazdatanfolyamok működésének elindítását.

2001 november 30-án a megyei szervezet elnöke részt vesz Kolozsváron az RMGE
országos elnökségének az összejövetelén:
Napirenden:A kedvezmény törvénnyel kapcsolatos
információk közlése. Az
egyesületek és alapítványok törvényének ismertetése .A 2002-es évi PHARE pályázatok
ismertetése. A román kormány 2002-évi támogatási rendszere. A 2001-2002–es évek
gazdatanfolyamainak megszervezése .A termőföld adatbázisainak helyzete megyénként.
2001 november 23-án szerződéskötési javaslatot indít el Temes megye gazdáihoz egy
magyarországi héjnélküli tökmag felvásárlója ,.az RMGE megyei szervezetén keresztül
A javaslatokat Újszentesen Szalay Miklós okleveles agrármérnök teszi a FOK-KOBAK kft
részéről,Zsebök Zsigmond okleveles kertészmérnök és Dr Bella Endre agrár közgazdasági
mérnök a Dukát 2000 kft részéről mint ügyvezető igazgató.
DECEMBER
2001 december 7-én az RMGE országos vezetőségi gyűlést tartott Kolozsváron
Megtárgyalásra kerülnek az egyesületek és szervezetek új törvényének hátrányai a szervezet
részére, A Temes megyei szervezet 6 helyet kap fiatal gazdák svájci kiképzésére.,elindítják
farmerképző tanfolyamok megszervezését. Új tagsági könyvek kiosztását kezdi meg az
országos szervezet.
2001 december 10-én az Igazfalvi Gazdakör tagja Nagy Ida cirok seprűket ajánl fel
eladásra
2001 december 7-én kapcsolatfelvételi javaslatot kap Szász Enikőn a Temes megyei
RMDSz elnökségi tagján keresztül az RMGE megyei szervezete a békésszentandrási
Mezőmag kft igazgatójától Gazsó Jánostól.
2001 december 18-án pályázatot tesz le a megyei szervezet az Új Kézfogás
Közalapítványhoz a következő címmel ” Vállalkozói tanácsadás megszervezése Temes
megyében „
2001 december 21 én a megyei szervezet gyűlésén ismertetik a Bactofil A és B
baktériumtrágyákat,javaslat születik sáfrányszeklice,
napraforgó/Iregi csíkos/héjnélküli
tökmag és sárgamustár termesztésének elindítására.
2001 december hónap folyik a tagsági könyvek kiosztása Torontálkeresztes 15 drb,
Végvár 10 drb, Igazfalva 10 drb, Temesvári Kertbarátok Köre 3 drb, Ótelek 30 drb, Gátalja 5
drb,Zsombolya 30 drb,Gyér 17 drb,Csene 7 drb,Lugos 10 drb,Újmosnica 5 drb,Gyertyámos
24 drb-t kér. új tagsági könyvekből..
Egy rövid ismertető az Újszentesi Gazdakörről és az RMGE Temes megyei
szervezetéről /mellékelve/

2002
JANUÁR.
2002 január 12-én a következő szövegű ajánlást adja a megyei szervezet nevében a
szervezet elnöke Varga Vencel fiatal gazdálkodónak, az illyefalvi Lám Alapítvány
iskolabizottságának
címezve.

AJÁNLÁS
Alulírott Kiss Károly mérnök az RMGE Temes megyei szervezetének elnöke ezúton
ajánlom az Illyefalvi LAM Alapítvány iskolabizottsága figyelmébe Varga Vencel fiatal
gazdálkodót Ötvösdről /Temes megye/acélból ,hogy felvegye a gazdaiskola téli
tömbkurzusára és felkészítse egy svájci gazdasági gyakorlatra.
Varga Vencel fiatal gazdálkodó, aki a család 14 ha földjén gazdálkodik de nincs
mezőgazdasági szakmai képesítése s a tanfolyamon lehetősége lesz a megszerzésére.
Azért is javasoljuk a tanfolyamra való felvételét, mert megyénkben a
szórványban, kevés magyar gazdának van farmeri képesítése:Varga Vencel fiatal
gazdálkodó szervezetünk tagja aki eddig is bizonyította ,hogy fogékony az újra.
Tisztelettel --aláírás.
2002 január 18-án bejegyzik a Temes Megyei Bíróságon a Bánsági Magyar Gazdák és
Vállalkozók Egyesületét /173 /2002 számmal/
2002 január 18-án délután 5 –kor tartja ez évi első rendes közgyűlését a Magyar Ház
civil termében a Temesvári Magyar Kertbarátok Köre .ahova elvárják tagjaikat és az
érdeklődőket.
2002 január 25-én az RMGE megyei szervezete bejelenti, hogy rövidesen az RMGE
Maros szervezettel közösen 6 hónapos szakmai tanfolyamot indít 380 óra előadással abban a
helységben ahol legalább 10 jelentkező lesz. A tanfolyam elvégzése után a hallgatók
Romániában elismert szakmai oklevelet kapnak. nővénytermesztési és állattartási szakmában.
2002 január 26-én az RMGE szervezet felhívást tesz közre a tagság felé, anyagi
támogatásra a Nagyszalontán kiadandó,egy Jubileumi Dokumentációs Kiadványsorozat 3
kötetből való kiadására ,”Az RMGE tevékenységének krónikája „ címmel.
2002 január 26-án Déván megalakul az első gazdakör Szőcs Jakab gazda házánál az
RMGE Temes megyei szervezete keretén belül .Az alapító tagok Elsösszer Oszkár, Vincze
János, Sebestyén Lajos,Kelemen Lajos gazdák .A Gazdakör elnöke Szőcs Jakab ,alelnöke
Sebestyén Lajos. Lett. Céljuknak tűzik ki újabb tagok toborzását és Gazdakörük bejegyzését.
Támogatást kérnek a jelenlevő Temes megyei elnöktől vetőmagvak és fajállatok
beszerzésének támogatására. és termelvényeik eladására A megyei szervezet nyilvántartásba
veszi azokat a Déva környéki falvakat ahol magyar gazdák élnek Csernakersztur,
Hosdát,Rákosd,Alpestes,Sztrigyszentgyörgy,Lózsád
FEBRUÁR
2002 február 1 és március 30 között az RMGE Temes és Arad megyei szervezetei
népfőiskolai előadásokat szerveztek Újszentesen., Aradon,Déván és Resicabányán „A családi
gazdaságok aktuális gazdasági kérdései a DKMT eurorégióban s a meglévő kérdések
megoldási lehetőségei a vidékfejlesztés keretében –termelés-felvásárlás- feldolgozás és
értékesítés.”címmel.
2002 február 4-én az Újszentesi Gazdakör megerősiti,hogy az akkori dátumtól kezdve
a gyűléseit minden hónap első hétfőjén tartja.

2002 február –Az újszentesi Agromec elkezdi a Szegedi Gabonakutató hibrid kukorica
vetőmagjait forgalmazni Különösen a nagysikerű Sztc 358-as jelzésűt .Ugyanakkor elkezdi
zöldségmagvak forgalmazását is. a tagság felé .Körzeti megbízottja lesz Demeter Lajos
Zsombolyáról
2002 február –a megyei RMGE által féléves ,svájci gyakorlatra javasolt ötvösdi fiatal
gazda Vencel Vilmos, elment Illyefalvára ahol előkészítőn és nyelvtanfolyamon vesz részt. Két
fiatalt a megyei szervezet ,egy végvári fiatal gazdát és egy temesvárit, dániai tanulmányútra
javasol.
2002 február 7-én a következő szövegű levelet küldi Gátaljáról Gyömbér László

Tisztelt Elnök Úr !
Gátalján a magyar gazdákat meghívtam egy összejövetelre a gazdakör által ,meg is
jelentek egy páran, sőt tagok is akarnak lenni,de mind említettem nekem nincs semmi
hivatalos papírom az alapszabályon kívül- Kérem elnök úr,hogy állapodjunk meg
abban ,hogy jussak én is hivatalos papírokhoz és tagsági könyvekhez. Kérem elnök
úr,hogy értesítsen ,hogy lesz támogatott vetőmag tavaszra,kukorica mag,napraforgó mag
és héjnélkülí tökmag ?
Tisztelettel Gyömbér László
Gátalján 20002 február 7-én
2002 február 8-án a Zsombolyai Gazdakör tagjai arról határoznak,hogy bővítik soraikat.
S ,hogy közösen szerzik be a tagság részére a vetőmagvakat és műtrágyákat.
2002 február 8-án tartja a 2002-es év első összejövetelét a Magyar Ház Civil Termében
a Temesvári Kertbarátok Köre a következő témával ” Mit tettünk eddig ,és mit kellene tenni
2002 –ben , hogy a kör tevékenysége hasznos legyen a tagjai számára ?” Az elnök
bejelenti ,hogy sikerült bejegyeztetni a Kertbarátok körét. A kör tagjai kifejezik azon
óhajukat ,hogy ők a Körbe azért jönnek ,hogy tanuljanak és ,hogy legyen egy olyan közösség
ahol jól érzik magukat.
A közgyűlésen megtartják az első , belső tagok közti zöldségvetőmag cserét,egy zöldség
és gyümölcstermesztési szakmai könyvbemutatót, s egy általános vetőmagvásárt amelyet az
újszentesi Agromec szervezett meg
2002 február 11-én Dr Albert Ferenc tart előadást az Újszentesi Gazdakör ezüstkalászos
gazdatanfolyamán
2002 február 12-én Csenén megalakul a Bega elnevezésű Gazdakör, elnöke Bihari
János ,titkára Urbán György, A tagok:Kardos Márton,Szalamájer Ferenc,Bihari János,Kis
István,Ozlánci Tibor,Urbán Géza,Biácsi Zoltán,Kovács Antal/ mellékelve a Jelen cikke/

Újsághír a Nyugati Jelenből
2002 február 14-én a megyei szervezetet felkeresi a Tokaj kht részéről kukorica
termesztési szerződés megkötése céljából Dr Szász Attila és Dr Szabó Csaba
2002 február 15-én szakmai bemutatót tart Újszentesen a budapesti Agrobió kft a
Bactofil A és B baktériumtrágyákról
2002 február 20-án az RMGE megyei szervezete megemlékezik dr Erdei Péter a
Szegedi Gabonakutató kht nyugalmazott főigazgatójának elhunyta alkalmával aki a bánsági
Nagyzsámon született,Temesváron végezte műszaki tanulmányait és Ő állította elő Szegeden
a Gk Öthalom búzafajtát.
2002 február 22-én eldől ,hogy a farmer tanfolyamot Óteleken szervezi meg a megyei
szervezet ahol már van 12 jelentkező. A házigazda az Óteleki Katolikus Gazdakör. További
tanfolyam indítására ad ki felhívást a megyei szervezet
2002 február -ujjá alakul a Torontálkeresztesi Gazdakör,elnöke Mészáros István. lett.

2002 február-tömegesen megindulnak a tagság hirdetései termékeik eladására a
Bánsági Magyar Gazda oldalain /cirok mag,cirokszál seprű kötéshez, hagymamag,
stb/Pusztakeresztúrról felajánlanak eladásra 120 kg hagymamagot .
2002 február kapcsolatba kerül a megyei szervezet Kanyó Péter agrármérnökkel
Gizellafalváról
2002 február- a megyei RMGE kedvezményes áron juttat kukorica vetőmagot
tagjainak. A kedvezményes árú kukorica vetőmagra a következő helységekben lehet
feliratkozni Újszentesen Zsóri Györgynél,Gátalján Gyömbér Lászlónál,Temesrékason Zserai
Mihálynál,Végváron
Szőgyényi
Szilárdnál,Újmosnicán
Mezei
Horváth
Attilánál,Torontálkeresztesen Mészáros Istvánnál,Szigetfalun Virág Jánosnál, Gyéren Tánczos
Antalnál,Lugoson Trautman Lajosnál, Igazfalván Boros Antalnál, Óteleken Szabó Csabánál,
Zsombolyán Kása Tibornál, Pusztakeresztúron Szabó Árpádnál,Déván
Szőcs
Jakabnál,Temesváron Varga Istvánnál,.Csenén Bihari Jánosnál,Ötvösdön Varga Vencelnél.
Karánsebesen Ravasz Attilánál.

2002 február 27-én gazdakört alakít Gyéren 23 magyar gazda. Elnök Drauer Miklós , a
vezetőségi tagok Portik Béla, Palatinusz Péter, Baranyai János,titkár Tánczos Antal,pénztáros
János Mihály Az ellenőrző bizottság tagjai Szelfus Imre,Lengyel György és Vajda Sándor
2002 február 28-án először gyűlnek össze a temesrékasi gazdák ,hogy megtárgyalják egy
gazdakör alapításának a kérdését. A gyűlésen részt vesznek Varga Ferenc,Miklós Béla, Búvár
József, Bodó Zoltán, Bába István, Zserai Mihály és Biczok József gazdák
MÁRCIUS
2002 március megkezdődik a lugosi és a gyertyámosi gazdakörök szervezése

2002 március 7-én gyűlést tart az alakuló Lugosi Gazdakör ahol részt vesznek a felső
Bega vidéki gazdák is .ahol kapcsolat kialakításról döntenek az RMGE megyei szervezetével.
2002 március 21-23-én a megyei szervezet küldöttsége részt vesz Gyulán a Hotel
Hőforrásban az Európai Akadémiai Alapítvány, a Konrad Adeanauer Stiftung szervezet
együttműködve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége által szervezett
szimpozionon, melynek címe „ A mezőgazdaság helyzete az Eu-csatlakozás tükrében „s ahova
több határon túli mezőgazdasági szervezetet hívtak meg .Többek között akikkel kapcsolatot
is vesz fel a Temes megyei küldöttség így :Domokos Lászlóval a Békés megyei önkormányzat
elnökével, Dr Kulcsár Lászlóval a MAGOSZ alelnökével,Farkas Máriával a Kolozsvári Rajka
Péter Vállalkozói Egyesület elnökével,Dr Csákány Csabával a Falusi Vendéglátók KözépkeletEurópai Szövetségének elnökével,Kovács Józseffel a Vajdasági Gazdakörök Szövetsége
elnökével Zentáról, Adein Barabással a Kárpátaljai Gazdakörök Szövetsége elnökével
Ungvárról,Botka Pállal a Felvidéki Gazdakörök Szövetsége elnökével és Dr Tóth Lászlóval a
Csongrád Megyei Gazdakörök Szövetségének elnökével .Itt előadásokat tartanak: Pál Tibor
aki az Európai Akadémiai Alapítvány főtitkára,Josef Ducha a Konrad Adenauer Stifting
budapesti kirendeltségének vezetője, az Új Kézfogás Közalapítvány, a Magyar Fejlesztési
Bank képviselői,Gubucz József Gyomaendrödről,Novák Imre a Veszprém Megyei Gazdakörök
szövetsége elnöke
2002 március 22 én eldől,hogy a második farmertanfolyamot Újszentesen indítja a
megyei szervezet
.
2002 március 23-án az RMGE részt vesz az első nyárádszeredai Nemzetközi
Mezőgazdasági, Kertészeti Kiállításon és Vásáron.

2002 március az újszentesi Agromec szerződést köt a Szegedi Gabonakutató Kht -vel
kukorica vetőmag előállítására

Demeter Enikő a Szegedi Gabonakutató kht munkatársa ellenőrzi a hibrid kukorica
vetőmag
táblát Csákon
A Szegedi Gabona Kutató kht-val kötött szerződés alapján őszi búza vetőmagot termel a
Újszentesi Agromec Csákon a Caritász Segély Szervezettel közösen

Volloncs Ferenc az Agromec igazgatója a csáki, őszi búza vetőmag táblát ellenőrzi
2002 március- pályázatot ad be a végvári József Attila Társulás a Bánsági Magyar
Gazdák és Vállalkozók Egyesülete segítségével -az Új Kézfogás Közalapítványhoz

„ A volt végvári kollektív gazdasági épületekben elindítandó sertés és szárnyas tartása”
A pályázat vezetője Dr Szatmáry Dezső állatorvos
A végvári József Attila Társulás 1991 október 25-én alakul meg. 345 családdal 768
részvénnyel,765 ha területtel, amiből 745 szántó és 20 ha kaszáló. Leltárukban van 4 traktor, 1
kombájn, 3 tárcsás borona, 2 vetőgép,
2002 március 26-án a megyei szervezet elnöke részt vesz az RMDSZ megyei
szervezetének az összejövetelén ahol a DKMT –keretében való együttműködés lehetőségeit
tárgyalják meg.
2002 március 27-én az újszentesi Agromec kapcsolatot teremt Mágori József makói
vetőmagvakat termeltetővel, s ugyanakkor folytatja a Temes,.Hunyad és Krassó-Szörény
megyei gazdák szegedi kukorica és napraforgó maggal való ellátását. Vetőmag jut Csenére,
Torontálkeresztesre, Gyérre, Rékasra, Végvárra, Ötvösdre, Zsombolyára, Ótelekre, Végvárra,
Újszentesre,Aradra,Újmosnicára,Dévára, Karánsebesre,Lugosra, Igazfalvára,
2002
március 28-án ezüstkalászos tanfolyami összejövetelt tart a Temesvári
Kertbarátok Köre ,ahol előadást tart Dénes István ötödéves egyetemi hallgató „A kiskertek
kártevőiről”
2002 március 27-én a Magyar Házban több mezőgazdasági szakember találkozott
az RMDSZ gazdasági alelnökével ahol aktuális mezőgazdasági kérdések vetődtek fel
amelyekre megoldási javaslatok is születtek.
ÁPRILIS
2002 április 5 –én tartja a Bartók Béla Líceum dísztermében a Temes megyei RMDSZ
a Területi
Képviselők Tanácsának gyűlését amelynek egyik napirendi pontja a
Szociáldemokrata Párttal kötött protokollum. A gyűlésen az RMGE megyei szervezete részéről
részt vesz az elnök.
2002 április 9-én az RMGE megyei szervezete pályázatot tesz le az Illyés
Közalapítványhoz a következő címmel.” A temesvári Agrártudományi Egyetemen románul
tanuló magyar nemzetiségű hallgatók a magyar szakmai nyelv elsajátítását elősegítő tanfolyam
szervezése
A pályázat tartalma:
Mivel a Temesvári Agrártudományi Egyetemen kb 100-.120 magyar diák tanul románul
és ezen ifjaknak semmilyen lehetőségük sincs
a magyar szakmai nyelv
elsajátítására ,szervezetünk az egyetem magyar tanárai ,kolozsvári,marosvásárhelyi és
csíkszeredai valamint magyarországi vendégtanárok segítségével magyar szakmai nyelv
elsajátítási tanfolyamot szervez 2002 május 1-től 2002 december 31-ig heti 3 órában összesen
72 előadásban és 10 gyakorlati órán, 3 nagycsoportban. 1,Általános mezőgazdaság,élelem
feldolgozást és kertészetet 2, Állatorvosi,állattenyésztési, biotehnológíai ismereteket 3,
Mezőgazdasági menedzsmentet és törvényeket ,mintegy 100 diák számára..A pályázat
tartalmazza
a szervezést ,a tanterv elkészítését,tanárok felkészítését, magyarországi
kapcsolatok kialakítását, szakmai nyelvi előadások megtartását,szakmai könyvek és lapok
beszerzését,látogatást Szegeden a Gabona Kutató kht-nál,a Gödöllői Agrártudományi

Egyetemen és
elkészítését ,

Hódmezővásárhelyen ,gyakorlati szakszótár és

szakmai dolgozatok

A pályázat célja:
Célunk a magyar szakmai nyelv elsajátíttatása,hogy a székelyföldről ideérkező
diák hazamenve magyarul is megtudja magyarázni a gazdának állata betegségét és
gyógyítását. Célunk magyar egyetemi kapcsolatok kialakítása ,ahol támogatást
nyerhetnének a magyar szakmai nyelv elsajátítására ,Fontos a magyarul való
gondolkodás megmentése ,mert diákjaink amellett ,hogy románul tanulják a
szakmát,románul is kezdenek gondolkodni és élni.
Kiszeretnénk használni ezt a lehetőséget arra ,hogy a Bánság magyar
mezőgazdasági hagyományait felkutassuk és közkincsé tegyük dolgozatok megírásával,
itt személyekre és szervezetekre gondolva mint : Ambrózy báró,Blaskovics Ferenc
kanonok,a Csekonics grófok, Mühle János kertész, vagy a több mint 100 éves gazdaköri
mozgalom megírása, a Hangya szövetkezetek története , a Temesvármegyei Gazdasági
Egyesület,s a Délvidéki Földművelők Egyesülete a Temes Megyei Gőzeke Szövetkezet.
2002 április 11-én meghívásra a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete
vezetősége találkozón vesz részt, a Temesvári Agrártudományi Egyetemen Willi Stachle
Németország mezőgazdasági miniszterével. A találkozó témája a német-román együttműködés
az élelmiszeripar és a mezőgazdaság terén.
2002 április 12-én a megyei szervezet 5 tagú küldöttsége részt vesz az országos RMGE
által Székelyudvarhelyen szervezett V. Agrofórumon. A fórumon részt vesz és beszédet mond
Verestóy Attila RMDSZ-es képviselő,Kelemen Attila szintén RMDSZ-es képviselő,Náznán
Jenő Maros megye mezőgazdasági igazgató,Dr Antal Attila Hargita megye állattenyésztési
igazgató és Sebestyén Csaba RMGE elnök Utána bővített elnökségi ülés.
2002 április 14-én Gyertyámoson 25 taggal megalakul a Gyetyámosi Gazdakör Elnöke
Oláh Sándor, a vezetőség tagjai: Órdodi Árpád mérnök, Fodor Károly, Ferencz Lajos, Nagy
Sándor pénztáros:Ébher Mária A felügyelő bizottság tagjai Farkas József, Farkas Florika, és
Pap Károly. Az alakuló gyűlésen részt vett: Dr Albert Ferenc és Kiss Károly.

2002 április- a száraz tavasz nehezíti a gazdák szántási és vetési munkáit
2002 április-az Újszentesi Agromec napraforgó termeltetésére szerződést köt több
gazdával. egy magyarországi vállalat részére.
2002 április- Molnár Annamária fiatal egyetemi végzős, mezőgazdasági mérnök, a
megyei szervezet munkatársa nyilvántartásba veszi a megyében élő mezőgazdasági
szakembereket..Mezőgazdasági mérnökök:Márton Géza Lenauheim,Kozma Béla Detta,Szabó
János Végvár, Sólya László Temesvár, Volloncs Loránd Temesvár, Dr Albert Ferenc Temesvár,
Kardos Márton Csene, Tóth András Végvár, Dósa Sámuel Temesrékas, Varga Jenő Aurelháza,
Kiss László Zsombolya, Fekete Imre Vöröscsárda, Dr Csősz János Temesvár,Márton József
Temesrékas, Ordódi Árpád Gyertyámos, Trautman Lajos Lugos, Molnár Annamária

Temesvár,Kiss Károly Újszentes, Kardos Márton Csene, Fazakas Pál Temesvár,Kanyó Péter
Gizellafalva, Barta Tibor Zsombolya.
2002 április 14-én a zsombolyai gazdák borversenyt tartottak Kaba Gábor polgármester
elnökletével. A vörösbor kategoriában a nyertes sorrend : Bános János,Bálint János,Horváth
János, Baráth György, Sipos József, Lukács Géza, Dürr Michael, Magyar Attila, Molnár Ferenc,
Sipos Ilona, Mészáros Nándor, Balogh László és Jakus István A fehérbor kategoriában : Molnár
Ferenc,Kiss László, Bakaity Imre, Bill János, Zsigalov Rókus, Visnyei Pál, Vass Tamás György,
Rákoczi György, Sipos János, Mészáros Nándor.A bográcsot Lingli László készítette.
2002 április- az Újszentesi Agromec több mint 7000 kg szegedi hibrid kukorica
vetőmagot forgalmazott. a gazdaköri tagoknak.
2002 április20 helyen
szervezi meg a Temes megyei
gazdaszervezet
Temes ,Arad ,Krassó- Szörény és Hunyad megyékben a szegedi kukorica és napraforgó
hibridek bemutatóját minden gazdánál 0,5 ha-on. és 5-5 hibriddel.
2002 április 24-én a megyei szervezet kapcsolatba lép a magyarországi Biokontroll
Hungária kht-val együttműködés céljával.
2002 április 27-én két busszal,több mint 100 résztvevő gazda vesz részt a megyei
gazdaszervezet szervezésében a IX-ik Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Kiállításon, ahol
részt vesznek, a Temesvári
Egyetem magyar
diákjai is.
A gazda résztvevők
Újszentesről,Lugosról,Csenéröl, Temesrékasról , Gyérről és Keresztesről..érkeztek.

Útban Hódmezővásárhely felé
2002 április 30-án kiadja a megyei szervezet az első igazolást magyar igazolványra

2002 május 31 –én Molnár Annamária munkatárs ,egy jobb fizetést biztosító
szervezethez szerződik.,de mint önkéntes tovább segíti a szervezet működését.
MÁJUS
2002 május az Újszentesi Agromec szerződést köt 162 ha napraforgó és repce
termeltetésére Zsombolyán,Gyéren ,Gizellafalván és Karányban.
2002 május 10 én az RMGE Temes megyei szervezete pályázatot hirdet fiatal
gazdálkodók számára -3 helyre svájci gyakorlatra 2003-ra ,amelyet a gyergyószentmiklósi
Caritás szervez..
A pályázat alapján az Újszentesi Gazdakör elnöke ajánlást ad Viezer Roland János végzős
mérnöknek a gyergyószentmiklósi Caritás által szervezett svájci gyakorlatra.”A gyakorlat
eredménye lesz bizonyára az is ,hogy az ott szerzett tapasztalatokat fel fogja használni a saját
és a közössége javára” ajánlattal.
2002 május 11-én rendezte meg Kolozsváron a z ERDÉLYI SZŐLŐHEGYEK
elnevezésű szőlészeti és borászati konferenciáját és borversenyét az RMGE országos
szervezete A konferencián és a borversenyen részt vettek a Temes megyei szervezetek
képviselői is. A borversenyen részt vett 2 zsombolyai gazda Kása Pál és Rákoczi György
valamint .Dózsa Sámuel temesrékasi bortermelő aki értékes két harmadik díjat nyert boraival.

A megyei szervezet első részvétele az országos borversenyen.
2002 május 24-én részvételi felhívást tesz közzé az RMGE megyei szervezete az I.
Kárpát medencei aratóünnepen és versenyen való részvételre a jugoszláviai Felsőhegyen, 2002
július 20-22 dátummal

2002 május 24-26 között a megyei szervezet tagjai részt vesznek a Búziáson
megrendezett virágfesztiválon ahol kapcsolatba kerülnek egy magyarországi vállalkozóval
akivel hosszú távú együttműködés alakul ki.
2002 május 25-én rendes közgyűlést tartott az RMGE megyei szervezete
ahol,megtárgyalásra kerültek a következő kérdések.:a gazdakörök tömeges bejegyzésének
megszervezése, lehetőség megteremtése arra ,hogy egyéni tagjai is lehessenek a megyei
szervezetnek, a biotermesztési lehetőségek ismertetése,a gyergyószentmiklósi Caritás
szervezet felhívásának ismertetése fiatal gazdák svájci gyakorlatára,Dr Albert Ferenc tanár úr
javaslatára megalakul a megyei szervezeten belül a szőlészeti,.borászati csoport Dózsa Sámuel
mérnök vezetésével és javasolja egy borverseny megszervezését Temesrékason. A következő
javaslatok születnek arra,hogy lehetőleg minden gazdakörben induljon el pályázati segítséggel
valamilyen tömeges termelés és feldolgozó üzem. Rékason a szőlészet és zöldségtermesztés,
Csenén
egy olajütő
elindítása, Újszentesen egy raktár és egy hűtőház
felépítése,Torontálkeresztesen egy kacsa és egy libafarm létrehozása, rövidesen elindul
Óteleken és Újszentesen a gazdaképző tanfolyam
Az RMGE megyei szervezetének vendége Komáromi Judit a Gödöllői Szent István
Egyetem doktorandusa aki kapcsolatot hoz létre a megyei szervezet és a Szabadkai
Parasztszövetség között.
A megyei szervezet emlékezteti tagságát,hogy a megyei szervezet szűkös anyagi
körülményei között is sikerült 25 drb fajkocát Magyarországról behozni és tagjainak eljuttatni,
nagy mennyi- ségű 50 % -ban támogatott kukorica vetőmagot szétosztani, ingyenes hibridek
bemutatóját megszervezni,s ingyenes
kiállítás
látogatásokat
megszervezni .a
Hódmezővásárhelyi Kiállításra
JÚNIUS
2002 június 1-2003 március 1 időtartammal pályázatot tesz le a megyei RMGE a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához” Gazdasági népfőiskolai oktatás
megszervezésére „
/ a tervezet szövege mellékelve/

2002 június 3-án bográcsvacsorára gyűl össze az Újszentesi Gazdakör az új központban

A terített asztal mellet a gazdaköri tagok és feleségeik
2002 június 4-én együttműködési megállapodást írtak alá a Csongrád Megyei
Agrárkamara

elnöke Hódi Pál és az Újszentesi Gazdakör elnöke, a kölcsönös gazdasági kapcsolatok
kialakítására és a Temes megyei magyar gazdák Románia Európai Uniós csatlakozásának
felkészítésére./ a megállapodás szövege mellékelve/

2002 június 5-re a megyei szervezet meghívja egy hideg sör elfogyasztására Temes
megye magyar mezőgazdasági szakembereit.
2002 június 7-én PHARE CBC Kisprojekt Alapra közös tükör pályázatot tesz le a
Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület és az RMGE Temes megyei szervezete amelyben
egy Mórahalmi Értékesítési Szövetkezet tipusú szövetkezet létrehozását indítanák el.
2002 június 28-án Temes megyei példák alapján szeretné az RMGE megyei szervezete
megalakítani egy ujtípusú termelői,felvásárlói és értékesítési szövetkezetet. Javasolják újabb
gazdakörök alakítását. Példának hozzák fel,hogy Paráczon .Omoron, , Sztancsófalván a két
világháború között is létezett gazdakör,Giládon gazdakör és népbank, Temesgyarmaton
földműves egyesület és gazdakör,Újmosnicán értékesítő,hitel és fogyasztási szövetkezet volt.
S,hogy Temes megyében már 1835-ben kezdenek megalakulni a gazdasági egyesületek pl a
Temes Megyei Gazdasági Egyesület amelyet 1902–ben újra szerveznek.
2002 június –a megyei szervezet
Gulyás Attila
kertészmérnökökkel tárgyal egy kertépítő csoport kialakításáról.

