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Alig van ember, kinek keblében a jó és szép mag-
vai a természettől hintve ne lennének; s ki szeren-
csés vala mívelt emberek közt születni; ki már
gyermekéveiben azon magvakat maga körűl teljes
virágzásra fejtve láthatja: mi könnyű annak ön-
keble mozdúlatait s mások példáinkat követve,
magának az erkölcsiség legtisztább kivánatai felől
való ismeretet szerezni? Ha jelenlét nem szólna is,
a nemzetek évkönyvei telvék szívragadó példá-
nyokkal; s bár többnyire gonosz, gyakran éppen
borzasztó alakokkal vétetnek körűl: ezek nem
szolgálnak egyébre, hanem amazokat még inkább
tündököltessék.

azonban ismerni a jót könnyebb, mint követni;
sőt még az sem nehéz, hogy némelykor jó, vagy ép-
pen nemes tettet vigyünk véghez: de egész életedet
meghatározott elv szerént intézve, sohasem tenni

mást, mint amit az erkölcsiség kíván; s még akkor
sem, midőn haszon, bátorlét, indulat heve, vagy
szenvedelem ereje másfelé ragad: ezt hívják rény-
nek. S ez sokkal nagyobb, sokkal dicsőségesebb
kincs, mintsem birtokába hosszú igyekezet nélkül
juthatnánk. Még se hidd azt rendkívűl fáradsá-
gosnak. Mert valami hosszú út vezet a tudomány
magasb polcára; de a léleknek naponként újabb
ismerettel gazdagúlása annak fáradalmait kedves-
sé teszi; úgy a rény pályáján a haladás önérzése;
a szívnek mindég nemesb vonásokkal ékűlése, s az
a mondhatatlan édes jutalom, mit minden jótett
önmagával hoz, virágokat hintenek.

KöLcSey Ferenc:
Parainesis kölcsey kálmánhoz, 1837

- részlet -

Kosztolányi Dezső

Lásd, kisfiam...
Lásd, kisfiam, ezt mind neked adom most,

legyen tiéd örökre az egész.
vedd a telet és nyarat, a lombost,

itt van neked az epe és a méz.
ez itt a keserű s ez itt az édes,

ez a fekete és ez a fehér,
ez a nyugalom, s a láz is, hogy égess,

ez itt a méreg és ez a kenyér.
Tejet adok, de hozzá szörnyű vért is,

ölelni lágyan és birkózni kart
és harcot is, hogy harcolj csakazért is,

a rózsa mellett ott legyen a kard.
van még nehány elhányt és csonka holmi,

egy kis verőfény és egy-két kacaj,
visongó kedv, várat ostromolni

és végezetre egy nagy, tompa jaj.
Iker ajándékot veszel örökbe,

oly ember-ízű és oly felemás,
de ember adta, nem telt néki többre,

eget ne vívj, mély kútakat ne áss.
Sötéten nyújtom ezeket tenéked

s koldus apád most tétovázva áll,
mert nincs egyéb. Jobbjában ott az élet,

és baljában ott van a halál.
(1922)

Ismerni a jót könnyebb, mint követni augusztus 20 
szent István ünnepe

„Ím eljött az áldott új nap 
zengő üdvös ünnepe 
szent királyunk - Istvánunknak! 
míg tart e világ heve, 
örvendjen, ki őáltala 
lőn Urunk örököse 
s érdeméből nyeri vala, 
hogy a mennynek részese ...“

a tartárjárást követő re-
ménységesebb időkben keletke-
zett, latin nyelvű himnusz-kró-
nikás ének magasztalta így
szent Istvánt. István királyunk
sírját 1083. augusztus 20-án -
szentté avatásakor - nyitották
fel a székesfehérvári baziliká-
ban, s a katolikus egyház azóta
is ezt a dátumot tartja ünnep-
ként. mindazonáltal attól fog-
va, hogy 1818-ban Ferenc csá-
szár megengedte szent István
Budán őrzött kézereklyéjének a
budai Várhegyen történő ünne-
pélyes körülhordozását, messze
földön híressé váltak a budai
István-napok. 

Ez az esemény terebélyese-
dett a XVIII. század végén or-
szágos méretűvé. Ezeken az ün-
nepnapokon az ünnepi asztal
ékessége volt az új lisztből ké-
szült kenyér. 

a keresztény tanítás a király-
ság legszilárdabb bázisává, a
megtelepült társadalom min-
dennapi életének megtartó ere-
jévé vált. a kitűnő hadviselő és
belső ellenfelein győzedelmeske-
dő, erőskezű uralkodó 1038-
ban  a történészek becslése sze-
rint  63 éves korában hunyt el. 

45 esztendővel később VII.
Gergely pápa Istvánt és fiát:
Imre herceget, a szentek sorába
iktatta. a magyar nép erre az
időpontra  1083. augusztus 20-
ára  évszázadok óta kegyelettel
emlékezik. államalapító szent
István ünnepe, amely a hagyo-
mány szerint egyben az új ke-
nyér napja, nemzeti ünnepünk.

Mravik Péter

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt

a Thorma János nemzetközi
vándorkiállítás kiskunhalasi

megnyitójára, 2012. augusztus
17-én, pénteken 17 órára 

a Thorma János múzeumba.

*
megnyitja: Lukács László

Kiskunhalas és vidéke 
országgyűlési képviselője, 
a vándorkiállítás védnöke

Thorma János:
női portré bazsarózsákkal, 1928.

Olaj, vászon, 68 x 56 cm.
Magántulajdon, Budapest
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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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Szerkesztő:
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Flösser Tamás

Készült a nádor Klub 
tagjai részére. Kereskedelmi

forgalomba nem kerül.

* * *

a nÁDor KLUb

tisztségviselőinek 
elérhetőségei:

Lukács László elnök
Dóka József alelnök

Levelezés:

6400 Kiskunhalas, 
szent Imre u. 4.

nadorklub@mailbox.hu

Ügyfél telefon:

20/465-2300

E-mail:
lukacslaszlo@fidesz.hu
hunepkerkft@hdsnet.hu

vashatos@mailbox.hu
www.vashatos.hu



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 — képvise-
lője útján — helyben és maga-
sabb 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, pl. kiffer körte)

- 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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Kiffer: milliók körtéje
A Kieffer körte hazánkban

régebben főleg a Duna-tisza
közén termesztett amerikai
fajta. A fajtaismertető szerint
„gyümölcsminősége nem kielégí-
tő, áruértéke gyenge“. 

valószínűleg ezért szorult
ki a termesztésből és már jó
ideje nem szerepel a szaporít-
ható fajták között. egykor 60
holdas területen szathmáry
sándor és felesége - kezdet-
ben 3 oltvánnyal - honosítot-
ta meg a nagyon ellenálló
(kiffer)körte kultúrát halas
és Pirtó határában. 

Lukács László, Kiskunha-
las és vidéke országgyűlési
képviselője már néhány hó-
napja dolgozik a Kiffer-körte
nemzeti védelem alá helyezé-
sén. eddig születtek szakvéle-
mények, leírások is, de a vég-
eredmény is látható már. A
honatya szeretné, ha a
nemzeti Fajtajegyzékre kerü-
lést végig vinnék a járásban.

elsődleges cél, hogy a Kiffer
körte a szállítói listára felke-
rüljön, illetve a forgalmazha-
tóságának a megteremtése le-
het.

