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Kun miatyánk
Némi változtatással egy-két
öregember ma is tudja még,
mert nagyapáik idejében, az
1830 körüli években – mint
mondottuk – az iskolában ta-
nították még.

Erre vonatkozólag Vorák
József tudományos kutató
munkatársamnak a vélemé-
nye a következő:

„A kunszentmiklósi protoko-
lumok első kötetének legelső ol-
dalára írott szöveget 1774-ben
Már András patvorista másolta
be az állítólagos középkori ere-
deti kéziratról. A kunszentmik-
lósi bejegyzés olvasása is vitára
adhat okot. A szöveggel foglal-
kozó turkológusaink általában
másolatok és ennek másolatai
(nem fotókópiái) alapján fogtak
megfejtéséhez. Így már a szöveg

közrebocsátásában is eltérések
mutatkoztak. A bejegyzést
(fenntartás nélkül) így próbál-
tam leírni: Oratió Dominica
Vetus Cumanorum. Bezén
Áttamaz Kense Kikte, Szen-
tészen, Szendánom, dösön
szen küktön, mitziégen, ger-

de, ali (ati?) Kékte – bezén
akó mozne okné mezne, ber-
gezge, pitbütör (pitbürör?)
Küngön il bézen méne mezne
neszem bezde, jermezbezge
utrogergenge, iltme bezne, ot-
gyamanga, Kutkor bezne, al-
gya (atgya?) manna, szent-
bortzony, boka csali, botson
igyi tengere. Ammen.

Salutaitones ha obetheron!
Alahajdom! Alafekor! (alafe-
kor?) tenzene! Kenade, Scini-
vico tengetehelebele.

Semmiféle bizonyíték nem áll
rendelkezésünkre, hogy Már
András 1774-es bejegyzése előtt
a szöveg szerepelne bármiféle le-
jegyzésben. Értelmét lejegyzése
idejében már nem ismerték.
Legkülönfélébb változatai ez
időpont után tűnnek fel. Az ér-

telmét vesztett szöveget ugyanis
a Kunság iskoláiban emléztet-
ték. Semmiféle bizonyítékunk
nincs továbbá arra sem, hogy az
egyértelműen törökös szárma-
zásúnak tartott szöveg azonos-e
a magyarországi kun nyelvvel,
illetve annak írott emléke-e.
Úgy véljük a kérdés végleges el-
döntésére csupán akkor kerül-
hetne sor, ha a vitás kunszent-
miklósi lejegyzés mellett egyéb
vitathatatlanul hazai írott kun
nyelvemlékünk is előkerülne,
vagy orientalistáinknak rendel-
kezésére állana törökös szárma-
zású birtok, helyi családneveink,
továbbá kun tájszavaink teljes
szótára. Sajnos az előbbire még
nem bukkantak rá, az utóbbival
pedig még adósai vagyunk a
nyelvtudománynak.”

A
keresztyén élet egyik vezérfona-
la a tízparancsolat. Életszabá-
lyaival minden lényeges kérdés-

ben eligazít, néha csak félig rejtve. Úgy
gondolom, így tanít hazaszeretetre is.

„Tiszteld atyádat és anyádat, hogy
hosszú ideig élj azon a földön, amelyet
az Úr, a te Istened ad tenéked.“ Így
szól az ötödik parancsolat, aminek
gyakran csak ez első felét gondoljuk át,
ami a szülők iránti tiszteletre int. Az
ígért jutalom a hosszú élet a földön,
amit boldognak remélünk, s természe-
tesen Isten adta szülőföldünkön.

Ez az ötödik azonban nem csak pa-
rancsolat és nem csak az egyénnek

szól. Az egész emberiségnek, idő- és
térhatároktól függetlenül egy történelmi
törvényszerűségre hívja fel figyelmét.

Aki tiszteli szüleit, az tiszteli azok ta-
nítását is. Tiszteli ősei hagyományát,
mindazt az értékeket, amit az Isten ad-
ta szülőföld őriz. Az a nemzet élhet egy
évezredet szülőhazájában, amely hű
marad hitéhez erkölcséhez és Isten tör-
vényei szerint védi önazonosságát. Ha
nem ezt teszi, eltűnik a történelem
süllyesztőjében, beolvad más népekbe,
akár mint Izráel tíz törzse, vagy a
Kárpát medence sok népe a történelem
során.

Tiszteld atyádat és anyádat, légy hí-
ve rendületlenül annak a hazának,
amit örökül hagytak rád, tudva, hogy
azt a te Istened adja tenéked.

Dr. Sz. TóTH GerGely

Hazádnak rendületlenül
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Apolgári értékek közötti
választást mindenki-
nek minden szituáció-

ban önmagában kell elvégez-
nie, ugyanis nem uniformi-
zálható, mert a közösségi ér-
tékek bonyolult hálójában a
konzervatív mentalitást a
kultúra örökíti át egyik gene-
rációról a másikra. ezért
tartjuk az egyik legfontosabb
feladatunknak, hogy a mű-
velt polgári életmódra irá-
nyuljon minden tevékenysé-
günk, ami az egyén és a kö-
zösség érdekét szolgálja, va-
gyis az ellenállásra is, a kö-
zösségi értékek, a közerkölcs
rombolásával szemben.

Az elNÖK, AlelNÖK
együttes hatásköre:

- A Nádor Klub munkatervé-
nek és napirendjének előkészíté-
se. 

- Együttesen döntenek a
Nádor Klub szervezési, műkö-
dési feltételeinek kialakításáról. 

- A munkájukat segítő függet-
len tanácsadók, szakértők felké-
réséről. 

- Sajtótevékenységről, a kép-
viseletre jogosult szóvivő beje-
lentéséről.

- Az ügymenetnek s a szak-

mai munkatervnek megfelelő
kapcsolatok, szervezések kezde-
ményezéséről. 

- Döntenek a fontosabb szak-
mai kérdésekben és ellenőrzik a
döntések végrehajtását. 

- Személyi kérdésekben javas-
latot tehetnek, felkérhetnek
egyes szakmai feladatok elvég-
zésére szakértőket és társadalmi
szervezeteket egyaránt.

- Az Elnök, az Alelnök közö-
sen látja el az ügyvitellel kap-
csolatos tennivalókat, a befoga-
dó szervezettel együttműködve.

(folytatás: 3. oldalon)

a nádor klub tevékenysége

2 ISTen, ÁlDD Meg a MagyarT! – kölcSey ferenc

a nádor klub céljai
az alsó-Kiskunság, Kiskun-
halas és vidékének önkor-
mányzati, országgyűlési kép-
viselői, valamint közéleti ér-
deklődésű polgárai szabad el-
határozásból, felelősségtelje-
sen ellátott és választott tiszt-
ségre való tekintettel, 2009-
ben megalakították a Nádor
Klubot, melynek működési
szabályzatát a Nádor Klub
alapító tagjai az alábbiak sze-
rint határozták meg:

i. 

1) - a Nádor Klub célja és
alapfeladata: az alsó-Kiskun-
ság, Kiskunhalas és vidéké-
nek közéleti, társadalmi ta-
nácsadó testületeként legfőbb
teendője a közérdekű, integ-
rált terület- és vidékfejleszté-
si, környezet-gazdálkodási
programok és intézkedések

összehangolása, illetve meg-
valósítása az alsó-kiskunsági
térségben. Kiemelt célunk, a
helyi kulturális és védett érté-
kek megőrzése, a hungariku-
mok számbavétele és patroná-
lása, a konzervatív közösségi
értékek megbecsülése. To-
vábbi célunk az egyéb idősze-
rű közéleti kérdések, illetve
problémák megvitatása, to-
vábbá állásfoglalások és közle-
mények megfogalmazása. 

1.1) a Nádor Klub legyen a
jászkun történelmi tradíciók
képviselője, a demokratikus
érdekegyeztetés szabad fóru-
ma, a keresztény, nemzetstra-
tégiai értékvállalás közössége,
a közjó szószólója.

2) - a Nádor Klub alapító
tagjai az alsó-Kiskunság tele-
püléseiről meghívott ország-

gyűlési és az önkormányzati
választások során megválasz-
tott képviselők, továbbá a
Elnök által külön meghívott
közéleti érdeklődésű polgá-
rok.

(3) a Nádor Klub véleményt
mond és javaslatokat fogal-
maz meg a célokat és felada-
tokat érintő költségvetési,
szervezeti és szervezési kérdé-
sekben. 

(4) a Nádor Klub hatáskö-
re: problémafelvetés, javasla-
tainak nyilvánosságra hozata-
la, a korábban tárgyalt témák
ismételt megvitatása, a válto-
zások megállapítása, egy-egy
téma vizsgálatára munkacso-
port alakítása, megadott ha-
táridővel és témavezetővel;
valamint egy-egy téma tudo-
mányos felmérése, előadóval.
Közösségi rendezvények, ese-
mények szervezése.

