
cikk
(anikogyorgyi, 2011.05.15 07:19) 

Na ide másolom, remélem még megvan a cikk :

http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/legolvasottabb/felelesztenek-a-hazai-cukoripart.html

Bene Úr írásán tényleg el kell gondolkozni ... 

Válasz 

Re: taskeszi@gmail.com
(Attila, 2011.05.13 18:30) 

Parasztból bűnbak ?

Ki kellene már végre lépni ebből az EURO-kolhozból amig nem késő !Még simán megtehetjük, 
mivel nem vagyunk -hála Istennek- tagjai az EU pénzügyi zónának. Ami már látszik az az 
"EUtanázia", vergődik még egy-két évet az euró, aztán a németek-franciák is kinyiffannak, az USA 
meg dörzsöli a tenyerét, egy konkurenciával kevesebb lesz neki.Egyébként meg ki nem szarja le, 
hogy a Brüsszeli vízfej mit enged ültetni és mit sem.Bekaphatják, azt ültetek, amit jónak 
látok.Egyenlőre ez még Magyarország! 

Válasz 

EU-tanázia
(Laci, 2011.05.13 20:31) 

Ki kellene lépnünk!

- Jó de ki lépjen először? Te vagy én? Vagy várunk arra aki bevitt minket a meszesgödörbe?

azt ültetek, amit jónak látok

- Azt ültetünk mi is, de csak azt takaríthatjuk be, amit a csíkoshátú vadmalacok meghagynak 
nekünk. (chemtrail, időjárás és biológiai hadviselés)

Válasz 

Re: Re: taskeszi@gmail.com
(anikogyorgyi, 2011.05.14 06:39) 

Bizony, bizony !
Ha jól tudom, 3 ország nem adta a pénzét, miért is ?
Mert már rég megbánták, hogy beléptek az EU-nak nevezett ........ba ! 

Válasz 

Tormáról és a meggyről
(Zsu, 2011.05.11 12:57) 

A tormát könnyü szaporitani: Használatkor levágjuk a gyökér felső részét, úgy 3-4 cm-nyit, amit 
amugy is nehéz hasznositani, s ezt letesszük a földbe, meggyőkeresedik. Felszedéskor 
igyekezzünk nem a teljes gyökeret kiásni, tavasszal kihajt ismét, s ezutám már mindig lesz 
tormánk. Legjobb, ha kukorica közé ültetjük. A szántás sem árt neki.
Az igazi meggyfa gyümölcse minden átültetéssel tovább nemesedik. 



Válasz 

parasztnak lenni dicsőség!
(Laci, 2011.05.07 23:13) 

A ma parasztjának (de a tegnapinak sem) nem elég a természetet tisztelnie, mert a tisztelet nem 
egyenlő az összhanggal. A természettel való együttlétezés a kulcsa a paraszti gazdálkodásnak. 
Amikor nem az esti hiradóból tudom meg, milyen idő lesz holnap, hanem a csillagos égboltról és a 
hangyák, madarak viselkedéséből. Amikor nem az ügyeletes megmondóember tanácsaira 
szorulok, hanem a kalász, a levél és a rög mondja meg, mire van szüksége. Amikor nem a 
laborvizsgálat, hanem a parasztember tapasztalata mondja meg, hogy egy adott típusú földbe 
milyen növényt érdemes vetni. 
Sajnos, az ehhez szükséges nemzedéki folytonosságot megszakították, a paraszti gazdaságokat 
szétrombolták. Így vált eladhatóvá a megmondóemberek tudása. Így vált megvalósíthatóvá a 
termésátlagok javítása érdekében a beltartalom értéktelenítése. Így vált az összefüggő 
feldolgozási lánc osztottá, ami kiváltotta a kiegészítő tevékenységek felértékelődését. És így vált 
az egész rendszer kiszolgáltatottá a külső befolyásolás számára. És így vált a mezőgazdaság 
védtelenné a piaci versenyben, így vált versenyképtelenné a magyar mezőgazdaság.
Ha felismerjük, hogy ez nem botcsinálta politikusok balfácánkodásának eredménye, hanem a 
tudás áruvá tételének és aprópénzre váltásának, (de kisajátításának is!) folyamata, akkor a 
megoldás is kézenfekvő. Sajnos (vagy szerencse?) ez a megoldás a jelenlegi -napi horoszkóp és 
permetezési tanácsok- stílusú életmódtól való eltávolodással jár. Így jutunk/juthatunk el addig, 
hogy a paraszt ne becsmérlő jelző, hanem a természetismeret és művelés megbecsült 
szakemberének neve legyen. 

