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fohász a déli végeken!
ASzerb Statisztikai

Hivatal csütörtökön
hozta nyilvánosságra

a tavalyi év októberében le-
zajlott népszámlálás, nemzeti-
ségekre vonatkozó eredmé-
nyeit. Az adatok szerint negy-
venezerrel, pontosabban 39
400-zal csökkent a magyar
nemzetiségűek lélekszáma
Szerbiában. E szerint csaknem
254 ezer magyar él Szerbiában.

Egy teljes évet kellett várni a
szerbiai népszámlálási adatok
nemzetiségekre való összesí-
tésének eredményeire. Az
már a legelső adatok nyilvá-
nosságra kerüléséből kiderült,
hogy az ország népessége ösz-
szességében csökkent, több
mint 377 000-rel lett keve-
sebb lakosa Szerbiának, mint
a kilenc évvel ezelőtti nép-
számlálás alkalmával, ami a
teljes populációt tekintve öt-
százalékos csökkenést jelent.
Most viszont már azt is tud-
juk, hogy az itt élő magyarok
lélekszáma is követi, nem
csak az országos, hanem a
Kárpát-medence magyarjai-
nak csökkenő számának
„trendjét” is.

Azon nemzeti közösségek kö-
zül, amelyek 2000 főnél na-
gyobb számban élnek
Szerbiában, a szerb után a
magyar nemzeti közösség a
legnépesebb. Az összeíráson a
lakosság 3,53 százaléka val-
lotta magát magyarnak. Ez
253 899 embert jelent. A leg-
utóbbi, 2002-es népszámlálási
adatok szerint 293 299 ma-
gyar élt Szerbiában, tehát 10

év alatt 39 400 fővel csök-
kent az országban élő magya-
rok száma.

Gábrity Molnár Irén szocioló-
gus, a népességfogyás kutató-
ja szerint Vajdaság esetében
szinte már szokványosnak
számít, hogy évente egy na-
gyobb falu lakossága tűnik el
(hozzávetőlegesen 4300 fő)
vagy, hogy naponta 11 vajda-
sági magyarral van kevesebb.
Ehhez mind a lakosság elöre-
gedése, mind a natalitás,
mind a kivándorlás hozzájá-
rul. A legutóbbi időszakban

mérséklődött ugyan az elván-
dorlás, azonban még így is je-
lentős. Évente mintegy 500-
1000 fő hagyja el szülőföldjét,
zömében gazdasági okok mi-
att, a jobb megélhetés remé-
nyében. Az asszimiláció mel-
lett sem lehet elmenni szó
nélkül, bár társadalomkuta-
tók azt írják, az asszimiláció
mértéke ma sem nagyobb,
mint a titói időben, azonban a
népességszám csökkenésével
megléte szembetűnőbb.

Badis Róbert szociológus a
Magyar Szó kérdésre a gyer-

mekvállalási kedv csökkené-
sét jelölte meg legfontosabb
problémának. Az adatok sze-
rint a vajdasági magyarok kö-
rében évente 3000-rel keve-
sebben születnek, mint halá-
loznak el. A szakértő meglá-
tása szerint különböző szoci-
álpolitikai eszközök (például
alanyi jogon járó családtámo-
gatás vagy gyermekbarát
munkahelyek) révén lehetne
elérni a születési ráta növeke-
dését.

A népességfogyás következ-
ményei Badis szerint már kö-
zéptávon súlyosak. Az amúgy
is magas, majdnem negyvenöt
éves átlagéletkorral rendelke-
ző vajdasági magyarság to-
vább öregedhet, ez pedig ex-
ponenciálisan csökkentheti a
születési arányszámokat. En-
nek következtében felgyorsul
a szórványosodás, eltolódnak
az etnikai határok, és eltűn-
nek a magyar nyelvhasznála-
tot és kulturális újratermelő-
dést lehetővé tévő intézmé-
nyek alapjai. 