[működési szabályzat - kivonat, 
2010. november 25.]
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A NÁDOR KLUB 
KAPCSOLATRENDSZERE

1) - Az önkormányzatok kép-
viselőivel, a polgármesteri hiva-
talok tisztviselőivel, az ország-
gyűlési képviselőkkel a szükség
szerinti konzultációkra, meg-
hallgatásokra, az illetékes ható-
ságok számára teendő javasla-
tok megfogalmazására igényt
tart.

2) - A közérdekű településfej-
lesztések érdekében - képviselője
útján - helyben és magasabb
szinten is eljárhat.

3) - Fenntartja a jogot, hogy
a helyi társadalom igényeinek, a
társadalmi párbeszéd felmérésé-
re vonatkozó kutatási, értékelési
segítséget és nyilvánosságot kér-
jen.

4) - A (3) pontban megfogal-
mazott módon igényt tart a kö-
zéleti érdekérvényesítés gyakor-
lati megvalósulása érdekében a
magyar és nemzetközi törvé-
nyek, emberjogi dokumentu-
mok, szakmai ajánlások alapján
szakértői segítségre, ha szüksé-
ges jogorvoslati segítségre.

MUNKATERv

I. Közélet, közösség

- HALASI TÉKA, érték- és mér-
téktartók előadássorozatának
folytatása.

- HONISMERETI HATÁRJÁRÁS

programok és utak szervezése az
Alsó-Kiskunságban.

- Rendezvények (jótékonysági
estek, hazafias események)

II. Vidékfejlesztés

- Országos tanyaprogramban
való részvétel (1,5 MFt/2012)

- Stratégiai fejlesztések figyelem-
mel kísérése (DAOP, KEOP,
egyéb)

- Új Széchenyi terv kiírásai sze-
rinti operatív közreműködés
(2011-2013).

III. K-unikum (hungarikum)

- védett kulturális, épített, ter-
mészeti stb. érték védjegy prog-
ramjában való részvétel. Halasi
Csipke (kiemelt értékmentés)

- Regiszter (kiállítás és kiadvány
szellemi, tárgyi, gasztronómiai
értékeinkről)

- Jeles napok (kalendárium,
mesterek, mesterségek tára)

- Ars poetika, jeles személyisé-
gek önéletrajzainak szerkesztése
és kiadása.

IV. Díjak, pályázatok

Redemptio emlékérem (Nádor-
díj) kiadása (május 6. - telepü-
lések, egyének kiemelkedő ha-
gyományőrző tevékenysége, je-
lölés alapján az alsó-kiskunság-
ból.)
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halaSI 48-aS kör

Petőfi vándorút a kiskunságban
a halaSI ’48-aS kör 16 fő-
vel egy vándortúra keretében
emlékezett meg a polgári for-
radalomról és egyik legjele-
sebb szereplőjéről, Petőfi Sán-
dorról. 

Első állomásunk Kiskőrös
volt, ahol Petőfi „vélt” szülő-
házát látogattuk meg. a ház
udvarában található az első
magyarországon felállított
Petőfi szobor, ahol koszorú-
zással emlékeztünk a költőre.
a házba lépve először a tiszta-
szobát mutatta be idegenve-
zetőnk, méltó hangsúlyt fek-
tetve az ott megtalálható ere-
deti, anno a család tulajdoná-
ban lévő relikviákra, mint pl.:
Petőfi utazóládája, az ágy,
ahol feltehetően született. a
kiállított eredeti születési
anyakönyvet látva, itt még mi
is biztosak voltunk abban,
hogy Petőfi Kiskőrös város
szülöttje. De a nap további
részében volt okunk elbizony-
talanodni ezen tényben is, de
erről majd később. a szülőház
után átsétáltunk egy pár ut-
cával lentebb, a március 15-ei

ünnepkör tiszteletére felállí-
tott körképet, amely a nagy-
szebeni csatát ábrázolta.
Következő állomásunk Du-
navecse volt, ahol a Petrovics
család által bérelt, még ma is
álló és látogatható mészárszé-
ket látogattuk meg. idegen-
vezetőnk elmondta azt is,
hogy a falu Petőfit saját szü-
löttjének tekinti. 

Szalkszentmártonon volt a
következő megállónk. a tele-
pülés központja ékes példája
egy igazi kiskunsági település
központjának. a templom-
mal szembeni magaslaton ta-
lálhatók a főbb intézmények,
hivatalok és a fogadó is, amit
egykor Petőfi szülei béreltek.
Déltájt érkeztünk a múzeum-
hoz, ahol vendéglátóink fris-
sensült kemencés lángossal
vártak minket. a lángos ab-
ban a kemencében készült,
ahol anno Hruz Mária által
készített finom étkek sültek a
fogadó vendégeinek. Farkas
Lajos múzeumigazgató egy
nem mindennapi tárlatveze-
tés során mutatta be a mé-

szárszéket, a fogadót, a pincét
a betyárszöktetőkkel és a la-
kószobákat, ahol Petőfi több
mint 100 verset írt. a tárlat-
vezetés után a múzeumigaz-
gató megmutatta legféltetteb-
ben őrzött kincsét, Rúzsa
Sándor pisztolyát. mindenki
megilletődve vette kezébe azt
a fegyvert. a látogatás után
tovább bonyolódott a kép,
ami Petőfi születéséről kiala-
kult bennünk, ugyanis meg-
tudtuk, hogy Petőfi valójában
szalkszentmárton szülöttje.
az indok megegyezett a
Dunavecsén hallottakkal,
csak a Kiskőrösre utazás kiin-
dulási pontja volt más. 

Konstatálva a tényt buszra
ültünk és úton a Szabadszál-
lás határában található Birkás
Bor és pálinkakóstoló házhoz
levontuk a következtetést,
hogy a már meglátogatott
községek méltán tartják saját
szülöttjüknek Petőfit. a fi-
nom borok után útnak indul-
tunk szállásunkra, ami a
szabadszállás melletti Balázs-
pusztán egy lovas tanyán volt.

a szállás elfoglalása után lo-
vas kocsikázáson vettünk
részt. az út során a lemenő
Nap fénye által megvilágított
varázslatos alföldi tájban, ná-
dasokkal és tanyákkal tele-
tűzdelt pusztai látképben gyö-
nyörködhettünk.

Körutazásunk utolsó állo-
mása Kiskunfélegyháza volt,
ahol Petőfi több évet is eltöl-
tött diákként. a városban
szintén bérlet mészárszéket a
család, ahol ma egy méltó ki-
állítás emlékezik a család
életéről és a költő munkássá-
gáról. a város főterén talál-
ható az ország méltán leg-
szebbnek tartott Petőfi szob-
ra. Koszorúzás után Juhász
István, a helyi Petőfi kutató
elmondta, hogy ők nem vitat-
ják Petőfi születésének hely-
színét, de abban biztosak,
hogy Petőfi a várost választot-
ta születési helyéül. Ezt Petőfi
többször is hangoztatta és
verseiben is megemlíti.

a túra méltó megemlékezés
volt a hős költő emléke előtt.

Csomor ároN
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vesd bele magad!
a magyar gazdák felajánlásá-
val, 2012-ben is 160 iskola
kapott zöldségvetőmagokat
azért, hogy otthon a konyha-
kertben elvessék, majd az így
kapott saját termesztésű zöld-
ségeket a család elfogyassza.

azzal, hogy a vetőmagot
minél több  gyerekhez és ezál-
tal a családhoz eljuttatunk, az
a célunk, hogy felhívjuk a
gyerekek figyelmét arra, hogy
bizonyos friss élelmiszereket,
például zöldségeket különö-
sen nagy anyagi befektetés
nélkül lehet termeszteni. így
meglátják, milyen különbség
lehet a saját maguk által ter-
melt és a bolti zöldségek kö-
zött nem csak ízben, hanem
felhasználhatóságban is. 

a résztvevő gyerekek álta-
lános iskolákhoz, azon belül
egyes osztályokhoz kapcso-
lódnak.

a program célja kettős.
Egyrészt segítséget nyújtunk a
gyerekeknek ahhoz, hogy si-
keresen tudják felnevelni,
gondozni a növénykéiket.
másrészről pedig egy figye-
lemfelkeltés a célból, hogy
ahol rendelkezésre áll mini-
mális méretű házikert, ott
már lehet élelmiszert előállí-
tani. sajnos a falusi közegben
sem természetes, hogy a hátsó
kertben zöldséget nevelné-
nek. átvette a korábbi kony-
hakertek helyét a fű és a tu-
ják.