Kieffer körte

„Nevét kieffer Péter kertész-
ről kapta, akinek telepén
roxboroughban, Philadelphia
mellett, keletkezett. e telepen
puszta véletlenből a vilmos kör-
ték közelébe kerültek kínai kör-
ték, s véletlen kereszteződésük
olyan magokat termett, ame-
lyekből a tulajdonos a kieffer-
körtét nevelte. az új fajta
1863-ban termett először.
különös, birsszerű illatát és ke-
ménységét a kínai körtéktől örö-
költe, hasonlóképpen edzettségét
is, amellyel a kínai körte a ho-
mok talajon megállja a helyét. a
kínaiak e körtét homoki körté-
nek nevezik. Minthogy az
alföldön a homoknak addig
nem volt valamire való körtéje,
a kieffer-körte, mint homoki
körte gyorsan hódított. 

a múlt század 90-es éveinek
végén hozta az első példányokat
Dömsödre Hajós József, s ma
már se szeri, se száma az alföldi
homokon a kieffer-körtéknek,
bár a hivatalos gyümölcsészeti
körök egyáltalában nem pártol-
ták. De az új földfoglalók meg-

elégedtek vele, annál inkább,
mert a városokban a szegényebb
osztályok tömegesen fogyasztják
az ömlesztve szállítható körtét,
és a konzervgyárosok nagyban
vásárolják, mert kompótnak jól
bevált.“

rapaics rajmund: a magyar gyümölcs
királyi Magyar természettudományi

társulat, Budapest. 1940

* * *

„a XX. század legelején a
kiskunhalasi Szathmáry Sán-
dor, a gimnázium igazgatója,
egyben lelkes kertészkedő és fe-
lesége – tudásuk fejlesztésére –
német kertészeti folyóiratot ol-
vastak. Milliók körtéje volt az
egyik cikk címe. – ezt meg kell
próbálnunk! — mondta az asz-
szony a férjének, és 1903 tava-
szán három kanadai származá-
sú „kefere"-oltványt hozattak
be Düsseldorfból.

a fajta neve a későbbiekben a
„kiefer"-en keresztül „kifer /
kiffer"-re változott. Szathmáry
erről a három körtefáról szapo-
rította tovább a fajtát, és már az

1906. szeptemberi gyümölcski-
állításon feltűnést keltett körté-
jével, mivel abból 6 tonna volt
eladó. Már ekkor megkezdődött
a kiffer körtének pálinkaként
való hasznosítása is. 

Szathmáry 1912-ben meg-
halt. Munkáját felesége folytat-
ta, és 1913-ban megkezdte az
oltványok nagybani forgalma-
zását. ezek az oltványok az
egész környéken elterjedve or-
szágos hírnevet szereztek. az el-
ső világháború kezdeti éveiben
Szathmáryné 100-150 vagon
körtéből 70-80 ezer koronát is
árult.

a helybeli lakosság is kb.
ilyen mennyiséget termelt éven-
te. a kiffer körte igen bő, rend-
szeres termést ad. illata, zamata
utóéréssel kiváló, de húzós, kö-
vecses hússal és kevésbé tetsze-
tős külsővel rendelkezik, ezért
már ekkor is jelentős volt a pá-
linkának lefőzött hányad.“

FOrráS: 
tvHalaS.Hu
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ezreDévi emléKmŰveK

a hét országos emlékoszlop
A „nemzet kegyeletes érzületé-
nek és óhajának tett eleget“ a
magyar törvényhozás 1896-
ban, amikor — Thaly
Kálmán történész, országgyű-
lési képviselő indítványát
egyhangúan elfogadva — a
viii. törvénycikkben "a hon-
alapítás ezredik évfordulójá-
nak maradandó emlékkel va-
ló megörökítése céljából elha-
tározta, hogy „...az ország hét
különböző pontján ... emlékosz-
lopot állít". A javaslattevő ál-
tal kidolgozott idea szerint a
honfoglaló vezérek számának
megfelelően hét oszlopot
emeltek. ebből négy (Dé-
vény, munkács, Brassó,
zimony) az égtájaknak meg-
felelően kijelölte és őrizte az
ezeréves határokat, hármat
pedig az akkori ország belső
területén építettek fel
(nyitra, Pannonhalma, Pusz-
taszer). 

A Kis-Kárpátok dél-nyuga-
ti nyúlványának a Duna fölé
tornyosuló 220 méter magas
szirtjén, a lerombolt Dévény
vára helyén 24 méteres em-
lékművet állítottak. ez egy 6
méter átmérőjű, nyolcszögle-
tű alépítményből, gazdagon
díszített korinthoszi oszlopból
és az ország határa fölött őr-
ködő árpád-korabeli harcos
bronzszobrából állt. A jobbjá-

ban leeresztett görbe magyar
kardot tartó, balját a földre
állított, magyarország címeré-
vel díszített pajzson nyugtató
vitéz — Jankovits gyula szob-
rászművész alkotása — a bé-
kés, de hazáját megvédeni
kész katonát sugallta az or-
szág nyugati „kapu“-jánál,
Pozsony közelében.

A dévényi szobor hasonmá-
sa vigyázta a keleti kaput egy
8 méter magas, díszes kőko-
szorú által övezett alapra he-
lyezett 10 méteres dór oszlop
tetején. A brassó városa fölé
magasodó Cenk-hegy csúcsán
(760 méter) emelt alkotást
minden irányból jól láthatták.
(ugyanitt terpeszkedett az
1848–49-es szabadságharc
utáni években az osztrákok
által készíttetett, győzelmi jel-
vények fölött fekvő vasorosz-
lán, melynek talapzatára a
következő feliratot vésték:
„austria cum russia unita, —
rebellio devicta“, vagyis „az
egyesült ausztria és Oroszor-
szág a lázadást leverte“.)

Az északi és a déli határra
szintén egyforma, turulos
oromdíszű emléket állítottak.
Munkácson a Beszkidek felől
repülő turul azt jelképezte,
miként ereszkedtek le a hon-
foglalók a vereckei szorosból. 

(A hagyomány szerint ár-
pád és népe itt tartotta első
pihenőjét.) zimonynál az
Atilla, illetve árpád kardját
csőrében tartó madár jelezte,
hogy a száván inneni orszá-
got még akkor is az ő leszár-
mazottaik birtokolták. 

A vereckei szoros és a város
felől egyaránt szembetűnt a
munkácsi emlékmű, mely a
várhegy ormán, zrínyi ilona
bástyafokán épült, s négyzet
alapú, bástyaszerű építmény
közepéből felmagasló egysze-
rű oszlopra telepedett a turul. 

A vártoronyhoz hasonlító,
37 méter magasságú zimonyi
emlék a legpompázatosabb
valamennyi közül. A négy-
szög alakú alapról felmagaso-
dó hármas torony legnagyob-

bikán állt a vörösrézből ké-
szült turulmadár 4,5 méterre
feszített szárnyakkal, csőré-
ben a villogó aranykarddal. A
két kisebb torony közötti pár-
kányon az ülő hungária kő-
szobra volt, jobbján-balján
egy-egy kőoroszlánnal. Az
épület falfelületét zománco-
zott tégla borította, rajta szín-
dús majolika címerpajzsokkal,
kovácsoltvas díszítéssel. 

A nyitra folyó völgye fölé
ívelő 587 méter magas Zobor-
hegy csúcsára emelték a hen-
ger alakú talapzatból 22 mé-
terre felnyúló gránit sugárgú-
lát, derekán egy-egy felröp-
penni készülő turullal, Kallós
ede plasztikáival. A minden
irányból szembetűnő alkotás
a honfoglalás egyik utolsó
csatájára emlékeztetett, mely-
ben a huba, szovárd és
Kadocsa által vezetett magyar
csapatok legyőzték zobor ve-
zért.

„árpád vezér meg nemesei
Szent Márton hegye tövében
ütöttek tábort... majd mikor a
hegyre felhágtak, Pannónia
földjének szépségét látva igen
megörültek“ — olvasható
Anonymus krónikájában.
eme esemény emlékére emel-
ték a hegyen, a mai Pannon-
halmán a kápolnához hason-
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ló, zárt kupolacsarnokot,
mely szepessy sándor alkotá-
sát, a vörösrézből készült, 3,2
méter átmérőjű szent
Korona-másolatot tartja. Az
épület főhomlokzatát faragott
oszlopokon álló timpanon al-
kotja. 

mindenhol magas bérce-
ken, vagy várfokon hirdették
a honfoglalók dicsőségét.
Pusztaszer az egyetlen, hol az
Alföld síkjára építkeztek.
„azon a helyen a vezér és ne-

mesei megállapíták az ország
minden szokástörvényét meg
valamennyi jogát is... a vezér,
vele jött nemeseinek különböző
helységeket adományoza összes
lakosukkal együtt. és azon he-
lyet, hol mindezeket elrendezték
volna, a magyarok tulajdon
nyelvökön Szer-nek nevezték,
mivelhogy ott vették szerbe az
ország minden dolgát“ — írja a
névtelen jegyző. A 20,5 méter
magas építmény lépcsőzetes
alapzaton álló, hat oszloppal
övezett kis csarnok, melyet

faragott kőből rakott lépcső-
zetes gúla fed. A csúcsán ülő
árpád fejedelem — kallós
ede szobra — jobb kezét
kardja markolatán nyugtatja:
„mintegy pihen a nagy küzdelem
után, mely e szép országot,
atilla örökét birtokába juttat-
ta“. Az oszlopok felett, a pár-
kányzat szélén kőoroszlánok
ülnek. 

valamennyi emlékmű ter-
vezője berczik gyula építész,
s ő volt az építkezések műve-
zetője is. mindegyikre rávés-
ték az ország címerét, s két
évszámot: 896–1896. Az
alapkőletételre, illetve az át-
adásra mindenhol fényes ün-
nepség keretében került sor.
1896-ra azonban csak a dévé-
nyi, brassói és a zimonyi osz-
lop készült el teljesen.