Válasz 

Re: parasztnak lenni dicsőség!
(anikogyorgyi, 2011.05.08 08:36) 

Kedves Laci !
Jó volt olvasni soraidat, nagyon igaz amiket leírtál !
Én büszke vagyok arra, hogy szinte együtt lélegzem a Természettel !
Mindent megfigyelek, a hangyák jelzik mikor lesz eső, és a virágok is becsukódnak, nem szoktam 
ész nélkül locsolni sem, a magocskák a földben tudják mikor kell kibújniuk, abba sem kell 
beleszólni, a Természet okosabb nálunk, nagyon kell tisztelni továbbá az Öreg Paraszt Embereket, 
és tanulni, tanulni, amíg velünk vannak, én ezt teszem, az egyik bácsika már sajnos eltávozott, a 
másik kedvencem még velünk van, szeretek hozzá járni, beszélgetni, madarászni, sok tormát 
hoztam tőle, nekem szokta adni minden évben, mikor szép nagyok, most annyit kaptam, hogy 
ültettem is belőle, kaptam egy kis őszibarack fát is, meglátjuk mi lesz vele, és egyáltalán, az 
Öregeket tisztelni kell, csak úgy mint minden valódi kultúrában, pl. az Amerikában élő kevés 
Őslakosoknál !!! 

Válasz 

Re: Re: parasztnak lenni dicsőség!
(Anikónak, 2011.05.09 07:21) 

Kedves Anikó!
Kérlek, írd le nekünk minden információdat, amit sikerült a bölcs öregektől kapnod! 
Mindannyiunknak javára válna és egyre kevesebben vagyunk (illetve vannak ők) hogy olyan 
ismeretekhez jussunk, ami valóban a magyar ember hasznára lehet. A ma (és a tegnap ) könyvei 
is csak áltudományos részismereteket közölnek, holott, a tapasztalaton alapuló ismeretek az 
igaziak.
Minden szónak,. mondatnak jelentősége lehet. Azt pl. én is a napokban hallottam, hogy a karalábé 
fej növeléséhez az alsó leveleket le kell tépni.Köszönjük neked, előre is!!
Lívia 



Válasz 

Re: Re: Re: parasztnak lenni dicsőség!
(anikogyorgyi, 2011.05.10 06:59) 

Jó, majd összeszedem a tanultakat, kis türelmet :) 

Válasz 

a megmondóemberekről
(Laci, 2011.05.09 22:33) 

Elsősorban azokat értem a megmondóember fogalma alá, akik pénzért, nagyobb nyilvánosság 
számára osztják az észt. Olyan igényt elégítenek ki, amelyet a természettől és a józan 
gondolkodástól eltávolított emberek egyre bővülő tömege jelent, miközben működésükkel maguk is 
növelik ezt a táborát az emberiségnek. Megjelenésük nem a modern technikai civilizáció 
következménye, bár tömeges megjelenésük erre a korszakra esik. A megmondóemberek 
kultúránkban a rabbik elvilágiasodott és szakmailag specializálódott rétegét jelentik. Az egyik 
megmondja, hogyan öltözzünk holnap a várható időjárás alapján. A másik tanácsokat ad, mit 
ültessünk a kiskertbe. A harmadik a növényvédelem aktuális feladatait ismerteti velünk. Van, aki 
egészségügyi tanácsokat ad, más a főzés és az asztaldíszítés témájában ad ötleteket. Bemutatja 
nekünk valaki az idei nyári divat sláger viseletét. Kapunk pénzügyi és befektetési tanácsokat, 
barkácsolási ötleteket, környezetvédelmi és fogyókúrás tippeket, stb. Látható, hogy szerepük 
átnyúlik a kereskedelmi és politikai marketing területére is. 
A lényeg abban ragadható meg, hogy életünk egyre több kérdésében észrevétlenül, egyre 
nagyobb befolyást engedünk a megmondóemberek véleményének. Ezzel párhuzamosan pedig 
egyre szegényesebbé válik az önálló vélemények palettája, sablonossá szűkül gondolkodásunk, 
miközben egyre kiszolgáltatottabbá válunk minden téren. 