nyomonkövetés

Weblapunkon a kiosztott
négy növény termesztéséhez
kapcsolódóan a gyerekek szá-
mára érthető módon leírásra
kerülnek a fontos szakmai in-
formációk. itt az oldal folya-
matosan frissül, ahogyan me-
gyünk előre az időben, aho-
gyan a növények fejlődnek,
mindig kiegészül az aktuális

tudnivalókkal. a weboldalon
keresztül lehet kérdezni szak-
embertől, aki segít, ha a ter-
mesztéshez kapcsolódó prob-
lémákkal találkoznak a gyere-
kek.

a weboldalunkat nem csak
mi szerkesztjük, hanem kis-
kertészeink is - folyamatosan
felkerülnek leírások, fotók a
gyerekektől. Ezekben a ter-
mesztéssel kapcsolatos ta-
pasztalatok, érdekes vagy vi-
dám pillanatok, a saját alap-
anyagból készült ételek elké-
szítésével kapcsolatos fotók,
receptek, esetleges esemé-
nyek kerülnek bemutatásra.

a szépen fejlődő kiskertek-
ről és a gyerekek élményeiről
az elektronikus média ad
rendszeres tájékoztatást.
időről időre megkeresünk
egyes iskolákat, gyerekeket,
pedagógusokat, hogy a talál-
kozások során is átadhassák
tapasztalataikat, élményeiket.
a projekt végére a program-
ban részt vevő iskolák mind-
egyike legalább egyszer sorra
kerül.

a résztvevő iskolák, osztá-
lyok számára versenyt is hir-
detünk. Ennek feltétele, hogy

márciustól szeptemberig min-
den hónapban küldjenek be-
számolókat a termesztésről, az
alapanyag felhasználásról.
akik ezt teljesítik, részt vesz-
nek egy sorsoláson és nyer-
hetnek egy 3 napos osztályki-
rándulást. az osztálykirándu-
lás keretében megismerked-
hetnek egy-egy fiatal gazda
tevékenységével, a helyi élel-
miszer feldolgozással, vala-
mint a program részeként le-
hetőségük lesz lovagolni,
traktorozni, kocsikázni a sok
más érdekes program mellet.

várható eredmények

a projekt várt eredménye
egyrészt az, hogy minél több
kisiskolással megértesse a
helyben előállított termékek
fontosságát, ezen belül pedig
megérezzék a saját zöldség
minőségbeli különbségét, s ez
által az élvezeti értékeik is ki-
fejlődjenek/ újabb teret nyer-
jenek a viszonyítás mérlegén.
mindeközben a projekt rámu-
tat arra, hogy az élelmiszer
előállítás kis mennyiségben
minimális befektetést jelent,
annál több odafigyelést, de
ennek meg is van a kézzel fog-
ható eredménye.

a program segít abban,

hogy a gyerekek, a későbbi
felnőtt vásárlók megértsék,
megtanulják, hogy mit jelent
a jó minőségű élelmiszer, ho-
gyan lehet megismerni a jó
minőséget.

a program keretében
2012-ben is több mint 2000
kisiskolás kapott vetőmagot
néhány gazdálkodó és vállal-
kozó segítségével, hogy azt
otthon, a konyhakertben el-
vessék majd a terméket a csa-
lád felhasználja, elfogyassza.
a kiválasztott növények
(zöldborsó, retek, tök, sárga-
répa) a gyerekek számára is
könnyen előállíthatóak vol-
tak, nem kényesek és kevéssé
igényeltek pl. növényvédelmi
ismereteket. a cél a vetőmag
osztással az volt, hogy felhívja
a gyerekek figyelmét arra,
hogy bizonyos friss élelmisze-
reket, zöldségeket különösen
nagy anyagi befektetés nélkül
elő lehet állítani. Ezzel együtt
megérezzék például a saját
borsó ízét és érzékeljék,
mennyire más az íze, felhasz-
nálhatósága a friss, általuk
termelt árunak, mint a bolti-
nak.

iNFormáCióK:
www.vesdbelemagad.hu

A felajánlásokat a következő 
számlaszámra várja az AGryA!
„fiatal gazdák az agrárium jövője” alapítvány

raiffeisen bank zrt.
12011351-01047859-00100003

rózsaszín csekken a „Fiatal gazdák az agrárium Jövője” alapítvány, 
1138 Budapest, váci út 134/C vi.28 címre várjuk az adományokat.

A támogatóktól a fényképüket és rövid üzenetüket a fenti postai címre vagy 
a vesdbelemagad@agrya.hu címre várjuk. Ugyanide kell megírni, ha a támogatónak van már

kiválasztott, javasolt iskolája, ahová a támogatást szánja. A támogatás beérkezése után a
fényképet és a rövid üzenetet az AGRYA munkatársai elhelyezik a program weboldalán.
A programmal, a támogatással kapcsolatosan az AGRYA munkatársait a 06 1 2704874

telefonszámon vagy a vesdbelemagad@agrya.hu e-mail címen lehet keresni.
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a hangya története
a ii. világháború előtti idő-
szakban magyarország vala-
mennyi településén jelen vol-
tak a haNgYa szövetkeze-
tei; székházzal, kereskedelmi
átvevő-hellyel, hitelszövetke-
zeti partnerséggel, és azzal a
szellemiséggel, hogy az össze-
fogás, a szövetkezés az egyet-
len út arra, hogy a termelők
megfelelő pozíciót érjenek el
a piacon, hogy a gazdatársa-
dalom piaci érdekei érvénye-
süljenek.

gróf Károlyi sándor mun-
kájának, valamint az akkori
mezőgazdasági miniszternek
köszönhetően 1888. évben az
országgyűlés napirendjén már
szerepelt a szövetkezetek té-
mája, majd az 1896-os agrár-
program tartalmazta a szövet-
kezetek támogatását, a szö-
vetkezeti eszme fejlesztését is.
Ezt követően emelkedett tör-
vényerőre 1898-ban az
országos Központi hitelszö-
vetkezetről szóló törvény-
tervezet, majd ugyanebben az
évben létrejött a termelő- ér-
tékesítő és fogyasztási szövet-
kezetek haNgYa központja
is. a korabeli viszonyokat a
haNgYa első 25 évéről szó-
ló - saját kiadású - jubileumi
könyve így jellemzi:

„….A falu elvesztette termé-
szetes vezető rétegét... A köz-
gazdasági szabadság pompásan
csillogó leple alatt sorvasztó fo-
lyamat indult meg, s egész vidé-
ket ítélt halálra. Az üzérszellem
hitel formájában adta be a mér-
get a falu népének, mely a me-
zőgazdasági bajok közepette
kapva-kapott a halálos segítség
után. Országszerte merészen
tombolt a hiteluzsora………..
A szorult helyzetbe került gaz-
dák előre eladták a termésüket a
falubeli uzsorásnak, aki gyak-
ran váltót vett, s az így kiszol-
gáltatott adós feje fölött hama-
rosan megüttette a dobot. A

kényszerárverések járványsze-
rűen terjedtek………… A tör-
vényhozás sem a föld népét, sem
a termését nem védte a külföldi
verseny megsemmisítő támadá-
sával szemben………. Az
uzsora ellen és a kereskedelmi
leleményesség (gépmegrendelé-
sek, részletfizetéses rendelések
gyűjtése, váltókkal való vissza-
élések) sokféle fajtája ellen véd-
hette volna ugyan a törvényho-
zás a falusi népet, de ki gondolt

erre az „állami beavatkozásra”
a közgazdasági liberalizmus mé-
zes heteiben?!”

a haNgYa stratégiai
alapelve e bajok orvoslására
az volt, hogy lerövidítve az
áru és szolgáltatás útját az ér-
tékeket és a pénzt is minél
nagyobb hányadban a rend-
szerén belül tartva megte-
remtse az egyén és a vidék
boldogulásának anyagi és tár-
sadalmi feltételeit. Ezek az
erények az i. világháborút
megelőzően kialakult szerve-
zeten keresztül a Trianont
követő trauma feldolgozásá-
ban is – mind az anyaország-
ban, de különösen Erdélyben,
de Felvidéken is hanza névre
„átkeresztelve” - nemzetmen-
tő hatást fejtettek ki, a ma-
gyarság összetartó erejét je-
lentették. ma már kevesen
tudják, de magyarország
1920-as években történt fel-

emelkedésében Klebersberg
Kunó oktatási programja
mellett a Bethlen kormány
által a haNgYa szövetkeze-
ti üzletrészéhez nyújtott álla-
mi támogatás volt a meghatá-
rozó. minden idők legsikere-
sebb magyar összefogása volt
fél évszázadon keresztül a
haNgYa, amely gazdasági
alapról indult ki és legszéle-
sebb társadalmi rétegeket fog-
ta össze, gyakorlatilag ma-

gyarország valamennyi tele-
pülését az egész Kárpát-me-
dencei régióban.