és

Rónai

Attila

JÚLIUS
2002 július 5-én Újszentesen Temes megyei magyar agrárszakemberek tartanak
tanácskozást a megyei szervezet szervezésében.
2002 július 19-Az Újszentesi Agromec elkezdi a szegedi Élet és martonvásári Magvas
búzavetőmagvak árusítását
2002 július –hazatér illyefalvi felkészítőjéről Varga Vencel ötvösdi fiatal gazda, aki
svájci gyakorlatra készül a még ezután leteendő vizsgája után.
2002 július 20-án Aradon részt vesz a megyei elnök a PHARE pályázatokat kiadó,
fogadó és elbíráló szervezet ismertetőjén
2002 július 20-én közgyűlést tartott a Torontálkeresztesi Gazdakör ahol elhatározták a
gazdakör hivatalos bejegyzését, tervezik egy 3-4 ha-os terület megvásárlását kacsa és lúd
tenyésztésre, 6 gazda úgy döntött,hogy részt vesz az óteleken induló farmerképző tanfolyamon
A megyei szervezet
közli a tagsággal,hogy szándékában áll egy termelői,felvásárlói és
értékesítési szövetkezet
létrehozása. Ugyanakkor felvetődik,hogy Torontálkeresztesen
hagyománya van a szövetkezeteknek.,itt volt valamikor dohány szövetkezet,Takarék és
Hangya szövetkezet. Az új szövetkezet amikor a háború után elindult mint a Hangya
szövetkezet örököse vette át az épületeket és felszereléseket.1949.ben 30 taggal indult újra. A
gyűlésen felszólalnak Mészáros István,Lajos György,Simon József, Vincze Tibor ,Simon
Ferenc. Vigh Károly

AUGUSZTUS

2002 augusztus 3-án megindul Óteleken és Újszentesen 51 jelentkezővel, több
mint 80 év után, az első magyar nyelvű mezőgazdasági szakmai tanfolyam. Újszentesen d.e
10 kor az Agromec épületében ,Óteleken d.u 14 órakor. a helyi iskola épületében a budapesti

Apáczai
Közalapítvány
támogatásával
Jelentkezők
vannak
Ótelekről,Zsombolyáról,Torontálkeresztesről,Gátaljáról,Újszentesről,Székelyhidról
(Bihar
megye) és Temesvárról.köztük fiatal gazdák mint Kádár György Újmosnicáról, Zserai Mihály
Temesrékasról,Szabó Csaba Ótelekről,Simon József Torontálkeresztesről s több nő is köztök
Nász Juliánna és két leánya Gátaljáról,Végvárról Tóth Rozália, Ótelekről Tamás Anna és
Gyertyámosról Oláh Anita..Az első magyar nyelvű szakmai tanfolyam előadó tanárai Dr Albert
Ferenc,Dr Appeltauer Vilmos,Dr Szathmáry Dezső,Molnár Annamária, mérnök,Szabó János
mérnők, Mojzi Álmos mérnök. Dr Fazekas Pál. egyetemi tanár

Az óteleki farmertanfolyam résztvevői 2002

Az újszentesi farmer tanfolyam résztvevői 2002

2002 augusztus 20-án a megyei szervezet szervezésében első ízben vesz részt
zsombolyai, lugosi és újszentesi gazdák 14 fős csoportja a Debreceni Farmer Expon és
Virágfesztiválon
2002 augusztus 22-én a hódmezővásárhelyi Hódmezőgazda Rt meghívására a megyei
szervezet részt vesz az ott szervezett kukorica és napraforgó fajta és hibrid bemutatón. S utána
tárgyalt a vállalat vezetőségével gazdasági kapcsolat felvételéről Majd megtekintette a
küldöttség a vajháti modern tehénfarmot ,ahol a lugosi gazdaköri vezető tagtársaival sokat
tanultak. Itt a szervezetet meghívták az augusztus 31- én a Hódmezővásárhelyi Gazdasági
Egyesülettel közösen szervezendő szántóversenyre és új tárgyalások elindítására..
2002 augusztus 23-án a megyei szervezet tagjai részt vesznek a Szegedi
Gabonakutató kht napraforgó fajta és hibrid bemutatóján
2002 augusztus 31 és szeptember 1 A megyei szervezet küldöttsége részt vett a
hódmezővásárhelyen megszervezett Országos Szántóverseny regionális szakaszán ahol
találkoztak dr Sóos Sándorral az Országos Szántóverseny Szövetség titkárával,Almási
Istvánnal Hódmezővásárhely polgármesterével és Huszár Lajossal a Hódmezővásárhelyi

Gazdasági Egyesület elnökével s ahol „mi is elbíráltuk a szántások minőségét. Kása Pál
zsombolyai gazda hozzáértésével aki még az eredmény hirdetés előtt elmondta,hogy szerinte
a legjobb szántást az 5-ös számú versenyző végezte .Eredményhirdetés után Huszár elnök úr
gratulált Kása Pálnak”

A szántóversenyre kész traktorok

SZEPTEMBER
2002 szeptember 2-án a BMGVE egy kéréssel fordul az Apáczai Közalapítvány
Kuratóriumához egy magyarországi tanulmányi kirándulás megszervezésének engedélyezését
kérve a farmertanfolyam költségére, a tanfolyam hallgatói számára.
2002 szeptember 27-én az Újszentesi Gazdakör készülve megalakulásának 90-ik
évfordulójára felhívással fordul a község lakósaihoz .A felhívásban egy kiállítás
megszervezéséhez való segítséget kér a telepesek által használt szerszámokból, akkori
írásokból, fényképekből, térképekből, háztartási eszközökből, a falu alapítás eszközeiből
Pályázatot írnak ki 10 milliós értékben egy dolgozat megírására, s egy újszentesi falumúzeum
felállítását. javasolják.
2002 szeptember 27-én a megyei szervezet képviselői részt vesznek Szarvason az
energiafű bemutatón

Az energiafű
OKTÓBER
2002 október 4 én az Újszentesi Gazdakör a szegedi Somogyi Könyvtárból többszáz
drb ajándékkönyvet kap. Dénes Attila munkatárs közbejárására.
2002 október 11-érkeznek az Újszentesi Gazdakörhöz az első adományok a kiállításra.
Értékes fényképeket ajánl fel Zsóri György, Ispán Bárdi és Toldi Piroska.
2002 október 30-án
.
/ Ez egy falcs meghívó,hogy a megyei szervezetet átengedjék a határon Nagyon
sok esetben csak így lehetett átmenni a román-magyar határon/
Csongrád Megyei Agrárkamara
Szeged Kossuth Lajos sgt 17
Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Temes Megyei Szervezete
Újszentes
Örömmel értesítjük Önöket,hogy a határ menti együttműködés keretében sikerült
megszervezni a romániai és a magyarországi farmerek Magyarország-Csongrád megyei
tanácskozását.
A két napos rendezvény időpontja november 4-5 , helyszíne Szeged illetve
Csongrád megye mezőgazdasági üzemei.
Ezúton szeretettel meghívjuk a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Temes
Megyei szervezetének 50 tagját a két napos szakmai tanácskozásra.
A Magyarországon való tartózkodás idejére a szállás és a teljes ellátottság
biztosított.

Szeged 2002 október 30
Haskó Pál
titkár.
NOVEMBER
2002 november 4 és 5-én kétnapos tanulmányi kiránduláson vesznek részt
Magyarországon az RMGE megyei szervezete által szervezett óteleki és az újszentesi
tanfolyam hallgatói. Összesen 49 személy
A tanulmányi kirándulást a budapesti Apáczai Közalapítvány támogatta. A tanulmányi utat a
Csongrád Megyei Agrárkamara vezetői szervezték. Személyesen Hódi Pál elnök,Haskó Pál
titkár, Kovács Ferencné és Erdélyi Klára .Első állomása Szegedi Gabonakutató kht Kiszombori
modern vetőmag feldolgozó üzeme ahol Demeter Enikő vezeti végig a gépsorokon a
résztvevőket. A következő látogatást a hódmezővásárhelyi Hódmezőgazda Rt- ben teszik ahol
Hatala Mihály termelési igazgató fogadja a látogatókat. Meglátogatják a sertés és kecske
farmot,találkoznak Huszár Lajossal a Gazdasági Egyesület elnökével és Kispál Ferencel az
ottani Gazdakör elnökével, akinél otthon a farmján is látogatást tesznek. Az egyetemen Dr
Csányi László egyetemi tanár fogadja látogatókat ahol Huszár Lajos ,Kispál Ferenc és Dr
Csányi László ismertetik a munkájuk és szervezeteik valamint az állattenyésztési fakultás
munkáját .A kiránduláson résztvevő több temesvári egyetemi hallgató közül van olyan aki azt
a véleményét mondja el,hogy a temesvári egyetemen eltöltött négy év alatt ennyi gyakorlati
tudást nem tanult .Másnap a következő állomás a kübekházi Állatszálloda ahol Szirovicza Éva
farmtulajdonos vezeti végig a csirkefarmon és a virágkertészeten a látogatókat .Mindenütt rend
és tisztaság fogad..A hallgatók megtudják ,hogy minden ami látható, pályázatok segítségével
épült fel. Mórahalmán Hódi Pál a Mórakert szövetkezet elnöke fogadta hallgatókat, aki
ismertette a szövetkezet létrejöttének történetét ,a zöldségeket csomagoló modern gépeket.
Az ebédet a Pótkerék Csárdában fogyasztja el a csapat, ahonnan egy 6000 négyzetméteren
termelő paprikát előállító gazdához mennek ahol 17 kg paprika terem egy négyzetméteren.
Mindenhol látszik a gondos munka ,a rend és az ebből fakadó jólét.
A látogatást egy mórahalmi borosgazda pincéjében fejezik be ,asztal mellett .borkóstolással

A farmerképző hallgatói a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési fakultáson

A Szirovicza állat-szálloda megtekintése Kübekházán.

2002 november- az Újszentesi Agromec megkezdi egy magyarországi Plesa típusú
óltóolló forgalmazását.
2002 november 20-án tartotta az RMGE országos elnöksége ülését. Marosvásárhelyen
Napirendi pontok:Az Erdélyi Gazda szerkesztési,kiadási és terjesztési problémái,RMGE
javaslatok az RMDSZ mezőgazdasági és vidékfejlesztési programjának kiegészítésére. A
román kormány terménytámogatói
rendszerének megtárgyalása. Fontos kérdés az
önszerveződés
kérdése. Pályázati rendszerek ismertetése. Az RMGE 2003 –as évi
eseménynaptárának az összeállítása
2002 november 23-án az RMGE megyei szervezete háromoldalú tanácskozáson veszi
fel a kapcsolatot és ír alá együttműködési szerződést a Szabadkai Parasztszövetséggel/Bajmok/
és a Csongrád Megyei Gazdakörök Egyesületével./Pusztamérges/ Szabadkán. A Temes megyei
RMGE részéről a résztvevők Dr Albert Ferenc,Voloncs Ferenc és Kiss Károly. A cél szakmai,
gazdasági együttműködés kialakítása,pályázatokon való közös részvétel. a DKMT eurórégió
keretében.
A meghívó szövege :
UDRUZENJA SELJAKA OPSTINE SUBOTICA
SZABADKAI KÖZSÉG PARASZTJAINAK EGYESÜLETE
Tisztelettel meghívjuk Önöket a civil szervezetünk által rendezendő

TRIBÜN-re
Mely a nemzetközi regionális kapcsolatok megalapozása érdekében jön létre.
Megtartására 2002 november 23-án szombaton 10 órai kezdettel kerül sor a
Szabadegyetem(Munkásegyetem,Jovan Nenad Cár –tér 15) földszinti amfiteátrumában.
TÉMA:
„ A további gazdasági kapcsolatok fejlődése a vajdasági mezőgazdaságban és a helyzete
az európai regionális fejlődésben.”
Meghívott vendégek :Tartományi Végrehajtó Tanács :Igor Kurjacski és Bacskulin
István
Községi Végrehajtó Tanács: Mirkó Ostrogonac és Szecsei Mihály Szabadkáról
Gödöllői Agrártudományi Egyetem : Komáromi Judit
A rokon szervezeteink Románia Magyar Gazdák Egyesülete Temes megyei
szervezete-Kiss Károly és dr Tóth László a Csongrád Megyei Gazdakörök Egyesülete
elnöke
Itt lesznek a paraszt egyesületeink vajdasági képviselői is Szabadkáról,Kanizsáról,
Temerinből,Topolyáról, Zsitistéről
Szíves megjelenését előre is köszönjük
Tisztelettel a Szabadkai Község Parasztjai Egyesületének elnöke
Kiss Árpád
A bevezető beszéd és az együttműködési szerződés szövege mellékelve

2002 november- a megyei szervezet felvállalja a gazdakörök bejegyzési költségeit.
2002 november 27-én RMGE vezetőségi gyűlés Újszentesen. Jelen van. Marossy
Zoltán megyei RMDSZ képviselő ,Mészáros István,Szabó János,Dr Albert Ferenc, Szijjártó
Imre, Dr Szatmáry Dezső, Szögyényi Szilárd, Tóth Rozália, Kiss Károly. A gyűlésen javaslatok
születnek,ismertető hangzik el a farmertanfolyamok menetéről,határozat születik arról,hogy
tárgyalni kell a gazdaköri vezetőkkel,
DECEMBER
2002 december 2-án egy javaslatot tesz le a megyei szervezet a Jelen c. napilaphoz a
következő címmel „ Javaslat több életképes és jövedelmező termelői és értékesítési
tevékenység elindítására Végváron Temes megyében „ / a javaslat szövege mellékelve/A
Jelen c.lap végváron tartott gyűlésén keresett kiutat a falu lakosságának akkori helyzetéből.
Ehhez kapcsolódott javaslataival a megyei szervezet.

,

2002 december 2-án Gazdaköri gyűlés az Újszentesi Gazdakörben. Napirenden a
tanfolyam menetének megtárgyalása,a tavaszi kampány előkészítése.
2002 december 8-21 között Németország főleg keleti részében ,mezőgazdasági
tanulmányúton vett részt Némedi Imre az Újszentesi Gazdakör alelnöke .A látogatásról
beszámolót tartott a gazdakör gyűlésén ,ahol többek között elmondta,hogy érdekességként
tapasztalta,hogy ott ahol jártak ha egy közösségben valaki fel akar szólalni egy gyűlésben,
bele ül a „ demokrácia székébe” s a beszéde alatt senki sem szólhat bele mondandójába, s ami
egyben a tisztelet jele is.

2003
JANUÁR
2002 január 17-én a tagok részére 7 hónapos faj tenyészkocákat hoz be a megyei
szervezet .
FEBRUÁR
2003 február 2
dolgoznak meg.

a Torontálkeresztesi Gazdakör

4 ha területet vásárol amit közösen

2003 február–a Gátaljai Gazdakör elhatározza a bejegyzést a Gátaljai Szent István
Gazdakör néven. Szervezők Gyömbér László biogazda és Nász Julianna
2003 február 12-én egy tájékoztató és segítséget kérő levél érkezik a Szabadkai Paraszt
Szövetségtől/mellékelve/

2003 február 14-Az óteleki és újszentesi szakmai gazdatanfolyam hallgatói részére Dr
Fazakas Pál egyetemi tanár agrotechnikából és géptanból írásos jegyzeteket készített s készül
az állattenyésztési jegyzet is a hallgatók részére. Közeleg a vizsga.!
2003
február-a
megyei
szervezet
felhívással
fordul
Detta,Nagyszentmiklós,Nagybodófalva, Magyarszentmárton, Nagycsanád, Óbéb, Varjas,
Búziás, Magyarmedves, Temesfalva, Omor, Nagyősz,Györöd, Csákova és Begamonostor
magyar gazdáihoz hogy csatlakozzanak a Temes megyében elindult gazdaköri mozgalomhoz .
2003 február 14-új elnököt választ a Temesvári Kertbarátok Köre Vincze István
temesvári kertész személyében.

2003 február Dénes Attila fiatal végzős kertész mérnök a megyei szervezet
munkatársa lesz.
2003 február 17-én az RMGE megyei szervezete és a magyarországi Agrobio Kft egy
éves hivatalos romániai tesztelés után forgalomba hozza a Bactofil A és B baktériumtrágya
készítményt és bemutatót szervez meg a Temes Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság
nagytermében az igazgatóság mérnökeinek
2003 február 21- a Gátaljai Szent István Gazdakör új vezetőséget választ. Elnök
Gyömbér László,alelnöke Nász Juliánna, pénztárosa Pálosi Irén az ellenőrző bizottság elnöke
Nász Béla.
2003 február 23-án gyűlést tart az Igazfalvi Gazdakör. Napirenden a tavaszi vetési
kampány előkészítése. és új vezetőség megválasztása .Elnök Dr Zelei Imre, alelnökök Nagy
Ida és Boros Antal,Gergely Elemér könyvelő, Szabó. Béla .titkár ,János Éva pénztáros A
gyűlésen 25 gazda vett részt.
2003 február 28-án a Magyar Házban a Temesvári Kertbarátok Körében
zöldségvetőmag bemutatót tartott a szentesi Szentes-mag Kft.
2003 február-március az Újszentesi Agromec székelyföldi Desiré burgonyavetőmagot
forgalmaz a gazdaköri tagoknak.
MÁRCIUS
2003 március 2-án vasárnap Óteleken a szakmai tanfolyam résztvevői és más helységek
gazdái nagy számban vettek részt Huszár Lajos úr a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület
elnöke , sertéstenyésztésről szóló előadásán. Az előadást az Óteleki Katolikus Gazdakör elnöke
Szabó Csaba és Szabó János mérnök szervezte meg. Itt határozat születik
fajkocák
behozataláról Magyarországról. és az RMGE-n belül létrehozzák a sertés tenyésztők
szervezetét.

2003 március 7-én a Gátaljai Szent István Gazdakör a következő felhívással fordul a
helyi Gátaljai Helyzetkép című lapban.” Tudatjuk,hogy a Temes megyei magyar gazdák
szervezkedése megindult ,mert csak közös összefogással tudunk helyzetünkön változtatni.
Ezért megalakult a Gátaljai Szent István Gazdakör is ,mert bűn lenne ,hogy mi gátaljaiak
a közösből kimaradjunk.
Kérjük mindazokat a magyar gazdákat akik bármilyen nagyságú földterülettel
rendelkeznek csatlakozzanak a húsztagú gazdakörünkhöz.
További felvilágosítást az utca felelősőktől kapnak A vezetőség”
2003 március 7-én az Újmosnicai Fraternítás Gazdakör tagjai összegyűlnek megvitatni
a gazdakör tevékenységében fellelhető negatív jelenségeket.
2003 március 14-én előadást tartott A Borcea egyetemi tanár a Temesvári Kertbarátok
Körében a zöldségek betegségeiről.
2003 március 14-én befejeződik és 16-án sikeresen vizsgázik 80 év után először
magyarul ,az óteleki és újszentesi két tanfolyam 54 hallgatója a temesvári frissen felavatott
RMDSZ Kós Károly Közösségi Központban. A távolról érkező hallgatókat a Gyérről induló
busz hozza fel Temesvárra, útközben felvéve az ott várakozó hallgatókat.
A vizsgáztatást a z RMGE Maros testvér szervezet akreditált vizsgáztató bizottsága
végezte. A tanfolyamot az Apáczai Közalapítvány támogatta. A sikeres vizsga a temesvári
magyar vendéglőben ért véget. Itt határozat született arról .hogy az új 54 okleveles farmer
ezután rendszeresen fog találkozni más-más helységben.
A két tanfolyam végzősei:Apró Éva,Apró Juliánna, Beke Zoltán Attila, Benkő József,
Berar Ljubinco, Biró János ,Biró László, Cernescu Constantin, Császár József, Kádár
György,Kiss Attila,Kovács Lajos, Kuti Klára,,Lajos György, Magyar Attila, Magyar
Csaba, Mészáros Andrea,Mészáros István, Mezei Árpád, ,Nagy Sándor, Nász
Juliánna,Pósa Anna, Pósa Ilona, Rad Erzsébet, Szabó Csaba Zoltán, Szőgyényi Szilárd,
Takó Ferenc, Vincze Andrea,Vincze István,Tóth Rozália,Talpai Gábor, Varga Szilárd,
Simon József, Vajda Zoltán, Simon Ferenc, Muresan József, Ispán Bárdi, Schmidt Lajos,
Bálint János, Tamás Anna, Jenei Anna, Varga József, Gábor József, Sipos Zoltán,
Szalamájer Ferenc, Borbély Mátyás, Táncos Antal, Portik Béla, Dobre Dániel, Urbán
Géza, Zsóri György,Szijjártó Imre, Tóth Péter István, Tamás György.

A farmer tanfolyam résztvevői vizsga előtt

A farmert tanfolyam tanárai és hallgatói a vizsga után

A tanfolyam végzősei 2003

ÁPRILIS

2003 április 7-én Vastag Imre kiveszi az első könyveket az újszentesi gazdakör
könyvtárából „-Magyarországi sertésfajták,-- Sertéshizlalás,--- Mesterfogások Bálint Gazda, --Baromfitenyésztés,---A szántóföldi növénytermesztés” címek
2003 április 14- a lugosi gazdák elhatározták ,hogy Bálint Gazda néven jegyzik be
gazdakörüket.
2003 április s az oteleki gazdák 700 ha –ra közösen szerezték be Szegedről a Sz.tc 358as hibrid vetőmag kukoricát.
2003 április 25-én tartja közgyűlését az Újszentesi Gazdakör ,ahol a kukorica vetések
kérdését tárgyalják meg.
2003 április –Temesrékason is folyik Zserai Mihály és Dózsa Sámuel munkája nyomán
a gazdakör szervezése
2003 április –a Gátaljai Gazdakör 200 ha területre szerezte be közösen a kukorica
vetőmagot.
2003 április-szegedi hibridkukorica bemutatót hoznak létre az igazfalvi,csenei, oteleki,
újszentesi, rékasi, lugosi gazdakörökben.
2003 április - sikeresen vizsgázott Kilyénfalván az RMGE megyei szervezete által 6
hónapos svájci gyakorlatra küldött fiatal ötvösdi gazda Varga Vencel .aki okleveles farmer lett.
2003 április 27-én az RMGE megyei szervezete szervezésében lugosi, igazfalvi,
csenei, újmosnicai,gyéri,újszentesi gazdák részt vesznek a X. Jubileumi Hódmezővásárhelyi
Állattenyésztési Kiállításon Az eddig tartott 10 kiállításon ez a hatodik csoportos részvétel.
amin eddig kb 300 magyar gazda vett rész összesen, Temes megyéből. Az eddig is részt vett
gazdák az úton hazafelé beszámoltak arról,hogy mit láttak és milyen eredményeket értek el a
kiállításokon tapasztaltak segítségével. Például Kovács Bálint a lugosi gazdakörből
elmondta,hogy amióta jár a kiállításra és felhasználja az itt tanultakat, egyre több tejet tud
kifejni .és értékesíteni.
A kiállítás megtekintése után csoportos látogatás szerveződik Nagy József makói
gépészmérnök farmjára ahol a több lábon való állás ékes példáját és a tudatos gazdálkodást
tapasztalják a gazdák
A kiállításon részt vesz 3 egyetemi hallgató is a Temesvári Mezőgazdasági Egyetemről

Útban Hódmezővásárhely felé
2003 április 28-án új elnököt választ a Gátaljai Szent István Gazdakör Lovász Antal
személyében.
MÁJUS
2003 május 3-án Dr Széll Endre a Szegedi Gabona Kutató kht részéről Óteleken a
környék gazdaköri tagoknak előadást tart a kukorica hibridek termesztéséről

Csoportkép az előadás után
2003 május 11-én találkoztak első alkalommal a farmertanfolyamot végzett hallgatók
Torontálkeresztesen.
Előadást
tartott
Dr
Albert
Ferenc
tanár
úr
a
piackutatásról,termelésszabályozásról, értékesítésről. A résztvevők elhatározzák ,hogy a
következő összejövetel Zsombolyán lesz augusztus első vasárnapján.

Előadó Dr Albert Ferenc egyetemi tanár
2003 május 17-én tartotta az ERDÉLYI SZŐLŐHEGYEK szőlészeti és borászati
konferenciáját és versenyét az RMGE országos szervezete Nagyváradon. Az összejövetelen a
Temes megyei szervezet is részt vett. Ismertetés hangzik el Dr Csávossy György „ Jó boroknak
szép hazája Erdély” című szőlészeti-borászati nagy monográfiájáról. A szerző bánsági
születésű A könyv adataihoz a megyei szervezet is hozzájárult Dr Appeltauer Vilmos
gyűjtőmunkáján keresztül.
GYARMATA
1950 után
-1978 –ban a szőlő összterülete a z ottani állami gazdaságban 404 ha
-A szőlő telepítések évei 1951,1978,1980,1987,
-ültetési távolságok 2,20 a sorok között és 1 m a tövek között
-támrendszer :huzalos támrendszer,beton cölöpökkel
-metszési mód:csap hajtással
-művelési
eljárások
szántás,kapálás(ekézés)
tárcsázás,
daraszolás,
kötőzés ,permetezések,szedés,feldolgozás
-fajták Saszla 70 %,Olasz Riesling, Afus-Ali, Hamburgi muskotály,Királyleányka,
Aligote, Ottonel muskotály és Cabernet Sauvignon.
-1989 előtt a legnagyobb szőlőterület 68 ha.
-a szőlő dülők nevei Lukin és Sárád
Az adatokat szolgáltatta Tempe Melánia mérnök.
2003 május 16-én gyűlést tartott az RMGE országos elnöksége Nagyváradon.
Napirendi pontok:Az RMGE fenntartja irodáját a budapesti
Földművelésügyi és

Vidékfejlesztési Minisztériumban ahova az RMGE tagjai kéréssel fordulhatnak. Sürgetni kell
a gazdakörök bejegyzését,.javaslat hangzott el,hogy az RMGE az RMDSZ listáján indítson
parlamenti képviselőjelöltet. a választásokon, A megyei szervezet ugyanakkor egy rövid
beszámolót készít.

JÚNIUS

2003 június 2-án rendes havi közgyűlést tart az Újszentesi Keresztyén Gazdakör. a következő
napirendi pontokkal:10-ikére egy küldöttet kiküldeni az RMDSZ TKT-ra,a biodízel kérdés
megtárgyalása,a 90-éves évfordulóra egy gazdaköri zászló elkészítése,gáz és víz helyzet
Elkezdik a gázbeszerelést

Két gázszerelő gazdaköri tag Mihály Zoltán és Zsóri György
2003 június 12-én meghívásra az RMGE megyei szervezete első alkalommal részt vesz
Szegeden kiállítóként a II. EUROLAND 2003 szakkiállításon. Kiállításra kerülnek először a

temesrékasi borok Dózsa Sámuel pincéjéből Merlot és Cabernet Sauvignon-, a hidegsajtolású
napraforgó olaj ,8 kilogrammos sertés sonka és szalámik ,sütemények a Csáki Caritástól,
a zsombolyai Kabor kft fa játékai, a nagycsanádi nagysíkerü friss juhsajt és az Erdélyi
sütödében készült friss házi kenyér,A bemutatott termékeinknek nagy sikerük volt, és több
érdeklődő kérdezte,hogy hol lehet vásárolni ezen árukból nagyobb mennyiséget- Legfőbb
tapasztalat,hogy a gazdának nem csak jó termelőnek ,hanem jó piaci eladónak is kell lennie.
A kiállítást segítették Hódi Pál a Csongrád Megyei Agrárkamara elnöke,Haskó Pál titkár és
Kovács Ferencné Nagy siker volt !/a meghívó mellékelve/
A megyei szervezet bemutatkozása

2003 június 12-én a II. Euroland kiállításon ajánlatot kapott a megyei szervezet
arra,hogy a híres szegedi Paprika kft
a megyei szervezet érdeklődő gazdáit paprika
termesztésére és feldolgozására tanítja.

2003. június 19-én pályázatot nyer a BMGVE a szegedi Esély a stabilitásra
Közalapítványnál a következő címmel „Együtt az Európai Unió felé” amelyben részt vesz a
Szabadkai Parasztszövetség és a Csongrád Megyei Agrárkamara Oktatási kht-ja
2003 június 20 hivatalos bejegyzésre kerül a lugosi Bálint Gazda Gazdakör ahol az
új elnök Kovács Bálint lesz.
2003 június
22 –én a
megyei szervezet meghívásra egy küldöttséggel
újszentesi,keresztesi és lugosi gazdákkal, részt vesz a Szegedi Gabonakutató búza
fajtabemutatóján.
2003 június 18-án a következő elismerő levelet kap az RMGE Temes megyei szervezete
a Csongrád Megyei Agrárkamara titkárától.
ELISMERŐ LEVÉL a ROMÁNIAI MAGYAR GAZDÁK EGYESÜLETÉNEK
Tisztelt Kiss Károly úr !
Ezúton szeretnénk megköszönni részvételüket a Csongrád Megyei Agrárkamara
standján a II. EUROLAND
Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmíszeripari
Szakkiállításon ,valamint ,hogy színvonalas megjelenésükkel hozzájárultak ahhoz ,hogy
az Agrárkamara standja elnyerje Csongrád megye Önkormányzatának megtisztelő
különdíját
További sikeres együttműködésünk reményében
Tisztelettel Haskó Pál titkár
Szeged 2003 június 18
2003 június 23-án aláírják az RMDSZ és a Szociáldemokrata párt Temes megyei
szervezetek elnökei azt a politikai megállapodást amelyben először határozzák meg,hogy
szükség van arra,hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki a Temes Megyei Mezőgazdasági
Igazgatóság és a megyei RMGE között Erre a megyei szervezet a következő javaslatokat teszi
le:
A magyar mezőgazdasági szervezetek javaslatai:
A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete és a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók
Egyesülete a következő javaslatokat teszi le avval a céllal ,hogy azok bekerüljenek az
SZDP és az RMDSZ között 2003-ra szóló protocollumba. Avval a céllal ,hogy
szervezeteink aktívabban részt vehessenek a román társadalom fejlesztésében a
következő célok megvalósítását tartjuk fontosnak:
1, Egy együttműködési megállapodás megkötést javasoljuk szervezeteink és a Temes
Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság között, amelynek alapján az Igazgatóság szakmai
tevékenységében partnerek lehetünk.
2, Javasoljuk,hogy a Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság és annak szakmai szervei
ismerjék el, a hivatalosan bejegyzett megyei és helyi szervezeteinket akkor amikor
támogatásokat juttatnak a termelőknek a törvények alapján.
3,Javasoljuk,hogy egy szakembert foglalkoztassanak szervezeteink tagjai sorából, aki a
nonprofit szervezetek
specifikus
kérdéseivel fog foglalkozni a termékek
termelése,feldolgozása , és az értékesítése ,valamint az anyanyelvű tanácsadás terén.

4,Javasoljuk,hogy a mi szervezeteinket is foglalják be DKMT szervezet határokon
átnyúló tevékenységébe .
5,Javasoljuk,hogy szervezetünk egy képviselőjét tanácskozási joggal vegyék be a
Temes Megyei Vidékfejlesztési Igazgatóságba.,a SAPARD és a PHARE bizottságokba.
6, Javasoljuk,hogy a szervezeteinkkel egy megkötendő protocollum alapján a Megyei
Mezőgazdasági Tanácsadói Hivatal tagságunk részére szervezzen anyanyelvi szakmai
előadásokat A meglévő törvényes keretek között szervezeteink hallgatókat,és előadókat
biztosít a Tanácsadói Hivatal pedig biztosítja a törvényes kereteket és okleveleket ad ki. a
sikeresen vizsgázok számára.
Javaslatainkat abban a reményben fejezzük be ,hogy a felsorolt kérdéseink
bekerülnek a protocollumba és mindannyiunk javára megoldást is fognak nyerni .
Az RMGE részéről
Kiss Károly mérnök

a BMGV részéről
Dr Albert Ferenc

JÚLIUS
2003 július 1-jén a megyei szervezet munkatársa lesz Mészáros Orsolya
közgazdász.

fiatal

2003 július 4 - az Újszentesi Gazdakör elkezdte egy takarmányt daráló és keverőgép
felszerelését.
2003 július 10-én a megyei szervezet pályázatot tesz le a következő címmel az Új
Kézfogás Közalapítványhoz”Egy egészséges magyarságtudat kialakításáért a bánsági
falvakban.”(népfőiskolai oktatás) mellékelve /

2003 július az újjáalakult Igazfalvi Gazdakör bérbe vett a tanácstól ,egy a falu
központjában levő helyiséget, amelyet kitakarított és kimeszelt ,s ahol péntekenként tartják
összejöveteleiket
Tervezik borjúhizlalda elindítását, a pincében gomba termesztését
2003 július 11-én az RMGE Temes megyei szervezete meghívást kap az Arad Megyei
Kereskedelmi ,Ipari és Agrárkamarától a XIV.ik AGROMALIM kiállításra.
2003 július 23-án az RMGE megyei vezetősége tárgyalt a Megyei Mezőgazdasági
Igazgatóság igazgatójával a Temes megyei SZDP és az RMDSZ megállapodása alapján.
A küldöttséget Oprea Nicoale igazgató fogadta ,amelynek tagjai voltak Szijjártó Imre,
Mészáros István ,Szőgyényi Lajos,Dr Appeltauer Vilmos és Kiss Károly
Megtárgyalásra kerültek a következő javaslatok:
1, Ismerjék el gazdaköreinket olyan nagyüzemű szervezeteknek amelyeket az állam támogat.
2,A gazdaköreinkbe tartandó ezüstkalászos tanfolyamok állami elismerését kérve úgy ,hogy
az ott vizsgázok szakmai elismert oklevelet kapjanak. A megyei szervezet legyen meghívva az
Igazgatóság gyűléseire és viszont.
3, Ezúttal a megyei szervezet meghívta az Igazgatóság keretében dolgozó mérnököket egy
EU-s csatlakozási előadásra.
4, A megyei szervezet javasolta,hogy legyen az Igazgatóságon egy magyar alkalmazott aki a
nonprofit szervezetekkel tartaná a kapcsolatot.

5,Az igazgató kérte,hogy a megyei szervezet tagsága vegyen részt az ősszel tartandó
mezőgazdasági kiállításon amelyre rajtunk keresztül meghívta a mórahalmi Mórakert
Szövetkezetet is árujának bemutatójára.
2003 július 24-én az RMGE megyei szervezete közbenjárásával felújítja az 1996-ban
megkötött együttműködési megállapodását a Csongrád Megyei Agrárkamara és a Temes
Megyei Kereskedelmi ,Ipari és Mezőgazdasági Kamara. Ez alkalommal ellátogatott a temesvári
kamara elnöke a Mórahalmi Mórakert szövetkezetbe ahol Hódi Pál elnök fogadta .Javaslat
születik arról ,hogy ősszel a temesvári Mezőgazdasági Kiállításon bemutatkozzon a Mórakert
Szövetkezet áruival.
2003 július 24-én üzleti terv-vázlatot készít az Újszentesi Gazdakör egy Hangya típusú
szövetkezet megalakítására. /mellékelve/

2003 július 25-én szakmai összejövetelre gyűltek a Torontálkeresztesi Gazdakör tagjai,
ahol meghallgatták Nagy György József makói gépészmérnök ismertetőjét az Eu-hoz való
csatlakozás magyar tapasztalatairól,a magyar szövetkezeti mozgalom fellendüléséről és az őszi
kampány kérdéseiről.
2003 július 28-án A megyei szervezet betartva ígéretét , a Temes Megyei
Mezőgazdasági Igazgatóság szakemberi részére két előadást szervez magyarországi
előadókkal , amelyen részt vesz Oprea Nicolae mérnök - igazgató is, az Eu-hoz történő
csatlakozás témájában. A z egyiket tartja Hatala Mihály a Hódmezőgazda
termelési
igazgatója „ Magyarországi Eu-hoz történő csatlakozási tapasztaltok.” , a másik előadást
Daoda Zoltán tartja” A csatlakozás előnyei és hátrányai „címmel

A megyében dolgozó mérnököknek tartott Eu csatlakozási előadás
AUGUSZTUS
2003 augusztus 3-án tartották Zsombolyán a farmer tanfolyam végzősei III.
találkozójukat. A találkozót köszöntötte Kaba Gábor Zsombolya polgármestere. A határozat
szerint a következő találkozó Újszentesen lesz megtartva.
2003 augusztus 10-én Szijjártó Imre a szervezet vezetőségi tagja részt vett
Kalácsafürdön a Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság által szervezett búza értekezleten,.
ahonnan nagyon rossz véleménnyel jön el.,mert a szervezők preferenciálisan választották ki a
kitüntetendő termelőket. S ugyanakkor nagyon nacionalista felhangú volt az egész. Az
igazgatóság által bejelentett az éví hektáronkénti búza átlagtermés a megyében 3290 kg volt.
Első díjat a karáni kereskedelmi társaság kapta az elért 5600 kg/ha termésért.