Válasz 

Kevés
(sound, 2011.05.09 09:09) 

Sajnos a mai években öregek között, nagyon kevés a bölcs ember, mert gondolat és 
érzelemvilágukba oly mértékben beleszólt az elmúlt jó 100 év, hogy nagyítóval kell keresni a 
bölcseket. :(
Ne tévesszen meg senkit az életkor, ugyanis az évek haladtával egyre több a megélt éveire utaló 
megmondóember! 

Válasz 

Paraszt
(anikogyorgyi, 2011.05.04 08:13) 

-nak érzem magam, nem tudom ki találta ki a szót mint szitok szót, de nem szép dolog, a 
környéken is voltak cukorrépa földek, nem tudom mi lett velük :(
Kaptam régebben is a levelet, a Magyar gyümölcsfajták szaporításának tilalmáról,de ezt nem tudta 
az én Magyar Pándi meggy fám, és rengeteg kis fa van, mindenki dicséri akinek csak 
ajándékoztam, 3 évesek a fák, tele gyümölccsel, és nem tudják mi az a permetszer, és csodásan 
egészségesek :) 

Válasz 

Re: Paraszt
(Kata, 2011.05.05 17:03) 



Örömmel olvasom a soraidat miután minden meggyfám kipusztult, illetve a három éves is minden 
permetezés ellenére moníliás. Ha lehetséges őszre szeretnék venni néhányat a kertembe, illetve 
van egy kis földem és lassan szeretném betelepíteni ősi magyar gyümölcsfákkal. Ajánlani is tudok 
homoktövist őszre akit érdekel. 

Válasz 

Re: Re: Paraszt
(anikogyorgyi, 2011.05.05 17:35) 

Kedves Kata !
Örülök neked, el nem adok, csak ajándékba,mert elveim vannak, amit a Teremtőtől kaptunk ...azt 
kaptuk, és nem a pénz a minden, habár kevés van, de akkor sem !!! Zolin keresztül írjál nekem, a 
homoktövis jó lesz cserébe !!!
Szeretettel Anikó 

Válasz 

Re: Re: Paraszt
(Kósa Lajos, 2011.05.08 06:15) 

Kedves Kata. Engem érdekelne a Homoktövis bokor, hisz már jó 14 éve olvastam egészségre 
jótékony hatású terméséről, egy heti lapban (Magyar Fórum). Megegyezhetünk a továbbiakról. 

Válasz 

Re: Re: Re: Paraszt
(Kata, 2011.05.08 14:02) 

Kedves Lajos !és Anikó!
A hajtásokat most tavasszal ültettem külön az anyatőröl, őszre átültethetők lesznek. Az 
erdodikatalin@citromail.hu megtudjuk beszélni a többit.
dv:Kata 

Válasz 

Katának !
(anikogyorgyi, 2011.05.08 08:43) 

Kedves Kata !

Az email címedet leírhatnád vagy valami elérhetőséget, hogy fel tudjuk venni veled a kapcsolatot !

Úgy látom mostanában nem jársz felénk, már ketten vagyunk, akiknek kellene a Homoktövis bokor 
!

Légyszi írjál :)

Szeretettel Anikó 

Válasz 

Re: Nemcsak Katának!
(Lívia, 2011.05.08 12:49) 

Van néhány kis cigánymeggyfám ajándékba, vagy esetleg cserélni. (természetesen ősszel) 

Válasz 



összeesküvés? - ugyan már!
(Laci, 2011.05.04 20:56) 

Én is hajdan neves, cukorrépa termő vidéken telepedtem meg. Az őslakosoktól tudom, hogy a 
réparakodót és a kisvasutat az 50-es évek végén, 60-as évek elején számolták fel. Arra már én is 
emlékszem, amikor a szállítás küzútra terelését gazdasági indokokkal hajtották végre. Aztán nagy 
szünet és a 90-es évek elején pedig felszámolták cukoriparunkat, eladták a piacunkat. Tehát, a 
megelőző évtizedek cukoripari eseményeiből utólag már kiolvasható, hogy valakik az 50-es 
években pontosan tudták mi fog történni 30-35 év múlva. 