A törvény által előírt 7 em-
lékoszlopon, illetve a buda-
pesti hősök terén csak 1929-
ben befejezett emlékművön
kívül számos emléket állítot-
tak még az ország különböző
pontjain, melyek építését ál-

talában egy-egy település,
vagy megye kezdeményezte és
finanszírozta. ezek közé tarto-
zik a tata fölött szárnyaló
turul, a latorca völgyének
Alsóverecke alatti legszűkebb
pontján lévő természetes kő-
oszlop oldalába helyezett érc-
tábla, a vereckei hágó legma-
gasabb pontján felállított obe-
liszk, vagy pl. a tiszafüredi és a
kőröstetétleni emlékoszlop.

A trianon által elszakított
területeken lévő monumen-
tumok nyomtalanul eltűntek,
vagy pusztán a romjaik utal-
nak rájuk. mára csak a
Belgrád külvárosának számító
zimonyban lévő hunyadi-
mauzóleummá nyilvánított
romos, elhanyagolt állapotú
emlékmű maradt fenn, s a
munkácsi emléket állították
vissza 2008-ban. A mai
magyarország területén állók
általában jó állapotban érték
meg napjainkat 2008-ban. 

KósA Károly

www.kosakaroly.hu

volt egyszer egy Flóra szobor Kiskunhalason
aZ BiZONy vOlt. az biz-
tos, mert a 100 évvel ezelőtti ké-
peken az látszik, hogy a Natkai-
szigeten (népszigeten), a Nagy
Szeder család vendéglőt építte-
tett, és kellemes sziksós szabad-
fürdő is működött, ahová a cívis
városbeliek szívesen mentek a
nyári hőségben.

Mert akkoriban még minden-
nek meg volt a maga ideje.
rendelt ideje.

a vendéglő előtt állt az egy-
korvolt szökőkút. Szép és ará-
nyos körmedencével, és a ro-
mantikus tavaszhírnök Flóra-
szoborral, amelyből akkortájt
sok helyen – sokfélét állítottak
az igazán jóérzésű, és a szépet-
jót kedvelők Magyarországon.
Így történt ez Halason is.

a mezőváros látképe sem volt
akármilyen. a cikk részeként
bemutatott fotón még látható a
református templom és a népszi-

get közötti Nagy-tó vadregényes
tája. Mert a pogány Flóra isten-
nő, ninfa jól elfért akkor a ke-
resztény, városunkban még ép-
pen felerészben református és
katolikus magyarokkal. Szépen.

történt aztán, hogy az idő
vaskereke összetörte a békeidő-
ket, és hol az első, hol a második
nagy világégésben éppen úgy
alakult – miképpen az elmúlt
ezer évben is – hogy megszorul-
tunk hazánkban a kíméletlen
túlerővel szemben. Háromszor,
négyszer és ki tudja hagyadjára
darabolták fel édes hazánkat
idegen, de győztes vagy a győz-
teseket kiszolgáló népek. Felosz-
tották telkeinket és lelkeinket is. 

a nemzeti kultúra, valójában
a néplélek kútja. Onnan öröm-
mel meríthetünk tiszta vizet
minden időkben. a civilizáció
azonban igazi hamiskártyás, és
ugye a vesztest senki sem vígasz-

talja meg. a tárgyiasult, techni-
kai vívmányok el-elkábítják a
halandókat, de végül minden-
minden egyremegy. Minél töb-
bet fogyasszál! ez van.

ám hová lett a halasi Flóra-
szobor? vajon hová döntötte le
a rosszakarat, a szépség helyett
a gonoszságot, embertelenséget
hirdető új hatalom? a győztesek
siserehadjai. románok, oroszok,
internacionalisták? ki tudná

megmondani 100 év után? Mert
ma már hibába keresnénk azo-
kat a fekete kezeket, akik elhord-
ták, szétbontották a Flóra-szob-
ros kutat, a sóstói fürdőházat és
szállodát, a halasi közgyűlési
épületet és lecsapolták halasta-
vainkat és kiszárították szőlőin-
ket, gyümölcsöseinket. Betakar-
ja őket a feledés homája, a mű-
veletlen és lélektelen civilizációs
korok névtelen árnyai. 

itt maradtunk az utókornak,
Flóra-szobor nélkül, az egykor
fontos és önmegtartó léleképítő
közösségi helyek, egyesületek és
társaságok nélkül. Magunk ma-
radtunk a globális civilizációban.

Belátható: – talán volna még
dolgunk, talán tennünk kellene
még valamit azért, hogy igazán
művelt, cívis – parasztpolgári –
legyen a környezetünk. ahol jól
és szépen élünk, és élni aka-
runk.     l.l.

a népszigeti vendéglő előtt álló
Flóra szobor és a város látképe,

1912 körül
(Szakál aurél: kiskunhalas anno, 2009)
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luKáCs lászló: Az Alsó-KisKunság 35 viDéKFejlesztési PontjA

Képviselői beszámoló
Az elmúlt két év országgyűlé-
si munkám alapvetően arra a
35 pontban felvázolt vidékfej-
lesztési programra épült, amit
a 2002-2010 között kormány-
zó szocialista-liberális erők el-
utasítottak minden egyes el-
lenzéki kezdeményezés során.

A Bács-Kiskun megyei 8.
választókerület 11 településé-
nek, az itt élők érdekében
számos településvezetői, vál-
lalkozói és civil vezetőinek
véleménye alapján: jelentős
előrelépést sikerült elérnem a
felvázolt vidékfejlesztési terü-
leteken, de ezeken túlmenő-
en is, mert időközben is fel-
merültek olyan ügyek, ame-
lyek nem kerülhettek hát-
rányba. 

mindez mellett, sajnos több
olyan egyedi, az adott telepü-
léshez köthető fejlesztési te-
rület maradt el, amihez az el-
múlt két évben nem jött létre
partneri együttműködés egy-
némely települési önkor-
mányzattal. A következő
években is arra fogok töre-
kedni, hogy a felmerülő igé-
nyek közvetítése és megoldá-
sa érdekében, minden telepü-
lésen hiteles, együttműködés-
re alkalmas vezetőkkel dol-
gozzam az alsó-kiskunsági vá-
lasztókerületben élők érdeke-
inek megfelelően.

* * * 

I. Kiemelt stratégiai
feladatok:

1) Kiskunhalas város északi
elkerülő útjának megépítése,
az 53-as főút városi szakaszá-
nak kiváltása, illetve a szerb
államhatárig történő felújítá-
sa.

intézkedés: - a kormány
2011. június 29-én megjelent
rendelete alapján az 53-as főút
több lépésben, legkésőbb 2024-
ig, települési csomópontokat el-

kerülő utakkal (Solt, kiskőrös,
Soltvadkert, kiskunhalas) épül-
het meg. a nagyfelületű burko-
lati javítás is megtörtént 2011-
ben, mintegy 600 millió Ft ér-
tékben.

2) A Budapest — Kelebia
(e9b) vasútvonal korszerűsí-
tése, fejlesztése.

intézkedés: - kiemelt szemé-
lyes közbenjárásom alapján, va-
lamint Szerbia és Magyarország
kormánya között 2010 őszén
létrehozott együttműködési el-
vek figyelembevételével, a
teN-t páneurópai korridor-
ként számon tartott teherárú fő-
vonal teljes felújítása megkezdő-
dik 2014-től, mintegy 85%-os
európai uniós támogatással.
Beruházási értéke: kb. 170 mil-
liárd forint. ennek helyi bejelen-
tése 2011. október 27-én már
megtörtént kiskunhalason, dr.
Völner Pál államtitkár részé-
ről. a Máv 150-es fővonalát
három ütemben újítják meg,
120 km/óra, majd 160 km/óra
forgalmi sebesség elérése érdeké-
ben, valamint dupla pályával,
amit az eu döntéshozói is jóvá-
hagytak. az m150 parlamen-
ti munkacsoport kezdeménye-
zőjeként kiemelkedő sikernek
tartom az idén éppen 130 éve
megépített vasútvonal teljes
megújítását 2014-től kezdődő-
en. Decemberre vasútünnepi
esemény is szervezés alatt áll.