SZEPTEMBER
2003 szeptember 14-én a megyei szervezet küldöttsége Nagy György József mérnök a
makói Marosvidékí Értékesítő és Beszerző Szövetkezet meghívására részt vett a Makói
Hagymafesztiválon ,ahol kapcsolatba került
több mezőgazdasági vállalkozóval,találkozott
Kispál Ferenccel a Csongrád Megyei Gazdaköri Egyesület elnökével akivel egyességet kötöttek
arról.,hogy őszire megkezdik a két megye gazdaköreinek cserelátogatásait és Kiss Árpáddal
a Szabadkai Parasztszövetség elnökével akivel közös pályázat letevéséről egyeztek meg

Az első Makói Hagymafesztiválon Kispál Ferenccel,Volloncs Ferenccel és Nagy György
Józseffel
2003

Aradon a” Határon átnyúló gazda találkozó .
2003 szeptember 22-az RMGE megyei szervezete szervezésében Aradon a lugosi Bálint
Gazda,az Újmosnicai Fraternitas és a torontálkeresztesi Torontál Gazdakör tagjai vettek részt
az RMGE országos szervezete által megtartott” Határon átnyúló gazda-gazda konferencián”
Ahol a következő előadások hangzottak el .Jakab István a Magyarországi Gazdakörök és
Szövetkezetek Országos Szövetsége elnöke részéről” A magyar gazdák az Eu - csatlakozás
előestéjén.”dr Szekeres Zsolt „Az Eu szabályozások rendszere„Palotás János „ A közös
pályázati lehetőségekről” és dr Szél Endre „ A minőségi vetőmagvak közös előállítási
lehetőségeiről” Az összejövetel után a résztvevők testületileg megtekintették az aradi
Agromalim mezőgazdasági kiállítást.
2003 szeptember Pályázat letevése az Esély a Stabilitásra Közalapítványhoz-------2003 szeptember 27- a megyei szervezet részt vesz az RMGE országos elnökségi
gyűlésén ahol a gazdatársadalom politikai képviseletéről döntenek:Megyei szervezetünk első
alkalommal kifejezi azt a nézetét,hogy nem kéne belekeveredni a választási harcokba , mert
nincs esély a képviseletre.
OKTÓBER
2003 október 3- az RMGE megyei szervezete részt vett a Szabolcs- Szatmár –Bereg
megyei Csengeren szervezett III.ik ALMAFESZTIVÁLON. ahol egy találkozó keretében
találkozott Németh Imre magyar mezőgazdasági és földművelésügyi miniszterrel egy
határokon átnyúló magyar-magyar gazdatalálkozó megszervezésének témájában. Erre egy
javaslatot készít a megyei szervezet
A határ menti kapcsolatok jelene és jövője
Milyen kapcsolat építési lehetőségek vannak a határ két oldalán ?
Temesvár Románia legfejlettebb ,legnyugatibb városa , fekvését tekintve is , és
gazdasági fejlettség szempontjából is. A városhoz kötődik egész Bánság, amely most két
fele van vágva ,Szerbia és Románia között..Bárhova nézünk a Bánságban ,az

épületek ,utak, vasutak ,a mezőgazdaság ,a turizmus most is ezer szállal kapcsolódik a
már több száz éven keresztül kialakult központhoz Temesvárhoz.,Temesvár pedig
kapcsolódik
Magyarországhoz,Ausztriához,Németországhoz,kisebb
mértékben
Franciaországhoz .A városban most is fő váltópénz a német márka.
A Bánságot rengeteg rokoni kapcsolat füzi a Nyugathoz ,úgy a többségi mint a
kisebbségi vonalon .A Ceausescu rendszer éveiben kb 100.000 sváb hagyta el a Bánságot
és velük mentek azon románok is akik rokonságba,ismeretségbe szomszédságban voltak
az elköltözőkkel. Sajnos ez a helyzet volt magyar vonalon is , mert sok vegyes házasságú
szülő és gyerek hagyta el a Bánságot.
Nem csoda ,hogy jelen pillanatban a Bánságban a legkisebb a természetes
szaporulat ,sőt már negatív is lett. Csökken a lakosság száma, úgy a többségi mint a
kisebbségi vonalon.
A gazdag német-sváb falvak most feltöltődve ,főleg moldovai és olténiai lakossal keresi
helyét a román társadalomban..Sajnos a betelepített többségiek termelési, közösségi
kulturája
nagyon alacsony ,messze elmarad az itteni
többségiek
tudásától,felkészültségétől és jóval elmarad a kitelepültek szinvonalától.
Temes megyében a falvakon kb. 35.000 magyar él,ezek mind szorgalmas
falvak:Végvár,Újszenetes ,Ótelek, Szapárifalva,Igazfalva, Újmosnica ,Pusztakeresztúr,
Nagybodófalva, és még sok magyar többségű falu, ma is a mezőgazdaságból él meg.
Vannak falvak mint Újszentes, Végvár,Ótelek ahol egy faluban 60-.70 traktor dolgozik.
Termelni jól-rosszul tudunk, de nincs megoldva az értékesítés ,a feldolgozás. Jelen
pillanatban a határ menti magyarság legnagyobb kérdése az értékesítés. Nincsenek
szövetkezeteink ahol fel lehetne vásárolni és esetleg irányítani is lehetne a termelést .A
felvásárolt termékeket fel kell dolgozni és értékesíteni kell.,Meg kell jelenjen a termelő a
piacon , a saját árujával. Ami nem
búza,nem hús,hanem
kenyér ,tésztafélék,ételek és nem kukorica hanem húskészítmények. Tehát a termelést
össze kell kapcsolni egy láncba , egészen a vidéki vendégfogadásig..Beleértve minden
alternativáját . a búza és a kukorica termesztési szokásnak. A búza is és a kukorica is ma
már egy „ kényelmesen” termelhető nővény. A falu öregjei is meg tudják termelni,de nincs
kinek eladni,mert sokat termelünk belőlük: Be kell vezetni a biotermékek termelését,a
kecske tenyészetet,gyógynövények termesztését,csincsillák tartását és minden mást amire
van kereslet.
Habár Romániában még nem született meg a szövetkezeti törvény ,úgy érzem a
meglevő gazdakörök és az újonnan alakítandóknak fel kell vállalniok ezt a tevékenységet.
Jelenjenek meg gazdáink az adott törvények adta lehetőségek közepette a piacon,és
legyenek a molnárok,pékek,vágóhidasok ,kereskedők konkurenciái.
A mi gazdáink olcsóbban tudnak termelni és bizonyára jobb minőséget is, s akkor a mi
áruinkat fogják megvásárolni.:Az olcsó és jó minőségű áru, szívó hatással van a termelőre
is mert akkor a vevő 1 kg helyett kettőt vásárol.
Újtípúsu szövetkezetekre van szükség nálunk is mint Magyarországon .Az a társulási
tipús amely társulási alapon indult el 89 után Romániában pont olyan jövőtlen mint a
kolhoz tipusú szövetkezet volt. A termelést be kell fejezni feldolgozással és értékesítéssel .A
termelői láncban létrejövő profitot a termelőnek kell megkapnia, vagy annak legalább
egy részét.
Miért nincs tej-kérdés Romániában amikor most a szarvasmarha létszám csak kb
egynegyede mint az előbbi években ? Előbb a létszám volt nagy kis termeléssel,most kis
létszám termel annyit mint előbb a nagy létszám .S talán pont annyit amennyire
fizetésképes kereslet van.
Itt a határ közelében lakó magyarok sajnos az elmúlt években nem nagyon érezték,
legalább is a Bánsági részeken ,hogy nagyon közel vagyunk az Anyaországhoz. Kevés

segítség jutott ide .Igaz kevés volt a fogadókészség is..Nem vagyunk eléggé
megszervezve ,a magyar szervező,beruházó nem nagyon van kivel tárgyaljon. Nyolcvan
év idegen fennhatóság alatti lét nagyon reá nyomta a bélyeget a bánsági magyarság
gondolkodására,tevékenységére.
De lássuk milyen kapcsolatok lehetségesek véleményünk szerint ? Első talán a
közös nyelv,s a helyi ismeretek előnye. Tehát ha Magyarországról valaki átakar jönni és
kapcsolatot akar teremteni,itt van a határ menti magyarság, akiket meg kell
keresni ,mert sokat tudnak a magyar vállalkozókon segíteni. Vannak ,majdnem minden
ágazatban magyar nemzetiségű szakemberek, akik ismerik mindkét nyelvet,hely és
törvényismeretük van. Nem kell franciául vagy angolul értekezni. Ezt jobban ki kéne
használni,mind a két oldalon. A határ román oldalán ilyen fordító konsultáns irodák
kéne működjenek.
El kell mondanom,hogy véleményem szerint minket határontúli magyarokat nem csak
a szeretet -szolgálatok szemével kéne nézni. Igaz jó az anyagi segítség, de jobb a
partnerség kialakítása. Ne jöjjön a magyar vállalkozó csak avval,hogy mit lehetne eladni
mert vannak olyan lehetőségek is ,hogy kis beruházással már közös vállalkozásokat
tudnánk elindítani.
Példa: Gazdakörünk az újszentesi, mely Temesvártól 2 km-re van megvásárolt
amerikai , magyar segítséggel és önerőből. egy állami gépállomást ahol javító műhely és
gépszínek vannak ,meg 5000 m² terület aminek fele betonnal van lefedve .
S most jöhetne egy magyar nagy,kis vagy közép vállalkozó és
termelést,felvásárlást ,feldolgozást és értékesítést lehetne elindítani Ne szoktassanak meg
az adományokhoz. Jó lenne ha a mezőgazdaságban is,hasonlóan az Illyés alapítványhoz
pályázatokat lehetne letenni a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
magyar-román közös vállalkozások elindítására. A magyar kulturális minisztériumnál
már van hasonló lehetőség.

Még
hol segíthet a magyar Földművelésügyi Minisztérium? Temesváron a
Mezőgazdaságtudományi Egyetemen több mint 100 magyar nemzetiségű fiatal tanul az
agrármérnökin, az állatorvosin:ezen fiatalokat meg kéne tanítani a magyar szaknyelvre.
Az RMGE Temes megyei szervezete infrastrukturát tud biztosít

A csengeri gyönyörű iskolában

Találkozás Németh Imre magyar mezőgazdasági miniszterrel
2003 október 20-iki közgyűlésén az Újszentesi Gazdakör elkezdi felkészülését a
gazdakör fennállásának 90 –ik évfordulójának megünneplésére.
2003 október 24-én a Csongrád Megyei Agrárkamara meghívására a megyei
szervezet részt vesz egy paprika termesztési konferencián

Dr Somogyi György tart előadást
2003 október 6-án gyűlést tart az Újszentesi Gazdakör. amelynek napirendi pontján a
90 éves évforduló megünneplésének megszervezése szerepel
2003 október 26-án ünnepelte fennállásának 90-ik évfordulóját az Újszentesi
Gazdakör amelyre gazdaköri zászlót készít, s amit ünnepélyes keretek között felszentel az
újszentesi katolikus és református lelkész, a református templomban Zászlótartók Mészáros
Orsolya és Turbucz Károly. Ugyanitt válasszák meg Dr Albert Ferenc tanár urat tiszteletbeli
elnöknek. Az ünnepségen részt vettek a Szegedi Gabonakutató,a Csongrád Megyei
Agrárkamara,a makói Értékesítő Szövetkezet ,a temesvári Tv és Rádió ,s a budapesti Új
Kézfogás Közalapítvány képviselői /Meghívó, gazdakör történet,határozatok és köszöntő
mellékelve./

Az ünnepre készülve.

Az ünneplők -baloldalt Hódi Pál a mórahalmi Mórakert Tész elnöke,utánna Bodó
Géza az Udvarhely Területi Magyar Gazdák Egyesületének elnöke. és dr Kiss Tibor
a Szegedi Gabonakutató Kht. igazgatója

Az Újszentesi Keresztyén Gazdakör zászlótartói Mészáros Orsolya és Turbucz
Károly

A gazdakör zászlójának felszentelése
Nt Fazakas Csaba református esperes és Ft Heinrich József katolikus esperes

Csoportkép a zászlóval -balról jobbra dr Kiss Tibor,Sebestyén Csaba,Szőcs András
Ottó,
Bálint Pataki József,Dr Albert Ferenc,Turbucz Károly,Mészáros Orsolya,,Szilágyi Géza,Kiss
Árpád,Kovács Ferencné,Demeter Enikő, Szabó Albert ,Kiss Károly féltérden, Szijjártó
Imre,Molnár Annamária,Dr Appeltauer Vilmos, Magyari Attila,Nt Fazakas Csaba,Bihari
János,

Előtérben Osztofi József Lugos, utána Kiss Árpád elnök és a Szabadkai Parasztszövetség
küldöttsége

Az újszentesi Művelődési Házban

Az évfordulóra elkészül az Újszentesi Gazdakör jelvénye.
NOVEMBER
2003 november 14-én A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Temes megyei
szervezete új vállalkozási lehetőségeket ajánl a megye gazdáinak. virágkertészetben , szalma
és kukorica- csutka forgalmazásában,gyógynövénytermesztést,tűzifa ,szárított gyümölcs
forgalmazást,cirok termelést,
2003 november 15-én a megyei szervezet küldöttsége részt vesz Kétegyházán a
magyar Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében megtartott
mezőgazdasági oktatási értekezleten, amelyet a határokon túli magyar szervezetek részére
szerveztek,de Gejl Christiansen dániai előadóval.
l. Javaslat hangzott el ,hogy a résztvevő vajdasági,temesi,aradi,hunyadi,krassó-szörényi
gazdák részére hozzanak létre regionális oktatói központokat.

Az előadáson
2003 november 21-én közös PHARE CBC 50.000 eurós pályázatot tesz le az
Újszentesi
Gazdakör az
újszentesi Román-Magyar Agráripari Inkubációs és Információs Központ létrehozására. a
Temesvári Kereskedelmi,Ipari és Mezőgazdasági Kamarával közösen
2003 november 22-én a megyei szervezet küldöttsége, amelyben részt vett Forrai Attila
vállalkozó,Némedi Imre gazdaköri alelnök ,Mészáros István megyei vezetőségi tag,Zabos
József gazdaköri tag,Volloncs Ferenc az Agromec igazgatója és Kiss Károly megyei elnök.
részt vett Békéscsabán az ITD HUNGARY meghívására egy román-magyar üzletemberi
találkozón.

Békéscsabán
2003 november 25-26-án 33 gazdaköri tag ,két napos tanulmányi úton volt Csongrád
megyében. A tanulmányi út a Szegedi „ Esély a stabilitásra” Alapítvány pályázatán nyert
támogatással zajlott le , ahol Csongrád megyei kisvállalkozásokat látogattak meg. A látogatást
a Csongrád Megyei Agrárkamara szervezte, és a vezető Seprényiné Erdei Gizella . Első
állomás a Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főiskola, ahol egy Eu-s szabványoknak
megfelelő tejről szóló előadást hallgattak meg. Következő megálló a mindszenti Horváth
László modern nyúlfarmja. A látogatás a mórahalmi Mórakert Szövetkezet központjában
végződött.

A tanulmányi út utasai

Hódi Pál ismerteti a mórahalmi Mórakert TÉSZ tevékenységét

L

Látogatás a mórahalmi TÉSZ egyik tagjánál

2003 november 12 -Önálló kezdeményezésre kukorica hibridek bemutatóját szervezte meg a
Lugosi Bálint Gazda Gazdakör

2003 november Egy Szórvány Alapítvány által rendezett borkóstolón Búziáson, egy
régi elveszettnek hitt szőlőt találnak meg a résztvevő gazdaköri tagok a Piros szilvánit.
2003 november-A kolozsvári Gazda Kiadó gondozásában megjelent a Romániai
Magyar Agrárszakemberek névsora, benne a Temes megyeiek is.
DECEMBER
2003 december 15-én Előadást hallgat meg az Igazfalvi Gazdakör tagsága a kukorica
termelésről,előadók Dr Széll Endre és Demeter Enikő a Szegedi gabona Kutató kht részéről

Az Igazfalvi Gazdakör tagjai
2003 december 19-saját kezdeményezésre újjáalakul a Pusztakeresztúri Gazdakör
2003 december 20 „Miben segíthetnek az anyaországiak szervezetünknek és a helyi
szervezeteinknek ?” címmel egy javaslatot készít a megyei szervezet a Csongrád Megyei
Agrárkamara vezetőségének.(mellékelve)

2004
JANUÁR
2004 január 5-én a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének munkatársa
lesz Bakos Alida fiatal közgazdász
2004 január 23 –Visszatér Varga Vencel ötvösdi fiatal kezdő gazda , a végül is négy
hónapos svájci gyakorlatáról, amiről bőven beszámol ,.s akiben Svájcban egy új típusú és
új gondolkodású farmer születik Megtakarított fizetéséből gépeket hoz haza. , teheneket
vásárol és gazdálkodni kezd.
2004 január 26-án a Gátaljai Szent István Gazdakörben megyei szervezetünk részéről
Mészáros Orsolya és Bakos Alida fiatal közgazdászok előadást tartanak a pályázatírások
tudományáról. az ezüstkalászos gazdatanfolyam keretében.
2004 január 30-az Újszentesi Gazdakör és az RMGE megyei szervezete gyógyulást és
kitartást kíván Szijjártó Imre gazdatársnak,. nehéz műtéte után
FEBRUÁR
2004 február 13-án
bővített elnökségi gyűlést tart az RMGE
országos
szervezete .Napirenden szervezeti kérdések .S ahol eldöntik,hogy a következő gyűlést 2004
március 27-én szintén Kolozsváron tartják A megyei szervezet egy rövid beszámolót
készít./mellékelve/

2004 január 21 én a BMGVE vezetősége belegyezését adja,hogy
bejegyezzék az ottani gazdakört mint a megyei szervezet fiókját

Gátalján

2004 február -az Újszentesi Agromec kukorica és zöldség vetőmagot forgalmaz a
tagságnak Ugyanakkor újra forgalomba hozza a Bactofil A és B baktériumtrágyákat .A
forgalmazásba bekapcsolódik a Lugosi Gazdakör is.
2004 február 24-25- 26-án Temesváron a CBC PHARE határokon átnyúló program
keretében nyert” Román-Magyar információs és inkubációs központ „ című pályázaton ,
négynapos szimpoziont szervezett az Újszentesi Gazdakör,a Csongrád Megyei Agrárkamara
és a Temesvári Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara” közösen. Előadások hangzanak
el ”A kisgazdák helyzete az Eu-hoz való csatlakozás előtt és után „címmel Előadók Hódi Pál
elnök Csongrád Megyei Agrárkamara „ A kisgazdák magyarországi szövetkezeti útjáról a
Mórahalmi szövetkezet példáján” Huszti Roland a Morakert Szövetkezet fejlesztési felelőse
„A mezőgazdasági marketingről”,Daoda Zoltán „A Bactofil A és B terméket mutatta be” Szabó
Zoltán a Csongrád Megyei Agrárkamara Oktatói Központjának munkatársa. bemutatta a
magyar mezőgazdaságot,dr Alina Borcea a Temes Megyei Mezőgazdasági Tanácsadói Hivatal
igazgatónője ismertette a Temes megyei kistermelők helyzetét, dr Lazureanu a Temesvári
Agrártudományi Egyetem tanára beszélt a búza,a kukorica és a napraforgó termesztésről
kisgazdasági körülmények között,Dr Albert Ferenc egyetemi tanár a hazai mezőgazdaság
jellemzőiről beszélt.
A Pusztakeresztúri Gazdakör meghívására még aznap Hódi Pál elnök ellátogatott
Pusztakeresztúrra, ahol ismertette a Mórahalmi Szövetkezet tevékenységét.

Hódi Pál ismertetője

2004 február- az ősz folyamán a Lugosi Gazdakör tagjai Németországból hoztak be
búza és triticalé vetőmagot, amit el is vetettek Tavaszra zabot,tavaszi árpa,tavaszi búza és
takarmány vetőmagot hoztak be.
2004 február 25-én gyűlést tart a Pusztakeresztúri Gazdakör ahol 17 tag volt jelen és
a napirenden egy gépkör megszervezése volt. Ugyanakkor javaslat hangzott el a közös
értékesítés megszervezéséről. a termelés sok oldalúvá tételéről (csökkenteni a kukorica
termelést)minőséget kell termelni A közgyűlés nem tud megállapodni a közös értékesítés
módjában .A gazdakör bejegyzéséhez egy központot kell biztosítani , és meg kell írni az
alapszabályzatot.
2004 február 26 -Az USAID program keretében 2 amerikai mezőgazdasági szakember
látogatta meg az Újszentesi Gazdakört, ahol a kisgazdák helyzetéről érdeklődtek .A
Gazdakörök tevékenységét akik összefogják a kisgazdákat nagyon jónak minősítették.
2004 február 27-én az Újszentesí Gazdakör és a Temesvári Kereskedelmi, Ipari és
Mezőgazdasági Kamara által nyert PHARE CBC program „Román-magyar mezőgazdasági
inkubációs és információs központ” című pályázatának keretében egy 35 fős gazda és
egyetemista csoport ellátogatott Morahalmára ahol megismerték a Morakert Szövetkezet
tevékenységét Hódi Pál elnök ismertetőjéből. „ Csak tenni kell és nem sírni” fejezte be
ismertetőjét az elnök.
MÁRCIUS
2004 március 6-án a következő átiratot küldi az RMGE elnöksége a Maros megyei
gazdáknak:
Tisztelt Maros megyei gazdák !
A 2003 december 29-i küldöttülésük határozata román nyelvű kivonatának
faxmásolatát négy elnökségi taguk aláírásával 2004 március 3-án kézhez
kaptuk .Habár szerettük volna ha a csatlakozással ,együttműködéssel kapcsolatos
napirendi pont vitájában részt vesznek az országos elnökség tagjai is, de ennek ellenére
természetesen tiszteletben tartjuk a küldöttség határozatát és hajlandók vagyunk a többi,
a mezőgazdaság és vidékfejlesztés szervezésével foglalkozó egyesülethez hasonlóan az
Önök szervezetével is együttműködni. Tettük ezt eddig is írott megállapodás (protocol
de colaborare ) nélkül. Az együttműködési szándékunk a Maros megyei gazdák
kiemelkedő tevékenységének elismeréseként nyújtott eddigi támogatások bizonyítására ,
több száz példát tudunk említeni .Ezek közül csak a legfontosabbakat soroljuk.
Az országos elnökség pályázat útján az Illyés Közalapítványtól szerzett 11 millió
forintért- ezen 1,6 milliárd lejjel székházat vásárolt Maros megyében a Maros megyei
gazdák használatára. Ezt vállaltuk még avval a feltétellel is ,hogy a kifizetés ideje alatt
majdnem egyetlen pályázatot sem nyújtott be az országos és a többi megyei szervezet.
sem
A Progress Alapítvánnyal közösen pályázatot irtunk alá , egy Maros megyei
regionális oktatási központ kialakítására. amelynek kivitelezésével értelemszerűen a
Maros megyei fiók szervezet elnökét bíztuk meg.
A Maros megyei szervezet elnöke, az országos elnökség javaslatára az RMDSZ
ügyvezető elnökség fizetett alkalmazottja volt több mint 2 évig. 2000-ben az RMDSZ és
az RMGE által működtetett Határon Túli Információs Iroda (a 2200/1 törvény
alkalmazására)egyik képviselője a Maros megyei szervezet tagja volt.

Az FVM-ben az RMGE referensi tisztségét egy Maros megyei elnökségi tag töltötte be
közel 1 évig.
Az FVM-ben működő irodánk a mai napig is nyitva áll a Maros megyei gazdák számára
is.
Az
országos
egyesület
által
szervezett
rendezvényeken ,tapasztalatcseréken ,magyarországi kiállításokon a mai napig a
legnagyobb számban képviseltetik magukat a Maros megyei gazdák( évente csak az ilyen
irányú tevékenységek kedvezményezetteinek száma a megyéjükből 50-100 fő)
Annak ellenére,hogy a 2000 évi küldöttülésen a Maros megyei gazdák szavazati
joggal való részvételének a feltétele a csatlakozási nyilatkozat letétele volt, teljes számban
elfogadtuk a küldöttségüket ,pedig a csatlakozás megfogalmazását elmulasztották.
Minden bővített elnökségi ülésünkre meghívtuk a Maros megyei szervezet képviselőit
is ,minden rendezvényünkre megkülönbőztetett jogot biztosítottunk a Maros megyei
gazdák számára.
Az Erdélyi Gazdában minden hírt, cikket közzétettünk ami a Maros megyei szervezet
részéről érkezett ,a tevékenység ,az elért eredmények népszerűsítése érdekében.
TISZTELT KÜLDÖTTÜLÉS !
Annak ellenére ,hogy az országos szervezet vezetőségét négy-öt éve , sorozatosan nem
hívják meg egyetlen rendezvényükre sem ,egyetlen közgyűlésen sem kapunk alkalmat
arra,hogy elmondjuk véleményünket,elért eredményeinket,a csatlakozással járó
előnyöket, hajlandók vagyunk továbbra is együttműködni- protocol de colaborare- val,vagy anélkül .Ez viszont nem jogosítja fel a Maros Megyei Szervezet tagját,hogy az
országos szervezet küldöttülésein szavazati joggal részt vegyenek,nem választhatnak és
nem megválaszthatók..Hátrányos helyzetben vannak más olyan jogok élvezésében is,
amelyek az egységes érdekvédelemből adódóan elsősorban a megyei fiókszervezetek
(filiák) vagy a csatlakozott megyei szervezetek tagjai számára jelentenek előnyöket..Talán,
ha meghívást kaptak volna az országos egyesület elnökségi tagjai és azon megyei
szervezetek akik csatlakoztak (legalább arra a küldöttülésre amelyen a Nem-csatlakozás
mellett döntöttek) elmondhatták volna ,hogy a csatlakozás elsősorban előnyöket és nem
hátrányokat ,nem a csatlakozott megyék tevékenységének a korlátozását jelentik.
A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Elnöksége
Kolozsvár 2004 március 6-án

2004 március 12-én a megyei szervezet meghív 5 végvári gazdát a mórahalmi
Morakert Szövetkezet meglátogatására.
2004 március 15-én egy beszámolót készít az RMGE Temes megyei szervezete a
2000-2003 közötti időszak tevékenységéről./mellékelve /

2004 március 15-én este egy véleményezést ír a szervezet elnöke az RMGE országos
szervezete és a Maros megyei RMGE szervezetek között kirobbant vitáról.
VÉLEMÉNYEZÉS
Részlet a véleményből:
Elolvasva a hozzám eljuttatott dokumentumokat,a sajnálatosan fennálló vitában a
következő véleményemnek adok szabadon kifejezést.
Szervezetünk minden tagjára szükség van,ezért a mostani áldatlan állapotból egyetlen
kiutat látok,ha a Maros megyei RMGE szervezet csatlakozik a kolozsvári központhoz Egy
ilyen csatlakozás nem jelent semmilyen hátrányt és nem csorbítja a Maros megyeiek érdemeit.
Evvel csak előnye származhat ,úgy a Maros megyeieknek mind a kolozsvári központnak s az
egész gazdatársadalomnak. Nem szabad addig elmenni,hogy az egész szervezetünkben a

legjobban működő szervezetet
valamilyen módon is kizárjuk. Ez nonszensz ,ez
igazságtalanság lenne saját magunkkal szemben is.!
Viszont Maros megyének is el kell ismernie a csatlakozásból fakadó laza függőséget a
kolozsvári központtól,de a kolozsvári központnak is csak egy célja lehet,Maros megyét
megnyerni a közös útra. Maros megye kiesése ,csak gyengíti szervezetünket. Nélkülük
szegényebbek
és
sebezhetőbbek
lennénk. A szakadásnak nem
szabad
megtörténnie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KOMPROMISSZUM !!!!!!
.................................„EZÚTON MÉLY TISZTELETTEL FELKÉREM ÚGY SEBESTYÉN
URAT,MIND CSOMOS URAT ,HOGY TEGYENEK FÉLRE MINDEN
EGYÉNI
AMBICIÓT, ESETLEGES SÉRELMEKET A BÉKE ÉS A KÖZÖS ÜGY ÉRDEKÉBEN ÉS
MÁJUS 15-ÉN VÁLASSZUK ÚJRA EDDIGI ELNÖKÜNKET SEBESTYÉN URAT ÉS
ADJUNK HELYET CSOMOS ÚRNAK AZ ORSZÁGOS VEZETÉSBEN A MEGBÉKÉLÉS
ÉS AZ EGYETÉRTÉS JEGYÉBEN”
Kiss Károly az országos elnökség tagja
Temes megyei RMGE elnök
/Az egész szöveg mellékelve/
2004 március 16-án az RMGE megyei szervezete bővített vezetőségi gyűlést tartott a
Kós Károly Közösségi Központban ahol a vezetőség beszámolt az elmúlt évi tevékenységéről
és megválasztott 5 képviselőt akik képviselni fogják Temes megyét a kolozsvári RMGE
országos küldött gyűlésen. A megválasztott küldöttek Tóth Ede –Pusztakeresztúr,Tóth Rozália
–Végvár, Szabó János- Ótelek, Nagy Ida- Igazfalva, Magyar Attila –Zsombolya. A
küldöttgyűlésen hivatalból vesz részt Kiss Károly elnök, mint az országos elnökség tagja.
(mellékelve a határozat)
A közgyűlés a megyei vezetőségébe új tagokat választott azok helyébe akik más megyébe
távoztak időközben.: új vezetőségi tagok Dózsa Sámuel alelnök, Bihari János,Nász Júlia,
Szabó Z. Csaba ,Ihász János . Határozat születik arról,.hogy azokból a helységekből ahol nincs
gazdakör onnan egyéni tagjai is lehetnek a megyei szervezetnek és létre lehet hozni kisszámú
gazdaköri csoportokat is . Továbbá arról,hogy a megyei szervezet nem indít saját jelölteket a
választásokon az RMDSZ ellenében. Számba veszik a bejegyzett gazdaköröket és további
bejegyzéseket javasolnak, el kell készíteni minden gazdakörben a tagsági nyilvántartást,össze
kell írni a Hódmezővásárhelyre utazni vágyó tagok névsorát és eljuttatni Újszentesre, felmérést
kell készíteni arról,hogy azokban a falvakban ahol gazdakörök vannak milyen termelési
tradíciók vannak és mit lehetne megtermelni a jövőben, számba venni a helyi kérdéseket,
meghatározni a tagsági könyvek helyzetét( kinek van és kinek nincs ?)Határozat születik
arról,hogy a megyei szervezet
tagsága
meglátogatja a mórahalmi Mórakert
szövetkezetet.,figyelem felhívás bió napraforgó és más bió termékek termesztésére,szakmai
elismeréssel rendelkező könyvelőt keres a megyei szervezet, további figyelemfelhívás az Új
Kézfogás, az Apáczai, és az Illyés Közalapítványokra, valamint a z induló SAPARD
pályázatokra, gépköröket is lehet alapítani.

2004 március 16-án a Lugosi Gazdakör küldöttsége Kovács Bálint elnök vezetésével
részt vesz Szekszárdon, az ottani Mezőgazdasági Kamara szervezésében egy üzleti
összejövetelen. Ugyanakkor a gazdakör kapcsolatot létesít a dániai Környezetvédelmi
Társasággal. és a Magyar Termelői Értékesítő és Szolgáltató Szervezetekkel és a Hangya
Szövetkezeti Együttműködés elnökével Csiga Istvánnal .együttműködési céllal.
A küldöttség gyakorlati bemutatón vett részt Lengyel Lóránt sertésfarmján.
A gazdakör elnöke egyességet köt a szekszárdiakkal,arról hogy a Minerág kft talajelemzéseket
végez Lugoson a gazdaköri tagok földjén , és ajánlásokat tesz a helyes és gazdaságos műtrágya
használatra.
2004 március 19-én Nagycsanádon előadást tartott Dr Széll Endre és Demeter Enikő a
Szegedi Gabonakutató kht részéről a kukoricahibridek agrotechnikájáról és ismertették a
szegedi kukorica hibrideket. Az előadáson részt vett Nagycsanád polgármestere is.

2004 március 20-a Lugosi Gazdakör tagjai kapcsolatot teremtenek a szekszárdi
Agrárkamarával, akik meghívják növénytermesztő és állattenyésztő farmok meglátogatására.
2004 március 26-án Csomós Attila a következő szövegű válaszlevelet küldi Sebestyén
Csaba RMGE elnöknek

2004 március 27 én újabb összejövetelt tart az országos RMGE Újszentesen a
következő napirendi pontokkal.1, A küldöttgyűlés szervezési kérdései 2, A megyei szervezetek
beszámolói a gazdakörök jogi bejegyzéséről, és beszámolók a megyei szervezetek
küldöttgyűléseiről.
2004. március a Tiszaszigeti Gazdakör kapcsolatot szeretne teremteni Temes megyei
gazdakörrel.
ÁPRILIS
2004 április 6-án a megyei szervezet részéről 10 gazda és a Temesvári Mezőgazdasági
Egyetem 6 diákja, részt vett a Temesvári Kereskedelmi ,Ipari és Mezőgazdasági Kamara által
szervezett tanulmányi úton Hódmezővásárhelyen ahol megtekintették a Hódmezőgazda Rt
vetőmag üzemét, és előadást
hallgattak meg az ottani Főiskolán a magyarországi
mezőgazdasági tanácsadás helyzetéről. A tanulmányi úton részt vesz Alina Borcean igazgató
és Velebny Mariana a Temes Megyei Mezőgazdasági Tanácsadói Hivatal részéről

Az előadás hallgatósága

Dr Albert Ferenc egyetemi tanár ismerteti a hazai mezőgazdasági tanácsadás helyzetét
2004 április 15-én egy rövid ismertető készül el az Újszentesi Gazdakör és az RMGE
tevékenységéről(mellékelve)

2004 április –belépési nyilatkozatokat írtak alá a Temesvári Mezőgazdasági Egyetem
magyar diákjai a Temes megyei szervezetbe avval a céllal,hogy kialakítsák és bővítsék a
kapcsolatokat.