Válasz 

Re: összeesküvés? - ugyan már!
(Lívia, 2011.05.08 12:47) 

Érdemes elolvasni A "bizonyos" bölcseinek jegyzőkönyve- c. művet, neten fentvan.Visszatekintve 
az elmúlt évtizedekre, szembenézhetünk azzal, hogy nem évtizedekre, hanem évszázadokra előre 
gondolkodtak, jól kitervelt volt minden, ami történt! A "bizonyos" nem azonos a ciánnal. Ezért 
pusztították le az oktatást is, hogy minél kevesebb gondolkodó, rajtuk átlátó ember legyen! 

Válasz 

A kétféle létmódról
(Laci, 2011.05.07 23:57) 

Alapvetően kétféle kultúra létezik: természetközeli és természetidegen. Az előbbi a természettől 
-látszólag- szinte ajándékba kapja a megélhetéshez szükséges javakat, mert a környezettel való 
összhang nagyobb gazdálkodási teljesítményeket tesz lehetővé. "A folyókban több a hal, mint a 
víz" típusú teljesítmények születnek. Ez pedig a természettel való összhang révén, megfelelő 
beavatkozásokkal lehetséges, amint azt Andrásfalvy Bertalan kutatásai és Molnár Géza: A Tiszánál 
című tanulmánykötete bemutatják. (http://www.ekvilibrium.hu/Konyvkiadas/ATiszanal.htm) Ez a 
természetközeli kultúra volt jellemző a Kárpát-medence gazdálkodására a török hódoltság előtti 
időszakban. Később a Habsburg-ház kereskedelmi érdekei és a betelepített népek ezzel szembeni 
gyengébb ellenállása eredményeképpen teret hódított az a piaci szemlélet, amely a gabonatermő 
területek növelése érdekében az addigi ártéri gazdálkodás felszámolásához vezetett a Tisza 
szabályozása által. A felborult természeti és gazdálkodási összhang további beavatkozásokat tett 
szükségessé, amelyek a gazdasági teljesítmények további romlásához vezettek. 
Ezzel a folyamattal az addigi természetközeli gazdálkodási kultúra természetidegenné vált. A 
gazdálkodási teljesítmények fenntartása és növelése érdekében olyan intézkedések válnak 
szükségessé, amelyek nem az összhang helyreállítása, hanem a megbomlott összhang 
hatásainak csökkentése érdekében hatnak, ezáltal a problémák tényleges okainak elfedését 
erősítik. 
A természetidegen kultúrák alacsonyabb gazdálkodási teljesítményeik alapján a történelmi 
hajnalkorban alacsonyabb kultúrális teljesítményre voltak képesek, ezáltal számukra kézenfekvő 
megoldásnak a gazdasági és kultúrális élősködés módszereinek kialakítása kínálkozott. Mára ez 
annyira finomodott, hogy a tudás kódolható részeinek kisajátítása is megtörtént, anélkül azonban, 
hogy a természethez való alapvető viszonyban mutatkozó különbség megszünt volna.

Válasz 

cigánymeggy
(anikogyorgyi, 2011.05.06 18:17) 

Mivel Lívia kérdezte, az én Pándi meggy fám termett cigánymeggy nélkül is, de most van az is, kb 
6 éve, szép fa lett belőle, kicsike volt mikor kaptam :)

Sound rávilágított a lényegre, gyermekkorom emlékei jöttek vissza, tej leadó is volt a falvakban, 
kiskoromban Somogy megyében töltöttem minden nyarat, Istennek hála, reggel kaptam a finom 



tőgy meleg tejet, mokir kikeltem a hatalmas dunyha alól, és azok a finom ételek, sütik, kútvíz, a 
gyümölcsöt a fáról ettem, nem kellett mosni, na jó idők voltak ....... 