3) Az m5 autópályához ve-
zető Kiskunhalas–Kiskunfél-
egyháza közút felújítása

intézkedés: - a kormány kü-
lön döntésére vár a kimelt jelen-
tőségű útszakasz felújítása, te-
kintettel arra, hogy 2012-ben a
kiskunfélegyháza–kiskunmajsa
útszakasz felújításra kerül, eh-
hez kapcsolódva szeretném elér-
ni, hogy a kiskunhalas–kiskun-
majsa útszakasz is mihamarabb
felújításra kerüljön.

4) Az m5 autópályához,
szeged felé átkötő zsanai út
felújítása

intézkedés: - a jelenlegi ter-
vezésben egyelőre nem szerepel
az útszakasz megújítása, de a
soltvadkert-Kiskunmajsa út-
vonal megújítása napirendre ke-
rült és a tervezési szakaszba lé-
pett, majd 2014-től megkezdőd-
het a teljes útszakasz megújítá-
sa, amely tázlár és Szank ese-
tében is fontos közlekedési fej-
lesztést fog jelenteni.

II. Kiemelt fejlesztések: 

1) A halasi gyógyfürdő
komplett rekonstrukciója és
fejlesztése.

Megjegyzés: - a kiskunhalasi
önkormányzat egyelőre nem
kezdeményezte a gyógyfürdő fej-
lesztéséhez kapcsolódó tulajdon-

viszonyok rendezését, valamint
nincs elfogadott fejlesztési prog-
ramja.

1.1) Fedett termálfürdő,
versenysport központ kialakí-
tása Kunfehértón, Kelebián
szabadidő és sportközpont ki-
alakítása.

1.2) tanuszoda felújítása
tompán. magántőke bevoná-
sával wellness központ meg-
építése (redl-kastély).

1.3) zsanai és kisszállási
szabadidőközpont létrehozá-
sa.

Megjegyzés: - az érintett ön-
kormányzatok egyelőre nem pá-
lyázták meg az Új Széchenyi
terv támogatásait, azok átcso-
portosítását. Civil és vállalkozói
szereplőkkel a redl-kastély tel-
jes felújítása mellett köteleztem
el magam.  szank és Kelebia
esetében a BM sportközponti
fejlesztését sikerült számottevő
támogatásban részesíteni.

2) Bérlakás-, szociális lakás
program beindítása.

intézkedés: - a kormányzati
programok elindultak, az Új
Széchenyi terv keretén belül
megjelentek a szükséges pályá-
zati kiírások.

3) Agrárlogisztikai központ
kialakítása a volt halasi tüzér
laktanya 40 hektáros terüle-
tén.

intézkedés: - a kiskunhalasi
önkormányzat 2007-től folya-
matosan kezdeményezte a volt
tüzér laktanya ingyenes tulaj-
donba adását, mely ügyben
2011 júniusában a vagyonke-
zelési államtitkárságtól kér-
tem és kaptam írásban tájékoz-
tatást. egyelőre a helyi önkor-
mányzat nem rendelkezik elfo-
gadott hasznosítási tervekkel.



3.1) vasúti terminál építé-
se a magyar-szerb határátkelő
mellett a kamionok vasúton
való szállításának megoldásá-
hoz (Kelebia, Kisszál-lás)

3.2) Fedett piaccsarnokok
kiépítése Balotaszálláson és
Kelebián.

Megjegyzés: - az érintett ön-
kormányzatok iPa és regionális
pályázatokon kezdeményezték a
határmenti együttműködés erő-
sítését, pl. az ásotthalmi határ-
átkelő megnyitását magam is
segítettem, de a vasútvonal
megújításásához kapcsolódó
egyéb beruházások előkészítése
még nem kezdődött el.

4) Központi rendelőintézet
megépítése tompán, amely
tartalmazza az orvosi rendelő,
tűzoltóság, rendőrség és a
mentőállomás megépítését.

Megjegyzés: - a tompai ön-
kormányzat egyelőre nem kez-
deményezte a rendelőintézet
megépítését, valamint a kor-
mányzati támogatások átcso-
portosítását.

III. További fejlesztések:

1) sóstó üdülőterület és pi-
henőpark fejlesztése.

Megjegyzés: - a kiskunhalasi
önkormányzat egyelőre nem
kezdeményezte a sóstói pihenő-
park fejlesztéséhez kapcsolódó
kormányzati támogatások át-
csoportosítását. ennek ellenére
figyelemmel kísértem a Sóstó ta-
nulmány elkészültét, valamint a
helyi vállalkozói üzemeltetés
erőfeszítéseit.

2) térségi sportközpont ki-
építése

Megjegyzés: - a kiskunhalasi
önkormányzat egyelőre nem
kezdeményezte a sportközpont
fejlesztéséhez kapcsolódó kor-
mányzati támogatások átcso-
portosítását.

3) ivóvízellátás további fej-

lesztése a külterületen, az ivó-
víz körgyűrű további fejlesztése.

intézkedés: - a kormányzati
támogatások átcsoportosításá-
nak köszönhetően, amit magam
is sürgettem, az ivóvízminőségi
program elindulhat térségünk-
ben, az arzénmentesítés prog-
ramja kb. 2014-ig lezárul, min-
tegy 1,5 milliárd Ft beruházás
keretén belül. a Tanyafejlesz-
tési program keretén belül a
külterületek számottevő támo-
gatásban részesülhettek 2011-
től kezdődően, tavaly közel 1
milliárd, idén 1,5 millárd forint
keretösszeg terhére. a Tanya-
fejlesztési munkacsoport tag-
jaként is támogatom a térség ta-
nyagazdaságait és a megalapo-
zott önkormányzati igényeket.

4) Csatornázási programok
befejezése a térség minden te-
lepülésén.

intézkedés: - Kiskunhalas,
Kunfehértó, Kelebia, Kis-
szállás és Tompa esetében si-
került a csatornázási támogatá-
sok, önrész-támogatások, igény-
lésének elősegítése, melynek
megfelelően kb. 8 milliárd Ft-os,
együttes beruházás valósulhat
meg térségünkben.

Iv. Közlekedés, helyi 
érdekű úthálózat:

1) A történelmi értékű
szentháromság tér, valamint
a szent imre utca–szabadkai
út, illetve a Kálvin tér felújí-
tása. 

Megjegyzés: - a kiskunhalasi
önkormányzat egyelőre nem
kezdeményezte a belterületi és
külterületi utak fejlesztéséhez
kapcsolódó kormányzati támo-
gatások átcsoportosítását.

2) A kopolyai út és a keceli
út bel- és külterületi szakasza-
inak felújítása.

2.1) Pirtó község bel- és kül-
területi útszakaszainak felújítá-
sa, részben szegélykövezése.

2.2) harkakötöny, Balota-
szállás, Kelebia bekötőútjai-
nak felújítása.

2.3) Kunfehértó és Kis-
szállás közötti összekötő út
megépítése.

2.4) tázlár–soltvadkert
közútvonal korszerűsítése,
szank–Bócsa közútszakasz
megépítése.

intézkedés: - az érintett ön-
kormányzatok közül csak
harkakötöny, Kelebia, szank
és Pirtó települések kezdemé-
nyezték a belterületi és külterü-
leti utak fejlesztéséhez kapcsoló-
dó kormányzati támogatások
átcsoportosítását, melyek rész-
ben vagy egészben meg is való-
sulhatnak. a Tázlár–soltvad-
kert útvonal tervezés alatt van,
kb. 2014-ben megvalósul a
soltvadkert–Kiskunmajsa út-
szakasz felújítása.

3) A külterületen biztosíta-
ni kell a folyamatos közleke-
dést, külterületi útszakaszok
felújítása.

intézkedés: - a Tanyafej-
lesztési Program keretén belül
lehetőséget kínálunk a külterü-
leti tanyagazdaságok fejlesztésé-
hez, az útjavításokhoz is 2011-
től. lásd. iii/3. pontnál.

4) A belterületi földutak
megszüntetetése.

Megjegyzés: - a kiskunhalasi
önkormányzat egyelőre nem
kezdeményezte a belterületi föl-
dutak fejlesztéséhez kapcsolódó
kormányzati támogatások át-
csoportosítását.