2004
április-a Szegedi Gabonakutató kht Temes megyében 6 gazdakörben
Lugoson,Igazfalván,Csenén, Zsombolyán,Csanádon és Gátalján. szervez nagyüzemi
hibridkukorica bemutatót 9, 9 hibriddel. Csanádon a gazdaköri csoport , a hódmezővásárhelyi
Hódmezőgazda rt hibridjeit mutatja be.
2004 április-az Újszentesi Agromec a
gazdáknak Kovászna megyei Santé
vetőburgonyát,magyarországi lucernamagot és szegedi kukorica vetőmagot forgalmaz. Ez
utóbbit forgalmazza közös megegyezéssel a Lugosi Gazdakör is.
2004 április 24 –én a megyei szervezet 43 résztvevővel hagyományosan részt vesz a
Hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyésztési Kiállításon.

Gazdaköri tagok útban a kiállításra.
2004 áprilisa-A megyei szervezet megegyezett a Hódmezővásárhelyi Hódmezőgazda
Rt-vel arról ,hogy a nyár folyamán , 10 magyar egyetemi hallgatót kéthetes gyakorlaton
fogadnak
MÁJUS
2004 május 7-én a Bánsági Magyar Gazda köszönti a Lugosi Hírmondó mezőgazdasági
rovatát, amelyben elsőnek az ottani Gazdakör elnöke Kovács Bálint írja az első cikket.
2004 május 15-én a megyei szervezet küldöttsége részt vesz Kolozsváron a 160-éves
RMGE küldöttgyűlésén ahol részt vesz Markó Béla RMDSZ elnök és Adrian Radulescu a
LAPAR elnöke. A küldöttgyűlésen Tóth Ede pusztakeresztúri elnök és Kovács Bálint lugosi
elnök Ezüstkalászos
díjat kapott , kiváló gazdaköri munkájuk elismerésére.. Az országos
szervezet elnökévé újra választották Sebestyén Csaba mérnököt és Kiss Károly Temes megyei
elnököt ,elnökségi taggá / a meghívó mellékelve/

A megyei szervezet meghívta az ünnepi összejövetelre Kispál Ferencet a Csongrád Megyei
Gazdakörök Egyesületének elnökét és Nagy György Józsefet a Makói Maros szövetkezet
elnökét

2004 május 17-én előadássorozat indul el a megye gazdaköreiben a megyei RMGE és
a Csongrád Megyei Agrár Kamara Oktatási Kht- szervezésében a következő címmel”
Integrált vidékfejlesztés a Bánságban „
.
JÚNIUS
2004 június 5 –én Az RMGE megyei szervezete meghívásra részt vesz a 80 éves
Szegedi Gabonatermesztési Kht kalászos fajtabemutatóján

A kalászos fajtabemutatón.
2004 június 14 Az újszentesi Agromec először vesz részt saját bemutatóval a kis és
középvállalatok számára szervezett kiállításon, amelyet az Eurórégiós Centrum a
Demokráciáért nevű nonprofit szervezet, szervezett Temesváron.
2004 június 17 -én meghívásra részt vesz az RMGE megyei szervezetének küldöttsége
Békéscsabán a Magyar Kereskedelmi Kamara –magyar-román tagozata és a Békés Megyei
Kereskedelmi és Ipari Kamara által szervezett „Magyarország és a keleti régió a bővítés
után”magyar-román üzletemberi találkozón és konferencián
2004 június 19-én Az RMGE országos szervezete elnöksége, Kolozsváron gyűlést
tartott a gazdaköri tanfolyamok megszervezésével kapcsolatban.
2004 június –az RMGE megyei szervezete az újszentesi Agromec-en keresztül
magyarországi búza vetőmagot biztosít a tagság részére.
2004 június –húsz példányt vásárolnak meg a Temes megyei gazdaköri tagok Farkas
Zoltán „Adalékok az EGE-EMGE-RMGE 150 éves történetéhez” című könyvéből amelyben
bőven olvashatnak az erdélyi és a bánsági gazdamozgalomról
JÚLIUS

2004 július 5-9 között Megyei szervezetünk részéről Mészáros Orsolya közgazdász és
Némedi Imre az Újszentesi Gazdakör alelnöke Gödön /Magyarország/ vett részt, egyhetes
kiképzésen az Eu-s támogatási rendszerek megismerésére, amely a magyar Földművelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium és az RMGE közt létrejött egyesség alapján volt
megszervezve
2004 július 16 .A Lugosi Gazdakörben tett látogatást Szekszárd város
küldöttsége .Tagjai Kővári László képviselő Tolna megye Agrárkamarájának elnöke, Szászi
Ferencné a Minerág kft igazgatója , Buják Emil farmer Györkönyből, és Lengyel Lóránd a
paksi sertéstelep tulajdonosa. A találkozó során sor került Kovács Bálint gazdaköri elnök
vecseházi tehénfarmjának meglátogatására. A vendégek talajmintákat vettek amelyek
megvizsgálásával segíteni tudják a talaj ésszerű kihasználását .A vendégek és a
vendégfogadók további kapcsolatok kiépítésében egyeztek meg
2004 július 20-án a megyei szervezet átiratban kéri a Temes Megyei Mezőgazdasági
Tanácsadói Hivatal igazgatónőjét Dr .ing Alina Claudia Borcean-t ,hogy tegyék lehetővé a
magyar nemzetiségű gazdák részére a szakmai tanfolyamok anyanyelven való megszervezését.
Amire érdekes nem jön elutasító válasz és így csendben megtudtuk szervezni. Ebben nagy
szerepe volt ing Mariana Velebny oktatási osztályfőnöknek.

FORDÍTÁS !!
A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Temes megyei szervezete
3071 60 Újszentes Olt utca 7 szám
iktatva..............A Temes Megyei Mezőgazdasági Tanácsadói Hivatal
Dr Alina Claudia BORCEAN mérnök, igazgató figyelmébe !!

Szervezetünk 8 éve szervez mezőgazdasági szakmai tanfolyamokat azokban a
helységekben ahol magyar lakosság is él. De a tanfolyamok elvégeztével az általunk
kiadott oklevelek nem voltak érvényesek. Tanfolyamaink elismerésére a múlt év folyamán
szervezetünk egy együttműködési megállapodást kötött a Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete Maros megyei szervezetével, aminek meg volt az Oktatásügyi Minisztérium
általi elismerése. Ezen együttműködési megállapodás alapján tavaly megszerveztünk egy
szakmai tanfolyamot 52 hallgató részére és így érvényes szakmai oklevelet tudtunk adni
a tanfolyam résztvevőinek. Az együttműködési megállapodás alapján a Maros megyei
szervezet biztosította ,hogy a tanfolyam magyar nyelven folyón., s a végén részükről
lejött egy bizottság amely levizsgáztatta a hallgatókat s a azok akik megérdemelték
szakmai oklevelet adtak át .Az ehhez tartozó anyakönyv náluk van most is. Szervezetünk
a megállapodás szerint biztosította a hallgatókat ,tanárokat ,a munkafüzeteket és a
termet.
Ugyanakkor ezennel tisztelettel hozzuk a tudomásukra ,hogy az Arad Megyei
Mezőgazdasági Tanácsadói Hivatal az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesületével
együttműködve eddig is szervezett hasonló tanfolyamokat a hallgatók anyanyelvén. A
körülmények a fentiekkel megegyeztek.
Ennek megfelelően ezúton kérjük a Temes Megyei Mezőgazdasági Tanácsadói
Hivatalt ,hogy a Romániai Magyar Gazdák Egyesületével együttműködve tegye
lehetővé ,hogy 2004 augusztus 1-től Lugoson és Végváron meg kezdődhessen két
tanfolyam amelyben a Tanácsadói Hivatal biztosítja az oktatási tervet,a vizsgáztatást és
az oklevelek kiadását. Szervezetünk biztosítja a hallgatókat,tanárokat , munkafüzeteket
és a termeket.
Javaslatunk elfogadása esetén reméljük ,hogy , az Önök Hivatala és szervezetünk
között hosszú és sok sikerekben gazdag együttműködés alakulhat ki.
Tisztelettel
Kiss Károly mérnök
A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Temes megyei szervezetének elnöke.
Itt közlöm az igazgatónő és a tanügyi főnök közti üzenetek magyar fordítását amelyek
az általunk küldött átiraton vannak.
Beiktatva 2004 július 7-én 56 számmal.
Kérem Velebny Mariana asszonyt,hogy lépjen kapcsolatba a Bukaresti A.N.C.A
tanügyi osztályával és Kiss Károly úrral a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete
elnökével,hogy a z érvényes
törvények keretei között megoldást találjunk a
mezőgazdasági oktatási tanfolyam megfelelő körülmények közötti megszervezésének
A Borcean
2004 június 21-én
Tanulmányi osztály
A Temes megyei Hivatal érdeklődjön az aradi és a Maros megyei hivataloknál a
tanfolyamok megszervezéséről , lezajlásáról és befejezéséről( a tanfolyam vizsgáztatói
bizottságáról,dátumáról ) és arról aki jóvá hagyta a tanfolyamokat és a vizsgai
határozatokat
21 .07 2004
olvashatatlan aláírás

Velebny Mariana ,küldjön egy faxot az aradi és a Maros megyei Hivatalhoz(az igazgatók
figyelmébe) az ügy megoldása végett.
A Borcean
21 04 2004

Temes Megyei Tanácsadói Központ
Temesvár Szabadság tér 1 szám
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A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Temes megyei szervezete
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Kiss Károly elnök úr figyelmébe.!!
A 2004 .június 7-én küldött ,6-os számmal iktatott átiratára következő választ
adjuk:
2004 június 6-án küldött átiratát elküldtük 2004 június 21-én a bukaresti felettes
szervünknek /A.N.C.A. Bucuresti/ amelyre még aznap a következő választ kaptuk
amelyet Önöknek is mellékelünk.
A mai napig 2004 június 29-ig nem kaptunk semmilyen választ sem az aradi sem a
Maros megyei Tanácsadói Központtól ,hogy elkészíthessük a bukarestől kért beszámolót.
Ugyanakkor kérjük megértésüket abban,hogy a Temes megyei Tanácsadói Központ
megtesz minden törvényes intézkedést ,hogy a magyar nemzetiségű gazdák részesüljenek
az általunk biztosított ingyenes oktatásban.
Köszönjük megértésüket !!
A Temes Megyei Tanácsadói Központ Igazgatója
iroda
Dr Alina Claudia Borcean mérnök

Oktatói,stratégiai és tájékoztatási
főnök
Mariana Velebny mérnök

2004 július 30--- Megalakul 22 taggal a Zsombolyai Csekonics Vállalkozók és Gazdák
Egyesülete. Elnöke Schmidt Lajos.
2004 július –Jó búza termésről számolnak be a Lugosi Bálint Gazda Gazdakör tagjai
akik közösen aratták le a búzájukat
AUGUSZTUS
2004 augusztus 2-án eset 8-kor tartotta rendes havi közgyűlését az Újszentesi
Gazdakör, ahol Némedi Imre ismertette a Gödön tartott előadásokat.
2004 augusztus Szomorúan veszi tudomásul a megyei szervezet ,hogy több csanádi
gazdának köztük a Gazdakör elnökének 40 ha búzája égett le .
2004 augusztus az RMGE megyei szervezete, szegedi hatsoros árpa vetőmagot biztosít
tagjainak
2004 augusztus Bactofil baktérium trágyát forgalmaz a megyei szervezet az Agromecen
keresztül
2004
augusztus –A lugosi Bálint Gazda Gazdakör szombatonként ingyenes
mezőgazdasági tanfolyamot szervez.

2004 augusztus 30-án a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete átiratban
köszöni meg az Apáczai Közalapítvány Kuratóriumának a pályázat elfogadását a szakmai
oktatásra./ mellékelve/

Az országos RMGE elnöke és a Temes megyei RMGE elnöke részt vesz Budapesten az
Apáczai Közalapitvány gyülésén

SZEPTEMBER

2004 szeptember 3-án közös pályázatra való felhívást küld a megyei szervezet a
Szabadkai Parasztszövetség elnökéhez Kiss Árpádhoz a „Kis projektek közös Román-Szerb –
montenegrói Alapon „ való részvételre /a levél mellékelve /

2004 szeptember 6-8 között a megyei szervezet részéről 3 személy vett részt
Piliscsabán a magyar Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium és az RMGE országos
szervezete közt létrejött egyesség alapján egy Uniós felkészítőn , ahol az országból 30
személy vett részt Arad,Temes, Szilágy, Brassó, Beszterce,Hargita,Maros és Bihar megyékből.
2004 szeptember 11-én Temes megye RMGE szervezete részt vett az országos
RMGE által Aradon megszervezett I .magyar-magyar gazda találkozón .A találkozón
felszólalt dr .Szanyi Tibor a magyar minisztérium részéről, Sebestyén Csaba az RMGE elnöke,
Halász János az ITD Hungary hálózat vezetője,Németh Attila az Új Kézfogás igazgatója ,és
Kulcsár László a MAGOSZ alelnöke. A találkozó résztvevői közösen megtekintették az aradi
Mezőgazdasági Kiállítást és részt vettek a 20 bográcsban versenyre fövő bográcsok
elbírálásában./ a program mellékelve/

A magyar-magyar gazdatalálkozón Aradon 2004
2004 szeptember 23-án a megyei szervezet meghívásra, részt vesz a fennállása 80.
évfordulóját ünneplő Szegedi Gabonatermesztési Kutató kht tudományos ülésén.
2004.szeptember 27-én a megyei szervezet több tagja részt vett a temesvári Adam
Müller Guttenbrunn Házban a temesvári Vidékfejlesztési Központ és a holland Cooperating
Netherland Foundation által szervezett Eu csatlakozási előnyökről és hátrányoktól tartott
tanácskozáson.
OKTÓBER
2004 október 5-én az Újszentesi Gazdakör gyűlésén részt vesz Dr Albert Ferenc,
ft.Heinrich József katolikus pap és Szücs András Ottó református lelkész meghívásra, ahol a
gazdakör elnöke egy beszédet mond /mellékelve/

2004 október 8-án megnyílik a Román –Magyar
Információs és Inkubációs
Agrárközpont Újszentesen ,melyet a Temesvári Ipari ,Kereskedelmi és Agrárkamara,a
Csongrád Megyei Agrárkamara és az Újszentesi Keresztyén Gazdakör hoz létre Phare.CBC
pályázat segítségével..A megnyitón előadásokat tartanak Haskó Pál a Csongrád Megyei
Agrárkamara részéről” Csongrád megye mezőgazdaságáról, Daoda Zoltán a Bactofil
baktérium trágya használatáról,Szabó Zoltán előadó ismertette Magyarország mezőgazdaságát
és Hódi Pál bemutatta A mórahalmi Mórakert szövetkezet tevékenységét.
2004 október 15-Az RMGE országos szervezete részéről Vákár Istvántól a következő
írásos tájékoztatást kapta a megyei szervezet.”A magyar Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium 8 millió forinttal támogatja az RMGE-vel megkötött egyességben a hazai
gazdakörök
tevékenységét.,kiállítások
szervezésében
,tanfolyamok
működésében,
tevékenységük bővítésében,
szakmai kiadványok
támogatásában, ,konferenciák
megszervezésében”. Ezekhez javaslatokat kértek a megyei szervezettől.
2004 október- AZ RMGE megyei szervezete javaslatokat kér a gazdaköröktől a 8
milliós támogatású programban való részvételre.
2004 október 24-én egyhetes felkészítőt tart agrárszakemberek részére a Szegedi
Egyetem Hódmezővásárhelyi Állattenyésztési fakultása amelyen 3 gazda részt vesz Temes
megyéből.

2004 október- folynak a végvári és az igazfalvi farmerképző tanfolyamokon az
előadások a végvári és környéki , és igazfalvi és lugosi gazdák részére Előadók Fazakas Pál
egyetemi tanár és Trautmann Lajos mérnök .
2004 október 25-én A Temes megyei RMGE részéről Mészáros Orsolya,Bakos Alida
és Némedi Imre vett részt a magyar Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által
Nagykovácsiban (Magyarország)szervezett továbbképzőn. Ugyanakkor a szervezet két tagja
részt vett a CELODIN program keretében egy homoródi előadás sorozaton.
NOVEMBER
2004 november 5-én az Újszentesi Gazdakör a következő határozatot hozza az
Újszentesi Agromec működésével kapcsolatban. /mellékelve /

2004 november 19-én Tíz éves a Csongrád Megyei Agrárkamara .A jubileumi
szakmai konferencián meghívásra részt vett a megyei RMGE szervezet küldöttsége is,. ahol
Hódi Pál az Agrárkamara elnöke ismertette a tízéves tevékenységet .Ezen az ünnepi
összejövetelen a megyei szervezet elismerő oklevelet kapott az eddigi gyümölcsöző
együttműködésért. Magas rangú elismerést kapott Kovács Ferencné is aki az Agrárkamara
melletti Oktatási Központot vezeti és a megyei szervezetet sok mindenben segítette.
2004 november 26-án a Zsombolyai Csekonics Egyesület a következő
javaslatokat teszi a 8 milliós programra:.
1, Két ha föld megvásárlása,bemutató parcellák létesítésére
2, Fólia sátor létesítése ,gomba termesztésre.
3, Szelektor és gabona nedvességmérő beszerzése.
4,Tanfolyamok
megtartása
szegedi és temesvári
előadókkal ,mintagazdaságok látogatásának megszervezése bel és külföldön ,
havi 5 millió lej költséggel.
5,Szakmai folyóirat előjegyzések,szakirodalom vásárlás a
gazdaköri könyvtár részére
6,Fajállatok beszerzése
7, Tavaszra magyarországi vetőmagvak vásárlása.
8, Találkozások a környék gazdaköreivel ,tapasztalatcserék.
9, Borverseny megszervezése a szomszédos gazdakörökkel.
Ugyanakkor a Csekonics Egyesület elsőnek a gazdakörök között , önálló pályázatot nyújtott be
a Holland Nagykövetség Mátra pályázatára.
2004 november 29-én szándéknyilatkozatot ír alá a BMGVE és a REGIOINVEST
kft TEMESVÁR az ÚJ KÉZFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY-i pályázatok közös elkészítéséről
/mellékelve/

DECEMBER
2004 december 3-án Gazdatanfolyami találkozót tart a megyei szervezet a végvári
farmertanfolyam résztvevőivel .A találkozón a résztvevők megismerték a tanfolyamot támogató
Apáczai Közalapítványt,tájékoztatót hallgattak meg a mezőgazdaság mai helyzetéről és a
jövőbeni kilátásokról,köszönet hangzott el Tóth Rozália a József Attila társulás elnök
asszonyának és Fazakas Pál tanár úrnak a tanfolyam megszervezésében tanúsított kitűnő
munkájáért. Ugyanakkor elismeréssel szólt a megyei elnök Tályai Laura fiatal mezőgazdasági
technikus munkájáról mint a tanfolyam felelőse.
2004 december 5-én Bejegyzik hivatalosan a Temesrékasi Gazdakört amivel 10-re
emelkedik a bejegyzett gazdakörök száma. A bejegyzett gazdakör elnöke Zserai
Mihály .Bejegyzésre készen áll még Igazfalva,Pusztakeresztúr, Porgány és Torontálkeresztes.
2004 december-A megyei szervezet
Temes,Torontál, Arad , Krassó-Szörény
megyékbeli régi térképeket keres és olyan nyilvántartásokat amelyekben a földek
aranykoronában vannak felértékelve.
2004 december 16-i gyűlésén az Új Kézfogás Kuratóriuma elfogadta a BMGVE
pályázatát a Vállalkozásfejlesztési Központ működtetésére. Evvel az alkalommal a BMGVE
javaslatokat tesz az Új Kézfogás Kuratóriuma felé. /Mellékelve/

A
BÁNSÁGI MAGYAR GAZDÁK és VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETÉNEK JAVASLATA

2004 december 20 – A megyei szervezet részt vett a Szegedi Gabonakutató kht 80 éves
fennállásának ünnepi évfordulós ünnepségén, ahol a sikeres együttműködés jeleként
könyvjutalomban részesül.

2004 december 22-én az RMGE országos elnökségi gyűlést tart Kolozsváron. A
következő napirendi pontokkal:1, A magyar Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium és az RMGE közötti megállapodás fél éves kiértékelése.
2, A 2005-ős FVM és az RMGE közötti programtervezet összeállítása és
elfogadása.
3, Az RMGE 2005 –ős évi programtervezetének és eseménynaptárának
elfogadása.
4 A jelenleg még folyó és lezárt gazdaképzők kiértékelése.
Sajnos csak tervben maradt pénzügyi okokból a következő határozat amely kimondta,hogy a
2004-es évi Gazdanaptárt a Temes megyei szervezet fogja kiadni.
2004 december 23-A Zsombolyai Csekonics Egyesület népes küldöttsége a
magyarországi Ásotthalmán részt vett Fackelmann István tanyagazda környezetgazdálkodási
mintagazdaságán a vajdasági ludasi, királyhalmi,a székelyföldi kászonujfalusi és az erdélyi
nagyváradi gazdák találkozóján ahol a hungaricumokról tárgyalnak. Javasolták,hogy a
hungaricumok legjobb elnevezése a pannon-karpato-hungaricum lenne így belefoglalva a
szomszédos államok magyar termékeit is.
2004 decemberében-a megyei szervezet PHARE CBC pályázaton talajminőséget
vizsgáló felszereléssel gyarapodott.

2005
JANUÁR
2005 január 1-től Az A BMGVE megyei szervezete az ÚJ KÉZFOGÁS
KÖZALAPITVÁNY által kiirt pályázaton
újra elnyerte azt a lehetőséget,hogy
Vállalkozásfejlesztési Központot működtessen Újszentesen Temes,Arad,Hunyad és KrassóSzörény megyék részére .Ezáltal több évre előre biztosította azt,hogy Temes megyei központja
legyen az ÚJ KÉZFOGÁS KÖZALAPITVÁNYNAK: A Központ veszi át a megírt
pályázatokat és előminősítést készítve javasolhatja a pályázat elfogadását. a z UKK
Kuratóriúmának. /mellékelve/
2005 január
részére/mellékelve/

3-án egy programterv készül az RMGE Temes megyei szervezete

2005 január -7 én az RMGE megyei szervezetének vezetői találkoztak az igazfalvi
tanfolyam hallgatóival. Az itt felvetett kérdéseket közösen kívánták megoldani .A tanfolyam
felelőse Trautman Lajos mérnök.
2005 január 14-én a Csenei Bega Magyar Gazdakör amely nem rég alakult meg,
felhívással fordult Temes megye magyar lakósaihoz,hogy támogassák anyagilag egy
magtisztító szelektor megvásárlását.
2005 januárjában az Újszentesi Agromec holland eredetű Csíkban termelt minősített
burgonya vetőmagot forgalmaz.
2005 januárjában a Zsombolyai Csekonics Egyesület gazdái sikeresen szerepelnek a
magyarországi Csanádpalotán egy disznóvágási versenyen ahol öt csapat mérte össze tudását.
2005 január 24-én egyhetes állattenyésztési tanfolyamon vesz részt 3 gazda és két
egyetemi hallgató Hódmezővásárhelyen .a megyei szervezet szervezésében. A három résztvevő
gazda Ispán Bárdi Újszentesről ,Erdélyi János Csanádról és Tóth Ede Pusztakeresztúrról, a
résztvevő egyetemisták Orbán Balázs és Dán András állatorvosi hallgatók.
2005 januárja-Az országos szervezet Budapesten munkalátogatás keretében aláírta az
FV minisztériummal a 2005-ős évi együttműködési protokolliumot amelyben előirányozták
a hazai gazdák magyarországi kiképzését,kiállításokon való részvételek támogatását, a hazai
szervezetek működésének támogatását és a hazai gazdák hazai kiképzését is.
2005 januárjában folynak Végváron, Igazfalván
az elindított szakmai
tanfolyamok .Tanulnak a Végvár és környéki , igazfalvi és lugosi gazdák. A tanfolyam
felelősei a szervezet fiatal munkatársai Mészáros Orsolya és Bakos Alida. közgazdászok. A
tanfolyamok előadói Dr Fazekas Pál egyetemi tanár, Trautman Lajos ny . kertészmérnök,
Mojzi Álmos doktorandus, Dr Appeltauer Vilmos ny .állatorvos és Dr Zelei ny.állatorvos.A
tanfolyamok hallgatói a tanfolyam végeztével magyarországi tanulmányúton vesznek részt.
Érdekesség,hogy az Igazfalvával szomszédos román község gazdái és kérik egy tanfolyam
megszervezését, egy magyar szervezettől. A tanfolyamot Bukoveczen is elindította a megyei
szervezet több mint 30 személlyel.
A végvári tanfolyam résztvevői:Tóth Adalbert,Pataki Elemér,Pataki Árpád, Kerekes Zsolt,
Korsós Mária,Korsós János, Varga Juliánna, Varga István, Szőke Csaba, Szarvas Sándor,
Korsós Sándor, Kiss János, Kiss Géza, Csáki József, Ujj Péter,Úngor Sándor,Nagy
Áron ,Domján Sándor,Vicze István, Mátyás Zoltán, Kerekes István, Szabó László, Palicsák
András, Resiga Flavius
FEBRUÁR
2005 február 10-én az RMGE megyei szervezete a gazdaköri elnökökkel bővített
vezetőségi gyűlést tartott a temesvári Kós Károly Központban,a következő napirendi pontokkal :
1, A 2005 –ős év program jóváhagyása
2.A pályázati lehetőségek ismertetése
3,A javaslatok megtárgyalása.
Az első napirendi pontban meghatározták a jövő év oktatási tervét, az előadások tematikáját
és számát,tanulmányi utak számát és útirányait.,a támogatásokat.:a tavaszi vetőmagvak
beszerzési lehetőségeit. A második napirendi pontban ismertették az Új Kézfogás

Közalapítvány
pályázati lehetőségeit. és az előkészületeket a SAPARD pályázatokra. A
harmadik napirendi pontban határoztak az Erdélyi Gazda folyóirat előfizetésekről, a gazdaköri
tagsági könyvek nyilvántartásának megszervezéséről,
és egy új vezetőségi tag
megválasztásáról a megüresedett helyre Kovács Bálint a Lugosi Gazdakör elnöke
személyében.
A gazdakörök vezetői javaslatokat tettek: a csenei gazdakör egy kiskapacítású
szelektort szeretne megvásárolni, a lugosi gazdakör egy tejfeldolgozó megvásárlására
törekszik, a zsombolyai pályázaton szeretné a falusi turizmus feltételeit megteremteni, az
óteleki raktárszövetkezetet hozna létre, a pusztakeresztúri gazdakör vissza szeretne térni a
községben hagyományos hagymatermesztésre és egy hídmérleget szeretne megvásárolni,az
igazfalvi javaslat: az uborkatermesztésre szeretne rátérni és egy értékesítő szervezet
létrehozását amelynek minden faluban lenne egy megbízottja.

A vezetőségi gyűlés
2005 február 20 és 21-én két napos magyarországi tanulmányúton vett részt a Temes
megyei gazdatanfolyam 43 résztvevője. amelyet a budapesti APÁCZAI Közalapítvány
támogatott. A tanulmányi utat a Csongrád Megyei Agrár Kamara Oktatási Kht-jának vezetője
Kovács Ferencné és Seprényiné Erdei Gizella munkatárs szervezte és vezette le.
Szegedre érkezve a résztvevők az Agrár Kamara nagytermében egy a mezőgazdasági
marketingről szóló előadást hallgattak meg. Következő állomás Fackelmann István ásotthalmi
Homokföldi Agrár Környezetgazdálkodási Tájközponti gazdasága
Pusztamérgesen dr Tóth Lászlóné a gazdasági iskola igazgatója ismertette az iskola
tevékenységét. Következő állomás a Farkas testvérek borospincéje ahol több borfajtát
kóstolással ismertek meg a résztvevők.
Másnap a következő meglátogatott gazdasági egység a szentesi Árpád Szövetkezet volt
ahol Kovács László kereskedelmi igazgató ismertette a 40 ha-os fóliasátoros és üvegházas

termálfűtéses hajtatott zöldségtermesztésüket. S elmondta ,hogy a szövetkezet több lábon áll
ami abban nyilvánul meg,hogy pulykát tenyésztenek,borkészítéssel foglalkoznak ,tejet is
termelnek és szántóföldi növényeket is termesztenek. Utána találkozó volt Szentes város
alpolgármesterével.
A tanulmányi út utolsó állomása a Nagy Árpád gazda tulajdonában levő 20 hektáros
virágkertészeti üvegház volt. Gyönyörű virágokat láttak a résztvevők.
/Mellékelve a köszönő levél/

Fackelman István előadásán

A szervezők Kovács Ferencné,Seprényiné Erdei Gizella és Fackelman István

2005 februárjában négy gazdakörben az Óteleki Katolikus Gazdakörben,
Zsombolyán a Csekonics Egyesületben, a Pusztakeresztúri Gazdakörben, és az Őscsanádi Szent
Gellért Gazdakörben. 10 előadást szervezett az RMGE megyei szervezete a Csongrád Megyei
Agrárkamarával közösen AZ ESÉLY A STABILITÁSRA KÖZALAPITVÁNY támogatásával ,
agrárkamarai előadókkal. Az előadások témái:vidékfejlesztés különös tekintettel a
faluturizmusra és a biotermesztésre, alternativ pénzszerzési lehetőségek:gombatermesztés és
nyúltenyésztés és az Eu-s támogatási lehetőségek megismerése. Előadók voltak Szegedről
Szabó Zoltán és Szabó Csaba. az Oktatói Kft részéről.

Pusztakeresztúron
2005 februári gyűlésére az Újszentesi Gazdakör meghívta a nagy sikerű újszentesi
farsangi előadás két sikeres előadóját az újszentesi katolikus plébánost ft Heinrich Józsefet és
Szücs András Otto a református lelkész személyében.
2005 február 26-án
meghívásra
részt vesz Magyarországon az Axiál cég
mezőgazdasági gépkiállításán: Kovács Bálint a lugosi,Szabó Csaba az óteleki, Horváth István
és Tóth Ede a pusztakeresztúri gazdakörökből.

MÁRCIUS
2005 március –kéréssel fordul a megyei szervezethez Horváth István a Pusztakeresztúri
Gazdakör tagja,hogy készítsen számára pályázatot a megyei szervezet , a következő
mezőgazdasági gépek beszerzésére-egy 81 LE-ös Bjelorusz traktor,egy 2800 literes
permetezőgép és egy SU típusú vetőgép
2005 március 4-én az Újszentesi Gazdakör megköszöni a község polgármesterének
Szilágyi Gézának,hogy megakadályozta a község mellé telepítendő szeméttelep megépítését.
Az Óteleki Katolikus Gazdakör hivatalosan felveszi a kapcsolatot a magyarországi
Algyói Gazdakörrel,a zsombolyai Csekonics Egyesület németországi kapcsolatot alakít ki
2005 március 13-án a megyei szervezet képviselői meghívásra részt vesznek a
Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület vezetőséget választó közgyűlésén
2005 március 15-én a következő bejegyzett gazdakörök vannak Temes megyében.:
Újszentesi Keresztyén Gazdakör,
Temesvári Magyar Kertbarátok Köre,
Újmosnicai Fidelitas Gazdakör,
a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete Temesrékasi szervezete,
Lugosi Bálint Gazda Gazdakör
Gátaljai Szent István Gazdakör
Zsombolyai Csekonics Egyesület
Pusztakeresztúri Gazdakör
Óteleki Katolikus Gazdakör
Csenei Bega Gazdakör
Működő
de
nem
bejegyzett
gazdakörök:Igazfalva,Őscsanád,Magyarszentmárton,Végvár,Torontálkeresztes
2005 március Ótelekre látogat az Algyói Gazdakör 4 tagja Dr Gubacsi Ede elnök
vezetésével. ahol kapcsolat kiépítésről tárgyalnak.
2005 március 8-12 között a Lugosi Bálint Gazda Gazdakör, és az Igazfalvi Gazdakör
tagjai Lugoson, a Tolna Megyei Agrárkamara előadói által tartott egyhetes tanfolyamon vettek
részt,amelynek témái között az Eu-hoz való csatlakozási tapasztalatok átadása volt.
Előadásokat tartottak Kővári László ,dr Szászi Ferencné,Lengyel Lóránt,dr Hadházy Árpád,Az
előadások végeztével a gazdakör okleveleket adott át a 2004-es évben legjobb eredményt elérő
gazdaköri tagoknak.
Ugyanakkor elismerő oklevelet kapott Varga Lajos bodófalvi gazda ,aki a megye
leghosszabb idejű gazdaköri tagsággal rendelkezik a szervezetben.
A megyei szervezet újságban közli először magyarul a Temesvári
Mezőgazdasági Egyetem felvételi felhívását. Evvel serkenteni próbálván a megyei magyar
fiatalságot a mezőgazdászi pályára.

2005 március –a Csenei Gazdakör kéri egy SAPARD és egy ÚJ KÉZFOGÁS pályázat
elkészítését a következő mezőgazdasági gépekre: nagy kapacitásu szelektor,120 LE-ős traktor ,
búza és kukoricavető gép,kétsoros kukoricabetakarító, tárcsa, kisebb permetező
gép,műtrágyaszóró gép,kisebb csávázó .
2005 március –Szabó Csaba az Óteleki Gazdakör elnöke egy 160 LE-ös traktort
vásárolna SAPARD és UJ KÉZFOGÁS pályázattal.
2005 március 20-án pályázatot tesz le a Lugosi Gazdakör az Illyés Közalapítványhoz
egy számítógép megvásárlására, amelyhez a megyei szervezet ajánlást ad .