így lett a haNgYa Kö-
zép-Európa egyik legnagyobb
vállalatcsoportja úgy a tagsá-
gát, mint a kereskedelmi te-
vékenységét illetően, hiszen
1940-ben több mint 2000
tagszövetkezete volt 700.000
taggal, 30 konzervgyára, 20
ipari üzeme, és 400–nál több
boltja. Termeltetett, hitele-
zett, feldolgozott, kis és nagy-
kereskedett, nemcsak üzleti-
leg, hanem szociálisan is segí-
tette tagjait, jelen volt falvak-
ban és városokban egyaránt. 

az 1945 után bekövetke-
zett kommunista hatalomát-
vétel és az azt követő tör-
vénytelenségek, így az álla-
mosítás során az összes haN-
gYa vagyon kártalanítás nél-
küli lefoglalásra került. a vi-
déki haNgYa boltokat és
telephelyeket főként a föld-

műves-szövetkezetek, majd
később az áFész néven ala-
kított szövetkezeti jellegű tár-
saságok tulajdonába adta az
állam, formálisan ügyelve, de
tartalmilag erősen korlátozva
a tagok demokratikus döntés-
hozatali lehetőségét. Ezt segí-
tette elő, hogy a gazdák, mint
Tsz tagok már nem kötődtek
a földhöz, illetve az áFész
tagok a fogyasztói-ellátó szö-
vetkezetekhez. a termelő te-
lephelyén működő felvásárló-
helyek/ manipulálók a szövet-
kezetesítéssel elveszítették a
létjogosultságukat, majd ami-
kor néhány ágazatban meg-
engedett lett a „maszekolás”,
ismét elindult a felvásárlás,
de az áFész színeiben. a
haNgYa vagyon többi része
szintén törvényi szabályozás
nélkül lett széthordva, elher-
dálva. itt működött legsikere-
sebben a kommunista és libe-
rális agymosás, hogy ne is em-
lékezzenek az emberek másra,
mint a kolhoz jellegű állami
és pártirányítású vállalatra,
mint szövetkezésre.

a rendszerváltozás sem
hozott kárpótlást a haN-
gYa tagjai részére, noha va-
gyonának jelentős része a ta-
gok téglajegyeiből állt össze.
a rendszerváltozás után a ter-
mőföld magántulajdonba ke-
rülésével a földtulajdonosok-
nak nem a földek szakszerű
művelése okozott gondot, ha-
nem a megtermelt alapanyag
eladása. Ezt a földtulajdoni és
társadalmi szétesettséget nö-
velte, hogy magyarországon,
a környező, volt szocialista
országoktól eltérően, egyedüli
megoldásként a reprivatizáció
helyett, egy szakmailag és jo-
gilag erősen vitatható kárpót-
lás történt, jelentős érdeksé-
relmekkel a vidéki lakosság
kárára. az újból elinduló ön-
szerveződést  az életben ma-
radás, illetve a piac kényszerí-
tette ki.
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a haNgYa rendszer-el-
méletileg is megalapozott új-
jászervezését 1992-ben sze-
remley Béla indította el a gróf
Károlyi sándor szervezet-fej-
lesztési alapítvány létrehozá-
sával, melynek alapvetését
„A HANGYA, mint magyar
Raiffeisen" című tanulmányuk
adta. Ezt követően azonnal
elindították márton János
professzor úrral  az újtípusú
szövetkezetek gyakorlati meg-
szervezését Békés megyéből
kiindulóan. a Dán-magyar
Baráti társasággal történt
kapcsolatfelvétel után a Dán
Demokrácia alap 1993-tól
kezdődően tanulmányutakkal
segítette a magyar gazdák szö-
vetkezeti ismereteinek bőví-
tését. a szintén dán projekt-
ben dolgozó dr. szabó zoltán
csatlakozásával és aktív part-
nerré válásával tovább erősö-
dött az alapítványi munka. a
Dán szövetkezeti szövetség
oktatási és szervezési intézete
- az l.o.K. - partnerságával
1993 és 1996 között a Dán
szövetkezeti szövetséggel kö-
zös projektekben  hosszútávú
fejlesztési programot készítet-
tek elő.  E munkában világos-
sá vált, az európai szövetkeze-
ti modell adaptálása nem egy-
szerűen a belső szabályok át-
vételén múlik, ahhoz számos
feltételnek teljesülnie kell,
így:

- gazdasági téren a jelenlegi
feketegazdaságot ösztönző adó-
rendszer reformja, a termelői
hatékonyságot ösztönző szabá-
lyozórendszerek erősítése;

- a jogi környezetben az euró-
pai szövetkezeti elvek és gyakor-
lat következetes alkalmazása
különösen a tulajdonosi és mű-
ködtetési funkciók világos szét-
választása, a tulajdonos vállal-
kozók profitorientáltságának és
a szövetkezet tagok irányába
való non-profit jellegének vilá-
gossá tétele, a tőkehasznosító
elemekkel szemben a szövetke-
zeten keresztüli forgalmazás sú-
lyának érvényesítése, a munka-
szövetkezeti jellegből adódó ele-
mek leépítése;

- a piaci kapcsolatokban az

átláthatóságot elősegítő feltéte-
lek erősítése;

- társadalmi viszonyokban a
demokratikus döntéshozatal
iránti igény erősítése.

a nemzetközi együttműkö-
désben megvalósult előkészí-
tés eredményeképpen az első
beszerző-értékesítő-szolgálta-
tó szövetkezetek 1994-ben
alakultak meg, majd ezek elő-
nyeinek széleskörű megisme-
résével 1998. évtől folyama-
tos volt a számuk gyarapodá-
sa. Ezt a lendületet törte meg
a 2002 utáni időszak kor-
mányzati irányultsága, maga-
tartása.

szervezetünket, a magyar
Termelői értékesítő és
szolgáltató szervezetek /szö-
vetkezetek Együttműködését
1998-ban 14 szövetkezet /
szervezet alapította meg azon
szövetkezetek, szervezetek
tagságával, amelyek alapsza-
bályukban vállalták az euró-
pai szövetkezeti gyakorlaton
alapulóan a tag és szövetkezet
gazdasági kapcsolatában a
termékpályához kötötten a
non-profit elvű osztozkodás, a
nyitott tagság, és az egy tag-
egy szavazat érvényesülését.

a haNgYa Együttműkö-
désben az elsődleges tagszer-
vezetek többségükben egy-
egy olyan térségi termékpá-
lyás szövetkezetet képvisel-
nek, amelyek a gazdák termé-
kei értékesítik, illetve más pi-
aci együttműködését szerve-
zik. Ezekben a szövetkezetek
Nemzetközi szövetsége által
elfogadott alapelvek teljes

mértékben és egyértelműen
érvényesülnek, nem kevered-
nek a tőkehasznosító szerve-
zetek érdekviszonyai a szövet-
kezeti elvekkel. meghatározó
fontosságú, hogy a tagszerve-
zetekben érvényesülő - vilá-
gos termékpálya-kapcsolato-
kon alapuló - együttműködés
nem tesz különbséget a szö-
vetkezeti együttműködésben
a kis és a nagy területen gaz-
dálkodók között, hiszen alap-
elvük: azonos minőségű áru-
ért, azonos fizetési feltételek
járnak. a minőségi garanciák
betartása esetén az árukap-
csolatból a tag magángazda-

ságának profitja kizárólag az
általa megtermelt és értékesí-
tésre felajánlott termék
mennyiségétől függ, így ará-
nyos a teljesítményével.

a haNgYa Együttmű-
ködés tagszervezeteinek szá-
ma ma már közel 200, amely-
nek tulajdonosa, aktív tagja
mintegy 30 000 regisztrált
termelő. a szövetkezetek lét-
jogosultságát, a szövetkezés
szükségességét mutatja szá-
muk 2002-ig történő dinami-
kus növekedése (14-ről 400
szövetkezet) és az, hogy a tag-
szervezetek közül számosnak
sikerült kiépítenie a piaci
kapcsolatait, ami által nagy-
ságrendileg tudta növelni az
árbevételét.

a haNgYa Együttmű-
ködés legfontosabb célkitűzé-
se a tagszervezetek, illetve az
azokat alkotó gazdák, üzleti
alapon megvalósított gazda-

sági és piaci érdekérvényesí-
tése. Ennek alapfeltétele; tá-
roló és feldolgozó kapacitások
tagi tulajdonba kerülése,
azokban részvényszerzés, ke-
reskedőház létrehozása. Egy
sikeres projektfejlesztéssel az
együttműködés nemcsak egy-
szerűen kereskedelmi köz-
ponttá tehető, hanem a szé-
leskörű export-import bonyo-
lításával, piacszervezéssel, kö-
zös marketing munkával az
újraélesztett haNgYa moz-
galom ismét a vidékfejlesztés
motorja és garanciája lehet!

a haNgYa szövetkezeti
Együttműködés a végső célki-
tűzések megvalósulása érde-
kében felvállalta, hogy