5) Kerékpárutak fejlesztése

Megjegyzés: - a kormányzat
egyelőre a 53-as útszakaszhoz
kapcsolódó kerékpárút megújí-
tását támogatja, részben önkor-
mányzati és határon túli össze-
fogás keretének terhére. a hatá-
ron átnyúló program részeként,
több önkormányzat sikeresen
pályázhat.

v. Közbiztonság,
rendészet:

1) A városi rendészet meg-
erősítése, hatékonyabb Köz-
terület-felügyelet, és mezőőr-
ség központi támogatással. 

intézkedés: - a törvényhozási
és kormányzati döntések kere-
tén belül a polgárőrség és a he-
lyi rendőrség megerősítése
megtörtént, a készenléti rend-
őrség központi bázisán, Kis-
kunhalason 140 fővel nőtt a
szolgálati létszám. a tűzoltóság
bekerült az országos kataszt-
rófavédelmi központ irányítá-
sa alá.

vI. Munkahelyek 
kialakítása, megőrzése:

1) Az új telephely-engedé-
lyezési eljárásokkal kapcsolat-
ban felmerülő vállalkozói
problémák sürgős áttekintése
és a megfelelő megoldások ki-
alakítása.

intézkedés: - a törvényhozás
döntései alapján a kormányzati
programok elindultak, az Új
Széchenyi terv keretén belül
megjelentek a szükséges pályá-
zati kiírások. Jelentős térségi si-
kerek is születtek a helyi vállal-
kozások klaszteres, telephely-
fejlesztési, új eszközök és tech-
nológiák bevezetése stb. címen
az elmúlt két évben. Bács-
kiskun megye 10 kistérsége kö-
zül a 4. legtöbb támogatást   eb-
ben a térségben sikerült elköny-
velni.

2) A közmunka program
kibővítése, a befektetéseket
ösztönző decentralizált kor-
mányzati programok elindítá-
sa.

intézkedés: - a kormányzati
Start-programok elindultak, és
az Új Széchenyi terv keretén be-
lül megjelentek a szükséges pá-
lyázati kiírások.

3) Agrár- és vidékfejleszté-
si programok.
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intézkedés: - a kormányzati
programok elindultak, a Nem-
zeti vidékstratégia keretén belül
megjelentek a szükséges intézke-
dések, és a törvényhozásban is
kedvező helyzetbe hoztuk a helyi
termékek, hungarikumok értéke-
sítését és forgalmazását. Számos
ponton rögzítettük a magyar
föld, vízkészlet védelmét, gMO-
mentesség feltételeit. egyszerűsí-
tettük és elősegítettük helyi ma-
gyar termékek piacra jutását,
módosítottuk a termelési és érté-
kesítési szabályokat.

vII. Szociális és
egészségügyi ágazat:

1. A semmelweis halasi
Kórház fejlesztése.

intézkedés: - a meghozott
ágazati intézkedések következté-
ben, a 3,5 milliárd forintos kór-
házfejlesztés megvalósulás alatt
áll, valamint 2012. május 1-től
állami fenntartásba került a ha-
lasi kórház. az egyik legna-
gyobb beruházás megvalósulá-
sát kiemelten támogattam.

2) egészségvédelmi terv,
családbarát város program
ágazati támogatása

intézkedés: - a kormányzati
programok elindultak, a szüksé-
ges törvénymódosítások is meg-
születtek.

3) A cigányság felzárkózta-
tásának elősegítése, saját szo-
ciális intézmény kiépítése

intézkedés: - a kormányzati
programok elindultak, a szüksé-
ges törvénymódosítások is meg-
születtek. a nemzetiségi intézmé-
nyek esetében az országos ro-
mastratégia keretén belül bizto-
sított az intézményfenntartás.

4) Bölcsöde építése tom-
pán.

Megjegyzés: - az önkor-
mányzat az elnyert támogatást
nem vette igénybe az önrész hi-
ánya és a várható fenntartási
kiadások miatt. 

vIII. Kiskunhalas város
rangjának és elismerésének

érdekében:

1) Kiemelt versenysportok,
a halasi Csipke hungarikum
központi támogatása.

intézkedés: - a kormány-
zati támogatások keretén belül
kiemelt szellemi örökségvéde-
lemben részesül a halasi
Csipke, és mint hungarikum is
védett értékünk. a látvány csa-
pat versenysportok esetében je-
lentős társasági adóátcsoporto-
sítás történt az utánpótlásneve-
lés részére, amellyel a helyi kézi-
labda és a labdarúgás utánpót-
lás is élni tudott, a közvetlen tá-
mogatásommal. a lovasköz-
pont fejlesztése ügyében ágazati
döntések szükségesek. a koráb-
ban elkészült lovaspálya fejlesz-
tési program ügyében számos
tárgyalást folytattam le a lovas-
élet vezetőivel, valamint a kor-
mányzattal. Kiffer körte állami
fajtajegyzékbe vételével kapcso-
latban jelentős előrelépések tör-
téntek, személyes közbenjárá-
som alapján.

Intézkedést igénylő egyéb
kiemelt képviselői ügyek 

- a vakáció nonprofit kft.
üzemeltése köréhez tartozó
sikonda és Balatonakali tá-
borhelyek ingyenes vagyon-
használata ügyében az ágazati
miniszter segítséget kértem.

- legalább tucatnyi esetben
felmerült nFa, mVh ügyek
esetében kértem az adott ágaza-
ti vezetés intézkedését.

- a térségi önkormányzatok
ÖnhIKI és egyéb támogatá-
sok körében közvetítettem és se-
gítettem kormányzati támogatá-
sok megszerzését.

- a tompai szent anna tem-
lom 50 millió forintos felújítását
is figyelemmel kísértem, miként
a redl-kastély teljes felújításá-
nak és használatba vételének
terveit.

A korántsem teljeskörű, de a
teljességre törekvő összegzé-
sem megjelentetése alapján
nyugodt szívvel kijelenthe-
tem, hogy az elmúlt két évti-
zed egyik legsikeresebb
együttműködését tudtam lét-
rehozni – külön köszönet köz-
vetlen munkatársaimnak is:
aradszky Montikának és kiss
Sándornénak – a választókerü-
let önkormányzati, vállalko-
zói és civil képviselőivel,
melynek eredménye, hogy a
törvényhozásban, kormány-
zati intézkedésekben megjele-
nő nemzeti, keresztényde-
mokrata, polgári jobbközép
értékvállalás az Alsó-Kis-
kunságban élők érdekében
(is) érvényesülhetett.

A következő másfél aktív
esztendő során a kezdemé-
nyezések hiányában elmaradt
fejlesztések újragondolásával,
átütemezésével is érdemes
foglalkozni, és fontos törek-
vésem lesz az eddig kialakí-
tott együttműködések bővíté-
se is.

Fontos, hogy a sikerekben
osztozók megértsék, a me-
gyénkben élő és dolgozó or-
szággyűlési képviselők továb-
bi együttműködése is szüksé-
ges ahhoz, hogy a felmerülő
gondokon és válságos időkön
túljussunk. egymásra utalt ér-
tékvállalásunk elősegíti az át-
alakuló önkormányzati, köz-
igazgatási, fenntartóváltással

és a nemzetgazdasági irány-
váltással összefüggő intézke-
dések sokaságának törvény-
hozási képviseletét.

magam is tisztában vagyok
azzal, hogy a politikai szerep-
vállalás egyáltalán nem hálás
feladat. számtalan rosszaka-
ratú, megtévesztett és kiáb-
rándult emberrel találkoztam,
akik elkeseredetten és kilá-
tástalanul élik életüket, és
várják, hogy helyettük mások
oldják meg a mindennapok
problémáit.

minden bizonnyal, 2014
nyarától már nem rám hárul
majd annak felelőssége, hogy
az országgyűlésben képvisel-
jem több tízezer ember érde-
két. mégis, magam is jól tu-
dom, hogy a közjó szolgálata
lényében nem tisztségek,
megbízatások és pártok nép-
szerű vagy népszerűtlen sze-
repjátéka, hanem tisztességes
életprogram: minden idők-
ben. 

ehhez tartottam magam az
elmúlt évtizedekben is, és
semmi okom nincs arra, hogy
ne így cselekedjek a követke-
ző évtizedekben. tudniillik:
egyedül istené a dicsőség!

lukacslaszlo.fidesz.hu
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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. MuNkatárS

e-mail: aradszky.montika@fidesz.hu telefon: 20/225-8736



mélyen tisztelt ünneplő kö-
zönség, és tanári Kar! Ked-
ves régi diáktársak és ifjabb
diákok! mint ősi iskolánk
egyik legöregebb, volt halasi
diákja szólok most néhány,
szót az iskola múltjáról, szelle-
méről és a benne lezajlott régi
diákéletről.