ÁPRILIS
2005 április 8-elővizsgáztak a végvári farmer tanfolyamos hallgatók. és megkezdik a
tanfolyamhoz tartozó gyakorlatukat is, saját gazdaságaikban.
A megyei szervezet vállalja az Új Kézfogás Közalapítvány Vállalkozási Központjaként a
mezőgazdasági témájú pályázatok előzetes elbírálását és segít a pályázatok megírásában is.
2005 április-15-én 100 gazda vizsgázott a télen tartott szakmai farmertanfolyamon.
Végvárrról 24-en, Lugosról 22-en, Igazfalváról 21-en, a többi pedig Bukovecről. A tanfolyam
a budapesti Apáczai Közalapítvány anyagi segítségével volt megszervezve. A szervezésben
segített Valkay-Németh György végvári alpolgármester. és Ihász János igazfalvi polgármester.
A tanfolyam megszervezésének további segítői voltak Végvárról Tóth Rozália,Radics
István,Szabó László,Lugosról Kovács Bálint,Asztalos Margit,Kovács Aranka és Varga Lajos,
Igazfalváról Boros Antal, Szabó Béla és Gergely Elemér.
A tanfolyam hallgatói közűl kitűnt szorgalmával Tályai Laura(Végvár)Virág Antal,Cseh
János,Kiss Márton és Kiss János,(Ötvösd),Kovács Bálint,Kovács Aranka, Asztalos Mária,Blága
Béla, Bacsi István és Bacsi Sándor,(Lugos)Boros Antal,Nagy Ida,Gergely Elemér,Dobó János
és Deák István( Igazfalva) Barbat Saiesescu Simona,Andresan Mihaela,Peicut Ana, és
Simonescu Doina (Bukovec)
A vizsgáztatást a Megyei Mezőgazdasági Tanácsadói Hivatal igazgatónője Alina Borcea és
Marina Velebny biztositották.
Előadó tanárok voltak Dr Fazakas Pál,Trautman Lajos mérnök, Dr Zelei Imre,Dr
Appeltauer Vilmos és Mojzi Álmos doktorandus..
A megyei szervezet részéről a tanfolyam sikerét Mészáros Orsolya és Bakos Alida
biztosította.

Az igazfalvi csoport és a tanáraik a vizsga után

A lugosi csoport s a tanáraik a vizsga után

A végvári csoport tanáraikkal a vizsga után.

Gazdaköri farsangot szerveztek a Pusztakeresztúri Gazdakör tagjai ahol szini előadást
is tartottak a helyi iskolások. Végül közös virslievés zárta a programot, s reggelig tánc.
2005 április 22. A megyei szervezet a Csongrád Megyei Agrár Információs Szolgáltató
és Oktatásszolgáltató Kht–val kötött szerződés alapján két előadást tartott a Dél-magyarországi
Civil Szervezetek Szövetségében Szegeden,Előadók Dr Albert Ferenc egyetemi tanár és
Udvardy László mérnök akik ismertették a bánsági régiót.
2005 április 22-én
44 gazdával és két egyetemi hallgatóval Újmosnicáról,
Végvárról,Lugosról, Zsombolyáról,Újszentesről, Őscsanádról, Temesvárról, Temesrékasról,
Csenéről és Gátaljáról vett részt a Hódmezővásárhelyi XII. Állattenyésztési és az I
Növénytermesztési , Kertészeti Kiállításon. ahol a megyei szervezet és az Újszentesi Gazdakör
közös,kiállítási pavilonnal vett
részt..Kiállításra kerültek az igazfalvi kisiparosok
termékei(seprűk,cserépedények, szőnyegek,kosarak) a.csákí Caritás húskészítményei (közel
20 kilós füstölt sonka,szalámik ,mézek,főző olaj) Dózsa Sámuel kertész mérnök rékasi borai ,
Boitos Victor 5 éves pálinkája és Erdélyi József pékmester kiflijei és kenyere. A kiállítást
támogatta Gulyás Márta a Hódmezőgazda rt részéről,a Csongrád Megyei Agrárkamara, Ihász
János igazfalvi polgármester, Némedi Imre az Újszentesi Gazdakör alelnöke, Kaba Gábor
Zsombolya polgármestere, és Bakos Alida munkatársunk. valamint Váncsa Kornélia egyetemi
hallgató.

A diákok a Temesvári Mezőgazdaságtudományi Egyetemről útban Hódmezővásárhelyre
Az Erdélyi napló, c. újság 2005 május 3-án írja a kiállításról” A Bánsági Magyar Gazdák
Egyesülete kiállítási standján Igazfalváról,Csákováról, Csanádról, Rékásról származó kézzel
szőtt szőnyegeket, kerámiákat, kenyeret, és péksüteményeket,juh túrot, olajat kézzel sodort
csigatésztát állítottak ki „

2005
áprilisában Árvíz pusztított telepes falvainkban.:Torontálkeresztesen,
Oteleken,Gátalján, Magyarszentmártonban, Bodófalván,. A megyei szervezet felhívással
fordult a megye minden magyarjához,gazdaköréhez a Duna Tv-hez,hogy segítsék az
árvízkárosultakat.

Az árvíz után az óteleki kultúrház
2005 április 29- újjáalakult a Végvári Gazdakör 15 alapító taggal. Ahol már 1913-ban
is létezett gazdakőr .Az új Gazdakör elnöke Simó Mihály és az alelnöke Szabó László.
2005 április- A megyei Kereskedelmi Kamara és az R.M.G.E szervezésében
Temesváron előadást tartott Hódi Pál a magyarországi újtipusú szövetkezeti mozgalomról:Itt
jelenti be Hódi Pál a mórahalmi Mórakert újtipusú szövetkezet elnöke, hogy védnökséget
vállalnak a Temes megyei szervezet hasonló szövetkezet alakítási munkájához.
MÁJUS
2005 május –A megyei RMGE megszervezi és összefogja a megyei gazdakörök
támogatási mozgalmát .az árvízkárosult gazdák felé. A megyei gazdakörök sürgősen
vetőmagot,takarmányt juttatnak el. Megkezdődik az országból történt felajánlások újszentesi
leraktározása és eljuttatása a károsultaknak. Segély jutott szemestakarmány formájában
Óteleknek a zsombolyai ,újszentesi, és újmosnicai gazdaköröktől., 6-6 tonna burgonya Újvárra
és Torontálkeresztesre a csikkarcfalvi adományból, 40 pár gumicsizmát az Agricultura
Modernizata kft-től Temesvárról Torontálkeresztesre és 60 zsák ruhát adva át a Caritás
szervezetnek. A zsombolyai Csekonics
Egyesület
Ótelekre juttatott el 13 tonna
szemeskukorícát, 4 tonna lucernát 150 kg lisztet, még eljutott Zsombolyáról 200 kg kenyér,
300 kg liszt és 100 l ásványvíz

2005 május–3-án a megyei szervezet részt vesz Aradon az országos RMGE által
megszervezett VII-ik ERDÉLYI SZŐLŐHEGYEK elnevezésű borversenyen ahol a szervezet
tagja Dózsa Sámuel mérnök részt vesz , és három díjat nyer. Két második díjat a 2003-as
Oportójával és egy harmadik díjat a 2004-es Merlot borával. Ugyanilyen sikeresen vett részt
az V-ik borversenyen is.
2005 május 5-én A megyei RMGE felhívással hirdet meg 3 munkahelyet a Temesvári
Mezőgazdaságtudományi Egyetemen tanuló magyar diákok részére.
2005 május 6-án kiosztja a megyei szervezet a hallgatóknak a farmertanfolyamon
szerzett igazolásokat.
2005 május 13 Az RMGE megyei szervezete talajvizsgálatban jártas mérnők részére
hirdet versenyvizsgát.
2005 május 16-án az RMDSZ Temes megyei szervezetének vezetősége gyűlést tart
amelyen részt vesz az RMGE elnöke is. Egyetlen napirendi pont az árvízkárosultak
megsegélyezésének módozatai. Ugyanakkor egy felhívást tesznek közzé az árvízkárosultak
megsegítésére Temes megye magyarjaihoz és minden magyarhoz /a felhívás mellékelve /

2005 május 13-án bejelenti a megyei szervezet ,hogy 2005-ben is megszervezi a
Temesvári Mezőgazdasági Egyetem magyar hallgatói részére a kéthetes szakmai gyakorlatot
10 hallgató részére. a Hódmezővásárhelyi Hódmezőgazda Rt-nél.

A 2005-ös év a budapesti nagy gazda demonstráció éve is.
Emlék a Heves Megyei Gazdakörök Egyesületétől
2005 május hónapban az RMGE megyei szervezete összegyűjti és leraktározza
Újszentesen az érkező segélyeket, mert bemenni a segélyekkel az árvízzel elárasztott falvakba
nem lehet. Az első gazdaköri adományok után érkeznek a segélyek a csíkkarcfalvi, a
csíkmadarasi ,a csíkdánfalvi, a gyergyóalfalusi és a kézdivásárhelyi
Polgármesteri
Hivataloktól ,a dánfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola diákjaitól ,a szatmári Szent József Férfi
Egyesület és az RMGE Kolozs megyei szervezetétől,valamint a sepsiszentgyörgyi Fontis
diákszervezettől. S az árvíz visszahúzódásával elkezdődik ezen segélyek eljuttatása Ótelekre,
Torontálkeresztesre, Gátaljára, Nagybodófalvára,Szigetfaluba,Temesfalvára, Begamonostorra,
Nagyomorra, Jánosföldjére,. Megalakul Temesváron a Reconstructio nonprofit segélyszervezet

melynek alapító tagja a megyei szervezet is/ az adományozók

névsora mellékelve /

A ruhák százai –ezrei a z árvízkárosultak javára

2005 - május 19-én elkezdődik a magyarországi Gazdakörök Egyesülete nagy mennyiségű
búza és kukorica segélyének a fogadása.

Deszka és faanyag az árvízkárosultak részére Újszentesen

Ugyanaz a z udvar másik oldalán

Konzervek és a borvizek

Ágybetétek vetőmagvak, konzervek,borvizek.

Változott a kép ,székek,ruhák az árvízkárosultak részére leraktározva az
Újszentesi Agromec nagytermében,
JÚNIUS
2005 június 1-én a megyei szervezet tagjai részt vesznek a Szegedi Gabonakutató
kalászos fajtabemutatóján..

A Szegedi Gabona Kutató kht kalászos bemutatóján

A bemutatott búzafajták
2005 június 8-án Elnökségi ülést tartott az RMGE országos szervezete Kolozsvárott..
Napirendi pontok:
Az elmúlt év tanfolyamainak elemzése és a következő évre való felkészülés.
A pályázati lehetőségek.
Az elnökség és a magyar Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium
következő találkozójának témáinak meghatározása .
A kapott meghívás ismertetése amellyel a szervezetet meghívták a Budapesti
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszerípari Kiállításra.
ahol magyar-magyar
gazdatalálkozó is meg lesz szervezve.

A megyei szervezet elnöke beszámol Kolozsváron az RMGE országos
vezetésének az árvíz okozta helyzetről és a gazdaköri összefogásból származó komoly
segítségről. Ugyanakkor meghívta Temes megyei látogatásra Pásztohy András államtitkárt,
aki elfogadta a meghívást.
2005 június-A megyei szervezet két számítógépet ajándékoz a tagszervezeteinek,a
végvári József Attila társulásnak és a Csenei Gazdakörnek.
JÚLIUS
2005 július 7-én meghívásra részt vesz a megyei szervezet Szarvason az ottani
Legelőgazdálkodási Kísérleti Állomás energiafű bemutatóján. Kapcsolatfelvétel a budapesti
Agrobió kft –vel és a Kísérleti Állomás igazgatójával.
2005 július 14-én a BMGVE javaslatot tesz le az Új Kézfogás Közalapítvány által
nyújtott 5 millió HUF felhasználására az árvíz sújtotta gazdák megsegítésére/mellékelve a
javaslat/

2005 július 15-én találkozó zajlott le az RMGE megyei elnöke és Toró T. Tibor
parlamenti képviselő között. A megbeszélésen jelen volt Dr Csősz János egyetemi tanár. Ez
alkalommal megtárgyalásra került egy felvásárló,értékesítő szövetkezet alapszabályzatának
kidolgozása.
.

AUGUSZTUS

2005 augusztus 5 Az Óteleki Gazdakör 100.000 dolláros segélyt kapott a LUKOIL
vállalattól. A Gazdakör gyűlésen határozta meg, hogy a rászorultság alapján osszák szét az ilyen
nagy értékben kapott építkezési anyagot

A 100.000 dolláros segély bejutásra vár Ótelek bejáratánál
2005 augusztus 9-én a megyei szervezet szervezésében hét fiatal magyar nemzetiségű
egyetemista vesz részt a Temesvári Mezőgazdaságtudományi Egyetem állatorvosi karáról két
hetes gyakorlaton a Hódmezővásárhelyi Hódmezőgazda Rt szarvasmarha és sertés farmján
Tamási Lóránd 3-ad éves,Szász Ferenc 3-ad éves,Váncsa Kornélia 4-ed éves ,Karda Beáta 4ed éves,Bajkó Szabolcs,Benke Tünde és Páll Adrien.
2005 augusztus 10-én pályázatot tesz le a megyei szervezet a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztérium által kiirt pályázatra a következő címmel” A bánsági hungaricumok
felkutatása és számbavétele interneten és írásban ”/mellékelve/

2005 augusztus 19-én ünnepelte az Újszentesi Gazdakör Szent István királyunk és az új
kenyér napját. Az ünnepi gyűlésen az újszentesi Heinrich József katolikus és Szücs András
Ottó református lelkész mondott ünnepi –megemlékező beszédet.
2005 augusztus 27-28-án a megyei szervezet népes küldöttséggel vett részt a 3.ik
Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon Gráf József mezőgazdasági miniszter
meghívására. Ez alkalommal részt vett a szervezet a megszervezett magyar-magyar
gazdatalálkozón is .Az összejövetelen Dr Albert Ferenc egyetemi tanár a gazdák nevében
beszél.

Az Országos Mezőgazdasági és Élelmíszeripari Kiállitáson rendezett magyar-magyar gazda
találkozón

Harmadik nap a küldöttség tagjai Dr Albert Ferenc tanár úr vezényletével Budapest
látogatáson vett részt.
SZEPTEMBER
2005 szeptember 2 Pályázaton gazdalátogatás megszervezésére 100.000 forintot nyert a
Zsombolyai Csekonics Egyesület amelyet a Pusztamérgesi Gazdakör tagjaival való
találkozásra költik el.
2005 szeptember 9 A megyei szervezetet meghívják ,hogy méhész tagjaival vegyen részt
a szegedi méhészti kiállításon.
2005 szeptember 6-án részt vesz a megyei szervezet a Szegedi Gabonatermesztési
Kutató kht kukorica bemutatóján ahol a megyei szervezet megszervezi a Temes Megyei
Mezőgazdasági Igazgatóság igazgatójának és aligazgatóinak találkozóját, kapcsolat felvevés
céljából pedig a Csongrád Megyei Földművelési Hivatal és a Szegedi Gabonakutató vezetői
között.

2005 szeptember 14-én Magyarszentmártonban Gazdakör alakult. 24 taggal. és 7 tagú
vezetőséggel: Boros György, Péteri István, Mészáros András, Kapor István,Nasalean Gheorghe,
Szász László, Boros Márton, Elnök Boros György. Az ellenőrző bizottság tagjai: Rákoczi István,
Oláh István, és Gyenes István.
2005 szeptember 16-án az újszentesi kúltur otthonban vezetőségi gyűlést tartott a
megyei szervezet. a következő napirendi pontokkal.:
-a Temes megyei árvízkárosult gazdák támogatása gazdaköreink részéről
-a létrehozandó értékesítő szövetkezet kérdései
-a megyei szervezetnek a DKMT által szervezett szegedi kiállításon való
részvétele
-a téli gazdatanfolyamok megszervezése
-a magyarországi testvér gazdaszervezetek által összegyűjtött búza fogadása és
elosztása
-a tagsági nyilvántartások és a tagkönyvek kiosztásának helyzete
-az Erdélyi Gazda folyóiratra való előfizetések
-az Új Kézfogás pályázatainak ismertetése és az azokon való részvétel
-a közös beszerzések és értékesítések elindítása a gazdakörökben
2005 szeptember 17-én az újszentesi Központban találkozik a Reconstrukció 2005
szervezet részéről Dr Csősz János, Fekete Nagy László tervező mérnök, Kelemen Orsolya a
szervezet ügyvivője , Bujdosó Zsolt közgazdász és Kiss Károly az RMGE elnöke ahol az
árvízkárosultak gazdasági épületeinek újjáépítéséről tárgyaltak.
2005 szeptember 18-án a megyei szervezet meghívást kap,hogy vegyen részt a
Hódmezővásárhelyen megépült Határmentí Oktatási Központ felavatásán a Temesvári
Agrártudomány tanáraival közösen.

2005 szeptember-20-án-a megyei szervezet önálló kiállítási résszel vesz részt a DKMT
által szervezett mezőgazdasági kiállításon Szegeden nagy sikerrel. A küldöttségben részt vett
Dózsa Sámuel a rékasi Gazdakör tagja, megyei alelnök, Tóth Ede a Pusztakeresztúri Gazdakör
elnöke,Mészáros Orsolya és Bakos Alida a megyei szervezet munkatársai.
Kiállításra kerültek a porgányi hagyma,a pusztakeresztúri méz, igazfalvi cserépedények,
kosarak,szőnyegek, a rékasi borok és szőlő,a vöröscsárdai Szijjártó Imre által termelt kukorica,
búza, alma,körte,paprika és az újszentesi Turbucz Károly gyümölcspálinkái.

OKTÓBER
2005 október 7-én Az RMGE munkatársai részt vettek az Új Kézfogás Közalapítvány
által Sepsiszentgyörgyön szervezett munkatalálkozón. mint a az RMGE Vállalkozásfejlesztési
Központjának képviselői
2005 október 21-én felhívással fordul a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók
Egyesülete. a dévai és a resicabányai magyar gazdákhoz,hogy még az Eu-hoz történő
csatlakozás előtt szervezzenek gazdaköröket, amely munkában segítségükre lesznek.

2005 október – a megyei szervezetet meghívják Makóra egy kistérségi együttműködés
elindítására.

NOVEMBER
2005 november—5-én Zsombolyán találkozik Dr Csősz János a Temes Megyei
Mezőgazdasági Igazgatóság aligazgatója a Csekonics Egyesület tagjaival, ahol a gazdák
ismerkednek a SAPARD pályázati lehetőségekkel.
2005 november Kisiratoson jártak Schmidt Lajos gazdaköri elnök vezetésével a
zsombolyai Csekonics Egyesület tagjai ,ahol az ottani gazdaköri tagokkal megbeszélték közös
gondjaikat. Útközben hazafelé tiszteletüket tették az aradi Szabadság szobornál és
meglátogatták a vingai katolikus templomot..
2005 november- a zsombolyai Gazdakör tagjai közösen vásároltak Magyarországról
6 kocát és egy kant amellyel ,fel szeretnék javítani sertés állományukat.
2005 november Le akart mondani a lugosi Bálint Gazda elnöke,a megyei szervezetnek
sikerült elhárítani a lemondást.
2005 novemberi számvetés a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók
Egyesülete által átvett
és az árvízkárosult gazdákhoz eljuttatott
magyarországi gabona segélyek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Támogatott helység -búza- vetőmag
- kukorica- zab- műtrágyaBactofil
búza
baktérium trágya
to
to
to
to
to
liter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ótelek
87,1
25
1,4
1,9
2,5
250
Torontálkeresztes
76,0
25
1,2
1,4
2,5
250
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Magyarszentmárton 13,3
5
0,8
0,7
50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gátalja
25,5
5
0,8
0,8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szigetfalu
20,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nagybodófalva
10,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temesfalva
5.0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nagyomor
5,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen
241,9
60,0
4,2
4,8
5,0
550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ezen segélyek összértéke 2,5 milliárd lej.
2005 november 15-én a temesvári Régiós Üzletkötő Központban az RMGE megyei
szervezetének szervezésében sikeres bemutatót tartott Dr Janowszki János a Szarvasi
Mezőgazdasági Kutató Központ igazgatója és fia Janowszki Zsolt a világszabadalmazott
energia fűről és felhasználásáról,a román közönség részére fordít Dr Fazakas Pál egyetemi
tanár.

Az előadó és közönsége
2005 november 19-én a Gátaljai Szent István Gazdakör tagjai találkoztak a
magyarországi Apátfalváról jött vállalkozókkal és az ottani gazdakör tagjainak küldöttségével.
A találkozó témája közös gazdasági tevékenységek elindításának megbeszélése.
2005. november 19-és 21-én sikeres záróvizsgát tett 100 hallgató az Apáczai
Közalapítvány anyagi segítségével szervezett farmertanfolyamon. Igazfalváról,
Végvárról ,Lugosról és Bukovecről. A sikeres vizsga után a gazdák, érvényes szakmai
okleveleket kaptak a Temes Megyei Mezőgazdasági Tanácsadói Hivatal részéről.
DECEMBER
2005 december 2-án a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete pályázatot
hirdet a gazdakörök között arra,hogy hol szervezzenek pályázatírói tanfolyamokat. Ugyanakkor
közösen a Megyei Mezőgazdasági Tanácsadói Hivatallal meghirdeti a lehetőségét annak,hogy
gazdasszonyi, falusi turizmusi, szántóföldi,állattenyésztési, méhészeti tanfolyamokat szervez 6
hónapos futamidővel magyar nyelven.
2005 december. 3-án találkozott a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók
Egyesületének vezetőségi tagjai
a
Bánsági Mezőgazdaságtudományi Egyetem
Állattenyésztési és Állatorvosi Karának magyar nemzetiségi hallgatóival. A találkozó témája
volt az egyetem elvégzése utáni elhelyezkedési kérdések megbeszélése. A végzős diákok
megismerhették a SAPARD, FARMER, Új KÉZFOGÁS ALAPITVÁNYOK pályázati
lehetőségeit amelyek segítik a vállalkozások elindítását. Pályázatírói tanfolyam elindításáról
is szó volt. Javaslat hangzott el a magyar szaknyelvi ismeretek bővítésére..

2005 december 5-7 én Bakos Alida a megyei szervezet munkatársa részt vett
Budapesten a CELODIN program zárórendezvényén, amiben a megyei szervezet partnerként
vett részt. Majd később Hollandiába látogat tapasztalat cserére.
2005 december 6-án Balla Róbert a megyei szervezet munkatársa részt vett a Temes
Megyei Mezőgazdasági Tanácsadói Hivatal rendezésében megtartott SAPARD és FARMER
programok ismertetőjén.
2005 december 10-én szombaton A Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete
(tovább BMGVE) évi beszámolói közgyűlést tartott. Újszentesen.
A következő napirendi pontokkal:
-Beszámoló a 2005-ős évi tevékenységről
-Ismertetés a árvízkárosultak megsegélyezéséről
-A 2006-os évi tevékenységi tervek meghatározása.

2006
JANUÁR
2006 január 13 A Lugosi Bálint Gazda Gazdakör jelentkezőket vár Lúgosról és a
környéki falvakból egy faluturizmus tanfolyam elindítására .Jelentkezni lehet Kovács Bálint
gazdaköri elnöknél.
2006 január 14 A Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete a budapesti Új
Kézfogás Közalapítvány Vállalkozásfejlesztési Központjaként pályázatok megírását vállalja
a bankoktól kért kölcsönök kamattámogatásának elnyerésére ,valamint a SAPARD és a Farmer
programokkal elnyert pályázatok önrészének kiegészítésére egészen 3.750.000 forint értékig.
Vállalja
olyan pályázatok megírását is amelyeknek elnyerésével üzletember
találkozókat, kiállításon való részvételeket, pályázatírói tanfolyamokat,fiatal vállalkozók
találkozóinak támogatására lehet pályázni Ugyanakkor pályázatot tesz le a következő címmel”
A mezőgazdasági és környezetvédelmi tudományok segítségével a bánsági falvak
szórványmagyar lakosságának szülőföldön való maradásáért „./ mellékelve/

2006 január 17én kedden az Óteleki Gazdakör testületileg Újszentesre érkezett , ahol a
megyei szervezettel tárgyalt arról a lehetőségről,hogy az árvízi kárt szenvedett falvak a
SAPARD pályázatokhoz 75 %-os támogatást nyerhetnek. Hús és zöldségfeldolgozó létesítésén
gondolkoznak.
2006 január 20 –án a megyei szervezet javasolja az ötvősdi gazdáknak,hogy olyan
gazdakört hozzanak létre amelynek fő tevékenysége az állattenyésztés.
2006 január 21 –én a felkéri a megyei szervezet az igazfalvi gazdaköri tagokat,hogy
tegyék félre a köztük kialakult ellentéteket, és mint a legrégebben megalakult gazdakört
jegyezzék be hivatalosan,Emlékeztetve a tagságot ,hogy amióta megalakult gazdakörük ,azóta
már 10 más gazdakört jegyeztek be a megyében.
2006 január 22 Az Óteleki Katolikus Gazdakör február 16-án új tagok felvételére
készül,ugyanis új gazdák kérték felvételüket.

2006 január 23 Megtartotta múlt évi beszámolóját a Csenei Bega Gazdakör. A
beszámolón olyan kérdések is felvetődtek amelyek a megyei szervezetet érinti. Például miért
szűnt meg a
gazdáknak vetőmaggal való ellátása ? Több gazda tájékoztatást kért a SAPARD pályázatokról.
2006 január 25 elindították a Torontálkeresztesi Gazdakör bejegyzési folyamatát
amelyben
Tóth Erika jogász segíti a gazdakört.
2006 január 26 A BMGVE falusi turizmus tanfolyam elindítását hirdeti meg
Igazfalván.
2006 január 27 A megyei szervezet javasolja a végvári gazdaköri tagoknak,hogy
figyelembe véve a búza és kukorica alacsony árát , termékváltást kéne elindítani a SAPARD
program segítségével Javasolja egy kisebb kapacitású tejfeldolgozó üzem létrehozását,. de
lehetne zöldségtermesztésben és falusi turizmusban is gondolkodni.
FEBRUÁR
2006 február 5-én találkozót tartottak a Torontálkeresztesi Gazdakörben a tagság, és Dr
Csősz János egyetemi tanár,a Temes Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság aligazgatója,Fekete
Nagy László tervező mérnök és a megyei szervezet elnöke. A találkozó témája volt ismertetni
a SAPARD pályázatoknak azon új lehetőségét, amely kimondja,hogy az árvízkárosult falvak
75 %–os támogatásban részesülnek. a beruházásaik során. A találkozón a nagyobb tejtermelő
farmmal rendelkező Lajos János gazda elmondta,hogy jobban termelő teheneket szeretne a
SAPARD-on keresztül vásárolni. Simon János egy közösségi alapon létesítendő ,kisebb
kapacitású biosertés feldolgozó üzem létrehozását javasolta. A sertéseket a tagság állítaná
elő,hisz mindenki ért hozzá, és meg tudja termelni a szükséges takarmányt is. A tagság
megismerte az ÚJ KÉZFOGÁS KÖZALAPITVÁNY pályázati lehetőségeit is.
2006 február 7-én A megyei szervezet elnöke és a két árvíz által leginkább sújtott
község Ótelek és Torontálkeresztes gazdaköreinek elnökei
Gyöngyösre látogattak a
MAGOSZ Heves megyei szervezetének meghívására, ahol köszönetet mondtak az ottani
gazdakörök több mint 20 tonnás búzával való segítség nyújtásáért. Utána hasonló céllal
ellátogattak a Mezőtúri Gazdakör közgyűlésére ahol szintén köszönetet mondtak a 20 tonnás
búza segítségért .Mindkét találkozó alkalmával további együttműködési megállapodásról
egyeztek meg a résztvevők.

MEZŐTÚRON
2006 február 15 én A SAPARD és az ÚJ KÉZFOGÁS KÖZALAPITVÁNY
pályázatainak ismertetése volt napirenden a Végvári Gazdakörben, az Agrófórum keretében,
amelyen részt vett Dr Csősz János,Fekete Nagy László és Kiss Károly. Itt Czine Mihály fiatal
gazda és Siklódi Zsuzsánna a SAPARD pályázaton keresztül szeretné tovább fejleszteni
tehénfarmját. A gazdák
felhozták,hogy a tejfelvásárlók csúfosan becsapják a tejtermelőket s így nagy
veszteségek éri őket.
Szóba került,hogy a végvári határban nagyon kemény a föld, s az eddig használt
gépek,traktorok már nem bírják megdolgozni a határt, ezért új, nagyobb kapacitású
gépekre,traktorokra lenne szükség a SAPARD pályázatok segítségével.
2006 február 16-án közgyűlést tartott az Óteleki Katolikus Gazdakör amelyen részt
vett Ft Heinrich József újszentesi katolikus pap. A közgyűlésen az elnök Szabó Csaba
ismertette a Heves megyei találkozón elhangzottakat,Szabó János agrármérnök felhívta a
figyelmet a közeli tavaszi munkákra Úgy döntött a gazdakör ,hogy kezdeményezi egy emlékező
felirat elhelyezését a falu központjában amelyen megemlékeznek a 2005-ős árvízről, s amely
felirat helyett később egy emlékoszlopot fognak állítani . Ugyanakkor úgy döntöttek,hogy a
megemlékező gyűléseikre meghívják azokat akik segítették a falut az árvíz alkalmával.
2006 február 17-én a Gátaljai Szent István Gazdakörben zajlott le hasonló találkozó.
a SAPARD pályázatok és az ÚJ KÉZFOGÁS KÖZALAPITVÁNYI pályázatok ismertetéséről.
Itt is a gazdák érdeklődtek a lehetőségekről. Többek között arról,.hogy mivel Gátalja nemrég
várossá lett nyilvánítva,ott lehet-e SAPARD pályázatot letenni ?,. A válasz „igen” ott ahol a
tanács kijelöli a város falusi jellegű körzeteit.

A gátaljai gazdakörben
2006 február 22-én elhunyt a megyei szervezet egyik leghűségesebb önkéntes oktatója
Dr Appeltauer Vilibáld állatorvos .Elvesztése nagyon érződött. Igaz ember volt.
2006 február 25-én Az elindított találkozók hasonló témával ,és felállításban akikhez
csatlakozott Sipos János újságíró is, folytatódtak az Igazfalvi Gazdakörben.. Igazfalva nem
tartozik a síkság falvaihoz ,itt a búza és a kukorica nem olyan fontos termék mint a zöldség, a
cirok,a tej, és sok esetben a kisiparos termékek. Ezért a kérdések és a magyarázatok ebbe az
irányba helyeződtek el. Itt is vannak jól gondolkodó gazdák akik előre látnak .Erről győződött
meg a küldöttség .

MÁRCIUS
2006 március 31-én közös n megegyezéssel Volloncs Ferenc távozik az Agromec
igazgatói állásából
2006 március 7-én Pusztakeresztúron is , az ottani gazdakörben tartott találkozón a
megyei szervezet csapata igyekezett mint mindvégig az eddigi találkozók során, bátorítani a
gazdaköri tagokat,hogy merjenek pályázni. Az itteni gazdák szeretnének egy gombatermelő
farmot,egy méztermelő egységet,zöldség szárítót felépíteni. De jó lenne cukorrépát is termelni
s új nagyobb kapacitású mezőgazdasági gépeket vásárolni. Lehetőséget látnak repce,lenmag, és
zöldség termesztésére is.
2006 március 10-én a lugosi Kovács Bálint az ottani gazdakör elnöke megvásárolja az
első
performáns traktort pályázaton keresztül, a megyei szervezet segítségével, s az Új Kézfogás
Közalapítvány támogatásával .