• segítséget nyújt az önszer-
veződő termelői szervezetek lét-
rehozásához, piaci szerepük és
pénzügyi kapcsolataik előnyös
alakításához; 

• a tagok intézményi, érdek-
képviseleti központjául szolgál; 

• segíti a tagok demokratikus
önkormányzati tevékenységének
fejlesztését, elősegíti különböző
szervezetekkel való együttműkö-
dését; 

• tagszervezeteinek fejlődése
érdekében szakmai továbbkép-
zéseket, oktatási tevékenységet
folytat; 

• elősegíti a kiállításokon va-
ló közös megjelenést; 

• ápolja a tagszervezeteinek
nemzetközi kapcsolatait, képvi-
seli őket hazai és nemzetközi fó-
rumokon. 

a szervezet a szakmai to-
vábbképzéssel, oktatással ösz-
szefüggő feladatait nem köz-
vetlenül, hanem a gróf
Károlyi sándor szervezetfej-
lesztési alapítvánnyal együtt-
működésben valósítja meg. E
feladatmegosztás gyakorlata a
dán, osztrák stb. szövetkeze-
tek hasonló szervezeti struk-
túrájához illeszkedik éppen
annak előmozdítása érdeké-
ben, hogy a szövetkezeti fel-
építményi rendszerünk az eu-
rópai gyakorlatnak megfelelő
legyen.

a szakmai érdekérvényesí-
tési feladatok megvalósítása
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érdekében a tagszervezetek az
Együttműködésen belül szak-
területüknek megfelelő sza-
kági szövetségi rendszert hoz-
tak létre. a szövetségek az

azonos tevékenységet végző
szövetkezetek ágazati szabá-
lyozását, érdekképviseletét,
más szóval az ágazat szakmai,
szabályozási kérdéseit, az ága-
zat gondjait közvetíti a kor-
mányzati szervek felé.

a következő ágazati szövet-
ségek működnek:

•Zöldség- Gyümölcs
Termékpályás Szövetkezetek/
Szervezetek Szövetsége
•Gabona Termelői Csoportok
Szövetsége
•Olajosnövény Termelő
Csoport Szövetsége
•Baromfiértékesítő
Termékpályás Szövetkezetek/
Szervezetek Szövetsége
•Tej-Tejtermékértékesítő
Termékpályás
Szövetkezetek/Szervezetek
Szövetsége
•Szőlő-Bor Termelői
Csoportok Szakági Szövetsége 

Európai unióhoz csatlako-
zásunk óta fokozott jelentősé-
ge lett az ú.n. Eu konform
szervezeteknek, amelyek a
zöldség-gyümölcs ágazatban
működő Tész-ek (termelői
értékesítő szervezetek), vala-
mint a többi szakágban mű-
ködő TCs-k (termelői cso-
portok) és ezek közös vállala-
tai. Ezen szervezetek többsége
szövetkezeti keretben műkö-
dik, amelyek megfelelnek az
Eu támogatási feltételeinek.
a szabályozási feltételek vál-

tozása miatt a haNgYa
Együttműködés megkezdte a
szakági szövetségek ki- és át-
alakítását termelői csoport
szövetségekké.

Jelenleg már létrejött és
ténylegesen működik a gabo-
na, az olajosnövény, a szőlő-
bor és a baromfi termelői cso-
portok szövetsége, ugyanak-
kor az összes többi szakág vo-
natkozásában a haNgYa
Együttműködés rendelkezik a
termelői csoportok engedé-
lyeztetéséhez szükséges jog-
nyilatkozatok kiadásának jo-
gosítványával.

a haNgYa szövetkezeti
Együttműködés ma egyetlen
hazánkban és az Eu-hoz 2004
után csatlakozott országok-
ban, amelyik a beszerző-érté-
kesítő-szolgáltató szövetkeze-
tek/szervezetek érdekképvise-

letét a fenti elvek egyértelmű
érvényesítése mellett vállalta
fel és végzi több-kevesebb si-
kerrel. az Eu 2004. évi bővü-
lésekor ezt az úttörő tevé-
kenységet ismerte el a Co-
gECa (Európai mezőgazda-
sági szövetkezetek szövetsé-
ge) azzal, hogy szervezetünk
ügyvezetőjét, dr. szabó
zoltánt alelnökévé választot-
ta. a haNgYa hagyomá-
nyok újjáélesztésében végzett
munkáért szervezetünk 2010-
ben magyar Örökség Díjban
részesült, ami szervezetünk és
tagszervezetei részére további
erőt és erkölcsi felelősséget is
adott.

www.hangyaszov.hu

f e l h í v Á S !
A Nádor Klub helytörténeti füzetsorozatot kíván kiadni a helyi értékekről,
hungarikumokról, k-unikumokról és tevékeny részt kíván venni a járási
gyűjtőmunkában. Szerzőtársakat, kutatói munkára jelentkezőket várunk 
ehhez a feladathoz, amit honoráriumokkal díjazunk. A témajavaslatokat

és kutatási célokat a nadorklub@mailbox.hu címre kérjük megküldeni, első
körben 2012. május 6-ig. A legjobb szerzőket különdíjban is részesítjük!

A halasi Hangya Szövetkezet boltja és dolgozói, 1936 körül
A Kossuth utca - Gimnázium sarkán állt.

(Szakál Aurél: Kiskunhalas anno, 2009)
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A szabadság teste 
és vére

Poldheringnél csúnyán kika-
pott a német. Barkó tábornok
minden ezredesét megsebesí-
tették, s egy csöpp híja volt,
hogy ő is ott nem hagyta a fo-
gát.

mikor eltakarodtak a né-
metek, andrejkovics Endre,
a görög katolikus kispapból
lett tüzérhadnagy, ütegével
fennmaradt a szarka-hegy or-
mán, hogy ha netán a ravasz
német az éj leple alatt vissza-
fordulna, megint illendően
fogadhassa. a lőporból már
kifogyott. 

Czabán márton, uradalmi
gazdasági írnok estefelé a
munkácsi várból uradalmi
előfogaton hozott ugyan lő-
port, de az átázott, síkos, me-
redek hegyi úton nem volt
képes felvontatni, és letette a
szőlőkben.

a pórnép már visszatért a
faluba, és ivott, mulatozott,
hogy a németeket már kiver-
ték.

Poldhering lelkipásztora, az
ősz Csurgovics mihály, attól
tartva, hogy a nedves földön
a lőpor átázik és használha-
tatlan lesz, zsákokat kerített,
abba rakosgatta a lőport, és
egy zsákot a vállára kapva,
felvitte a hegy ormára.

Persze izzadott az erőtől
duzzadó öreg, de mégis fel-
hordta; a tüzérek oly fáradtak
voltak, hogy csaknem mind-
nyájan aludtak, és nem segí-
tettek neki. 

andrejkovics nagyon meg-
köszönte az öregnek ezt a szí-
vességet.

– Örülök, hogy legalább
ennyit tehetek a hazámért –
válaszolta az ősz lelkipásztor.
– hej, volnék csak fiatalabb,
én se maradtam volna itthon!

– De minek is cipelte, tisz-
telendő atyám, azokat a zsá-
kokat?! majd felhordtuk vol-
na mi, ha szorított volna a
csizmánk – jegyezte meg
lángfi lászló.

– Bizony, a lőpor nem
Krisztus teste és vére – mond-
ta simig hadnagy.

– a szabadságnak, fiam, a
lőpor a megváltó teste, a vére
pedig ti vagytok, kedves fiatal
vitézek – mondta az ősz lel-
kész, aztán bort, kalácsot, sza-
lonnát hozott fel nekik, hogy
még több legyen bennök a
szabadság vére.

Farkas Emőd: Az 1848-49-i sza-
badságharc anekdotakincse c. könyvé-
ből valók, amely 100 évvel ezelőtt jelent
meg először a Rózsa Kálmán és Neje
Könyvkiadó és Könyvnyomda Rt. gon-
dozásában.

lUkÁcS lÁSzló
Bács-Kiskun megye 8. számú választókerület megválasztott 

országgyűlési képviselőjének fogadóórái, elérhetőségei.

vÁLASZTóKERüLETI ÉS vÁROSI IRODA
6400 Kiskunhalas, Szent Imre utca 4.

Telefon: 77/420-061; mobil: 20/465-2300
E-mail: lukacslaszlo@fidesz.hu

Web: lukacslaszlo.fidesz.hu

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPvISELŐI IRODA
Bethlen tér 1. (Filmszínház mellett) Mobil: 20/465-2300

Fogadóóra: hetente szerda: 8-12 óráig
(vidéken, vagy más esetekben külön időpont egyeztetés alapján)

Az országgyűlés munkarendjének változása esetén, az ügyfélfogadásban, 
személyes kapcsolattartásban érintettek szíves megértését kérem. 