(Forrás: kitekinto.hu 
2012. december 1.)

* * *

Bogdán József (Zenta,
1956. január 12. –) magyar
nemzetiségű vajdasági katolikus
pap, tordai plébános, szentszéki
bíró, történészeti ügyvezető.
Irodalommal is foglalkozik, ti-
zenegy verseskötete, egy verses
irodalmi-dokumentum kötete és
két szociográfiai munkája jelent
meg.
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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
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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.]

STÁDIUM
PolgÁrI hírlevél

MegjelenIk kéThavonTa.
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kiadja a 
vashatos kft.
kiskunhalas

vashatos@mailbox.hu
www.vashatos.hu

Szerkesztő:
lUkÁcS lÁSzló

Munkatársak:
kiss Sándorné 
flösser Tamás

készült a nádor klub 
tagjai részére. kereskedelmi 

forgalomba nem kerül. 
a megjelent lapszámok 
elérhetők a vashatos.hu 

honlapon.

* * *

a nÁDor klUb

tisztségviselőinek 
elérhetőségei:

lukács lászló elnök
nadorklub@mailbox.hu
lukacslaszlo@hdsnet.hu

Dóka józsef alelnök
hunepkerkft@gmail.com

Levelezés:

6400 Kiskunhalas, 
Pozsony utca 52.

Ügyfél telefon:

20/465-2300



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 – képviselő-
je 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, ha szükséges jogor-
voslati segítségre.

MuNKATERv

I. Közélet, közösség

- HALASI TéKA, érték- és mér-
téktartó előadássorozatunk foly-
tatása.

- LOKáLPATRIóTA KLuBESTEK

minden hónap közepén.

- HONISMERETI HATáRJáRáS

programok és utak szervezése az
Alsó-Kiskunságban.

- PRO PATRIA HuNGARIA

(Halasi 48-as Kör) Ifjúsági,
családi utak, rendezvények (jó-
tékonysági estek, hazafias ese-
mények)

II. Vidékfejlesztés

- HALASI NORMA 2020 – terü-
letfejlesztési munkaprogram el-
készítésének ütemezése, párbe-
széd és fórum. (Stratégiai mun-
kacsoport – Látóhatár 2020)

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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nádor emlékoszlop az Ősök terén
Kezdeményezzük, hogy Kis-
kunhalason jöjjön létre az
egykori nádor huszárok em-
lékműve (az egykori Alsó- és
Felső-nádor utcák kereszte-
ződésében, az Ősök terén. Ez
az a pont, ami az Alsó-tabánt
elválasztja a Felső-tabántól,
Halas városának egyik legré-
gebben lakott területét, az
ősök földjét.).

Kiskunhalas város népe az
1745-ben megvalósult re-
demptio során, Jászberény
után a második legnagyobb
megváltási díjat vállalta ma-
gára, összesen 50900 rajnai
aranyforint értékben. Mind-
emellett a nádor éves juttatá-
sát és 1000 lovas katona kiál-
lítását is, akik a nádor huszá-
rezred soraiban harcoltak az
uralkodóház és hazánk fenn-
maradásáért. 

több tanulmány született
már arról, hogy a halasi (jász-
kunsági) huszárok hogyan áll-
tak helyt a különféle hadmű-
veletekben, külön kiemelve
az 1848/49-es forradalom és

szabadságharc időszakát. A
becslések szerint legalább ezer
halasi huszár vett részt a fran-
cia háborúkban, és a fele há-
borús veszteség. A szabadság-
harcban pedig mintegy 20
ezer jászkun huszár vesz részt. 

A Nádor huszárezred (1802-
től a 12. számmal) mellett fel-
állították a 14. lehel Huszár-
ezredet is (elsősorban a jászok
és nagykunok besorozásával).
Lásd. Halasi Múzeum 3. kötet (2009) -
Kozicz János: Halasiak a magyar hu-
szárezredekben (1792-1815)

a hősi emlékmű
felállításával az őseink
áldozatos küzdelmére,
harcokban résztvevő
dicső huszárjainkra

emlékezünk.