2006 március 11-én a Temes megyei BMGVE 15 tagú küldöttséggel vesz részt
Kolozsváron az RMGE által szervezett VII-ik Agrófórumon. A küldöttségben részt vett Dr
Csősz János egyetemi tanár ,Trautman Lajos mérnök, Varga István mérnök a Temes megyei
RMDSZ gazdasági titkára, Kiss Károly elnök és csanádi,pusztakeresztúri, végvári,
torontálkeresztesi,lugosi gazdaköri tagok. Az elhangzott előadások:
- Az EU Közösségi Agrár és Vidékfejlesztési politikája
- A mezőgazdasági termékek közösségi piaci szabályozása.
- A mezőgazdaság és a vidékfejlesztési rendszer az EU-ban
- Románia Nemzeti Vidékfejlesztési Terve
- Hol tart a román mezőgazdaság a felkészülésben ?
Megyei szervezetünk egy tízpontos javaslatot terjesztett elő a gazdaszervezetek
tevékenységének feljavítása céljából.
Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete
Újszentes Temes megye
A TEMES MEGYEI SZERVEZET JAVASLATAI
1, Javasoljuk ,hogy a gazdakörök eddigi érdekvédelmi,oktatói ,információs
tevékenysége mellett foglalják be tevékenységükbe az inputok közös beszerzését és a
tagság által megtermelt mezőgazdasági termékek közös feldolgozását és értékesítését.
2, A gazdakörök igyekezzenek minél hamarabb elnyerni a 277/ 2004–es törvény adta
lehetőségeket,kihasználva a termelői csoport minősítést.
3,Megyei szervezeteinknek szorgalmazni kell új tevékenységek elindítását
gazdaköreinkben,mint falusi turizmus,mezőgazdasági termények felvásárlása
a
tagságtól,ezek feldolgozását
és értékesítést,kisipari tevékenységek beindítását és
biotermelés elindítását.
4, Megyei és falusi szervezeteinkbe be kell foglalni az ott működő olyan vállalkozókat
is akik a mezőgazdaságot szolgálják ki.
5,Javaslatot teszünk arra,hogy hamarosan le kéne bontani és kistérségekre, esetleg
községekre,falvakra Románia Nemzeti Fejlesztési Terve vidék és mezőgazdaság
fejlesztési részét, helyi mezőgazdasági szakembereket is bevonva.
6,Ismerve a nagyszámú mezőgazdasági kistermelő jelenlegi sanyarú helyzetét, egy
stratégiát kéne sürgősen kidolgozni arra,hogy egy jobb sorsra jussanak az EU-hoz való
csatlakozás után..Meg kéne határozni helyüket és szerepüket konkrétan az Eu-ban..
Állami támogatást kell meghatározni arra,hogy egyszerű termelőkből kompetitív
termelőkké válhassanak. és ne váljanak munkanélkülivé,koldusokká vagy éhbérért
dolgozó munkássá, idegen tulajdonú gazdaságokban. Ez Temes megye és környékének,
általában a síkságon dolgozók nagy gondja.
7,Olyan támogatási rendszer kialakítása és a meglévők kibővítése arra ,hogy a jelenleg a
kistermelők tulajdonában levő fizikailag és morálisan elhasznált traktorokat és gépeket
lehessen kicserélni performáns traktorokkal,gépekkel, komolyabb anyagi megterhelés
nélkül.,hosszú lejáratú és előnyös kamatú hitelek és támogatások révén. A jelenlegi
traktorok,gépek használata már gátjai a mezőgazdasági termelés performánsá tételében.
8,Szervezeteink vegyenek részt a nemsokára elinduló mezőgazdasági szolgáltatások
magánosításában, mint a mesterséges megtermékenyítés ,talajvizsgálatok stb.
9,Megyei szervezeteinkben és gazdaköreinkben alakuljanak meg olyan tagolt szakmai
képviseletek, mint a gabonát ,ipari növényeket, zöldséget,gyümölcsöt,szarvasmarhát,
sertést,kisállatot,halászatot stb,termelő és értékesítő tagozatok,termelői csoportok.
10,Alakítsunk ki minden gazdakör mellett sürgősen olyan csoportokat akik képesek a
pályázatok megírására,ezért javasoljuk egy olyan folyamat elindítását amelynek a
keretében minden gazdakör számítógéphez jusson.

A BMGVE elnöke
A kolozsvári gyűlésen a z RMGE országos szervezete egy peticiót készít, és nyújt
be a magyar miniszterelnöki hivatalnak személyesen Szabó Vilmos államtitkárnak
melyet a Temes megyei elnök is aláír.
TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR !!
Sajnáljuk, hogy a jelenlegi kormány koalició által a választások első fordulójában
elért eredményekhez való gratulációinkat egy számunkra igen felháborító esemény
ügyében történő megkereséssel együtt kell megtegyük.
A „ Szülőföld Alap „ Gazdasági és Területfejlesztési Kollégiuma a pályázatok
elbírálásánál olyan döntéseket hozott amely véleményünk szerint nem tükrözi sem a
tanács által meghatározott prioritásokat ,sem az erdélyi magyar gazdák érdekeinek
megfelelő elsőbbségi szükségleteket.
TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR !
Tudatában vagyunk annak,hogy minden támogatás elég véges,s a pályázati keret
korlátai miatt nem születhet pozitív döntés mindegyik kérés ügyében. Azt viszont
nehezen érthetjük meg,hogy miként élvezhetnek elsőbbséget nagyobb költségvetésű és
sokkal kisebb célcsoportot szolgáló támogatási igénylések. a sokkal szélesebb
kedvezményezettet érintő és mégis szűkebb költségvetésű programokkal szemben.
Nem
szándékunk
megkérdőjelezni
a
más
pályázó
szervezetek ,egyesületek ,intézmények programjainak fontosságát és célszerűségét ,hisz’
alig van Erdélyben olyan agráriumhoz kapcsolódó tevékenység amely nem lenne
érdemes a támogatásra Azt viszont joggal megtehetjük,hogy a saját szervezeteink által
benyújtott pályázatok elbírálásakor felállított prioritási sorrend ügyében bírálattal
éljünk.
Elfogadhatatlan ,hogy tíz milliónyi forint értékű támogatáshoz jut egy helyi jellegű
gazdasági befektetés és elutasításra talál az RMGE egész Erdélyt érintő többi őszes
pályázata.,vagy több megyei szervezetünk
által benyújtott támogatási igénylés
marad”kerethiány miatt elutasítva” címkézéssel.
A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének 12 megyei egyesülete működik közel
200 helyi gazdaköri szervezettel. Úgy a megyei szervezetek ,mint a gazdaköreink jogi
bejegyzése tekintetében épp azért tettünk erőfeszítéseket ,hogy külön-külön vagy
közösen részt vehessenek pályázati kiírásokon Az országos szervezet és a megyei
szervezeteink is támogatják a helyi kezdeményezéseket,a pályázatírás,pályázási kedv
érdekében
nemhogy gátolnánk,inkább ösztönözzük ,felkészítjük
a gazdakörök
tagjait .Pályázataink általában három csoportba oszthatók,országos,megyei és helyi
jellegűek, benyújtásukkor egyetlen szempontot tartunk,hogy ugyanabban a témakörben
ne fedjék egymást:A kiírási keret nagyságának és a kiírás prioritásainak függvényében
az elbíráló tanács ,kuratórium (országos, megyei ,területi,helyi érdek) állítja
pályázatainkat és hoz több vagy kevesebb igénylés számára döntéseket.
A legutóbbi” Szülőföld Alap” Gazdasági és Területfejlesztési Kollégiumához
benyújtott pályázataink sorrendje azonban teljesen felborult,Egyetlen területi, megyei
vagy országos programunkat sem tartotta érdemesnek támogatni a Kollégium.
Természetesen fontos
a gabonaraktárak ,takarmánykeverők, biogazdaságok,
faluturisztikai létesítmények stb létrehozása,ezek több tízmilliós támogatása is, de több

megye ,vagy több gazdakör számára hasznos programok,véleményünk szerint elsőbb
rendűek.
Románia minden bizonnyal néhány hónap múlva csatlakozik az Európai Unióhoz.
Alig tudnak gazdáink valamit a csatlakozás utáni feltételekről,nem ismerik a támogatási
rendszert ,a támogatások bonyolult labirintusaiban nem fognak kiigazodni. Majdnem
légüres tér a romániai információs anyag , a közösségi szabályozási rendszerről,amihez
a versenyképesség megőrzésére egyáltalán a fent maradásához igazodni kell néhány
hónap múlva. Nincs falugazdász hálózat, a helyi szaktanácsadók napról-napra leépülnek.
A kormány felkészítési programjának hiányában a termelők, és a vidéki lakosság iránti
elkötelezettségből,közösen úgy döntöttünk,hogy cselekvően részt kell venni a gazdák
felkészítésében, a tanácsadásban. A gazdáknak joga megtudni mi vár reájuk mihez
kellene majd alkalmazkodni,mit készített elő számukra az unió , a román kormány .Ezen
joguk alapján vállaltuk fel ,hogy ezeket elmondjuk nekik ,szakértőket hívunk
rendezvényeinkre,szakértőket készítettünk fel ,szabadidőnket feláldozva készülünk,hogy
a legszakmaibb ,leghitelesebb információkkal szolgálhassunk .De mindent önkéntes
alapon nem lehet megtenni. Csak azért mert a gazdák felkészítetlenek, egyetlen
benzinkút, sem egyetlen telefontársaság sem törli számláinkat. Ezért nyújtottunk be
támogatási igényt a „Szülőföld Alaphoz.”Sajnos hiába. Sem az „Agráreurópa falurólfalura” felkészítő rendezvénysorozat ,sem az Európai Gazda kiadványunk nem
részesülhet támogatásban a „Szülőföld” program alapjaiból. Ezek viszont jól
előkészített, már működő programok bebizonyították szükségességüket , de tovább vinni
egyedül nem vagyunk képesek. És ilyen helyzetbe kerülnek a Hargita ,Arad és Temes stb.
megyei szervezeteink programjai is. melyek véleményünk szerint sokkal inkább
szükségesebbek a közösség számára mint a nyertesként értékelt pályázók.
Tisztelt államtitkár úr ! Bízunk abban,hogy az Ön személyében megértésre találva
kivizsgálás indul a „Szülőföld Alap” Gazdasági és Területfejlesztési Kollégiuma által
elbírált erdélyi pályázatok prioritásai ügyében és figyelembe véve az eddigi
tevékenységet,a támogatandó programok fontosságát, a legaktuálisabb szükségleteinket
s olyan döntés születik
amely által érvényesülnek
a „Szülőföld”
program
meghirdetésénél megfogalmazott elvek.
Kocsik József Arad megyei RMGE elnök
Máté László Maros megyei RMGE elnök
Kiss Károly Temes megyei RMGE elnök
Halász Ödön Beszterce-N. megyei RMGE
elnök
Szentmiklósi Zoltán Bihar megyei RMGE elnök Barcsa Márton Brassó megyei RMGE
elnök
Fodor István Szatmár megyei RMGE elnök Barti Szilárd Kovászna megye RMGE
elnök
Kiss Zoltán Szilágy megyei RMGE elnök Bodó Géza Udvarhely területi RMGE elnök
Vákár István Kolozs megyei RMGE elnök Mátéfy Győző Csik területi RMGE elnök
Valamint az országos elnökség 11 tagja nevében
Tisztelettel Sebestyén Csaba
az országos RMGE elnöke

A kolozsvári VII.-ik Agrofórum megnyitása

Az Agrofórum résztvevői .
-2006 március 12-én az alakuló román mezőgazdasági szervezetek vezetőségébe két
kiváló magyar szakembert választottak be .Bakos Leventét a sertéstenyésztők, és Kovács
Bálintot a tehéntartók egyesületének vezetőségébe.

2006 március 16-án Temesrékason gazdaköri gyűlés. Részt vesznek a gazdaköri tagok
és Dr Csősz János és Kiss Károly. A Gazdakör elnöke felteszi a kérdést Miért kell gazdakört
létrehozni és működtetni ? Erre választ a tagság saját maga adja meg avval,hogy
felszólalásaikban elmondják,hogy mennyi gondjuk van a termelésben és értékesítésben.
Gyenge a zöldség és a szőlő ára, az értékesítési lehetősége. Sokan zöldségpalántát termelnek.
s ehhez drága a vetőmag,
2006 március 24-én A BMGVE meghívást kapott a homokháti mangalica tenyésztő
gazdáktól az első Szegedi Mangalica Bálra. amelynek jelszava „Mangalica jaj be
jó, .Homokháton élni jó „
2006 március 26-án Agrárfórumot rendezett az Őscsanádi Szent Gellért Gazdakör,
amelynek témája a termékváltás időszerűsége s amelynek jelszava „ Vissza az ősi
zöldségtermesztéshez.”Nagy György István gazdaköri tag elmondta,hogy ő már régebb
foglalkozik a zöldségtermesztéssel és most át akar térni a bio zöldségtermesztésre, ezért
felvette a kapcsolatot a Kolozsvári Biotermesztők Szövetségével. s javasolja a többi
gazdatársaknak is a biotermesztésre való áttérést. Az Újszentesi Agromec javasolja a
zöldségtermelés olyan megszervezését ,hogy azt lehessen felvásárolni és értékesíteni amelyben
partner lehet.

A csanádi Agrófórum előadó Szabó András Szegedről
2006 március 31-én A megyei szervezet Agárfórum akciójának nyolcadik helyszíne a
Temesrékasi Gazdakör volt. Itt is a megyei szervezet mint mindenütt a gazdák helyi gondjait
szerette volna megismerni és segítséget nyújtani gondjaik enyhítésére A gazdák a búza ,a
kukorica értékesítési gondjairól szóltak,pedig itt más termelési lehetőségek is vannak,ugyanis
hagyománya van a szőlő és zöldségtermesztésnek. De a szőlő permetezése sokba kerül és nincs
értékesítési lehetősége a megtermelt zöldségnek. Az Újszentesi Agromec javasolta ,hogy

kapcsolódjanak be a gazdák az Agromec most induló zöldségértékesítő akciójába. Dr Csősz
János egyetemi tanár bőven ismertette az akkor érvényben levő és a leendő támogatási
formákról a résztvevőket.
ÁPRILIS
2006 április 1-én A BMGVE vezetőségének tagjai részt vettek Kolozsváron az RMGE
elnökségi összejövetelén. A napirendi pontok között szerepelt a LAPAR román
farmerszervezet felhívása,hogy az RMGE vegyen részt 100 taggal azon a tüntetésen amelyet
ők szerveznek a kormány mezőgazdasági politikája ellen. Megyei szervezetünk kifejezte azon
véleményét,hogy egy ilyen tüntetésen való részvételnek semmilyen hozadéka nem lehet és ezért
nem vesz részt a tüntetésen,Ugyanis az idő a részvétel megszervezésére nagyon rövid, a
kormánynak átadandó
kérésekben a kisgazdák kérései nincsenek befoglalva
Az RMGE elnöksége nagyobb „ igen”szavazataránnyal a tüntetésen való részvételre
szavazott.
2006 április 7 . A megyei szervezet Agrofórum akciója során elérkezett a
Magyarszentmártoni Gazdakörbe .A Gazdakör tagjai állattartással foglalkoznak leginkább tejet
és sertéshúst termelnek. Az árvíz következtében a még pangó vizek ,nagy károkat okoztak a
búzában. Nehéz a gazdák helyzete, mert a búzának nincs ára,s a sertéshúst nem veszik át a
vágóhidak. A faluban nincs tejátvevő központ , így a napi 10-20 liter tejet mindig át kel vinni
a szomszédos Újvárra. a gazdának. A falu főútját ami összeköti Újvárral és Ótelekkel még az
osztrák-magyar monarchia idején építették, azóta sem kapott aszfalt burkolatot. A gazdák
nagyon sok kérdést tettek fel az Eu-hoz való csatlakozással kapcsolatos hírekkel kapcsolatban.
Ezek nagy részt hamis hírek voltak, de voltak olyan információík is amelyeket hivatalos helyről
kapva elment a kedvük még a termeléstől is, nem hogy fejlesszék azt. Így járt három vállalkozó
szellemű fiatal gazda Nagy János, Szász László és Balázs Ferenc.
A megyei szervezetnek és Dr Csősz János tanár úrnak sikerült a gyűlésben részt vevő
gazdaköri tagoknak és az ott levő román gazdáknak valós információkat nyújtani.
Fekete Nagy László tervezőmérnök felajánlotta,hogy ha kéri a gazdakör, úgy elkészíti a
faluban létrehozandó tejbegyűjtő központ tervét.
2006 április 13-án szervezte meg a BMGVE Újszentesen Temes megye magyar
állattenyésztőinek tanácskozását.. A tanácskozás
célja volt,hogy a megye magyar
állattenyésztői megtalálják közös helyüket egy érdekvédelmi szervezetben.
A tanácskozáson részt vettek szarvasmarhát és sertéseket tartó gazdák Végvárról,
Csenéről,Lugosról,Ótelekről,Temesvárról,Torontálkeresztesről,Temesvárról,Magyarszentmártonból és Nagybodófalváról .A tanácskozáson részt vettek a megye állattenyésztési
szakemberei is Dr Csősz János egyetemi tanár ,Mojzi Álmos, és Bakos Levente frissen végzett
állattenyésztési mérnökök akiknek tudására és segítségére nagy szüksége van a magyar
állattartó gazdáknak.
A tanácskozás napirendi pontjai voltak:
1,Szükséges –e
létrehozni
egy megyei
magyar állattenyésztői
érdekvédelmi
szervezetet,illetve helyi fajonkénti termelői csoportokat ?
2, Vegyen-e részt a Lugosi Bálint Gazda Gazdakör azon az állam által kiirt pályázaton amelyel
privatizálják az állatok mesterséges megtermékenyítését. ?
3,Alakuljon-e egy kezdeményező csoport a szarvasmarhát és a sertést tartó gazdák
érdekvédelmi szervezeteinek létrehozására.?

A megyei szervezet javaslatára következő határozatok születtek ,a viták után. az első
napirendi ponttal kapcsolatban. Létre kell hozni a Bánsági Magyar Szarvasmarhatartó és a
Bánsági Magyar Sertéstartó Gazdák Egyesűletét. s amelynek keretében minden gazdakörben
ahol igény van reá ,szarvasmarha és sertést tartó csoportokat kell létrehozni. Ugyanakkor szóba
jött egy bio és egy kertészcsoport létrehozása is a BMGVE keretében. Az újonnan alakuló
szervezetek az év folyamán
létre hoznak egy föderaciót. ahol minden szervezet egyenlő súllyal vesz részt..
A második napirendi pontot megtárgyalva, a tanácskozás javasolja,hogy a lugosi gazdakör
vegyen részt a pályázaton, s ha lehet vegyen részt a megyei szervezet is.
A harmadik napirendi pontban a tanácskozás résztvevői megválasztották a kezdeményező
csoportok tagjait, amely majd dönt a bejegyzés dátumáról,a központról, a tagságról,a
stratégiáról, a felvásárlás, és az értékesítés részleteiről. Javasolják kis kapacitású vágóhidak,
hús és tejfeldolgozók ,és értékesítési központok pályázatok útján való létrehozását.
A javaslatok alapján a következő összeállítású kezdeményező csoportok jöttek létre:
A szarvasmarhákat tartó gazdák kezdeményező csoportja:Kovács Bálint (Lugos )mint csoport
vezető,Lajos Ferenc (Torontálkeresztes),Czine Mihály és Siklódi Zsuzsánna (Végvár)Bacsi
Ferenc (Lugos)
A sertéstartó gazdák kezdeményező csoportja:Bakos Levente(Temesvár) mint
csoportvezető,Szabó Csaba (Ótelek) Boros György (Magyarszentmárton) Mojzi Álmos
(Temesvár) és Simon Ferenc (Torontálkeresztes)
A két csoport úgy döntött,hogy a következő gyűlést Újszentesen április 27-én tartják.
A tanácskozáson részt vevő egy-két tehenes gazdák aggodalmukat fejezték ki amiatt,hogy egyre
nehezebb értékesíteni termékeiket .Erre a megoldás lehet ha kis értékesítő szövetkezeteket
hoznak létre.
2006 április 14- A Csenei BEGA Gazdakörben tartott Agrofórumon részt vett Dr Csősz
János ,Fekete Nagy László és Kiss Károly mellett a község polgármestere is. Itt is az
értékesítési nehézségekről számoltak be gazdák, sőt az Agrofórumon részt vevő nem
gazdaköri tagok ingerülten vonták kérdőre a vezetőséget ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban.
Válaszukban a jelen levők elmondták,hogy őket senki sem küldötte ide és nem képviselik sem
az államot, sem a pártokat, s így az ingerült támadás célt tévesztett.
Szükség volt megmagyarázni a tagságnak,hogy vannak új lehetőségek amelyek segíteni
tudják a gazdákat kilábalni ebből a nehéz helyzetből ,de ehhez akaratra és kitartásra van
szükség,.Kiderült ,hogy a kisgazdák keveset tudnak a csatlakozási feltételekről. Felvetődött az
a lehetőség,hogy a kisgazdák tömörülve vagy külön-külön vegyék célba a helyi piacokat ahol
termékeiket lehetne értékesíteni/tej-hús-tojás.-zöldségek stb /

A csenei Agroforum résztvevőinek egy csoportja.
2006. április 28 A BMGVE felveszi a kapcsolatot a z országban megjelenő OTP
bankkal mint az országban elsőnek megjelenő magyar bank..
2006 április 28-án délután amerikai mezőgazdasági szakemberek keresik fel a megyei
szervezetet adatgyűjtési célból2006 április 29-én a megyei szervezet 42 gazdával részt vesz a hagyományos Alföldi
Állattenyésztési és Mezőgazdasági Kiállításon Hódmezővásárhelyen
MÁJUS
2006 május 12-én gazdaköri gyűlést tart a Csanádi Gazdakör. ahol felmérik a gazdaköri
tagok ,hogy mekkora területen termelhetnének zöldséget, amelyet az Újszentesi Agromecen
keresztül értékesítenének. Erdélyi Mihály: 0,60 ha zöldség, 0,20 ha fokhagyma, 0,50 ha
száraz bab,Nagy István: 0,70 ha zöldség, 0,15 ha fokhagyma,0,30 ha vöröshagyma ,Sas János:
0,30 ha zöldség,0,40 ha fokhagyma,vöröshagyma, Kovács Mihály :0,20 ha zöldség, 0,20 ha
fokhagyma, 0,25 bab, Mészáros József : 0,30 zöldség, 0,30 ha fokhagyma, 0,29 ha száraz bab,
Tóth Ede Porgány – 0,20 ha hagyma, Hegyes József 0,80 ha vöröshagyma,
2006 május 16-án 10 éves a Bánsági Magyar Gazda oldal a HETI UJ SZÓ hetilapból
amely híven tükrözi a megye magyar gazdáinak tevékenységét és a szervezeti élet minden
dobbanását.
2006 május 20-án úgy határoz az Óteleki Katolikus Gazdakör ,hogy 6,5 milliós
költséggel megépíti a megye második gazdaköri központját amihez hozzájárulnak a gazdakör
tagjai és a megyei szervezet is.

2006 május 22-én a Gátaljai Szent István Gazdakör pályázatot nyert egy üzletembergazda találkozó megszervezésére.
2006 május 24 és 26 között a megyei szervezet 5 tagú küldöttsége
vesz részt a
Szegeden megszervezett „ Alternatív energiaforrások „ című tudományos és befektetési
konferencián és kiállításon
2006 május 27-én a Communítas Alapítványnál nyert pályázati segítséggel a
Zsombolyai Csekonics Egyesület gazdaköri találkozót szervezett , neves hazai és
magyarországi előadókkal.
2006 május 28-án a megyei szervezet felveszi a kapcsolatot a a komáromi Wanger
csincsillatenyésztő cég Temes megyei megbízottjával Patan Raduval együttműködési céllal.
2006 május 31 én a megyei szervezet közösen a Maros megyei RMGE–vel az ÚJ
Kézfogás Közalapítvány, a magyar Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium anyagi
támogatásával,a Gróf Károly Sándor Alapítvány előadóival 3 napos szimpozion sorozatot
szervezett gazdaképzési céllal,Temesváron és a megyében a gazdaköri tagok részére. Az
előadáson szép számmal voltak jelen csanádi,pusztakeresztúri,rékasi, igazfalvi, csenei,gátaljai
és magyarszentmártoni gazdák. Hiányoztak az óteleki, zsombolyai,lugosi és a
torontálkeresztesi gazdák. Az előadások a Kós Károly Közösségi Központban. voltak
amelynek témája Magyarország csatlakozása az Eu-hoz. s az ebből részünkre leszűrhető
tanulságok. A sorozat címe „Gazdaképzés a Kárpát medencében.”
Az előadás sorozatot Marossy Zoltán Temes megye alprefektusa nyitotta meg., a
szimpozionon részt vett Varga István mérnök az RMDSZ gazdasági titkára is. Előadok voltak
Szabó Zoltán a békéscsabai Hangya szövetkezet részéről és Horváth Lajos pályázati
szakelőadó. Hazai előadó Dr Csősz János egyetemi tanár .

Marossy Zoltán Temes megye alprefektusa megnyitja
medencében”
előadássorozatot

a „ Gazdaképzés a Kárpát

A sorozat első előadásának hallgatói Temesváron a Kós Károly Központban

JÚNIUS
2006 június 2-án a Zsombolyai Gazdakör a Communitas Közalapítványnál nyert
pályázata segítségével találkozót szervez a megyei szervezettel közösen Hódi Pállal a
mórahalmi Mórakert TÉSZ elnökével és Nagy György József makói mérnök vállalkozóval a
Makói Maros értékesítő Szövetkezet elnökével akik elmondják Eu-s csatlakozási
tapasztalataikat.

Nagy György József
2006 június 15-én a megyei szervezet részt vesz
kiállításon.

a TIMAGRALIM mezőgazdasági

2006 június 18-én zajlottak le a következő előadások a „Gazdaképzés a Kárpát
medencében” előadássorozatból Csenén a Bega Gazdakörben .Az előadásokon ott voltak a
szomszédos falvak meghívott magyar gazdái is Zsombolyáról, Magyarszentmártonból és
Gyertyámosról..Előadást tartott Dr Albert Ferenc egyetemi tanár, aki felhívta a gazdáink
figyelmét a helyi alkotáskészség kiaknázására a csatlakozás előtt és utána., Imre Kálmán a
Temesvári Mezőgazdaságtudományi Egyetem fiatal doktorandusa szólt a tudomány helyéről a
termelői munkában, Szabó Zoltán a Szegedi Agrárkamara Oktatási Kht-je részéről ismertette
az Eu-hoz történt csatlakozás magyar tapasztalatait és a csatlakozás után kinyitható kiskapukat,
Mojzi Álmos doktorandus beszélt arról,hogy a gazdáknak egyesíteni kell az erejüket és ezen
belül az állattartó gazdáknak is. Mészáros Orsolya a szervezet közgazdász munkatársa. a
pályázati lehetőségeket ismertette. A megyei szervezet elnöke rávilágított a jelen
mezőgazdaságában megnyilvánuló nehézségre s elmondta,hogy a 2007-es év folyamán nagyon
sok kisgazda kell eldöntse,hogy mihez kezd ?.Folytatja –e a mezőgazdasági munkát vagy új
munkalehetőséget keres. A gyűlésen részt vett Kaba Gábor zsombolyai polgármester aki
hozzászólásában elmagyarázta a zsombolyai eredményeket és lehetőségeket.

A következő előadás a sorozatból Csenén,előadó Szabó Zoltán a Szegedi Agrár
Kamarától
2006 június 25 én A Gátaljai Szent István Gazdakörben
tartott előadásokkal
folytatódott a sorozat. Előadók voltak Dr Albert Ferenc egyetemi tanár,Bakos Alida közgazdász
és Imre Kálmán fiatal doktorandus, valamint Kormányos Sándor a Szegedi Agrárkamara
Oktatási kht-jének munkatársa aki a magyarországi Eu csatlakozással kapcsolatos személyes
tapasztalatairól számolt be mint olyan ,aki a zöldségtermelésben dolgozik. Az előadássorozaton
részt vettek a gátaljai gazdákon kívül az Ótelekről és a Zsombolyáról meghívott gazdaköri
tagok is. Az előadásokat részvételével megtisztelte Salgán József Gátalja város polgármestere
és a helyi polgármesteri hivatal mérnöke Ion Pantae
A gyűlésen résztvevők kérésére Szabó Csaba az Óteleki Katolikus Gazdakör elnöke saját
szavaival elmondta,hogy hogyan született meg benne és befektető társában az a gondolat,hogy
SAPARD pályázaton keresztül nagy kapacitású traktorokat és gépeket vásároljanak és így
dolgozzák meg az óteleki határt., elindulva az Eu-felé. Bakos Alida a pályázati lehetőségeket
ismertette.

A „Gazdaképzés a Kárpát medencében „ c. előadássorozat , Gátalján a gazdakörben
előadó Kormányos Sándor
2006 június 26 –án a pusztakeresztúri gazdaköri tagok összefogtak, és megjavították a
faluban levő hídmérleget amelyre a gazdáknak nagy szüksége lesz az aratás során.
2006 június 27-én a Lugosi Gazdakör elnöke jogosan kifogásolja ,hogy minden
állattenyésztési támogatás átvevésére személyesen kell a gazdáknak megjelenni ,amikor a
gazdakör felvehetné és otthon a gazdáknak kioszthatná. Ugyanakkor rosszalásukat fejezik
ki ,hogy a Temes Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság nem hívta meg a Bánsági Magyar
Gazdák és Vállalkozók Egyesületét a kolozsvári mezőgazdasági kiállításra.
2006 június 28-án Dr Albert Ferenc egyetemi tanár ismerteti a megyei szervezetben a
bodófalvi valamikor híres magnélküli meggyet amely édes és apró. Termelni és reklámozni
kéne. !!!
2006 június 30-án A BMGVE vezetősége részt vett a Temesvári Kereskedelmi , Ipari
és Mezőgazdasági Kamara által szervezett összejövetelen, ahol osztrák befektető tett ajánlatot
energiát termelő növények termesztésére.
JÚLIUS
2006 július 7-Szomoru hír ,.eladó a fizetési nehézségekkel küzködő végvári József
Attila mezőgazdasági társulása a BMGVE tagja.
AUGUSZTUS
2006 augusztus 19-én a Zsombolyai
Csekonics Egyesület vezetősége
Hódmezővásárhelyre utazik az ottani Gazdasági Egyesület meghívására ,hogy közösen

ünnepeljék Szent István királyunk ünnepét..Ez alkalommal együttműködési egyezményt is
kötnek.
2006 augusztus 20-án Az Orosházi Gazdakör meghívására a megyei szervezet 14 tagú
képviselője vett részt az ottani augusztus 20-i ünnepségeken. A Temes megyei gazdakörök
tagjai részt vettek a kugli ,a szekérhúzó ,a gabonával teli zsák súlyát megsaccolók és a sörivók
versenyén. Díjat csak a sörívóknál sikerült szerezni.!!Az ünnepség után a gazdaköri tagok
találkoztak az ottani gazdakör tagjaival és meglátogatták az egyik gazdaköri tag nagyüzemű
gazdaságát. A megyei szervezet és az Orosházi Gazdakör között egy együttműködési
szerződést jön létre..Aláírók Horváth József az Orosházi Gazdakör elnöke és Kiss Károly a
BMGVE elnöke.

A megérkezés

Városlátogatáson

Gyopáros fürdőnél

Látogatáson az Orosházi Gazdaköri tagnál

Kispál Ferenc parlamenti képviselő és Horváth József az Orosházi Gazdakör elnöke

Az együttműködési szerződés kicserélése

2006 augusztus 20-án a megyei szervezet 4 tagja felkészítőn vett részt az országos
szervezet szervezésében, a Debreceni FARMER EXPO keretében..A felkészítő célja volt
elindítani Romániában egy olyan hálózat kialakítását az EU-hoz való csatlakozás utánra,
amelyben olyan személyeket képeznek ki akik segíteni fogják a magyar gazdákat az új román
nyelvű nyomtatványok kitöltésében. és segíteni tudjanak a pályázatok elkészítésében.
2002 augusztus 22-én szakmai látogatáson vesznek részt a csengelei zöldség
termesztöknél a megyei szervezet munkatársai: Mészáros Orsolya , Bakos Alida közgazdászok
és Forrai Attila Agromec igazgató, fogadja Kormányos Sándor a Csongrád Megyei Agrár
Kamara munkatársa

Csengellén
2006 augusztus 23-án a megyei szervezetben nyilvántartott Temes megyei
mezőgazdasági szakemberek: Dr Csősz János,Dr Fazekas Pál,Dr Albert Ferenc
Temesvár,Bartok Zsuzsa-Nagyszentmiklós,Balla Géza,Bakos Alida Temesvár,Dózsa Sámuel
Temesrékas, Dumbrava Mária,Fekete Imre Vöröscsárda, Imre Kálmán Temesvár,Kása Pál
Zsombolya, Kiss László
Zsombolya,Kovács Aranka Lugos,Mohl Miklós, Mojzi Álmos Temesvár,Márton József
Temessrékas,Molnár György,Nagy György István,Piroska Lajos Temesvár, Püsök Csaba
Temesvár,Szabó Albert Temesvár,Tóth Ede Porgány, Tóth Rozália Végvár,Volloncs Ferenc
Temesvár,Dr Zelei Imre Igazfalva,Bakos Levente Temesvár,Fehér Zoltán,Molnár Levente
Temesvár, Nagy Andrea Temesvár,Vas Aranka, Temesvár,Forintos Géza,Daróczi Csaba,
Holicska Tibor,Horváth Attila,Tóth Erika Temesvár,Kiss Károly Újszentes,Kanyó Péter
Gizellafalva,Szabó János Végvár,
SZEPTEMBER
2006 szeptember 8-án Temesváron az Üzletkötő Központban a megyei szervezet tagjai
részt vesznek Dr Frank Józsefnek a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökének és más szegedi
szakembereknek egy szimpozion keretében tartott előadásain , melyeknek fő témája a
megújuló energiák terjesztése. és az élelmiszer biztonság.
2006 szeptember 10-én tíz tagú küldöttséggel vett részt a megyei szervezet az ARADI
MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLITÁSON ahol előadásokat hallgattak meg debreceni előadóktól
az elkövetkező Eu támogatásokról. Mindhárom augusztusi kiszállást KABA GÁBOR
zsombolyai polgármester segítette , közlekedési eszközzel.

A kisiratosi gazdaköri kórus köszönti a résztvevőket.

A kiállítás megtekintése után ,a bográcsfőzési verseny eredménye

2006 szeptember 15 –én a megyei szervezet kiosztja a végvári farmer tanfolyamon
sikeresen vizsgázott 28 hallgatónak a szakmai oklevelét. Sajnos a tanfolyam hallgatói közül
már sokan elhagyták a mezőgazdaságot, új munkahelyet keresve,.a mezőgazdaságban a
kialakult nehéz helyzet okán.

Az oklevelek kiosztása után
2006 szeptember 20-án a megyei szervezet küldöttsége részt vett a Szegedi
Gabonakutató kukorica hibridjeinek bemutatóján.
2006 szeptember 22-én az Újszentesi Agromec megszervezi a Bánsági Zenekarok
seregszemléjét.