A felmerülő közérdekű kérdésekre, javaslatokra írásban is válaszolok!

ARADSZKY MONTIKA, vK. TITKÁR

E-mail: aradszky.montika@fidesz.hu Telefon: 20/225-8736

MÁraI SÁnDor

füves könyv
A nagy erdőkről és a fenyőkről

Az erdőkben van valami megrendítő, különösen a fenyőerdők-
ben. Nemcsak sötét és következetes hallgatásuk rendít meg, mély
árnyaik, templomi fenségük és áhítatos magatartásuk.
Megrendítő az élet akarata, mellyel egy nagy erdő kifejezi a vi-
lágerőket. Gondoljuk csak el, miféle erők és szándékok építették
az ötvenméteres fenyők százezreit! Mit pazarolt el a természet
magvakban, porzókban, bibékben, kísérletekben, napsütésben,
esőben, széljárásban, míg egy ilyen erdő felépült! S milyen céltu-
datos és néma ez a létezés, mely semmi egyebet nem akar, csak
lenni, csak felnőni és évszázadokon át megmaradni, teljesen kife-
jezve önmagát, lélegezve, felelve a világnak – s ugyanakkor nem
tör senki és semmi ellen, otthont és életet ad élőlények milliárdja-
inak. Milyen nagy és bölcs közösség ez az ötvenezer holdas fe-
nyőerdő. Mint az ősapák, úgy őrködnek az élet fölött a fenyők.
Egyszerre felelnek hatalmas törzsükkel a földnek és az égnek.
Amikor csak teheted, menj az erdőbe.

Arról, hogy a természet fenséges is, unalmas is

De mikor a nagy erdőkbe mégy, vagy a pusztaságokra, vagy a
tengeren utazol, s lelked eltelik a fenség és a végtelenség érzései-
vel, ne csald magad: tudjad, hogy szíved mélyén téged csak az
ember érdekel, semmi más. Egy népes kávéház is van olyan ér-
dekes, mint az Atlanti-óceán vagy a Szahara, vagy a Kárpátok
fenyőerdői. Igen, egyetlen ember, mikor megmutatja lényét és el-
árulja titkát, érdekesebb, mint a Mont Blanc. Csodáld a termé-
szet végtelenségét, iparkodj összhangban élni jellemeddel és a ter-
mészet erőivel, de ne szégyelld és ne is tagadd, hogy a legfensége-
sebb természeti színjáték is meglepő gyorsan elveszti számodra
igazi érdekességét és vonzerejét, ha nincs közvetlen köze általad
ismert emberek sorsához. A vadregényes táj rövid időn belül ér-
telmetlen és unalmas lesz, ha nem lép fel a természet végtelen
színpadán az ember, szemléleted, érdeklődésed egyetlen igaz, so-
ha nem megunható tárgya. A te dolgod, élményed, szereped, sor-
sod e földön az ember, nem a Mont Blanc. A világ csak szín és
díszlet, melyet mellékesen figyelsz; szíved és értelmed remegve
csak e gyanús hős monológját lesi. Minden más előbb-utóbb
unalmas.



CsaK a Falu alKalmas arra,
hogy benne a történésnek él-
jenek, mert az számon tudja
tartani nemcsak az emberek
dolgát, hanem az állatokét is.
– a város a nép életének a te-
metője, nagy kohójába össze-
olvadnak az emberkristályok
s amorf tömeggé válik min-
den s szolgája – mint a vasérc
az összeolvasztás után – a kul-
túrát, ami az ember életének
nemcsak segítője, hanem a
lelke megölője is. városban
csak divatemberek élnek,
akik a nagy sablonba beillesz-
kednek, míg falun az ember
egyéniséggé lehet s különbsé-
geit, nagyszerű dolgait emle-
getik nemzedékeken át. 

Kuti Kis lajosék egyetlen
leányuk lakodalmában ott
voltam én is. az öregedő há-
zasok nagyon későn kapták,
talán házasságuk 17-ik évé-
ben leányukat, akinek aztán
nagy lakodalmat csaptak,
amikor Pap Pista feleségül
vette. mariska különben na-
gyon kedves, szép leányka
volt, csak hát még fiatal, vár-
hatott volna, de a szülők
vágytak már vő után, mert az
öregedő embernek terhessé
vált a nehéz paraszti élet, az-
tán minden segítség nélkül
csak maga győzködött. – a fi-
atalember vidékről házaso-
dott be a faluba, úgy emlékem
mágócsról. – a lakodalmi va-
csorán illés János bíró úrnak
különösen jó kedve volt, s az-
tán tréfáival csipkedte a bol-
dog örömapát, aki – úgy látja,
jó bérest kapott a talpraesett
Pistában, aki máris nem a vők
meghúzódó magatartásával
beszélget, hanem a házas fiak
öntudatával rendelkezik is.
Nahát ez a rendelkezés még
csak annyi volt ám, hogy ser-
kentette a vőfélyt a tálak, az
üvegek átrakására, de már
mégis csak rendelkezett s
nem lapult.

Kuti Kis lajos bácsinak na-

gyon tetszett illés János bíró
uram évelődése, fenyegető
jóslása, mert a válaszában el-
mondhatta legalább a vők
számára szabott parancsokat,
amikből ő sem igen akar en-
gedni. „haj! Öreg kend már
ahhoz, - mondja János bácsi –
hogy a vőnek parancsolgas-
son! az a maga baja, hogy a
lúdja volt éltre valóbb, nem a
felesége, aztán a sarjú lány
urának az ipamuram nem pa-
rancsolgathat ám!” – Kérdem
aztán János bácsit, aki szem-
ben ült velem, hogy a lúddal
kapcsolatosan mire céloz,
mert nem értettem benne a
tréfát, pedig azon mindenki
nagyon kacagott.

Elmondják aztán többen is,
hogy a faluban Kis Kutiék
lúdja a leghíresebb állat s azt
mindenki ismeri s csodálkoz-
tak rajtam, hogy én még nem
hallottam a történetét. mikor
ezelőtt éppen 33 esztendővel
lajos bácsi lakodalma volt,
valaki egy jérce libát vitt a la-
kodalomra, de csak úgy szár-
nyasan mert a tyúkjai elpusz-
tultak. minthogy senki más
nem vitt lúdat, azt nem vág-
ták le, hanem meghagyták
magnak. Különben is érdeke-
sen jegyes volt a liba, mert fe-
hér tollazatában nem volt tar-
kaság, csak a feje búbja volt
fekete, olyan rézsút keresztbe.
Ez a lúd aztán a következő
esztendőben 10-et tojt s mind
ki is költötte s föl is nevelte
valamennyit. gunarat soha
nem szoktak mellé hagyni, de
az olyan ügyes, hogy mindig
talál szeretőt, s aztán azt a lu-
dat házasságuk emlékére
meghagyták s az minden esz-
tendőben 10-11-et tojt, de
annak soha nem volt még po-
lozsna tojása. az a lúd ma is
él, pedig már most 33 eszten-
dős, éppen mint a lajos bácsi-
ék házassága.

Elcsodálkoztam a lúd törté-
netén. Nagyon érdekelt maga

az állat vénsége s az még job-
ban, hogy annak a lúdnak az
életét az egész falu számon-
tartja. Kis Kutiék aztán a lu-
dat tartani szándékoztak,
ameddig csak él, egyrészt em-
lékezetből, de azért is, mert
hogy kíváncsiak, ugyan min-

dig élhet a lúd s meddig tojik,
meg aztán tetszik is nekik,
hogy az ő lúdjuk olyan híressé
vált állat, hogy azt még a falu
gyerekei is mind jól ismerik.

mikor megtudta lajos bácsi
felesége, hogy én olyan nagy
érdeklődéssel hallgatom a
lúdjuk történetét, még maga
is odaült mellém a sok lako-
dalmi gondja közt s aztán igen
részletesen elmondta kedves
emlékű lúdjuk történetét s
aztán azt, hogy a libáiban volt
már sokszor búbos, tarka is,
de olyan jele egynek sem volt
soha, mint az anyának.
Dehogy is gondolta ő eleinte,
hogy a lakodalmi lúdjával
együtt vénül meg, de most
már a világ minden kincséért
sem válna meg tőle.

attól kezdve aztán én is fi-
gyelemmel kísértem az öreg
lúdat, aki hosszú nyakán
olyan büszkén hordta a fekete
búbját, mintha tudatában él-
ne jelességének. – az évek te-
lettek, de nem látszott rajta
vénülés. Kora tavaszon a pár-
zó ludak társaságában ő volt a
legkacérabb s fiatalos fürge-
séggel kellette magát a guna-
rak körül s el tudta szeretni az
élhetetlenebb tojók gunárját.
aztán a sarjadó parti füveken

gonddal vezette évről-évre
10-11 fiát, sziszegve kergette
el a gyermekeket családja kö-
rül.

mikor elhagytam látrányt s
halasra költöztem, meghagy-
tam mihály Károly bátyám-
nak, akivel állandó levelezés-
ben maradtam, hogy Kis Kuti
lajosék lúdjáról beszámoljon,
ha az elpusztul, mert magam
is nagyon kíváncsi voltam,
hogy ugyan meddig él.