Mintaként ajánlom az óno-
di országgyűlés 200 éves em-
lékére felállított puritán em-
lékoszlopot (1907). A nádor
-oszlop oldalain a Jászkun ke-
rületi címerekkel (3 oldal) és
Pálffy nádor címerével, to-
vábbá egy szép és méltó tábla-

szöveggel. A félgömb dísz le-
hetne korona is, de kun süveg
vagy huszár csákó zárókővel
is elképzelhető. Párhuzam-
ként figyelemre méltó a
Komáromban felállított há-
borús huszárlovak emlékmű-
ve is.

Hagyományteremtéssel, az
avatása verbunkkal, jászkun
találkozóval egybekötve nép-
szerű vonzerőt jelentene vá-
rosunknak. (verbunkos zene-
karok és táncosok találkozó-
ja. részünkről: Kun verbunk)

Avatás időpontja: 2015. má-
jus 6-án, szerdán (egyúttal a
Halasról elszármazottak talál-
kozójával, 4-5 napos városna-
pi programokkal)

Az Ősök tere közepén egy
elhanyagolt vízvételi nyomó-
kút található jelenleg, de a tér
közepe alkalmas lehet, hogy a
nádor emlékoszlop felépül-
jön. 

Esetleg lehetne ivókút is
egyúttal, az Ősök tisztelete
mellett, az ember- és lóitatás
emlékére is, esetleg körforga-
lommal és érintőlegesen gya-
logos átkelőhellyel (zebrával).
gondolkozzuk el rajta és vár-
juk a további javaslatokat, il-
letve az emlékoszlop megva-
lósításához kapcsolódó terve-
ket!

KiskunHalas, 2014. május 16.

LuKácS LáSZLó ELNöK

Kép: Az ónodi országgyűlés emlék-
oszlopa, 1907. Forrás: http://beszela-
marvany.lapunk.hu
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a helyi értéktár részére!
A nádor Klub közéleti közös-
ségünk fő tennivalói közé so-
rolt térségi integrált terület-
és vidékfejlesztési, környezet-
gazdálkodási programok és
intézkedések összehangolá-
sát, illetve megvalósítását to-
vábbra is fő célként határoz-
tuk meg az alsó-kiskunsági
térségben, miként a helyi és
térségi kulturális és védett ér-
tékek megőrzését, a hungari-
kumok számbavételét és pat-
ronálását, a konzervatív kö-
zösségi értékek megbecsülé-
sét. Erőfeszítéseink bizonyára
nem maradtak hatástalanul,
és a nemzeti, cívis együttmű-
ködés körében számos tanul-
ság levonására nyílt alkalom,
az Alsó-kiskunságban élőkkel
folyamatosan fenntartott pár-
beszéd során.

Fontos döntésünk volt,
hogy 2013. júniusában csatla-
koztunk a „Hungarikum
Klub” alapítóihoz, a magyar
nemzeti értékek megőrzése,
védelmezése, gyűjtése, vala-
mint a helyi értéktár létreho-
zására ösztönző közösségi ösz-
szefogására. Miután szemé-
lyesen is részt vettem a hun-
garikumokról szóló törvény
megalkotásában és az elmúlt
években is arra törekedtünk,
hogy a Kiskunság történelmi
önazonosságát a cívis érték-
rend személyes vállalásával
kibővítsük, örömmel csatla-
koztunk a kárpát-medencei
összefogáshoz.

JAVASlAtAinK

Javaslatainkat tudatosan nem
a formális és előírt űrlapon
nyújtjuk be, ehhez az intéz-
ményi háttérrel rendelkezők
technikai és emberi erőforrá-
sát kérjük és igényeljük a ja-
vaslatok kezdeményezőjének
– nádor Klub – feltüntetésé-
vel.