Kezdem először is az iskola
múltjával: – Adataim jórészét
régi sárguló papírosokról, más
részét saját tapasztalásaimból
és régi tanáraim elbeszélésé-
ből merítettem. Adataimat az
iskola régi és a későbbi taná-
rai iránt érzett hálámból és
szeretetből szedegettem össze
az utánunk következő, bizo-
nyára már boldogabb nemze-
dék számára.

mialatt a Xvii. század első
évtizedeiben az alsó-baranyai,
laskói dombon még sztáray
mihály, a nagy reformátor
énekelgetett, romboló hadai-
val rájuk zúdult a török s a
veresmarti iskola tanárai és
növendékei is menekülésre
kényszerültek. De hogy is be-
szélnek erről a sárguló papí-
rok?

Abafy Dániel rector-pro-
fesszor, a corrector úr s maga
a preceptor urak 1632-ben el-
határozták, hogy elvándorol-
nak. át is jöttek a növendé-
kekkel a Dunán s halasig ju-
tottak a sokféle nemzetiség
között az első színmagyar vá-
rosig s itt kértek és kaptak en-
gedélyt a megtelepedésre. A
bírák és senátor uraimék

Dencs mihály magvaszakadt
ember telkét és épületeit je-
lölték ki az iskola és növendé-
kei számára, a ref. templom
mellett. A férőhelyek azon-
ban kevésnek bizonyultak s
mintegy fele formán
Kecskemétre telepedtek át és
megvetették alapját a leg-
utóbbi időkig is virágzó kecs -
keméti ref. kollégiumnak.

A kezdő évtizedekről nem
beszélnek ugyan az írások, de
az iskola fennállása – az írásos
bizonyítékok szerint – 1664-
től folyamatosan fennállónak
tekinthető. így tehát ez évben
éppen 300 esztendős (1964-
ben! a szerk.).

1867/68 tanévben az addigi
6 osztályú algimnáziumban 8
osztályúvá lett, s ugyanez év-
ben volt az első érettségi is.
mint az iskola mestergeren-
dáján sokáig olvasható volt,
az első érettségiző diákok eme
hexameteres sorokat jegyez-
ték fel rá:

Papp lajos és Silling ede,
Paprika imre, karancsi,
tóth Sándor, Fridrich 

jártanak itt valaha.

Az iskola fenntartó testüle-
te a legutóbbi időkig a halasi
ref. egyház volt, melynek tör-
vényeit az a nemes tradíció
hatotta át, hogy nem nézte a
vallási és nemzeti különbsé-
geket, hanem szeretettel ölel-
te magához az iskola minden
tanulóját. tolna, Baranya,
Bácska sok ifjú nemzedéke,

mint a hettesheimerek,
lindensmidtek, a gombáro-
vicsok, vuicsok, vrabliczák,
mednyánszkiak itt törték,
majd tanulták meg a szép és
gyökeres magyar nyelvet.

nevesebb, országos vi-
szonylatban is kiemelkedő ta-
nárai voltak az iskolának idő-
rendben, – hogy csak néhá-
nyat említsünk: Földy János és
Balogh Pál tudós igazgatók,
Baksay Sándor püspök, író,
Bulcsú károly költő, Biczó
géza festőművész, thúry József
turkulógus, akadémikus, korda
imre író, Dekáni árpád rajzta-
nár, a halasi csipke atyameste-
re, Bernáth lajos író, Halasy
Nagy József dr. történész, filo-
zófus, nyug. egyetemi rektor.

Az iskola halasi származású
növendékei közül országos
hírnévre emelkedtek: Péter
Ferenc cs. és kir. udvarnok:
gózon lászló kerületi főügyész,
a halasi ref. egyház első történe-
tírója, gózon lajos 1848/49-i
honvéd alezredes, a schvecháti,
ácsi, és felsőzsolcai hős, Szilády
lászló halasi lelkész, országos
hírű hitszónok, a nagy révész
imre debreceni lelkész, Szilády
áron az országos nevű nagy
nyelvtudós, irodalomtörténészt
és hitszónok, akadémiai tag,
gyárfás istván táblabíró, a
Jászkunok történetírója, akadé-
mikus, Péter Dénes humorista
író, Zseny József várm. főjegyző,
számos nemzeti irányú társa-
dalmi egyesület szervezője és el-
nöke, toóth károly és lajos
ikertestvérek, egyetemi tanárok,

neves jogtudósok, Józsa antal
tanfelügyelő, közíró, Szalai
lászló író, lakó györgy akadé-
mikus, garbai Sándor a
tanácsköztársaság első elnöke,
Murgács kálmán dalköltő,
Medvecky károly közgazdasági
közíró, Nagy kálmán szobrász-
művész, Nagy Szeder istván, a
város egyik történetírója,
thorma János festőművész.

Ősi városunkban a régi di-
ákéletről röviden ezeket
mondhatjuk: itt a diákság már
századokkal ezelőtt is összeforrt
a vezető értelmi séggel, sőt a nép-
pel is. Felismerte a népünknek
a környező helysé gek polgára-
ival szembeni, könnyen észre-
vehető fölényes elsőbbségét.
Kiváltságos szabad városunk-
ban a parasztság is jobb mód-
ban és jobban élt, mint a volt
jobbágyhelyeken. emellett itt
igen sok családban felsőbb is-
kolákat is végeztettek a szü-
lők, legalább egy gyermekük-
kel, kiknek jó része később is
megmaradt az ekeszarvánál.
városunkban tehát a legtöbb
családi ünnepélyen és más al-
kalmakkor együtt társalogha-
tott és vigadhatott a paraszt-
ság a tanult emberekkel, atya-
fiakkal, ami a halasi paraszt-
ság ízlésének és értelmi szín-
vonalának további emelkedé-
séhez vezetett. ha csak
60–80 esztendővel igazítjuk is
vissza az idő nagymutatóját, a
családi ünnepélyeken, lako -
mákon majd mindenütt ott
van a diákság: versel, szaval,
táncol, énekel, mulat vagy
udvarol, úgy amint kívánta-
tik, mert az ilyen alkalmakra
a helybeli származású diák-
barátok révén más diákok is
sűrűn kaptak meghívást. még
a gazdák is örültek, ha diáko-
kat láthattak vendégül.

szép példáját örökítette
meg verses leírásokban egy
ilyen előkelő társaságban
megjelent diák-vendégek mi-
kénti szórakozásának Csicsvai
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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,
2012. szeptember 30-ig. a legjobb szerzőket különdíjban is részesítjük!

régi diákélet a gimnáziumban
Írta: Nagy Czirok lászló
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vasas András baranyai lel-
kész, az 1823. évi január 25-
én, Kármán Pál kiskun kapi-
tány halasi úr házánál, a Pál
nap alkalmából rendezett ün-
nepség alkalmából, ahol a di-
ákok is sarkantyús csiz mák -
ban táncoltak a szép magyar
öltözékekben  jelenlévő leá-
nyok kal. Az eredeti kéziratot
az országos néprajzi múzeum
Adattárá ban helyeztem el.

De sokszor hivatalosak vol-
tak a halasi diákok kereszte-
lői, névnapi, lakodalmi, disz-
nótori alkalmatosságokra is.
A régi híres diák-majálisokat,
– melyeket a sóstó kiránduló-
helyen rendeztek –, máig is
emlegeti népünk, mely alkal-
makra az ételekhez valókat
sőt az italokat is a jobb módú
polgárság régebben ajándék-
ban küldözgette. ilyenkor
csónakázhatott is a diákság.
egyik jeles tanárom beszélte
el, hogy ő egy ilyen sóstói ma-
jálison detronizálta is a
habsburgokat.

Csónakázni a városkörüli
nádasokhoz s a közeli tanyák-
ra is el-el járogattak a diákok,
s a hívatlan vendégeket is sok
helyen megvendégelték a gaz-
dák. De nem feledkeztek el
diákjaink a szőlő, gyümölcs
érés idejéről sem. megrázo-
gathatták a gyümölcsfákat s
ehettek eleget a legtöbb he-
lyen. A dinnyeérés idejéről
sem feledkeztek el. volt rá
eset, hogy egyik-másik közeli
tanyán – mint éppen édes-
apáménál is –, hálából egy-
egy favilla vagy kapa kézbeli-
ségekkel a tanya körüli mezei
munkákban is segédkeztek,
díjtalanul. De a városi házak-
nál sem riadtak vissza attól,
hogy pl. egy banyakemence
elromlása alkalmából egy-egy
kis agyagféle pár km-ről beta-
licskázásában, aztán a tapasz-
tási munkákban is segédkez-
zenek, kivált ha a háziasszo-
nyé vagy valamelyik szomszé-
dé pusztult el, vagy a kemen-
ce behorpadása körüli tény-
kedésben ők voltak a luda-
sok. szőlőérés idején több di-
ák – csoport kereste fel az

Öregszőlőket, ahol a vén bu-
dárkodó emberek jóvoltából
válogathattak a fürtökben.
voltak, akik még a táskájukat
is megpakolhatták.