Károly bátyám aztán – a
tréfa kedvéért – minden leve-
lében írt pár sort Kis Kutiék
„papos” lúdjáról, - már a feke-
te sapkájáról hívták „papos”-
nak – s el nem mulasztotta
volna megírni, hogy egészsé-
ges s még néha a tiszteletüket
küldők sorába is bevette.
mikor eljöttem látrányból, a
lúd akkor volt éppen 51 éves,
de nem látszott meg rajta az
idő.

évek múltak aztán, amikor
egyszer is Károly bátyám gyász
keretben közli Kis Kutiék
lúdjának vesztét. Jelenti,
hogy az egész falu gyászban
van, - igaz, hogy mindenki-
nek is van külön siratnivalója
a háborúban elesett, fogságba
jutott fia és férje miatt, de
azért mindenki könnyéből
juttat pár cseppet Kis Kutiék
„papos” lúdjára is, mert sze-
gény ludat élete 57-ik évében
egy katonai autó 3 fiával
együtt halálra gázolta. 8 fia
megmenekült, mert akkor is,
élete utolsó esztendejében 11
fiat költött. - Ezt mihály
Károly bátyám 1944 nyarán
írja, ha tréfásan is, de részvét-
tel, amikor az összeomlás re-
csegését az érző emberek lel-
kükben már hallották.

a faluban még egy lúdnak
is van egyénisége, nagyváro-
sokban pedig a rohanó em-
berek gazdagon, fényesen, ha-
talmasan is kifakulnak az
életből – nyomtalanul!

Szank, 1953. december 20. 
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falusi liba
Írta: Ván Benjámin
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berki viola-év 2012
berkI vIola az idén május
4-én lenne 80 éves. Ebből az
alkalomból a Kiskunhalasi
művelődési Központ, többek
között együttműködve a
magyar művészeti akadémi-
ával, az év során több rendez-
vényt szervez Kiskunhalason
és Budapesten.

Ennek programpontjai 
a következők:

• május 4-én a Közösségek
házában: Berki Viola emlé-
kezete című kiállítás a halasi
alkotók, költők műveiből.
Erre az alkalomra a lyra
Együttes megzenésíti Nagy
lászló: viola rajzai című ver-
sét. (a rendezvény egyben a
városnapi rendezvények része
is lehetne.)

• május 5-én Budapesten a
József körút 21. szám alatt a
Ferencvárosi Önkormányzat
Berki viola emléktáblát avat.
(Tíz éven át lakott itt Berki
viola.)

• május második hetében
szűcs Károly művészettörté-
nész előadást tart a magyar
művészeti akadémián Berki
viola művészete és az iroda-
lom  címmel. 

• szeptember elején a
halasi hetek Fesztivál kere-
tében rejtett kincsek a Berki
Viola életműben címmel a
halas galériában található,
eddig kevésbé ismert Berki
viola festményekből, irodal-
mi illusztrációkból rendezünk
kiállítást. 

• a magyar művészeti
akadémia a Pesti vigadó
egyik első kiállításaként
komplett életmű kiállítást
rendez Berki viola műveiből.
a kurátor szűcs Károly kis-
kunhalasi művészettörténész.
Ezen a kiállításon a halas
galéria anyaga kiemelt és
reprezentatív módon lesz be-
mutatva.

• szűcs Károly művészet-

történész elkészítette Berki
viola egész életművét mo-
nografikus szinten feldolgozó
művészettörténészi tanulmá-
nyát. a kézirat alapján a
Kiskunhalasi művelődési
Központ  (halas galéria) a
Nemzeti Kulturális alaphoz

pályázatot ad be egy Berki al-
bum megjelentetésére. Feke-
te györgy, a magyar művé-
szeti akadémia elnöke - Dr.
Keserű Katalin művészettör-
ténész, az ElTE egyetemi ta-
nára javaslatára-, az album
pénzügyi finanszírozásában
részt kíván venni. Ezáltal egy
országos terjesztésű, a magyar
művészeti akadémiá-
val közös kiad-
ványt jelentet-
hetnénk meg. 

• Novem-
ber elején, a
magyar Tu-
d o m á n y
Napján szűcs
Károly művé-
szettörténész elő-
adást tart Berki

Viola, az elfelejtett művész
címmel a kiskunhalasi marto-
nosi Pál városi Könyvtárban. 

***
az év folyamán további ja-

vaslataink Berki viola emlé-
kével kapcsolatban

• Javasoljuk a marx-tér át-
nevezését Berki viola térré.
a téren található Tájház va-
lamikor a gyenizse családé,
Beki viola édesanyja felme-
nőié volt. 

• Javasoljuk a Kossuth u. 9.
számú, hajdani Berki házra
egy emléktábla elhelyezését.

Együttműködés előnye a
Magyar Művészeti 

Akadémiával

a magyar
művészet i
akadémia
2011. de-

cemberében
alakult köz-

t e s t ü l e t t é .
orbán viktor kor-

mányfő 2011. december 2-án,
ünnepi kiállítás keretében
üdvözölte a magyar művé-
szeti akadémia tevékenysé-
gét. orbán viktor megnyitó
beszédében az igaz, a szép és a
való egységét felmutató mű-
vészetpolitikát hirdette meg,
amelynek első számú képvise-
lője a magyar művészeti
akadémia. Ennek szellemé-
ben a kormány 2012-ben
több mint másfél milliárd fo-
rintos költségvetési támoga-
tásban részesítette az akadé-
miát, és székhelyeként a Pesti
vigadó épületét adta át.

a magyar művészeti aka-
démia nemzeti érzésű és nem-
zetközi szinten jelentős író-
kat, képzőművészeket, filme-
seket, tudósokat tud a tagjai
között. az akadémia minden
évben aranyéremmel díjazza
az elmúlt év legjobb művésze-
ti, tudományos teljesítményt
nyújtó tagját. Berki viola, ha-
lála előtt egy évvel, 2000-ben
nyerte el ezt az elismerést, az
Elveszett pásztor című fest-
ménnyel, ami ma a halas
galériában található.

2012-13-ban készül el a
Pesti vigadó átalakítása.
Egyik első, országos figyelmet
is keltő kiállítás rendezésére
nyílik alkalom a Berki életmű
újraértékelt bemutatásával.
ide kapcsolódik a Berki-al-
bum megjelentetése, amit
szűcs Károly művészettörté-
nész az orbán viktor által ja-
vasolt módon, a klasszikus és
a népi kultúra értékrendje
alapján készített el.  

szűCs KárolY

művészettörténész

Kép: Berki viola
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Honismereti határjárás VII.Honismereti határjárás VII.
Harkakötöny természeti és közösségi értékei.

Határjárás és vendégség.

A Nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2012. május 18-án, pénteken 16 órától.

Utazás kisbusszal. Indulás 16 órakor 
a kiskunhalasi ref. templom parkolójából. 

Vendégvárás: Brassó Imre Albert polgármester

Határjárásunkra összesen 16 fő jelentkezhet!
részvételi hozzájárulás: 1000 Ft/fő. 

Jelentkezés 2012. április 30-ig! 

Ügyfél telefon: 20/465-2300

A Fidesz-KDNP kiskunhalasi 
önkormányzati
képviselőinek
fogadóórái!