Válasz 

szövetkezetek, egyesületek
(sound, 2011.05.06 15:30) 

Mondjuk sosem értettem, és fel nem foghattam, hogy miért kell minden egyes földművesnek saját 
magának 5 millióért traktort venni, amikor közös gépparkot tudnának létrehozni szövetkezeti 
formában, hisz a szövetkezeti rendszerben az a jó, hogy az alapokmányban arra szövetkeznek 
gazdaságilag, amire akarnak. Ha csak a gépek közös vételére és közös igénybevételére van 
létrehozva a szövetkezet, akkor arra. Ha egy helyi befőző kisüzem, vagy hűtőház létrehozására 
akarnak szövetkezni, vagy egy havi 3000 liter sört gyártő kis háznyi üzemre, akkor arra 
szövetkeznek, vagy mondjuk, hogy közösen értékesítik a terményeiket, vagy még sok minden 
lehetséges, akár egy kis cukorüzemre is, és a kilúgozott cukorrépa azonnali feldolgozására, 
mondjuk egy sertés, vagy marha hízlalda létrehozására. A kilúgozott cukorrépát még azért egyéb 
dolgokkal összekeverve csalamádéztatni is lehet ám. Egy normális GAZDAságban sosincs semmi 
tovább feldolgozás nélkül, vagy sosem melléktermék. Ha valami már melléktermékként jelentkezik, 
az már annak a technológiának az eredménye, hogy nem természetes feldolgozás történik a 
terményekkel, tehát olyanba egy természetben és hagyományosan gondolkodó embernek és 
gazdának már bele sem szabad kezdeni a termelésébe. Régen pl. voltak falusi vágóhidak is, volt 
iparos szappangyártó is, gyertyakészítő, méhész stb. Egymásra épültek az iparosok a 
szolgáltatók. Volt hogy az egyik mellékterméke volt a másik alapanyaga. 

Válasz 

Két nemzedék
(sound, 2011.05.06 15:12) 

Két nemzedék esett ki hazánkban a hagyományos gazdálkodási rendszerből és ahhoz szükséges 
ismeretek továbbadásából is.
Mire az elkobzott földterületeket visszakapták, akkorra már majdnem mindenki csak "munkásként" 
tudott gondolni a földre is.
Úgy veszem észre, hogy ebből a cikkből csak egy előzmény felejtődött ki, hogy a cikkben szereplő 
bérbeadó parasztok vagy nagyon idősek voltak már, és megfelelő háttérgépekkel már nem 
rendelkeztek, mert azokat már nem adták vissza a földműveléshez, vagy az eredeti tulajdonosok 
kárpótlás szerinti leszármazottai voltak, akik szintén nem tudtak mit kezdeni a visszakapott 
földterülettel, hisz már más helyen laktak és munkás életformát folytattak.

A hozzászólásokban is talán ez okozza a különböző félreértéseket, hogy amikor parasztról van 
szó, akkor ki is az a bérbe adó földművelő paraszt, vagy ki is az mezőgazdásznak tanuló közép 
vagy felső vezető, ami a régi rend szerint általában az intézővel volt hasonló iskolai végzettségben.
A parasztok azért nem itattak tejet a többi jószákkal mert volt rá elég éhes száj, aki megitta, sőt volt 
hogy kevés is volt egy napra, s túró és sajt készítés emiatt nem lett elvégezve belőle. 
Milyen a "kommunista paraszt"? Ezt a kifejezést most hallom először. :) 

Válasz 

Bp
(Mihaly, 2011.05.04 09:51) 

Szep ez a tortenet, de azt is vegyuk mar tudomasul,hogy ezek a parasztok,
nem parasztok-mert nem volt kitol tanulniuk.
Nem folytatom, de a paraszt nem attol paraszt,hogy foldtulajdonos.
A parasztnak esze volt, bolcsessege es tartasa.
A parasztnak volt annyi esze,hogy tizedert nem adta berbe a foldjet,jo penzert pedig plane nem 
,mert az eleven nem egyenes uton jaro szerzodes.