A múlt század elejéről már
számos kis füzet tanúskodik a
diákok verselő készségéről és
tehetségéről, melyekben háló
Kovács józsef és gyárfás Pál
akkori halasi prédikátorokat
köszöntik fel névnapjuk al-
kalmából. e füzetek jórésze a
háborús cselekmények foly-
tán elkallódott, kisebb részét
a helyi múzeumban átmentet-
tem. 

A diák szolidaritásunk szá-
mos szép példáját láttuk, de e
körül tréfás esetek is akadtak:
algebra órán egyszer a iii-ikos
betyárok közül senki sem ké-
szült. szurkoltunk, hogy öreg
tanárunknál – zámbónál
most bevargá zunk. Amíg az
emeleti folyosón tanakod-
tunk, egy szomszéd terembeli
iii-ikos diák így szólt: –
mögmentelek én bennőtö-
ket! De hogy, hogyan gondol-
ta, arra már nem került sor,
mert zámbó közeledett.
Alighogy a tanári aztalnál le-
ült, nagy sebbel-lobbal ránk-
nyit arra pár harmadikos su-
hanc, s így kiált be a terembe:
– gyerökök ég vadkert!

erre kitódultunk a folyo-
són, majd az udvaron is el-
mélkedtünk, úgy, hogy két
pedagógus sem tudott ben-
nünket összeszedni, egyik-
másikunk a kerítéseken ku-
kucskált ki.

tanáraink sok szép példá-
ját adták, a diákság iránti jó
akaratnak. mikor egyszer
héczey ervin meg árki zsizsi
barátaim Dobónál az orvos-
tanárunk házánál felpiócáz-
zon, felkötött állal, bekötött
nyakkal jelentek meg s pana-
szolták, hogy a világon min-
denféle bajuk van, a jólelkű
tanár, bár tudta, hogy hon-
nan fú a szél, 3–3 nap szabad-
ságot engedélyezett a számuk-
ra.

én meg mivel a német írás-
belin a kapott puskát alig tud-
tam olvasni s lesitz helyett

lezicczel írtam. mikor Dobó
mellém érkezve a bajt kisze-
müvegezte, káromkodott
egyet, halkan, de a leziccet
ott nyomban kijavította
Besiccre.

gaál endre igazgatónk meg
a negyedik osztályos vizsgán a
mellettem ülő felé közeledve
(háttal a vizsgabiztosnak) s
négy újját kinyújtva kérdezte
tőle: – hányadik Béla alatt
volt a tatárjárás? egy másiktól
ugyanily módon: – hányadik
Bélát vakították meg?

A múlt század 70–80-as
éveiben már politikai tényező
is volt a halasi diák. A követ-
választási mozgalmakban
mindig a 48-as párt javára
korteskedtek. megjelentek a
szabadelvű párt-körben is,
csapa tosan, s fehér, kortes
tollakat kértek, de nem ám,
hogy a kalapjuk mellé tűzzék,
hanem, hogy minél többek
szemeláttára letapodhassák.

érdekes diák-típusok vol-
tak halason a temetődiákok,
templomi számrakók, kik az
óramulasztásokban lettek leg-
járatosabbak, mint szerénysé -
gem is, meg a harangozások-
ban, mely alkalommal a to-
ronyőrök magasról messzelátó
szobájába is betekintettünk s
a számukra leveles dohányt
vágtunk, náluk tanultunk
meg pipázni is. Pipáinkat egy-
egy avas pipatartón tartottuk,
s ha a harangozók pipái nem
szeleltek, vagy kötözködtek,
őkelmük a miéinket rángat-
ták elő. A toronyban az órák
és negyedórák ütése után a
toronyőrök ablakából sokszor
mi bődítettünk a tülkeikbe,
ezzel jelezvén hogy a tűzvé-
szek őrangyalai, a toronyőrök
ébren vannak. temetések al-
kalmával, ha a kántor akadá-
lyozva volt s a halottas me-
nettel egy-egy patikához ér-
tünk, néha bizony így énekel-
gettünk:

Halál ellen nincs orvosság,
ezt tudja egész világ…

tavasz féllel a diákság a
szabad időkben szárcsa, vad-

kacsa és gém tojásokat szede-
getett a város körüli nádasok-
ban, élelmezésük feljavításá-
ra.

A mendikáns diákokat is
sokáig emlegették az öregebb
diákok. ezek az öregebbek ci-
pőit takarították s olykor le-
gátus kísérők is lettek.

végül a cuclibiztosokat em-
líthetem – mint régi diáktípu-
sokat, kiknek felügyeleti ha-
táskörük volt. legszebb nap-
jaik, szerepeik a sóstói diák-
majálisok alkalmával voltak.
ilyenkor még csapos is közü-
lük került a hordók körül.

mi tagadás, a régi diákok
bizony még a csárdákban is
megtilódtak. ennek emlékét
őrzik az alábbi dalsorok, a 90-
es évek elejéről:

Sarkon van a karcsi bácsi
kocsmája, / Diákoknak van az
oda csinálva. / Diákoknak, meg

annak a híres sej, haj, /
lakosnak, / Meg annak a
tizenhárom tanárnak… 

(lakos t.i. pedellus volt.)

A nagy szabadság – mit a
régi halasi diákok élvezhet-
tek-, nem is volt kárukra.
idejében kitombolhatták ma-
gukat, majd később békén
láthattak az építő munkához s
a családi fészekrakáshoz.

ezzel zárom is a régi halasi
iskoláról és diákéletről szóló
rövid megemlékezésemet.

mivel pedig „a másodperc
alatt tűnő egyetlen mosoly is
milliószor többet ér a naphosz-
szat tartó sírásnál“, a régmúlt
idők diákemlékeiből is jól
esett elmondanom néhány
tréfás esetet és anekdotát!

Köszönöm, hogy meghall-
gattak! (1964)

Megjelent: 
Szilády áron társaság

évkönyve, 2002
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honismereti határjárás VIII.honismereti határjárás VIII.
szank és Kiskunmajsa természeti, közösségi értékei.

alsó-kiskunsági határjárás és vendégség.

a nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2012. augusztus 24-én, pénteken 16 órától.

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

Vendégvárás: Patkós Zsolt szanki polgármester,
Csábrándyné szabó anikó, Kiskunmajsa

határjárásunkra összesen 16 fő jelentkezhet!
részvételi hozzájárulás: 2000 Ft/fő. 
Jelentkezés 2012. augusztus 17-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

Hosszan tartó súlyos betegség
után, 2009. augusztus 9-én
hunyt el Cseh Tamás. a
kossuth-díjas énekes, dalszerző,
író 66 éves volt.

Cseh tAmás 1943. ja-
nuár 22-én Budapesten szüle-
tett, de tizenhárom éves ko-
ráig a Fejér megyei tordason
élt. érettségi után elvégezte a
tanítóképző Főiskolát, majd
az egri tanárképző Főiskolát
és a budapesti Képzőművé-
szeti Főiskolát is.

1967–1974 között rajzot ta-
nított az Üllői út 118. alatti
általános iskolában. Kisebb
megszakításokkal 1970-től al-
kotott szerzőtársával, Bere-
ményi gézával. 1974-től a
huszonötödik színházban, a
várszínházban, az Új tükör
Pinceklubban és az egyetemi
színpadon tartott önálló este-
ket. ezek a nem hivatalos
konvenciók szerint gondolko-
dó fiataloknak korszakalkotó,
teltházas események voltak.
1982-től a Katona józsef
színház, 1998-tól a Bárka
színház, 2006-ban a debrece-
ni Csokonai színház tagja
lett.

Cseh tamásnak 1978-ban
jelent meg az első, mára kulti-
kussá vált lemeze, a levél nő-

véremnek. Később olyan le-
mezetek következtek – a tel-
jesség igénye nélkül – mint az
1978-as Antoine és Désiré, az
1983-as Frontátvonulás, az
1987-es utóirat, az 1988-as
mélyrepülés - melynek szöve-
gét nem Bereményi, hanem

Csengey Dénes írta – az
1989-es vasárnapi nép című
koncertlemez, az 1990-es Új
dalok, az 1993-as nyugati pá-
lyaudvar, az 1994-es levél
nővéremnek ii., a 2000-es, a
republic-kal készített levél-
váltás, a 2004-es Az igazi le-
vél nővéremnek és a szintén
2004-es Ady-verslemez.