Minden hónap első keddjén:
Pajor Kálmán 14-15 óráig Telefon: 30/9784294

02. sz. vk. Máté Lajos 15-16 óráig Telefon: 30/2495108
01. sz. vk. Jerémiás Béláné 16-17 óráig Telefon: 20/8057746

Minden hónap utolsó keddjén:
03. sz. vk. Hunyadi Péter 14-15 óráig Telefon: 20/5618585

05. sz. vk. Aradszky Lászlóné 15-16 óráig Telefon: 20/5635604
08. sz. vk. Dr. Skribanek Zoltán 16-17 óráig Telefon: 20/2228241

06. sz. vk. Fülöp Róbert 17-18 óráig Telefon: 30/4453347

Helyszín: 6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 4.
választókerületi és városi iroda

józSef aTTIla 
(Bp., 1905. április 11. – Balatonszárszó,

1937. december 3.): költő.

apja 1908-ban elhagyta családját.
Nevelőszülőkhöz adták, majd a
Ferencvárosban a lumpenproletárlét
határmezsgyéin éltek, édesanyja rákban
halt meg. József Jolán férje, makai
Ödön ügyvéd lett József attila gyámja,
makóra került gimnáziumba. megis-
merte Juhász gyulát, az ő segítségével
és előszavával megjelent első verskötete
(szépség koldusa). 1923-ban a Nyugat
is közölte verseit. 1924-ben a szegedi
egyetem magyar–francia szakára iratko-
zott be, de Tiszta szívvel című verse mi-
att összeütközésbe került professzorá-
val, horger antallal. 1926–27-ben

Párizsban a sorbonne előadásait hall-
gatta; tagja lett az anarchista-kommu-
nista szövetségnek. 1928-ban kötött ba-
rátságot illyés gyulával, Babits
mihályhoz is eljutott, ő azonban nem
viszonozta közeledését. Elnyerte
Kosztolányi Dezső segítő barátságát.
1928-tól szerelem fűzte a jómódú pol-
gárcsaládból való vágó mártához, ám a
lány hosszú angliai tanulmányútja eltá-
volította őket egymástól. élettársa
szántó Judit volt, nagy szegénységben
éltek, részben Judit kétkezi munkával
keresett jövedelméből. szociáldemok-
rata és liberális körökkel talált kapcso-
latot, és antifasiszta egységfronttörekvé-
seket képviselt. 1935-ben pszichoanali-
tikus kezelője, gyömrői Edit iránt tá-
madt benne tragikus szerelem. 1936-
ban végleg különvált szántó Judittól. a
szép szó egyik szerkesztője lett, felújult
kapcsolata vágó mártával. a Baum-
garten-alapítványtól segélyt, majd jutal-
mat kapott. Nagyon fáj című kötete
sem hozta meg – főként közönségsiker
viszonylatában – a várt elismerést. 1937
tavaszán megszerette Kozmutza Flóra
gyógypedagógus pszichológust, házassá-
got remélt, de idegzete mindinkább fel-
mondta a szolgálatot. 1937. december
3-án a szárszói állomáson induló teher-
vonat kerekei alá feküdt.

1938-ban posztumusz Baumgarten-
díjjal, 1948-ban Kossuth-díjjal tüntet-
ték ki.

Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség (Tamás
Attila szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon,
részlet)

(IME, HÁT MEGLELTEM 
HAZÁMAT...) 

Ime, hát megleltem hazámat,
a földet, ahol nevemet
hibátlanul irják fölébem,
ha eltemet, ki eltemet. 

e föld befogad, mint a persely.
Mert nem kell (mily sajnálatos!)
a háborúból visszamaradt
húszfilléres, a vashatos. 

Sem a vasgyűrű, melybe vésve
a szép szó áll, hogy uj világ,
jog, föld. - Törvényünk háborús még
s szebbek az arany karikák. 

egyedül voltam én sokáig.
Majd eljöttek hozzám sokan.
Magad vagy, mondták; bár velük
voltam volna én boldogan. 

Igy éltem s voltam én hiába,
megállapithatom magam.
bolondot játszottak velem
s már halálom is hasztalan. 

Mióta éltem, forgószélben
próbáltam állni helyemen.
nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek nekem. 

Szép a tavasz és szép a nyár is,
de szebb az ősz s legszebb a tél,
annak, ki tűzhelyet, családot,
már végképp másoknak remél. 

1937. nov.

a Magyar költészet napja 2012



„Ezernyolcszáznegyven-
nyolc, te csillag”. legen-
dák és valóság az
1848/49-es forradalom
és szabadságharc kap-
csán - Dr. Hermann Róbert
hadtörténész előadása
2012. április 13., péntek,
17 órakor a Thorma János
múzeumban.

*
a Magyar költészet
napja alkalmából április
14-re meghirdetett közös-
ségi ünnepünk - és a janu-
ár 21-én meg nem tartott
magyar Kultúra Napi
programunk -, sajnálatos
szervezéstechnikai okok
miatt végleg elmarad.

*
a nádor klub tavaszi
közgyűlését 2012. április
20-án, pénteken 17 óra-
kor tartjuk meg a Közös-
ségek házában.

*
hősök napja. a KDNP
Kiskunhalasi szervezete
megemlékezést rendez
2012. május 27-én, pün-
kösdvasárnap 11:30 óra-
kor az i. világháborús hősi
emlékműnél. minden
megemlékezőt szeretettel
hívunk!

*
A STÁDIUM - polgári hírle-
vél következő (9. szám)
megjelenése: 2012. augusz-
tus 1. A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!
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Fürdőélet Sóstón az 1920-as években
(Szakál Aurél: üdvözlet Kiskunhalasról, 2000)

szENTmihálYi szaBó PéTEr

PolITIkaI abc
TÁrSaDalMI béke

Atársadalmi béke megőrzése, fenntartása minden politi-
ka és kormányzat alapvető célja, amennyiben demok-

ráciában működik.(...) a Kádár-korszak társadalmi békéjé-
re valamennyien emlékszünk még: először a korbács félel-
me, majd a mézesmadzag gyönyöre tartotta fent, s az már
csak a történelem iróniája, hogy a madzagra a mézet a
Nyugattól felvett dollármiliárdokból vásároltuk.

az 1989-et megelőző reformidőszakban a társadalmi béke
szinonímája a közmegegyezés volt, az a kissé népfrontos han-
gulatú szó, melyet talán Pozsgay imre használt legtöbbször eb-
ben az átmeneti korszakban, amely valóban felvillantotta a
történelmi kiegyezés lehetőségét a szovjet típusú diktatúra tá-
mogatott, tűrt és betiltott csoportjai között.

antall József kormánya - nagy árat fizetett érte - létrehozta
a társadalmi békét egy olyan időszakban, melyet inkább ket-
tős hatalom fogalmával írhatunk le. a volt mszmP a „spon-
tán privatizációval“ átmentette gazdasági hatalmát, megőrizte
dominanciáját az állam- és közigazgatásban, miközben az or-
szág a sarlót-kalapácsot koronás címerre váltotta, nem csekély
országgyűlési viták után, s átkeresztelte az utcaneveket, a lé-
nyeges dolgok a bankokban dőltek el, no meg az utcán, ahol
a „taxis blokád“ először mutatta meg az új, demokratikus
rendszer gyengéjét: a tényleges hatalom hiányát. a blokád
volt a szimbolikus határkő: annak bizonyítéka, hogy nincs
közmegegyezés, nincs társadalmi béke; a kettős hatalom erő-
sebbik fele nem tiszteli a demokráciát, ha nem áll érdekében.

a mai magyarországon a társadalmi béke hosszú időre eltű-
nik, s az antall-Boross kormány működése már-már idillinek
látszik, hiszen a romló életviszonyok és az általános válság
minden korábban lappangó ellentétet feléleszt a társadalmi
érdekcsoportok között. (...)

érdekegyeztetés, majd egy mindenki számára világosan ért-
hető közös cél érdekében társadalmi békekötés csak önmagu-
kat jól meghatározó, nagyjából egyenlő súlyú felek között le-
hetséges. magyarországon a társadalmi béke nyugati demok-
ráciákban szokásos értelmezése még várat magára. s ahol sem
háború, sem béke nincs, ott anarchia jelei tűnnek fel.

- részlet - (Windsor Kiadó, 1996)

NÁDOr KlUB
DÍSZKöZGYŰLÉS

2012. május 5-én, 
szombaton 16 órától

a Thorma János 
Múzeumban

vENDÉGüNK: 
Imre Károly igazgató
(Bács-Kiskun megyei

Közművelődési Intézet)

Házigazda: Lukács László 
országgyűlési képviselő

A Nádor-díj átadása.

Közreműködnek a 
zeneiskola növendékei.

Madarak és Fák napja Fraknó várában!
Hajdan a soproni középiskolák – a bencések és a licisták emlékezete és dokumentumai szerint – a madarak
és fák napján komoly kirándulásokat tettek az akkori vármegye területén, amely a Keleti Alpok két nyúlvá-
nyán át vezet a Soproni-hegységben és a Rozália-hegységben Soprontól Fraknó ősi váráig. A Perkovátz-Ház
Baráti Köre az egykor volt Sopron vármegyei hagyomány szellemében gyalogtúrát szervez 2012. május 12-
án, szombaton Sopronból Fraknóra.

Program: 8.00 óra - Széchenyi tér - Fehér úti tó: autóbuszokkal, 8.30 óra - Fehér úti tó - Asztalfő - 
Rozália kápolna - Fraknói vár: gyalog (cca. 24 km), 17.30 óra - Fraknói vár - Sopron: autóbuszokkal.

réSzleTeS InforMÁcIó a PerkovÁTz hÁzban. www.PerkovaTz.hU

jelentkezési határidő: május 1., előzetesen a nádor klub címén, nadorklub@mailbox.hu 

nÁDor klUb
az alSő-kISkUnSÁg

érTék- éS MérTékTarTó

közöSSége. kérjük, hogy

TÁMogaSSa aDoMÁnyokkal

célkITűzéSeInkeT!

nadorklub@mailbox.hu