A paraszt soha nem irtotta ki allatait, nem itatott a disznokkal tehjet.
A paraszt GAZDA volt. A kommonista parasztok nem parasztok ! 

Válasz 

Re: Bp
(Lívia, 2011.05.06 06:48) 

Szomorú, de Mihály nagy igazságot írt le. A mai "parasztképzés", mezógazdász képzés sajnos 
arról szól, hogy odamennek "tanulni" azok, akiknek máshol nincs helyük. A munka büdös nekik, 
követelőzni azonban tudnak, megalázni a tangazdaságban élő, azt fenntartó, hajnalban kelő , 
dolgos embereket, akiktől tanulniuk kellene. A ma "parasztjának" elsősorban a földet, a 
természetet kellene tisztelnie, utána lehet gazdálkodni. A profitról szól minden, föld 
kizsigereléséről, mesterséges élelmiszerek előállításáról, gyógyszeriparról..... 

Válasz 

célkeresztben a parasztság
(Laci, 2011.05.04 20:40) 

Hányszor hallani jóhiszemű emberektől: 'huncut a paraszt'. Pedig az ő huncutsága már csak a 
hintások trükkjei által kikényszerített önvédelem. Aztán azon is ideje lenne elgondolkodni, hogy az 
irodalomban előszeretettel bemutatott primitív paraszti életmód vajon kiknek volt köszönhető, és az 
ideológiai fegyverként való használata kiknek az érdekeit szolgálta? Tovább gondolkodva 
elmerenghetünk a szabad kereskedelem áldásai és jelen (mező)gazdasági teljesítményeink 
mélyrepülése közti kapcsolaton is. Elgondolkodhatunk azon is, hogy miképpen tántoroghatott ki az 
országból sokmillió magyar a múlt század elején, miközben gazdaságunk a kiegyezés utáni 
szárnyalásban volt? A népies-urbánus vita vajon milyen célt szolgált? 
Bizonyára lehetne még sorolni a kérdéseket, hirtelen ennyi jutott eszembe az írás kapcsán. 
Egyértelműnek látom a parasztság elleni összehangolt és több fronton zajló, máig folyamatos 
támadást. 
Azt is jól bemutatja az írás, hogy az ellenünk szervezkedők tulajdonképpen saját gyengéinkre 
alapozzák terveiket. Persze gyengeségeink korábbi felhízlalása, megerősítése szintén társítható a 
tevékenységükhöz. Hogy erre esélyük se lehessen, hát ehhez kellene a józan ész, a belátás. 

Válasz 

Re: célkeresztben a parasztság
(anikogyorgyi, 2011.05.05 07:41) 

Csatlakozom !
Ezt jól összefoglaltad, tegnap hallottam szomszédtól hogy összeállnak páran, cukorrépát termelni, 
és feldolgozni, építeni cuki gyárat, megpróbálom megkeresni .... 

Válasz 

Re: célkeresztben a parasztság
(anikogyorgyi, 2011.05.05 07:44) 

MEGVAN !!!!!!!!!!!!!!

http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/legolvasottabb/felelesztenek-a-hazai-cukoripart.html 

Válasz 

6400, Kiskunhalas, Új u 10
(dr Ván Lajos, 2011.05.05 06:18) 



Meg kellene nézni azokat a "szerődéseket" egy jó ügyvédnek! 

Válasz 

Re: 6400, Kiskunhalas, Új u 10
(Éva, 2011.05.05 07:23) 

Igen! Ehhez szükséges az, hogy jogfolytonosságunkat az 1944-es német megszállás napjától 
számítsuk! Ugyanis az volt az utolsó törvényes legális állapota az országnak. Ami azóta történt az 
mind felülvizsgálható lenne jogilag a Történelmi Alkotmány szellemének megfelelően. Ami nem a 
Magyar érdekeket szolgálta(ja) az mind semmissé tehető! 

Válasz 

főcímnek a híradóba
(cartwright, 2011.05.04 10:09) 

Ezt kéne reklámozni, nem a Libero pelenkát. És persze gondolkodni az ellenszeren, miért a pénz a 
mindenünk? 

Válasz 
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