Alapvetően egységes kul-

túrtájnak tekintjük az Alsó-
Kiskunsághoz tartozó telepü-
lések, különösen Kiskun-
Halas egykori határain belül
fellelhető tárgyi, szellemi ér-
tékeket, részben beleértve
mindazokat az elemeket is,
amelyek az elmúlt évszázado-
kon keresztül formálták, gya-
rapították a helyi társadalom
cívis öntudatát, és kitartóan
ragaszkodtak szülőföldjükhöz.
Ehhez a jelen kiváló törekvé-
seit is figyelemmel kísérjük és
támogatjuk.

Az eddig ismert javaslatok
mellett, külön felhívjuk a fi-
gyelmüket a folyamatos gyűj-
tésre, amit a nádor Klub kö-
zössége – együttműködve más
civil szerveződésekkel – a to-
vábbiakban is el fog végezni, a
közzétett programunk alap-
ján. (rövidítve, az indoklások
kihagyásáva. A szerk.)

• kiffer körte

A nádor Klub 2012-ben felhívás-
sal fordult Kiskunhalas és vidékének
településein élőkhöz, hogy a Kiffer
körte 110 év után ismét visszakerül-
hessen a Nemzeti Fajtajegyzékbe.
lukács lászló országgyűlési képvise-
lő, a nádor Klub elnöke 2011-ben
már megkezdte a hatósági egyezteté-
seket, majd egy halasi kertészet bevo-
násával sikerült elérni, hogy a Kiffer
körte fajtavédelemben részesüljön és
mielőbb hungarikummá váljon. A
hatósági eljárásnak költségeit a sike-
res adománygyűjtés után  2013 tava-
szán kifizettük, a Kiffer körte nemes
értékeit megbecsülők körében pedig
számtalan ingyenes oltványt adtunk
át azóta.

• kőkúti csárda
Szegedi út, 20 km-kőnél

rózsa Sándor és betyártársaihoz
köthető egykori csárdahely, Halas
határán fontos találkozási pont volt a
kiskunsági vásározó, utazó népeknek. 

• Polgári olvasó kör
(Kis Kaszinó, * Felsőnádor utca 1.

Jelenleg: Ady Endre utca 3.)

Működésük kezdete: 1838., 1852.,
1863. Saját székházuk 1893-tól mű-
ködött. Elsősorban az egyszerű kö-
zéposztály találkozóhelyeként nép-
szerű és hatékony jelenlétet jelentett

a felvilágosult polgári értékek közve-
títésében. 1919-1932. között id.
nagy Szeder istván, városunk törté-
netírója volt az elnöke.

• 48-as kör
(Eötvös utca 18. Jelenleg: bútorüz-

let) A 48-as Kisgazda-, Földmunkás
és Polgári Párt székháza volt. 

• Szilády Áron Társaság

Az 1993-ban alakult társaság cél-
ja: Kiskunhalas városához kötődő te-
kintélyes személyiségek emlékének,
szellemi örökségének ápolása, az álta-
luk alkotott értékek közkinccsé téte-
le; nemes eszméiknek és a nemzeti
művelődési hagyományoknak méltó
és példaadó képviselete. 

• Péter Dénes életműve

Péter Dénes halasi földbirtokos és
író volt (Kiskunhalas, 1837. szeptem-
ber 15. – Kiskunhalas, 1904. március
16.). 

• nemes Tanács

Az 1979. november 24-én készült
jegyzőkönyv alapján Kamarás istván
és Varga Csaba budapesti szociológu-
sok kezdeményezésére a helyi társa-
dalom jelesebb személyeit összehív-
ták, hogy a város közműveltségével
megismertessék őket, illetőleg vitafó-
rumot rendezzenek a továbblépés ér-
dekében. 

• nagy Szeder István, ifj. a ha-
lasi norma. (Kiskunhalas, 1907.
március 8. – Kiskunhalas, 1994. júli-
us 26.) építészmérnök, politikus,
helytörténész.