A zenészek egy csapata

A közönség

2006 szeptember 22-én felhívással fordul a megyei szervezet a megye magyar
gazdáihoz,hogy bátran keressék a megyei szervezetet minden olyan kérdésben amely
kapcsolatos az országnak az EU-hoz való csatlakozása utáni változásokkal kapcsolatban.
2006 szeptember 25-én gazdaköri tagokból álló 6 tagú küldöttség vesz részt Szarvason
a Mezőgazdasági Kutató Fejlesztő kht energiafű ismertetőn.
2006 szeptember 24-én a Megyei Mezőgazdasági Tanácsadói Hivatal meghívására egy
olyan tanácskozáson vett részt megyei szervezetünk ,ahol a Tanácsadói Hivatal átszervezése
volt a téma .Itt megyei szervezetünk javasolta,hogy az átszervezés elsőrendű feladata kell
legyen ,hogy a Hivatal kerüljön közelebb a gazdákhoz,termelőkhöz. S a Hivatal elsőrendű
partnerei a mezőgazdaságban dolgozó civil szervezetek kell legyenek.
2006 szeptember 22-én Dr Csősz János egyetemi tanár, a Temes Megyei
Mezőgazdasági Igazgatóság aligazgatója , a Heti Új Szó újságban értékeli az Újszentesi
Gazdakör és a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete eddigi munkáját.
OKTÓBER
2006 október 6 – Kovács Bálint gazda, a Lugosi Gazdakör elnöke telefon beszélgetésen
hívja fel Flutur mezőgazdasági miniszter figyelmét a tejkvóták körüli igazságtalanságokra..
2006 október 7-én Zsombolyán a polgármesteri hivatalban az ottani gazdaköri tagok
találkoznak Dr Csősz János egyetemi tanárral. a Temes megyei Mezőgazdasági Igazgatóság
aligazgatójával,. amikor megbeszélik gondjaikat. Gond,hogy a mezőgazdasági területek nagy
részét külföldi vállalkozók vásárolták fel apró pénzért., nő a behozott mezőgazdasági áruk
mennyisége.,állandóan csökkenek a termelői árak,nőnek a termelési költségek,nincs elég
információ a támogatásokról,lehetőségekről, a kistermelők mennek tönkre,a támogatások
megítélésekor az eladók megemelik a támogatott terméket pl a gázolaj árát,,
Befejezésképpen előadások hangzottak el az Uniós támogatásokról a gazda
szemszögéből.
Előadást tartott Gyarmati Ágnes debreceni közgazdasági felügyelő,Dr Csősz János
egyetemi tanár és Kiss Károly a megyei szervezet elnöke.

Gyarmati Ágnes ismertetője

A gyűlés után a nemrég avatott Petőfi szobor előtt
előtérben Gyarmati Andrea
2006 október 6-án a megyei szervezet köszönti a Lovrini Mezőgazdasági Kutató
Intézetet 60 éves jubileuma alkalmával, s megköszöni azt a segítséget amit a kitűnő
vetőmagvak előállításával segítették 60 éven át a megye magyar gazdáit is.

2006 október 10- a lugosi Bálint gazda örömmel számol be a nagyüzemű bemutató
parcellákon a szegedi kukorica hibridekkel elért kitűnő eredményeiről.
Sze-277-6893 kg /ha
Sze-352-7036 kg/ha
Delia-7204 kg/ha
Veronika-8376 kg /
Sze-465- 9702 kg/ha
2006 október 11-én lehetővé válik egy hosszas együttműködés következtében a
Szarvasi Legelőgazdálkodási Kísérleti Állomással,hogy energiafüvet vessenek gazdáink
kísérleti célból.-ígérte meg Dr Janowszki József igazgató
2006 októberben folytatódik az igazfalvi falusi turizmus tanfolyam elindítására kezdett
mozgósítás.
2006 októberben folyik a Csákovai Caritásnál megszervezendő pályázatírási tanfolyam
szervezése.
2006 október 13–án Újszentesre látogattak az Orosházi Gazdakör tagjai. Horváth József
elnök úr vezetésével, amely viszonzása az augusztus 20-iki Temes megyei látogatásnak A
találkozón részt vett Dr Albert Ferenc ,Dr Csősz János egyetemi tanárok és Szilágyi Géza
Újszentes polgármestere, aki bemutatta Újszentes utóbbi évekbeni fejlődését
A találkozó fő témája a 2007 január 1-én Romániának az Eu-hoz való csatlakozásakor
bekövetkező változások a határ kétoldalán lakó magyar gazdák életében ,amikor a több mint
80 éve lerombolt természetes kapcsolatok , újra helyre állnak. A találkozón megbeszélésre
kerültek azok a lehetőségek amelyek Orosháza és Temes megye gazdái előtt nyílnak ezen
alkalomból. a mezőgazdaság különböző területein. Az orosházi gazdákat érdekelte ,hogy
Románia milyen feltételekkel csatlakozott az Eu-hoz, a Temes megyei gazdák elmondták,hogy
nagyon fáj,hogy eddig a megyében a valamikori magyar földeket nem magyar gazdák
vásárolták fel,hanem idegenek : németek,osztrákok svájciak ,dánok,olaszok,spanyolok s főleg
spekulációs célból a hazai többségiek.
Közös pályázatok megírását határozták el, és úgy döntöttek,hogy a következő találkozó
október 23-án lesz Orosházán.
2006 október 20-án a megyei szervezet üzenetben ajánlja fel a nemrég alakult
Magyarszentmártoni Gazdakör tagjainak ,hogy segít megtalálni a 130 tehenes falu jövőbeni
útját.
2006 október 20-án a megyei szervezet felhívja a gazdák figyelmét,hogy jobban
használják ki azokat a lehetőségeket amelyek nemrég nyíltak azáltal ,hogy hosszú évek után
magyar nemzetiségű aligazgatója van a Temes Megyei Mezőgazdasági Igazgatóságnak Dr
Csősz János személyében, akihez sűrűbben kell bekopogtatni. Ugyanígy kéne tenni a Toró T.
Tibor Temes megyei parlamenti képviselő esetében is.
2006 október 27-én jó hírrel lepi meg a megyei szervezetet a lugosi Bálint gazda aki
elmondja,hogy a valamikor Temes megyében általánosan használt Lófogú kukoricával
kísérletezve
10 to/ha termést ért el.,s ajánlja minden gazdának mert igénytelen,
betegségeknek,kártevőknek ellenáll ,tűri a szárazságot, s jó étvággyal fogyasztják az állatok.
2006 október 27-én Kádár György az Újmosnicai Gazdakör tagja a budapesti Új
Kézfogás Közalapítványnál pályázatot nyer egy csincsilla farm elindítására.

2006 október 30-án a megyei szervezetben felvetődik Ötvösd falu helyzete, ahol a
fiatalok nagy többsége elhagyta a falut ,máshol keresve a megélhetést. Javaslatok születnek
arra,hogy Ötvösdön is lehetőséget kell teremteni a fiataloknak arra,hogy pályázatokon
keresztül új kereseti lehetőségeket teremtsenek közös munkával. Példaként felhozva a fiatal
Varga Vencelt aki Svájcban tanulta az újat.,s sikeres vállalkozó lett Ötvösdön. Pályázatírói
tanfolyam indul Csákon !!
2006 november 6-án Csákon elkezdődik az 5 napos pályázatíró tanfolyam a melyet a
BMGVE szervezett, az ÚJ KÉZFOGÁS KÖZALAPITVÁNY anyagi segítségével, a csáki
Caritás az étkezés , a hálás biztosításával és a Szegedi Agrárkamara által biztosított előadókkal.
A tanfolyamon a megye egész területéről vesznek részt a hallgatók. A tanfolyam elnevezése
„Útban az Európai Unió felé”A tanfolyamot támogatta Marossy Zoltán alprefektus és Halász
Ferenc az RMDSZ elnöke A megnyitón részt vett Kovács Mária a Szegedi Agrárkamara
Információs , Szolgáltató és Oktatói kht-jének vezetője Előadást tartottak Dr Csősz János
egyetemi tanár és Dr Molnár Annamária agrármérnök valamint a kht részéről Varga László
mérnök, Seprényiné Erdei Gizella,Szabó Zoltán és Kormányos Sándor.
A tanfolyamon sikeresen, a következők vizsgáztak: Kádár György , Péter Mónika,
Szalai Mónika, Siklódi Zsuzsa,Fülöp Attila,Ciolac Márta,Szotyori Renáta,Szabó Jutka,Fodor
Ferenc, Kocsis Katalin,Nagy István,Szilágyi Borbála, Dorán Lucián, Portik Béla, Mészáros
István,Tánczos Antal,Ambrus Mihály,Gergely Anna,Nagy Norbert,Ihász Edith Terézia, Bálint
Mária és Kotor Dániel.

A csáki pályázatírási tanfolyam hallgatóinak egy része

A hallgatók másik része

Csoportkép a tanfolyam kezdetén

S a tanfolyam végén..............
2006 november 12- és december 18 között sikeresen pályáznak
vállalkozások
elindítására az Új Kézfogás Közalapítványnál Kovács Bálint Lugos,Kádár György Újmosnica,

Forrai Attila Újszentes,Mészáros István Torontálkeresztes ,Dózsa Sámuel Temesrékas és Ihász
János Igazfalváról.
2006 november 24 a megyei BMGVE a következő tematikát javasolja a
Gabonatermesztök Országos Szövetségének az Új Kézfogás Közalapítvány képzési
programjába./mellékelve/

2006 november 24-én a magyarországi Gabonatermesztök Szövetsége elnöke Vancsura
József és titkára Petőházi Tamás találkozott egy előadás keretében a megyei szervezet
tagságával. Csákon a Caritás helységében. Elődadást tartottak még Hajdu Zoltán a Soltub
betéti társaság
vezetője és Vancsura Kornél fiatal gazdálkodó. Az előadásokat a Budapesti Új
KÉZFOGÁS
KÖZALAPITVÁNY támogatta..s témája a magyarországi Eu csatlakozás tapasztalatok
átadása és a pályázati lehetőségek ismertetése. Az előadásokon részt vettek az oteleki,
gátaljai,torontálkeresztesi,lugosi, pusztakeresztúri,ötvösdi,végvári gazdakörök tagjai,valamint
a gátaljai,igazfalvi polgármesterek és a végvári alpolgármester.
Az előadások végeztével ,megbeszélésekre került sor a Gabonatermesztök Szövetsége
és a BMGVE vezetősége között, amikor együttműködési szerződést kötöttek és közös
pályázatok indítását határozták el.

Vancsura József a Magyarországi Gabonatermesztök Szövetsége elnöke
előadásán Csákon
DECEMBER
2006 december 8-án Nagy György István csanádi gazdaköri gazda elhatározza,hogy
megpróbálja a biozöldségek termesztését., s felveszi a kapcsolatot a kolozsvári bio szervezettel.
Ő lett az első elismert biozöldségtermesztő Temes megyében.
2006 decemberre sikerül kialakítani az első olyan gazdaköri csoportot amelyek-bár
szerény lépésben- de tanulva a pályázati lehetőségek kihasználását- pályázatok útján

támogatásokat nyertek üzletember–gazda találkozók megszervezésére. Ezek a gazdakörök: a
Gátaljai Szent István Gazdakör /2007 május 21-én/,a Csenei Bega Gazdakör/ 2006 december
16.án/,a Magyarszentmártoni Gazdakör,az Újszentesi Keresztyén Gazdakör amelyek az ÚJ
KÉZFOGÁS KÖZALAPITVÁNYNÁL, a Lugosi Gazdakör pedig számítógépet nyerve ,és a
Zsombolyai Gazdakör egy 5-ha-os gyümölcsös betelepítését más pályázat kiiróknál.
A megyei szervezet pályázat útján az ÚJ KÉZFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY-nál Rékason egy
500 m²-es fóliasátrat épít fel zöldségtermesztésre, bemutató-oktató sátorként és az APÁCZAI
KÖZALAPITVÁNYNÁL mezőgazdasági kisgépeket nyer. hozzá.

2006 december 28-án felhívást tesz közre a megyei szervezet a megye mezőgazdasági
múltjának feltárására. Megkér mindenkit ,hogy nézzen körül ahol él,s ha valamilyen a
mezőgazdasági múltba mutató írást lel ,arról értesítse a megyei szervezetet. Szó van 1947 előtti
Hangya szövetkezeti
nyilvántartások,gazdaköri tagkönyvek,mezőgazdasági könyvek,
naplók,újságok,folyóiratok,jegyzőkönyvek,nyilvántartások,nyomtatványok,tejszövetkezetek
írásainak összegyűjtéséről.,
Az év végére a következő gazdakörök alakultak Temes megyében :
1,Torontálkeresztesi Torontál Gazdakör
2,Óteleki Katolikus Gazdakör
3,Ujmosnicai Fraternitás Gazdakör
4,Végvári Gazdakör
5, Pusztakeresztúri Gazdakör
6,Újszentesi Keresztyén Gazdakör
7,Gátaljai Szent István Gazdakör
8, Igazfalvi Gazdakör
9, Őscsanádi Szent Gellért Gazdakör

10 Temesrékasi gazdakör.
11, Ötvösdi Gazdakör
12, Gyéri Gazdakör
13, Gyertyámosi Gazdakör
14, Lugosi Bálint Gazda Gazdakör
15, Csenei Bega Gazdakör
16, Zsombolyai Csekonics Egyesület
17, Temesvári Magyar Kertbarátok
Köre

2007
JANUÁR
2007 január 10-én a B.M.G.V.E beszámolót tart Újszentesen a 2006-os év
eredményeiről

Az Igazfalván folyó falusi turizmus tanfolyam egy csoportja
2007 január 12 Igazfalván sikeresen folyik a faluturizmus tanfolyam amelyet a
Székelyudvarhelyi Területi Gazda Szervezettel szervez meg közösen a megyei szervezet.
2007 január 20-án elindul a második pályázatíró tanfolyam a Gátaljai Szent István
Gazdakörben az Új KÉZFOGÁS KÖZALAPITVÁNY támogatásával
2007 január 24-én a megyei szervezet tanácskozáson vesz részt, amelyet az Orosházi
Gazdakör szervez gazdák és vállalkozók között Itt elhatározzák a résztvevők,hogy közös
pályázatokat tesznek le.,s közös lehetőségeket keresnek a két szervezet vállalkozói közti
kapcsolatok
elindítására,a
zöldségtermesztés
,az
üvegértékesítés,virág
és
muskátlipalánta ,hidegen préselt olaj,félsertések, ásványvizek ,gabona értékesítésre és
raktározásra. stb.
2007 január 26-án a magyarszentmártoni gazdák általános elkeseredésüket fejezik ki
avval kapcsolatban,hogy a malacokat nem lehet eladni,ezért a kocákat kezdik kivágni,hízott
sertés eladásra senki sem mer beállítani, Miből lesz pénze a gazdának.? S mindez az állam
gondatlanul bevezetett tiltó intézkedései következtében. S az elégedetlenség általános, az egész
megyében a kistermelők között.

Előtérben a panaszokat elmondó Magyarszentmártoni gazdaköri elnök Boros György
2007 január 27 –én megyei a megyei szervezet képviselői részt vettek az RMGE által
szervezett elnökségi gyűlésen Homoródon, amely előkészítette a február 17- én megtartandó
küldöttgyűlést. Ugyanakkor választ keresve arra a kérdésre ,hogy hogyan tudjuk elérni
azt ,hogy az Európai Uniós támogatásból egyetlen gazdánk se maradjon ki.”Az európai
gazdaként kezdtünk -Europai gazdaként folytatjuk „című program segítségével.
2007 január 27-én Magyarszentmártonban két gazdánál 1919 előtti, a magyar
Mezőgazdasági Minisztérium által kiadott és a Magyarszentmártoni Gazdakör által lepecsételt,
s annak könyvtárába bejuttatott 20 példányban mezőgazdasági témájú könyveket ajánlottak
fel a megyei szervezet részére.

Egyik könyv bejegyzései
FEBRUÁR
2007 január 1-től közös megegyezéssel eltávoznak Mészáros Orsolya és Bakos Alida
közgazdászok a BMGVE-töl.
2007 február 11-én a nagybodófalvi születésű, de ma a Lugoson élő Varga Lajos
nyugdíjas gazda átadta a megyei szervezetnek az édesapja és az általa megmentett és
megőrzött gazdaköri
írásokat, jegyzőkönyveket,nyilvántartásokat 1908–től kezdve a
nagybodófalvi gazdakör alapításától egészen 1947-ig amíg a kommunista rendszer szétzúzta ,
még a gazdakör könyvtárát is. Ezen írásokból megismerhető a falu és a gazdakör élete, s az
a küzdelem amelyet a bodófalvi gazdák vívtak az árvizekkel, a hatóságokkal,a természet
erejével s magukkal. Ugyanakkor elmondta,hogy a Hangya szövetkezetnek Nevrincsen és
Újbálincon is volt épülete.,Bodófalván az épületét s a raktárakat szétszedték és elhordták.
Jégverem is volt, s a Begából vágták télen a jeget ,s hordták szét a megrendelőkhöz.,kosárfonó
műhely is volt. Búzából az Odvos és a Bánkúti búzát vetették,a Yorkshire Egyesületnek két
ólja volt ,amelyben kanokat tartottak. De a legtöbb a mangalica volt, amelyet csürhében
hajtottak ki a legelőre.,A teheneket csordában hajtotta ki .a kanász. A faluban volt határ és szőlő
csősz, akit karácsony és újév között választottak A z állatok pásztorai egy számosállat után 1
kg búzát kaptak bérbe,20 lejt a kanért és 10 kg lisztet darabjáért.

2007 február 16-án felvetődik annak szükségessége ,hogy a megyei szervezet
információkkal segítse a gazdaköri tagokat a csatlakozás problémáival kapcsolatban s állandó
Információs Központot hozzon létre az Eu-hoz való csatlakozással kapcsolatos kérdések
megvilágítására .Ennek érdekében Újszentesen üzletember találkozót szervez amelyen részt
vesznek a a megyei gazdakörök tagjai,vállalkozói ,a Csongrád Megyei Agrárkamara,a Szegedi
Gabonakutató kht, és a Szarvasi Mezőgazdasági Kutató és Fejlesztő Kht képviselői akik
ismertetik a magyar csatlakozás körüli problémákat.
2007 február 17-én A BMGVE küldöttsége részt vesz Székelyudvarhelyen az RMGE
VIII.ik Küldöttgyűlésén .amelynek mottója „ „EUROPAI GAZDAKÉNT KEZDETTEUROPAI GAZDAKÉNT FOLYTATÁS” amelynek keretében arról tárgyaltak a
résztvevők,hogy az EU-ban tagként és felvéve az Eu-s támogatásokat ,hogyan maradhatnak
meg gazdáink erdélyi-bánsági gazdákként. Előadást tartott Kolumbán Gábor egyetemi tanár
arról ,hogy Erdélyben mindig is volt hagyományos termelés és mindig is lesz. Dr Csávossy
György rámutatott,hogy a hagyományos termelés alapja a föld ,amelyet gazdáinknak meg
kell őrizni.
A hozzászólásokból kiderült,hogy a hagyományos termelésre szükség van továbbra is s ehhez
fel kell használni minden az Eu által biztosított támogatást.
Temes megye küldöttségében részt vett Tóth Ede a Pusztakeresztúri Gazdakör elnöke,Síklódi
Zsuzsánna végvári vállalkozó,Bakos Levente temesvári vállalkozó,Nász Juliánna a gátaljai
Szent István Gazdakör alelnöke,Mojzi Álmos vállalkozó és Kiss Károly

A Temes megyei küldöttség tagjai
2007 február 27-én a megyei egyesület 5 képviselője részt vett Orosházán az ottani
Gazdakör által szervezett kolbász-szalámi és pálinka fesztiválon, ahol Temes megye résztvevői
külön díjat és a pálinka versenyben második helyezést
nyertek Ez alkalomból

megbeszélésekre is sor került ahol együttműködési lehetőségekről szóltak,így gyümölcsfa
oltványok,virágok, félsertések tálcák,poharak, napraforgó olaj, megvásárlásáról és
forgalmazásáról valamint kukorica vetőmagvak és ásványvíz eladásáról.

A kolbászfesztiválon
MÁRCIUS
2007 március 5-én a Hódmezővásárhelyi Gazda Egylet meghívására 3 tagú
küldöttség vett
részt az ottani gazdabálon. Résztvevők Boros György –Magyarszentmártoni Gazdakör,Tóth
Ede Pusztakeresztúri Gazdakör és Mojzi Álmos vállalkozó
2007 március hónap A megyei vezetőség örömmel veszi tudomásul,hogy a megyében
megjelentek az első
magyar befektetők,földvásárlók..De sajnos ugyanakkor azt is
észlelik,hogy a hazai kisgazdák nem voltak felkészítve az Eu-hoz történő csatlakozásra.
2007 március 20-án Dr Csősz János egyetemi tanár a Temes Megyei Mezőgazdasági
Igazgatóság aligazgatója beszámol a megyei szervezet
képviselőinek a kéthetes
Franciaországban,Magyarországon, Németországban, Ausztriában,Olaszországban és
Belgiumban tett mezőgazdasági látogatásáról.
2007 március 25-én a megyei szervezet képviselői találkozón vettek részt a
magyarországi Szentesen a Temesvári Kereskedelmi ,Ipari s Mezőgazdasági Kamara és a
Szegedi Agrárkamara szervezésében, amelynek témája volt a közös vállalkozások és
beruházások elősegítése. A Temesvári Kamara részéről Makrai Gabriella ismertette a romániai
vállalkozások megalakításának feltételeit, amelyek vonzóbbak mint a magyarországiak.
Kormányos Sándor a Szegedi Kamara részéről ismertette a magyarországi vállalkozások
alapítási feltételeit. Kiss Károly felhívta a figyelmet arra a lehetőségre ,hogy a határ mentén
mind a két részben magyarok is élnek ami megkönnyítheti a magyarországi befektetők

helyzetét, s kéri ne csak eladásra ajánljanak árut hanem jöjjenek és hozzanak létre közös
vállalatokat Dr Varga László szentesi fejlesztési szakértő arról beszélt,hogy milyen közös
pályázati lehetőségek vannak beruházásokra.

A szarvasi előadáson
2007 március hónap A megyei szervezet ismerteti a gazdakörökkel a Temesvári
Mezőgazdaságtudományi Egyetem az évi felvételi vizsga feltételeket. és felhívja a magyar
fiatalok figyelmét,hogy Temes megyének szüksége van jól képzett magyar mezőgazdasági
szakemberekre
ÁPRILIS
2007 április 28-án A megyei szervezet által a XIV .Hódmezővásárhelyi Alföldi
Állattenyésztési és Mezőgazdasági Napokra szervezett kiránduláson 50 fős gazdaküldöttség
vett részt.
2007 április 28-án a kiállításra utazás közben, a kiállításra siető busz megáll Nagy
György József makói mezőgazdasági gépészmérnök vállalkozó telephelyén., ahol a sikeres
vállalkozó ismerteti szorgalmas termelői és szolgáltatói tevékenységét valamint fejlesztési
terveit.
MÁJUS
2007 május 6-án az Igazfalván folyó falusi turizmus tanfolyamon előadást tart
Kormányos Sándor a Szegedi Agrárkamara kht-jának munkatársa, a román-magyar
vegyesvállalatok létrehozási lehetőségeiről.,Mojzi Álmos a falusi turizmusban használható
háziállatokról tart előadást és Dr Csősz János a falusi turizmussal kapcsolatos törvényeket
ismerteti.

2007 május 12-én az igazfalvi falusi turizmus tanfolyam hallgatói tanulmányi
kiránduláson vettek részt, a megyei szervezet s a Csongrád Megyei Agrárkamara Oktatói khtjének közös szervezésében az Apáczai Közalapítvány anyagi támogatásával. A tanulmányi
kirándulás célja volt olyan
vállalkozók meglátogatása a falusi turizmusban, akiktől
tapasztalatokat gyűjthettek a hallgatók. A hallgatókat fogadta Szegeden Kovács Ferencné az
Oktatói kht vezetője, Szabó Zoltán munkatárs és Seprényiné Erdei Gizella aki a továbbiakban
vezette a látogatást.
Első meglátogatott panzió, a homokhátság közepén levő Panna panzió, ahol Molnár
Zsuzsanna tulajdonos ismertette a 2 éve működő panziót,eredményeiről és nehézségeiről.
A következő meglátogatott helység az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékhely mellett levő Erdei
Vendégház volt , amelynek tulajdonosa Kucsera Sándorné Kiss Angéla aki elmondta,hogy az
egész gyönyörű vendégházat pályázatokon keresztül valósította meg.. S a sikert ,a bátorság, a
folyamatos önképzés ,a kínálkozó lehetőségek kihasználása, figyelve az igényeket,
alkalmazkodni a változásokhoz, az állandó jelenlét és az együttélés a változásokkal hozza meg.
Az utolsó meglátogatott panzió a Dr Frank József tulajdonában levő bokrosi Vincellér
Vendégház volt, amely vendégház jeligéje”Nálunk a testi-lelki nyugalom garantált”A
Vendégház teljesen önellátó gyümölcsel, zöldséggel borral ,hússal amit saját maguk
termelnek meg. A látogatás bór kóstolással zárul.
Mindhárom helységben a hallgatok meghallgatták a tulajdonosok ismertetőjét a
vállalkozás sikerességéről s kérdéseket tehettek fel. Összességében sok tudással és
tapasztalattal gyarapodtak a tanulmányi úton résztvevő hallgatók.

A borkóstolon
2004

2007 május 18-án a megyei szervezet képviselői részt vettek a Mórahalmi Mórakert TÉSZ
éves beszámolóján, aminek alkalmával Gráf József mezőgazdasági miniszter felavatta az új
Ph Központot amely 3000 tonna kapacitású fagyasztó és mélyhűtő kamrákat rejt magában.

2007 május 29-én elhunyt a zsombolyai Csekonics gazdaköri szervezet egyik alapító
tagja
Magyar Attila, aki úgy a helyi gazdaköri tevékenységben mint a megyei szervezet
munkájában
példamutató tevékenységet fejtett ki. Megbízható,korrekt ,példamutató tevékenységgel bíró
tagja volt szervezetének.
JÚNIUS
2007 június 1-én sikeresen vizsgázott 20 hallgatója az Igazfalván megszervezett falusi
turizmus tanfolyamnak, amely tanfolyam első ilyen tanfolyam volt az egész megyében. A
tanfolyamon 5 román nemzetiségű hallgató is vizsgázott sikeresen. A tanfolyam az Apáczai
Közalapítvány anyagi támogatásával folyt .Előadói voltak Kiss Mihály lugosi történelem
tanár,Dr Csősz János egyetemi tanár,Ihász Edit diplomás szakmabeli, aki egyben a tanfolyam
felelőse is volt,Trautmann Lajos lugosi kertészmérnök,Gergely Enikő könyvelő szakember és
Mojzi Álmos állattenyésztő mérnök
A tanfolyamon részt vettek igazfalvi,lugosi,zsombolyai,varjasi leendő vállalkozók.
A tanfolyam sikeres szervezésében részt vett Mészáros Orsolya és Bakos Alida a
szervezet közgazdász munkatársai valamint Gergely Elemér önkormányzati tanácsos
A vizsgáztatást a Székelyudvarhelyi Területi RMGE szervezet biztosította dr Nagy Tőkés
Ferenc, Mózes Csongor és Orbán Enikő személyében. A gyakorlati vizsgán minden
hallgatónak egy meghatározott ételt kellett elkészítenie. Sikeres vizsga volt !

Az írásbeli vizsga kezdetén

A székelyudvarhelyi vizsgáztató bizottság akinek egy vizsgázó bemutatja
„művét”

A vizsga gyakorlati tárgyai.-finomabbnál-finomabb ételek

A vizsga után
2007 június 27 A BMGVE tagjai meglátogatták a TIMAGRALIM temesvári
mezőgazdasági kiállítást ahol szegedi ,szentesi ,hódmezővásárhelyi partner kiállítókkal
találkoztak.
JÚLIUS
2007 július 20 Közepes búzatermést takarítottak be a megye magyar gazdái.
AUGUSZTUS
2007 augusztus 2 – Gazdaképzésre sikeresen pályáztak a Csenei Gazdakör tagjai a
Communitas Alapítványnál.
2007 augusztus 3 Bejegyezték hivatalosan a Végvári Gazdakört., az elnök Valkay
Német György
2007 augusztus 19-én .A megyei szervezet képviselői részt vesznek az Orosházi
Gazdakör meghívására az augusztus 20-iki ünnepségeken. A programból-Lovasfogatok és
mezőgazdasági gépek felvonulása
,mazsorett bemutató,az Arató Ünnep vetélkedői –
kocsihúzás, parasztkugli, lengőteke, zsáksaccolás,,lovasjáték,íjászbemutató..A XXXIX
Lóvasverseny megnyitója és zajlása,,ünnepi köszöntőt mond Németh Béla polgármester, majd
ökuméníkus kenyérszentelés és az új kenyér megszegése következett.
SZEPTEMBER

2007 szeptember 14 .Újra indul a megyei szervezet régi partnere az Új Kézfogás
Közalapítvány amely beolvadt a CORVINUS nemzetközi befektetési Zrt -be
2007 szeptember 28 Pályázatot nyert a ZSOMBOLYAI CSEKONICS EGYESÜLET
egy szerbiai egyesülettel a Phare-CBC határokon átnyúló pályázaton. a következő
tartalommal:-gazdaképző-- 4 ha területű gyümölcsös telepítése,biotehnologiai információs
központ létrehozása
A tanfolyam partnerei még a Temes Megyei Mezőgazdasági Tanácsadói Hivatal
OKTÓBER
2007 október A megyei szervezet szervezésében magyarországi termelők
mutatkoznak be
a temesvári Vadászerdőben megszervezett őszi gyümölcs és zöldség vásáron..A szervezésben
részt vett Dózsa Sámuel kertészmérnök
2007 október 2 Súlyos veszteség éri Temes megye gazdaköri mozgalmat , elhunyt
a Torontálkeresztesi Gazdakör elnöke Mészáros István.
2007 október 15 A megyei szervezet képviselői meghívásra meglátogatták Kikindán
/Szerbia/ a Tökfesztivált, ahol ugyanakkor részt vettek az ottani Agrárkamara közgyűlésén
ahol kapcsolatokat hoztak létre az ottani vállalkozókkal.

Kikindán a tökfesztiválon

2007 október 18-án viszont látogatást fogadott a megyei szervezet Kikindáról. az ottani
közösség részéről. A vendégek Sztankovics Droguljub mérnők a közösség
agrármérnöke,Horváth Tibor jogász, az ottani kamara titkára, Vizi Predrag és Mihajló Pavlov
vállalkozók. A megyei szervezet részérő a tárgyaláson részt vett Dr Csősz János tanár,Dózsa
Sámuel a megyei szervezet alelnöke ,kertészmérnök,Mojzi Álmos mérnök ,Barícz Enikő
munkatárs és Kiss Károly
A tárgyalásokon a közösen kihasználható piaci lehetőségekről ,a közös pályázati
lehetőségekről,információ cseréről és az Eu csatlakozási tapasztalatokról esett szó.

A kikindai küldöttség Újszentesen
2007 október 22-én a falusi turizmus tanfolyam résztvevői igazfalván átveszik a az
udvarhelyi testvérszervezet elnökétől Bodó Gézától a tanfolyamon elnyert szakmai
okleveleket.

Az oklevelek kiosztása Igazfalván
NOVEMBER
2007 november 2 a megyei szervezet küldöttsége részt vett a mórahalmi Mórakert
TÉSZ által szervezett zöldségvetőmag börzén., ahol új kapcsolatok kiépítése volt a napirenden.
2007 november 12-17 között a BMGVE részéről részt vesznek a Bakonyszegen
szervezett tanfolyamon a szervezet fiatal képviselői, amelyet a Fiatal Gazdák Magyarországi
Szövetsége szervezett.
2007 november 94 éves korában elhunyt az RMGE legidősebb tagja dr Veres István
egyetemi tanár, akinek a z Erdélyi Gazdában megjelent cikkeiből sokat tanultak a megyei
szervezet tagjai is.
DECEMBER
2007 december Egy szakmai bemutató alkalmával elindult a termelés megszervezése
Rékason ,a megyei szervezet pályázata alapján megépült 500 m²-es fóliasátorában..A
bemutatón részt vettek rékasi,óteleki,lugosi,igazfalvi,temesvári, pusztakeresztúri, csenei,
csanádi, magyarszentmártoni, rékasi, újszentesi zöldségtermelő gazdák .A pályázatot az Új
Kézfogás Közalapítványnál nyerte meg a megyei szervezet. A fóliasátrat kikindai vállalkozó
állította fel
,zöldségtermesztési tanácsadó a Szegedi Agrárkamara Kht –ja volt. Sokat dolgoztak rajta
Dózsa Sámuel és Mojzi Álmos mérnökök.