Cseh tamás több filmben is
játszott kisebb nagyobb szere-
peket, többek közt jancsó
miklós 1971-es még kér a
nép, 1975-ös magánbűnök,
közerkölcsök, 1986-os ször-
nyek évadja, valamint 1991-

es Kék Duna keringő című al-
kotásában, továbbá tímár
Péter 1997-es Csinibabájában
és 1998-as 6:3, avagy játszd
újra, tutti!-jában, melynek
zeneszerzője is volt. mind-
emellett Bokor Péter és
hanák gábor dokumentum-
film-sorozatának, az 1989-es
századunknak volt egyik mű-
sorvezetője. 2000-ben Fonyó
gergely készített róla portré-
filmet Cseh tamás-film cím-
mel.

A rendszerváltás után Cseh
tamás több magas kitünte-
tést kapott. 1992-ben meg-
kapta A magyar Köztársaság
tisztikeresztjét, 1993-ban a
liszt-díjat, 1998-ban Bere-
ményi gézával közösen a Pro
urbe Budapest díjat, s 2001-
ben – ugyancsak Bereményi-
vel – a Kossuth-díjat. 2008-
ban a viii. kerület, 2009-ben
a veszprém megyei Bakony-
bél díszpolgára lett. idén meg-
kapta a magyar Köztársasági
érdemrend középkeresztjét.

Cseh tamást felesége, az
1980-ban elvett Császár Bíró
éva és két gyereke: az 1981-
ben született András Kop-
pány és az 1990-es születésű
Borbála gyászolja.

(FH - részlet) Hír tv, 2009

a dal szüli énekesét

akilátástalannak tűnő, szür-
ke hetvenes évek elején

egyszer csak feltűnt egy gitáros
énekes, Cseh tamás. Dalai,
egész megjelenése különbözött
az addigi dalnokokétól. Nem
volt egyszerű megmondani, ez a
fiú mitől más, mint a többi, de
egyértelmű volt, hogy a hangja
egyfajta dacos, ellenzéki hangu-
latot áraszt. 

*
Mi a véleménye Babits

Mihály híres soráról: „az énekes
szüli a dalt, a dal szüli éneke-
sét"? 

— minden kor kitermeli a
maga énekeseit. nekem tö-
mérdek munka, lemondás és
pokoljárás árán sikerült is-
mertté válnom. s persze
Bereményi Géza nélkül hiába
ábrándoztam volna a pályá-
ról. Pályafutásom során a
dalainkat tartottam a legfon-
tosabbnak, az énekesi szere-
pemet védtem. szerencsém is
volt, mert a műfajom beska-
tulyázhatatlannak bizonyult.
nevezték sanzonnak meg vá-
rosi songnak, de végül ma-
radt a dal, ami nehezen hasz-
nálható politikai agitáció cél-
jára.

Pelle János (részlet, 2001)

cSeh TaMÁS eMLéKére

a dal szüli énekesét



Pozsgay Imre főszerkesz-
tésében, százhalombattán
kiadásra került a Stádium
társadalmi és irodalmi fo-
lyóirat. A Nádor klub pol-
gári hírlevelének nevét
nem változtatjuk meg.

*

augusztus 20. A városi
ünnepség 17:30 órakor
kezdődik a Sóstó Csárdá-
nál. Ökumenikus kenyér-
szentelés, ünnepi műsor.

*
vIII. halasi zsidó Fesz-
tivál 2012. augusztus 26-
án, vasárnap a zsinagóga
udvarában.

*
Természetfotó kiállítás
nyílik Daróczi csaba
munkáiból a közösségek
Házában 2012. augusztus
30-án, csütörökön 17 óra-
kor.

*
halasi Szüreti napok
2012. szeptember 7-8-9-
én a Bethlen gábor téren.
Szombaton, a Magyar Bor-
futár kft. rendezésében, iv.
Szüreti Borudvar!

*
a StáDiuM - polgári hírle-
vél következő (10. szám)
megjelenése: 2012. október
1. a programváltoztatás jo-
gát fenntartjuk!
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a Templomhegy szélmalmai, 1896
(Szakál aurél: kiskunhalas anno, 2009)

szentmihályi szABó Péter

PoLITIKaI abc
vaLLÁS éS PoLITIKa

aZállam és és az egyház(ak) viszonya alkotmányos,
közjogi probléma, vallás és politika kapcsolata

azonban túlmutat ezen a kérdésen. vallás és politika között
mind elméleti, mind pedig gyakorlati szempontból erkölcsi
téren húzódik a válaszvonal. Az öröklét értékrendje és az
evilágiság pillanatnyi játékszabálai között. vagyis nem kívá-
nom tagadni, hogy a vallást magasabbrendű kategóriának
tartom, mint a politikát, és a legrosszabb papot, lelkészt is
jobbnak, mint a legkitűnőbb politikust. A lélek fontosabb,
mint a test, a jövő meghatározóbb, mint a jelen. A társa-
dalmi és a lelki közösség az emberiség előtörténetében egy-
beesett. A törzs hite (elmélete) megegyezett gyakorlatával.
egy közösség spirituális megygyőződése adta mindig is az
alapját a társadalmi (politikai) szerveződésnek. (...) A kö-
zös, ősöktől öröklött vallási hagyomány és szertatásrend
mindig maradandóbb és tekintélyesebb volt, mint a hétköz-
napi léthez kapcsolódó társadalmi (állami) struktúra. A leg-
vadabb és kegyetlenebb totális diktatúrák sem tudták fel-
számolni a vallást és intézményeit.

A kereszténység már az evangéliumban megkülönböztet-
te a kétféle lojalitást. „Add meg a császárnak, ami a császá-
ré, és istennek, ami istené.“ A világi és lelki főhatalom ez-
zel a mondattal vált ketté világosan, egyértelműen, és örök-
re. (...) A klerikális és szekuláris hatalmi harc folytatódott
és folytatódik mai világunkban is. isten és a Császár nem
elégszik meg a lelkek és testek feletti hatalom gyakorlásá-
nak kialakult módjaival. nem is tehetik, mert céljaik és ér-
dekeik továbbra is ellenétesek. vallás és politika nem köt-
het egyezséget. A jövő nem vetheti magát alá a jelennek, az
állandó erkölcsi értékrend nem szolgálhatja a kérészéletű
politikát.

A mai magyarországon, 1989 után a kereszténység nehéz
helyzetbe került. (...) mindenki számára érthetővé és vilá-
gossá vált a primitív, romboló ateizmus és az értékeit védel-
mező kereszténység kibékíthetetlen szembenállása. De a
vallás mindig fontosabb marad a politikánál. A keresztény
magyarország keresztény politikusokra fog szavazni.

- részlet - (Windsor Kiadó, 1996)

nÁDor KLUb

az aLSó-KISKUnSÁg

érTéK- éS MérTéKTarTó

KözöSSége. KérJüK, hogy

TÁMogaSSa aDoMÁnyoKKaL

céLKITűzéSeInKeT!

haJrá, maGyaroK!

nadorklub@mailbox.hu

haLaSI TéKa
érTéK- és mérTéKTarTó

ELőaDásoK KIsKUnhaLason

a nádor Klub 
szeretettel meghívja 
Önt és családtagjait

2012. szeptember 27-én, 
csütörtökön 17 órára 

a szilády áron református
Gimnázium dísztermébe

magyarok égen 
és földön 

címmel

zoMborI oTTó

csillagász előadására.

Házigazda: lukács lászló 
országgyűlési képviselő

*
előadóink voltak:

dr. lánczi andrás egyetemi tanár, 
dr. kakuszi Péter irodalomtörténész,
Czakó gábor író, dr. Hidán Csaba 

történész, dr. Bogár lászló közgazdász, 
dr. Margittai gábor irodalomtörténész,

Jankovics Marcell filmrendező, Perkovátz
tamás közgazdász - a helyi pénz kiadója, 
dr. Szakály Sándor hadtörténész, Jakóts

ádám vasúti szakértő, Szentesi Zöldi
lászló író, újságíró (Magyar Hírlap).

a PásZTorTűZ 
Kulturális és hagyományőrző Egyesület 
rendezésében, 2012. szeptember 1-jén, 

szombaton 16 órától a sáfrik szélmalomnál

v. zenéLő SzéLMaLoMv. zenéLő SzéLMaLoM
zenés, prózás műsorokkal, gyermekprogramokkal, 

kirakodó vásárral várjuk a halasi családokat.

www.pasztortuz.halas.hu