• korda Imre életműve

itt született, Halason. 1853–ban,
1882–től 1884–ig mintaszerű vidéki
lapot szerkesztett, a Halasi Újságot. 

• halasi Újság (1882)

A kiskunhalasi járás első nyomta-
tott újságja a Halasi Újság volt, ami
1882-ben jelent meg Korda imre kia-
dásában. 

• csendőr lovaslaktanya, halasi
lovasélet

Az egykori csendőr lovaslaktanya
1912. évtől szolgálta 2000-ig a lovas
határőrizet személyi és tárgyi feltéte-
leit, illetve 1953-tól a BM Határőr
Dózsa SE megalakulásával az éven-
ként megrendezett, május eleji nem-
zetközi lovas díjugrató rendezvénye-
ket is.

• kiskunhalasi lovasbandérium

A Kiskunhalasi lovasbandérium
1997. április 1-én jött létre és hivata-
losan május 1-én 12 alapító taggal
alakult meg. 

• kiskunhalasi atlétikai club
(1902) és röviden a KAC (1902). A
helyi sportélet első meghatározó
klubja a Kiskunhalasi Atlétikai Club
volt 1902-ben. 

• Javaslom, hogy a városi Ifjúsági
Műhely kulturális egyesület (1988-
1995) is kerüljön be a helyi értéktár-
ba és örökítsük meg a rendszerválto-
zás időszakában aktív kulturális kez-
deményezéseinket,pl. A négy év-
szak olvasótábort (1986-1992), a
Műhely napló kulturális folyóira-
tunkat (1989-1995), a MakÁM
Ifjúsági Társaskört (1989-1992),
Pilvax kávéházat 1988-tól, és szám-
talan egyéb kezdeményezésünket, pl.
kiadványok, táncházak, zeneszalon,
koncertek stb.

további levezetés és indoklás nél-
kül is javasoljuk még a következő té-
telek felvételét, leírását közzétenni a
települési értéktárban: 

stázsa-helyek, határkövek
szathmáry sándor Kertbarát Kör,
öregszőlők (egykor seregélyes)
Tanyasi iskolák
Kvártélyház, jelenleg járási hivatal
Városi színház- és moziélet (anno)
Tabán (halasi kéz- és céhművesség)
Bródy Mária csipketervei
Halasi nótakör
Halasi művészeink (diószegi Balázs,
Bodor Miklós, szebényi Imre, Berki
Viola stb. életművei)
Veterán Autósok és Motorosok
Testvértelepülések
díszpolgárok életműve

Javaslatunkkal hozzá sze-
retnénk járulni a kiskunsági
cívis értékrend megújításá-
hoz, ezért kérjük Önöket,
hogy javaslataink alapján, a
helyi értéktárba vegyék fel és
hozzák nyilvánosságra a
nádor Klub által eddig össze-
sített k-unikumokat, hungari-
kumokat, a helyi értékeinket!

KiskunHalas, 2014. június 12.

Lukács László elnök
Nádor Klub

címzettek: a Települési értéktár
Bizottság tagjai. Kiskunhalas
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vÁroSPolITIkaI MUnkaPrograM 2014-2020

halasi látóhatár
KÖzÉlEti, cívis együttmű-
ködésünk fő tennivalói közé
sorolt térségi integrált terü-
let- és vidékfejlesztési, kör-
nyezetgazdálkodási progra-
mok és intézkedések össze-
hangolását, illetve megvalósí-
tását alapvetően fő célként
határoztuk meg, miként a he-
lyi és térségi kulturális és vé-
dett értékek megőrzését, a
hungarikumok számbavételét
és patronálását, a konzervatív
közösségi értékek megbecsü-
lését. Azt tartjuk az egyik leg-
fontosabb feladatunknak,
hogy a művelt polgári életmód-
ra irányuljon minden tevékeny-
ségünk, ami az egyén és a kö-
zösség érdekét egyaránt szol-
gálja, vagyis a közjó érték- és
mértékadó programját képvi-
seljük. 