A szakmai bemutató után

2007 december 19-én a megyei szervezet Díszokleveleket oszt ki az eredményesen
dolgozó gazdaköri tagok között ,kettő közülük megmaradt , melyeket mellékelve közlök .s így
nem csak a címzettek tudják meg a kitüntetést ,hanem a jelen kronológia összes
olvasói./mellékelve /

2008
JANUÁR

2008 január 10 A megyei szervezet a tagság kérésre , biotanfolyam indítására készül.
2008 január 11-én A budapesti
Corvinus
újraindítja
az ÚJ KÉZFOGÁS
KÖZÁLÁPITVÁNY népszerű pályázati lehetőségeit, ahol a Temes megyei gazdakörök is
pályáznak.
2008 január 15-én a megyei szervezet pályázatot nyer a budapesti Szülőföld
Alapítványnál
egy biotanfolyam megszervezésére
2008 január 18-án a Kolozsváron megjelenő ERDÉLYI GAZDA ismerteti és méltatja dr
Sultész János Péter állatorvos munkásságát mint egy amerikai cég munkatársát, aki az
egyetemi évei alatt dolgozott a megyei szervezetben,
FEBRUÁR
2008 február 1.A megyei szervezet két fiatal munkatársa Lakatos Mária kertészmérnök
és Mojzi Álmos állattenyésztési mérnök, részt vett az RMGE országos szervezete által
Székelyudvarhelyen szervezett 6 napos pályázatmenedzselési tanfolyamon, ahol sikerrel
vizsgáztak.
2008 február 9-én Igazfalván a megyei szervezet elindítja 23 résztvevővel a budapesti
Szülőföld Alapítványnál nyert pályázat alapján , a helyi Gazdakör és a Polgármesteri Hivatal
segítségével a biotanfolyamot Előadók hazai és magyarországi szakemberek
2008 február 15 Versenyvizsgát hirdet a megyei BMGVE egy ügyvezető igazgatói
munkahely elfoglalására.
2008 február 15 Jól fejlődik a Lugosi Gazdakör elnökének tehénfarmja és így
átalakította a vállalkozást kft-vé
2008 február 20-án harmadszor rendez nagyon jól sikerült farsangi bált a
Pusztkeresztúri Gazdakör A bálon felvonulásokat, különböző versenyeket,több lépcsős
tombolát szerveztek A bál fő szervezője Tóth Ede a gazdakör elnöke.
2008 február 21 én megyei szervezetünk küldöttsége részt vesz az Orosházi Gazdakörrel
szépen alakuló kapcsolat alapján a z ott megrendezett” Orosháza füstölt kolbásza,szalámija és
kisüsti pálinkája „ elnevezésű versenyen. A pusztakeresztúrról benevezett Baráth Antal és Tóth
Ede kisüstije egy második és egy harmadik díjat nyert.
MÁRCIUS
2008 március 7-én a zsombolyai Csekonics Egyesület a gazdaképző tanfolyam
keretében biotechnologiai tanfolyamot indít

2008 március 10 sikeresen folyik az Igazfalván indított biotanfolyam, amelyen gátaljai,
lugosi, újszentesi, igazfalvi gazdák vesznek részt.
.2008 március 16-án a megyei szervezet 4 tagú küldöttsége részt vett meghívásra
Szegeden a regionális élelmiszer előállítási hálózat létrehozására a Dél –alföldi régióban
című konferencián. A konferenciát Hódi Pál a Csongrád Megyei Agrárkamara elnöke nyitotta
meg. Előadásokat hallgattunk meg Dr Frank József a Dél-alföldi élelmiszer biztonsági hálózat
vezetőjétől,Dr Faragó Katalin fő állatorvostól, és Tabajdi Csaba EP képviselőtől. A megyei
szervezet javasolta,hogy az élelmiszer biztonsági hálózat negyedik alközpontját Újszentesen
hozzák létre.

ÁPRILIS
2008 április 5-én Élményvizsga az igazfalvi biokertészeti tanfolyamon.:21 hallgató
vizsgázott a Szülőföld Alap Irodája anyagi segítségével a Bánsági Magyar Gazdák és
Vállalkozók Egyesülete által szervezett biokertész tanfolyamon. Az előadásokat a Csongrád
Városi Diána Vadász Felnőttképző Alapítványi Iskola és Kollégium részéről Dékány István,a
Kolozsvári Biogazdálkodók Egyesülete részéről Bódis András agrármérnök, és Trautmann
Lajos kertészmérnök tartotta. A szervezésben segített a Csongrád Megyei Agrárkamara Oktatói
Kht –je A tanfolyam megtartásának feltételeit a Igazfalva polgármestere személyesen Ihász
János és Gergely Elemér biztosította. Ez a tanfolyam volt a megyében az első olyan
biotanfolyam ahol magyar nyelven folytak az előadások
A vizsgát egy magyarországi tanulmányi kirándulás követi.
2008 április 9-én igazfalván a megyei szervezet kiosztja a 20 résztvevőnek a
székelyudvarhelyi testvérszervezet által kiállított hivatalos okleveleket
2008 április 10 Sajtótájékoztatót tartott lugoskisfalu-i farmján Kovács Bálint a lugosi
Bálint Gazda Gazdakör elnöke. A sajtótájékoztatón részt vett Pozsár József Lugos
alpolgármestere és a helyi polgármester. A tájékoztató során azok a kérdések vetődtek
fel ,amelyek a gazdaköri tagokat és a helyi gazdákat foglalkoztatta,főleg a támogatások
pontatlan kifizetése..Közel egy tucat újságíró tehetett fel kérdéseket és kaptak választ
kérdéseikre. Az elnök elmondta,hogy a közelgő önkormányzati választásokon a gazdakör tagjai
azokat a jelölteket fogják támogatni akik meghallgatták a gazdák problémáit és segíteni
próbáltak nekik.. Végezetül a résztvevők megtekintették a Kovács Bálint tehénfarmját s az ott
termelt termékekből finom ebédet fogyasztottak.
2008 április 17-én a következő szövegű átirat érkezik az RMGE országos szervezetétől
a BMGVE-hez/. Mellékelve/

2008 április 26-án
Tízenkettedszer vesz részt a Hódmezővásárhelyi Alföldi
Állattenyésztési és Növénytermesztési Kiállításon a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók
Egyesülete 51 gazdával. Ez alkalommal csenei, igazfalvi, lugosi és első alkalommal az a két

szerbiai magyar gazda is aki csatlakoztak a csapathoz. Most is mint eddig annyiszor, a
résztvevő gazdák rengeteg új tapasztalattal tértek haza.
MÁJUS
2008 május 15 Az öscsanádi első biotermelő gazda Nagy György István elkezdi a
kolozsvári Bioterra Szervezet által elismert biozöldségek forgalmazását 6,5 ha területről ahol
burgonyát,sárgarépát, petrezselymet, hagymát és fokhagymát termel.
2008 május 17 Tanulmányi kiránduláson van Magyarországon, az igazfalvi biocsoport.
avval a céllal,hogy biokertészcsoportok termelési tapasztalatait ismerjék meg. A tanulmányi
utat a Szülőföld Alap és az igazfalvi Polgármesteri Hivatal támogatta ,s szervezte a Bánsági
Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete. valamint a Csongrád Megyei Agrárkamara
Oktatói Kft .Szegeden az Agrárkamaránál a biocsoportot Kovács Ferencné igazgatónő és
Seprényiné Erdei Gizella csoportvezető fogadta. Első meglátogatott biofarm a Héjja Kálmán
tulajdonában levő Kútvölgyi farm, itt biozöldség termelést láttak a csoport tagjai .Következő
meglátogatott farm a csengelei Kiss Nándor farmja volt. Forráskúton . Gyuris Attila zöldséges
farmja volt a következő meglátogatott farm. Mindhárom farmon ismertetők hangzottak el
amelyeket rengeteg kérdés követett a résztvevők
JÚNIUS
2008 június 6. A zsombolyai Csekonics Egyesület meghívására előadást tartott
Zsombolyán
az egyesület által elindított biotermesztő tanfolyam hallgatóinak a budapesti Bálint gazda.
2008 június 6 Három gazdakörben Végváron, Magyarszentmártonban és Csenén tartott
ismertetőt a BMGVE képviseletében Dr Csősz János egyetemi tanár és Benkő Zsolt ügyvezető
igazgató, amelyeknek témája a folyamatban levő és az újabb pályázati kiírások ismertetése volt.
Ugyanakkor aktuális mezőgazdasági kérdések is felvetődtek, mint például az aktuális
gyomirtás ,amely kérdésekre Dózsa Sámuel mérnök adott választ.
2008 június 20 Interjut közöl Dr Csősz János egyetemi tanárral a Temes Megyei
Mezőgazdasági Igazgatóság aligazgatójával a Heti Új Szó hetilap”Milyen és merre tart Temes
megye mezőgazdasága „ címmel
2008 június 27-én Az e-Transilvania szervezetnél letett pályázaton 3 új korszerű
számítógépet nyert a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete , a melyel az e –
Transilvania Hálózatán keresztül hazai és magyarországi számítógépes rendszerben működhet..
JÚLIUS
2008 július 4-én családi okokból eltávozik Lakatos Mária fiatal majláthfalvi
kertészmérnök Németországba .Vele újabb mezőgazdasági szakembert veszített a Bánság.
2008 július 6-án Pesty Frigyes díjban részesíti a Heti Új Szó Baráti Köre a Bánsági
Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének elnökét a Bánsági Magyar Gazda rovatban
folytatott újságírói tevékenységért.
2008 július 25-én A 2008-as év aratási eredményei a gazdaköri tagoknál. Tóth Ede a
Pusztakeresztúri Gazdakör elnöke az elért termésátlaggal meg volt elégedve.,átlagban 4000

kg/ha volt az elért átlag. s az eladott búzáért a vevő helyben fizetett. Bízik a mezőgazdaságban
s új beruházásokat szeretne eszközölni. A learatott búzáért a vevő autókat küldött. Kevés búzát
tudott leraktározni mert nincs raktározási lehetősége. Kombájnjával a falus társaknak is segít.
Szerencsére jég nem volt A búzát 5000 lej/kg tudta értékesíteni
Bihari János a Csenei Gazdakör: az elért termésátlag jó kb. 4000 kg/ ha, A csenei gazdák
a az újvári raktárban raktározzák le a gabonát ,és innen értékesítik. Gyenge a gabona ára 4500
lej/kg. Felvetődött egy termelői csoport megalakítása,ugyanis létezik már egy kisebb termelői
tömörülés.
Dózsa Sámuel mérnök temesrékasi gazdaköri tag-A sörgyárnak termel sörárpa vetőmagot
és 8 ha szőlőt dolgoz meg. Az elért termésátlag sörárpából 3800 kg/ha ami egy közepes termés.
Az eső megállította a betakarítást ,a tavaszi sörárpa 3500 kg/ha termést ígér.
Kádár György Újmosnica alpolgármestere-a községben már csak ö szánt ,vet, arat , de
csak triticalét. Az elért termésátlaggal meg van elégedve 4000-4500 kg/ha.
Kása Pál –zsombolyai gazda ,nagy területen gazdálkodott,az elért eredménnyel meg van
elégedve 4200 kg /ha búzából. A búzát leadta a helyi malomnak, de az helyben nem fizette ki.
Nincs tárolási lehetősége, ezért pályázaton keresztül egy raktár építésébe kezd.
Kovács Bálint-a Lugosi Gazdakör elnöke. Búzából 6500 kg /ha termést ért el,az eddig
értékesített búzáért 7000 lejt kapott kilójáért
Szabó Csaba az Óteleki Gazdakör elnöke ,folyik az aratás ,az eddig elért átlagtermés
4500 kg /ha Az egész termést le tudják raktározni. Az elért eredményekkel meg van elégedve.
2008 július 28 A Heti Új Szó újabb interjut közöl az aratással kapcsolatban Dr Csősz
János egyetemi tanárral.
2008 augusztus 1-én a megyei szervezet közvetítést vállal egy magyarországi
gabonafelvásárló és a tagok között abban,hogy szerződés alapján a felvásárló az őszi búzára és
repcére előlegben vetőmagot ,műtrágyát és nővényvédőszert biztosít aminek az árát
betakarításkor kell kifizetni.
2008 augusztus 8-án A megyei szervezet egy felmérést készít arról,hogy hogyan
jutottak a gazdák a földalapú támogatáshoz Temes megyében .Általános kép,hogy nagyon sok
utánajárással és sok bürokráciával, de a segítség kell és nagyon jól fog, csak kapják meg
idejében.
2008 augusztus 20 -a megyei szervezet küldöttsége
kapcsolatba kerül a magyarországi Fiatal Gazdák Szövetségével

Orosházán ünnepel, ahol

2008 augusztus 20-án az országos RMGE
szervezet
és magyarországi
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közös szervezésében került sor a debreceni
XVII-ik Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás /Farmer-expo/
megtekintésére 40 gazda részvételével ,amelyben 6 résztvevő Temes megyéből volt.
2008 augusztus 21-én a megyei szervezet egyességet köt egy kikindai vállalkozóval
fóliasátorok építésének közvetítésére.
2008 augusztus 23-24-én Zsombolyán az ottani Csekonics Egyesület gazdaképzést
tart
a Communitas Alapítvány támogatásával
67 érdeklődő számára ahol
zsombolyai,csenei,gyertyámosi,grabáci,nagykomlósi, újvári, oteleki valamint szerbiai
csernyei és törökkanizsai gazdák vettek részt..Előadást tartottak Dr Csősz János egyetemi tanár,

Dr Bálint György budapesti agrármérnök,és Dr Nádosy Ferenc a budapesti Corvinus Egyetem
kísérleti állomásának igazgatója. A téma a határokon átnyúló kapcsolatok erősítése.
SZEPTEMBER
2005

2008 szeptember 1-én a megyei szervezet magyarországi gyeptéglák eladását közvetíti.
2008 szeptember 2-án a megyei szervezet négy tagja részt vesz a Szegedi
Gabonakutató kht kukorica hibridek bemutatóján
2008 szeptember 19 A megyei szervezet több képviselője vett részt az Aradon
megszervezett Agromalim kiállításon és az országos RMGE által szervezett gazdafórumon.
2008 szeptember 10-én az országos RMGE egy közleményt bocsát ki a következő
elnökségi határozatokat hozva nyilvánosságra.
1,A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete országos elnöksége fontosnak tartja,hogy az
erdélyi magyar gazdák érdekvédelmét felvállaló szervezet megteremtse a saját
agrárpolitikai képviseletét. A jelenlegi helyzetben ezt úgy látja megvalósíthatónak ,hogy
azokban a választási kerületekben,ahol erre lehetőség van olyan független jelölteket
támogat akik felvállalják az RMGE programját és garanciát mutatnak be arra
vonatkozóan,hogy mindent megtesznek a program meg valósítása érdekében. Ez által
nem kerül veszélybe az erdélyi magyarság parlamenti képviselete ,sőt a parlamenti
csoport kiegészül a gazdák agrárpolitikai érdekvédelmének ellátását vállaló és hozzáértő
képviselőkkel.
2,Az elnökség megbízza az egyesület elnökét,hogy 2008 október 17-re hívja össze az
RMGE IX .Kongresszusát.
Az RMGE országos elnöksége
2008 szeptember 17-én Székelyudvarhelyre az országos RMGE elnöke összehívja az
RMGE küldöttülését
A Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének elnöke nem vesz részt az
elnökségi gyűlésen pedig elnökségi tag. De evvel is kifejezve ,hogy nem ért egyet az elnökség
politikai határozatával
OKTÓBER
2008 október 3-án a megyei elnök kifejezve az egész Temes megyei gazdatársadalom
véleményét ,felkéri a megye magyar gazdáit,hogy a választásokon a Temes megyei RMDSZ
jelöltjeit támogassák.
2008 október 10-én a megyei szervezet közzé teszi azt az ajánlást és határozatot,hogy a
választásokon Dr Csősz János mérnököt támogatja.
2008 október 10-én a megyei szervezet felhívást tesz közzé a Bánsági Fiatal Magyar
Gazdák és Vállalkozók Egyesületének a létrehozására.
2008 október 17-én felhívással fordul a megyei szervezet a 8-as számú zsombolyai
szavazókörzethez tartozó magyar gazdákhoz,hogy szavazatukkal támogassák Kaba Gábor
Zsombolya polgár mesterét. a választásokon.

NOVEMBER
2007 november 14-én minta értékű agrárközpont nyílt Zsombolyán a Banat Ripensis
Mezőgazdasági Innovációs Központ néven, amelynek célja a környék kistermelőinek
oktatása,informálása. Alapítói a Banat Ripensia Kistérségi Társulás,a Zsombolyai
Polgármesteri Hivatal és a Törökkanizsai Fejlesztési Központ./Szerbia/
DECEMBER
2008 december 19-én az RMGE országos szervezete bővített elnökségi ülést tart a
kolozsvári székházban. Napirenden: a politikai pártokkal és az új kormánnyal való
együttműködés stratégiája,a 2009-es érdekvédelmi program megszerkesztése
2009
JANUÁR
2009 január 2-án a megyei szervezet megrendülten értesül Erdei János tragikus
haláláról aki egy gazdaköri csoportba fogta össze őscsanád magyar gazdáit.
2009 január 12-én tartja rendes havi összejövetelét az Újszentesi Keresztyén
Gazdakör.
2009 január 16-án a megyei szervezet meghirdeti egy virágkertészeti tanfolyam
elindítását.
2009 január 22-én a megyei szervezet a következő szövegű átiratot kapja az országos
RMGE részéről/ az átirat mellékelve/

2009 január 30-án a megyei szervezet tudomására jut,hogy a nagybodófalvi egykori
Gazdakör központi épülete ma is üresen áll és nincs gazdája. Ekkor teszi közzé a megyei
szervezet, az egykori nagybodófalvi Gazdakörben az 1948 február 2-án nyilvántartott tagok
névsorát., akiknek utódai a jogos tulajdonosok.
1, Bakos József elnök
16, id Gulyás János
2, Balogi Bálint
9,Vörös István
17, Varga András
3, B Szücs János
10, Németh János
18, Balogh László
4, Szücs Lajos
11,Újhelyi Imre
19, Id Balogi Bálint
5, Paku István
12, Nagy Márton
20, Kis Lajos
6, id Kis Ferenc
13, Varga Péter
21, Böttke János
7, ifj Varga János
14, Szabó Gábor
22, Barna Ferenc
8, Kis János
15,Babicsák Barnabás 23, Kardos
FEBRUÁR
2009 február 3-án találkozik az országos RMGE elnökségének küldöttsége a román
mezőgazdasági miniszterrel A megtárgyalandó kérdések közé a megyei szervezet a következő
javaslatokat küldte el:.
1,A gazdaköröket s annak megyei és országos szervezeteit,mint létező magyar hagyományt
vegye nyilvántartásba a Mezőgazdasági Minisztérium, s támogassa működésüket, Ugyanakkor
a strukturális alapokból mint szervezetek is, pályázhassanak.
2, Írjanak ki pályázatokat a nonprofit szervezetek működési támogatására is, mert mi az ő
munkájukban segíteni is tudunk,mint ahogy tesszük azt jelenleg támogatás nélkül is.
3, Sajátos szórvány kérés . Temes megyében csupán a Megyei Igazgatóságon van magyar
alkalmazott ,szükséges lenne legalább egy a Megyei Mezőgazdasági Tanácsadói Hivatalnál
is,aki segítene a magyar nyelvű tanfolyamok megszervezésében.
4,A Mezőgazdaság Minisztérium segítse
pénzalapokkal a helyi és regionális
piacokat,,teremtsen feltételeket a kisgazdáknak a hatékony termeléshez, s tegye vonzóbbá a
termelői csoportok létrehozását..Ehhez nem elegendő az Unió által felajánlott
támogatás .kormány szintű hozzájárulásra is szükség van..A gazdaköröket egyszerűen át kéne
alakítani termelői csoportokká.
5,Olyan mezőgazdasági szövetkezeti törvényre van szükség ,amelyben a szövetkeztek
legalább 5- 10 évig adómentességet élveznének.
6, Érvényt kell szerezni a raktárjegyek rendszerének.
7,A Mezőgazdasági Minisztérium
tervezze meg
a termelői csoportok állami
támogatását ,hogy elindíthassák ezen csoportok termelői ,feldolgozói és értékesítői
munkájukat.
8, A Mezőgazdasági Minisztériumnak
,minden határozatában
figyelembe kéne
vennie ,hogy azok milyen hatással vannak a kistermelőkre. Külön igazgatóság hatáskörébe
kellene tartozzanak a kisgazdaságok problémái.
9,Külön támogatást kéne kérni az Uniótól arra,hogy a szövetkezeti mozgalom nálunk is
visszakapja eredeti rendeltetését.
10,Külön támogatás kellene –francia,német és magyar mintára –a hagyományos ,zöldség
gyümölcs ,állati termékek felfuttatására.
11, Az alakuló mezőgazdasági kamarákba alapító tagként kapjanak helyet a nonprofit
szervezetek ,s közöttük a helyi gazdakörök.
12, Rendeletekkel szolgáltassák vissza a gazdakörök és a Hangyaszövetkezetek tulajdonát.
13, Kérjük,hogy járuljon hozzá a minisztérium az alábbi Temes megyei ,kiváló magyar
mezőgazdasági szakemberek
tisztségeinek megőrzéséhez:Dr Csősz János a Megyei

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság helyettes igazgatója,Dr Molnár Annamária az
Igazgatóság egyetlen magyar munkatársa, aki szaktudásával szervezetünk működéséhez is
hozzájárul és Dr Daróczi Csaba a Megyei Állategészségügyi Igazgatóság aligazgatója
Kiss Károly
a megyei szervezet elnöke
Ugyanakkor egy beszámolót is készít a megyei szervezet /mellékelve/

2009 február 14-én a megyei szervezet ügyvezető igazgatója Benkő Zsolt részt vesz a
temesvári Kereskedelmi,Ipari és Mezőgazdasági Kamara és a Bari Kereskedelmi és
Mezőgazdasági Kamara( Olaszország) által szervezett szimpozionon ,ahol többek között neves
magyarországi mezőgazdasági szakemberek is tartottak előadásokat. A szimpozion témái:a tej
termelése és feldolgozása, a gabonák termelése és a szőlészet.
2009 február 21 én kezdődik Temesváron a virágkertészeti tanfolyam. a megyei
szervezet szervezésében és a Szülőföld Alap támogatásával Jelentkezők vannak Temesvárról,
Újszentesről,Pusztakeresztúrról, Lugosról, Végvárról ,Igazfalváról.
MÁRCIUS
2009 március 3-án szomorúan értesül a megyei szervezet Lajos Ferenc –Öcsi
torontálkeresztesi- Temes megye - neves magyar állattenyésztőjének haláláról. Elvesztése
komoly csapást jelentett Temes megye magyar állattartói társadalma részére.
MÁJUS
2009 május 9-én vizsgáznak a virágkertészeti tanfolyam hallgatói Sikeres vizsgát tesz
19 hallgató. Adorjáni Borbála ,Bakai Paraschiva, Baricz Enikő, Biró József, Farkas MáriaÉva,Fülöp Zita, Gál Mária, Kele Zita,,Keresztes Hajnal, Keresztes István, Kollár Klára, Hajnalka, Lévai Magdolna, Lévai Menyhért, Máté Júlia, Miklós Enikő, Némedi Annamária,
Szabó Julianna, Zabos Attila, Zabos Melinda .A tanfolyamot Benkő Zsolt mérnök vezette.
A vizsga után
a hagyományoknak megfelelően a tanfolyam hallgatói
magyarországi szakmai kiránduláson vettek részt. Ennek keretében ellátogattak a szegedi Mars
–téri termelői virágpiacra, majd a dorozsmai vágott és cserepes virágok nagybani piacára
majd a híres Dobai Kertészetet látogatták meg. A magyarországi látogatásokat a Csongrád
Megyei Agrárkamara Oktatói kht-je szervezte.
JÚNIUS
2009 június
a megyei szervezet tagjai meglátogatták a VII. TIMAGRALIM
mezőgazdasági kiállítást Temesváron.
JÚLIUS
2009 július a megyei szervezet igazgatója két napos felkészítőn vett részt amelyet a
budapesti Corvinus Zrt szervezett

2009 július 31-én nyilvános részvét nyilvánítást tesz közzé az Újszentesi Gazdakör és a
megyei szervezet Bakos Levente mérnök a gazdakör tagjának és a megyei szervezet
munkatársának felesége elvesztése alkalmával.
AUGUSZTUS
.
2009 augusztus 22-én a megyei szervezet képviselői részt vettek Orosházán az ottani
Gazdakör meghívására az ott szervezett Szent István napi ünnepen.

Az orosházi ujkenyér
SZEPTEMBER
2009 szeptember 18 A BMGVE képviselői részt vettek a XX-ik : alkalommal Aradon
megszervezett AGROMALIM Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállításon és az utána
következett magyar-magyar agrárfórumon
NOVEMBER
2009 november 1-n a BÁNSÁGI MAGYAR GAZDÁK ÉS VÁLLALKOZÓK
EGYESÜLETÉNEK elnöke Kiss Károly, lemond elnöki tisztségéről.
KÖZLEMÉNY
ALULIROTT KISS KÁROLY EZÚTON IS KÖZLÖM,HOGY 2009 NOVEMBER 1-i
DÁTUMMAL,EGÉSZSÉGÜGYI OKOKBÓL ,LEMONDTAM A BÁNSÁGI MAGYAR
GAZDÁK ÉS VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ELNÖKI TISZTSÉGÉRŐL .AZ ÚJ
VÁLASZTÁSOKIG A SZERVEZET VEZETÉSÉVEL BENKŐ ZSOLT ÜGYVEZETŐ
IGAZGATÓT BIZTAM MEG /Heti Új Szó 2009 november 6-án /

Kiss Károly mérnök
2009 december 4-én A BMGVE tagságának képviselői új elnököt ,új vezetőséget
választott és új statutum megalkotását javasolták. A gyűlésen részt vett Dr Albert Ferenc a
szervezet tiszteletbeli elnöke,Dr Csősz János egyetemi tanár, Dr Daróczi Csaba állatorvos és
Dr Fazakas Pál egyetemi tanár. Benkő Zsolt mérnök a BMGVE ügyvezető igazgatója. A gyűlés
napirendjét Dr Csősz János ismertette. Utána Kiss Károly a volt elnök szóbeli ismertetőt tartott
az eddig elvégzett munkáról A beszámoló után felszólalt Dr Albert Ferenc tanár úr,Szabó
Csaba az Óteleki Katolikus Gazdakör elnöke,Boros Antal igazfalvi gazda,Boros György a
Magyarszentmártoni Gazdakör elnöke,
A következő lépésben úgy határoztak ,hogy január 22-ig elkészítik az új alapszabályt és
az Óteleki Gazdakör meghívására Óteleken tartják a következő gyűlést.
Egyéni javaslatok alapján megválasztották az új elnököt Dr Csősz János tanár úr
személyében, s az új
elnökséget a következő összetételben-Szabó Csaba Óteleki
Gazdakör,Tóth Ede Pusztakeresztúri Gazdakör,Bihari János Csenei Gazdakör, Boros Antal
egyéni termelő Igazfalva,Dr Fazakas Pál,Dr Daróczi Csaba,Schmidt Lajos Zsombolyai
Gazdakör,Valkay György Végvári Gazdakör,Dózsa Sámuel Temesrékasi Gazdakör
Az ellenőrző bizottság tagjai Trautman Lajos mérnök -Lugosi Gazdakör,Boros
György Magyarszentmártoni Gazdakör és egy független könyvelő.
A leköszönt elnököt Dr Csősz János új elnök ,az eddigi kitartó munkájáért elismerő
oklevéllel köszönti és tiszteletbeli elnöknek javasolja amelyet a közgyűlés jóvá hagy.

A gyűlésen résztvevők egyik csoportja

2010
JANUÁR
2009 január 22-én Óteleken megtartják a tervezett gazdatalálkozót,. amelyen részt vett
Marossy Zoltán alprefektus ,Dr Albert Ferenc,Dr Csősz János, Dr Daróczi Csaba , Dr Fazakas
Pál
és
Benkő
Zsolt
ügyvezető
igazgató.
Valamint
óteleki,igazfalvi,torontálkeresztesi ,pusztakeresztúri,magyarszentmártoni,csenei,gátaljai,lugos
i,őcsanádi,zsombolyai,ujvári,végvá-ri,újmosnicai,temesrékasi, gazdaköri tagok és vezetők.
Egy rövid köszöntő után Szabó Csaba a rendező Óteleki Katolikus Gazdakör elnöke, az
ottani farm telephely központba hívja meg a résztvevőket, ahol megismerhetik az Óteleken
működő mezőgazdasági vállalat épületeit traktorait, gépeit,gabonasilóit..
A látogatás után a hosszú fehér terített asztalok mellett elhelyezkedő résztvevők
meghallgatták Marossy Zoltán alprefektust, Dr Albert Ferenc egyetemi tanárt,Dr Csősz Jánost
a BMGVE elnökét ,Szabó Csaba gazdaköri elnököt és Bóka Jánost az Óteleki Gazdakör első
alapítóját akik az elmúlt 15 év eredményeiről és nehézségeiről szóltak.
Kiss Károly a BMGVE tiszteletbeli elnöke megköszönte a résztvevőknek és Temes
megye minden magyar gazdájának ,hogy az elmúlt 15 évben mellette voltak s együtt dolgoztak
a gazdaköri mozgalomban.
KÖSZÖNET
Az óteleki közgyűlés résztvevőinek,Temes megye minden magyar
gazdájának,mindazoknak
,akik az elmúlt 15 évben mellettem voltak.

Nehéz elbúcsúzni azoktól akikkel 15 éven keresztül együtt dolgoztam azért,hogy
Temes megye magyar gazdái egy nagy családban
érezzék magukat ,.együtt
tanultunk,,együtt gondolkoztunk, együtt utaztunk,együtt szórakoztunk és együtt
dolgoztunk. Nehéz megválni attól a közösségtől ,amely hálás volt mindazért,amit közösen
tettünk. A 15 évvel ezelőtt újra elvetett nemes búzamag kikelt és termett.
Bízzanak az új termés erejében ,gazdaköreiket ne hagyják el ,mert a gazdakör az
Önök alkotta nagy érték. A gazdakörben a búzavetéstől,az értékesítésen keresztül,a
magyar nótáig mindennek meg van a helye. Legyenek büszkék a gazdakörükre,s
mindarra amit eddig tanultak,tettek mert ez az Önöké ,s holnap is olyan lesz amilyenre
Önök formálják. Ne feledjék az alkotás lehetősége , a segítség az Önök karjában, kezében
van!
Nehéz szívvel búcsúzom ,de gondolatban ,mindig Önök mellett leszek,és
emlékezni fogok Ótelek, Csene, Gátalja, Zsombolya, Torontálkeresztes ,Újmosnica,
Vörös-csárda, Pusztakeresztúr,Porgány, Végvár,Ócsanád, Ötvösd, Aurélháza, Lugos,
Temesvár minden gazdaköri tagjára és Temes megye minden magyar gazdájára.Kérem
ne felejtsék el azokat sem akik mellettem dolgoztak,s akik helyben voltak az Önök
vezetői.
Munkámat elvégezve ,kívánok az új vezetőknek és Önöknek, szorgalmas és
eredményes munkát az elkövetkező években. Kívánom,hogy legyen
minden faluban
egy kis aranykalászból font magyar csapat
ÖRÖK HÁLÁVAL

Kiss Károly mérnök

/megjelent a Heti ÚJ Szó-ban 2010 január 29-én/
2010 január 10 Kétnapos évadmegnyitó látogatáson vett részt a Temes Megyei Fiatal
Gazdák Klubjának 15 tagja Szegváron, a magyarországi fiatal gazdák az AGYRA szervezet
meghívására
2010 február 5-én viszont látogatáson volt a magyarországi AGYRA szervezet ifjú
mezőgazdasági dolgozóinak 23 fős csoportja , Temes megyében.
2010 március19-én Egy nehéz szívműtét után elhunyt Kása Pál zsombolyai
gazda ,akinek elvesztése mély nyomot hagyott a megye magyar gazdatársadalmában. .Kása
Pál gazdatárs megértette az új követelményeket és ennek megfelelően dolgozott. Ő volt Temes
megye egyik legszorgalmasabb magyar gazdája, aki nagy területen dolgozott és nagyon jó
eredményeket érve el..
Kása Pál tagja volt a megyei szervezetnek ,és alapító tagja a Zsombolyai Gazdakörnek,előre
látó, jó magyar gazda volt .
Ugyanekkor futott be az a szomorú hír is ,hogy elhunyt dr Tamás Lajos
marosvásárhelyi tudományos kutató és tanár, akit úgy ismert meg a megye magyar
gazdatársadalma, mint aki az első magyar nyelvű gazdatanfolyam vizsgáztató bizottságának
volt a tagja.
2010 március -két közös pályázatot tesz le a B.M.G.V.E. Egyiket az Orosházi
Gazdakörrel amelyben egy talajvizsgáló laboratoríum felállítását célozza meg, s a másikat a
Csongrád Megyei Agrárkamara Oktatói kht-vel és a Szabadkai Parasztszövetséggel közösen,
szakmai oktatás elindítása céljával.

2010 április 16-án a Heti Új Szó hetilap Bánsági Magyar Gazda oldalán elismerően
emlékezik meg a Temes megyei magyar nők részvételéről a gazdamozgalom elmúlt 15 évében.
2010 április 24-én sem szakad meg a több mint 10 éves hagyomány s egy tele
autobusszal érkeznek meg a Hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyésztési Kiállításra a
BMGVE – által szervezett kirándulás gazdaköri tagjai.
2010 október 9-10 között Nemzetközi Ősz Vásárt szervez a B.M.G.V.E a zsombolyai
Polgármesteri Hivatal és zsombolyai Csekonics Egyesület.
/

A gépbemutatón a megyéből jött gazdaköri tagok Lent. Az asztalnál.

Marossy Zoltán

Dr Albert Ferenc

Dr Csősz János

A következő képen Bóka János és Kiss Károly

Búcsúzik a régi elnök
Lent :Búcsúzó csoportkép a gazdaköri tagokkal

Indulásra készen................

A pusztakeresztúri gazdatalálkozó megnyitása a Hármashatárnál.

Elmés, szalma bábfigurák fogadták az érkezőket

A Pusztakeresztúri Gazdakör szorgalmas tagjai

A nemrég még használt földmegdolgozó eszközök

Régi gabonavetőgép és szénagereblye, ma már csak kiállítási tárgyként

A szocializmusból maradt traktorok és vetőgép

A modern traktorok is dolgoznak már Pusztakeresztúr határában.

Az ünnepi vacsora előtt.

A megyei szervezet a Csekonics gazdakör és a Zsombolyai Polgármesteri Hivatal által
szervezett
Zsombolyai Nemzetközi Vásár képei