A nádor Klub Látóhatár
2020 munkacsoportja össze-
állította és az alábbiakban be-
mutatja várospolitikai mun-
kaprogramját, amivel Kiskun-
halas és vidéke megőrizheti az
elmúlt évzázadok során fel-
halmozott társadalmi, gazda-
sági erőforrásait, a térségköz-
ponti szerepét megerősítheti,
továbbá a következő évekre
egyértelmű cselekvési progra-
mot nyújt a polgári együttmű-
ködésben résztvevő közéleti
szereplőknek.

A munkaprogramba be-
vontuk és figyelembe vettük
az elmúlt 10 év során előké-
szített, széles körben egyezte-
tett, a szakmai tanácsadók ál-
tal elemzett fejlesztési terve-
ket. Figyelembe vettük a vá-
roslakók elvárásait és jogos
felvetéseiket, a civil közössé-
gek ezernyi törekvését és szá-
mos társadalompolitikai,
nemzetstratégiai célkitűzést.

A „Halasi látóhatár“ vá-
rospolitikai munkaprogram

minden városlakó személyes
életét és a közösséghez való
tartozását meghatározó szem-
lélet-program, amely alapve-
tően a tisztességes emberi ér-
tékekre épül. 

Az alábbiakban leírt város-
politikai munkaprogram ki-
lenc cikkelye alapján, a kö-
vetkező 5 évben jelentős vál-
tozásokat szeretnénk elérni
Kiskunhalason és az Alsó-
Kiskunságban.

i. CiKKElY
lÉtBiztonSág,
CSAláDJogoK

(1) A családvédelemben
együttesen jelenjen meg az ál-
lami és az önkormányzati
szintű, szociális és informális
segítségnyújtás családbarát
civil felügyelete. (2) Az idős-
korúak teljes körű ellátása ér-
dekében egységes járási ha-
táskörű intézmény működjön,
melynek önkéntes szakmai
segítésébe az érdekelt társa-
dalmi szervezetek is bevonás-
ra kerüljenek. (3) népjóléti
megállapodásokkal kell segí-
teni azokat a családokat,
amelyeket a lakáshitel kamat,
a rezsiköltségek drasztikus
megemelése – önhibájukon

kívül esően – adósságcsapdá-
ba taszított. 

A helyi rendeletek megal-
kotásával átfogó (a) vagyon-
és lakásgazdálkodást, (b) köz-
területek és játszóterek hasz-
nálatát, valamint gondozását,
(c) a kulturális szolgáltatások
tekintetében: a szórakozóhe-
lyek erőszakmentes műsor-
szolgáltatását, (d) helyi sajtó-
ban kiemelt figyelmet, (e) a
gyermek-üdültetést, illetve
gyermek-rendezvények támo-
gatását, (f) hathatós ifjúsági-
és tömegsport fejlesztő intéz-
kedéseket, (g) az egészségvé-
delem körében: a dohányzás,
az alkoholizmus, a drogfüggő-
ség, a zaj, a pszichés zavarok,
járványok, az abortusz elleni
cselekvési tervek kidolgozá-
sát, (h) az óvodák, bölcsödék,
iskolák, orvosi rendelők és a
védőnők tevékenységét tá-
mogató szűrővizsgálatok
rendszerét, (i) jól működő is-
kolák és szakképzés elősegíté-
sét, (j) az értelmiségi csalá-
dok letelepedését, munka- és
lakásközvetítését segítő ügy-
nökség működését, valamint
a kulturális, szakrális öröksé-
günk védelmét igényeljük!

ii. CiKKElY
JÖVEDElMi ViSzonYoK,

KÖztErHEK

(1) A foglalkoztató, mun-
kahelyteremtő programokkal
az egyén és családjának meg-
élhetését elősegítve, az általá-
nos közterheket és a hivatali
ügyintézések időtartamát kell
csökkenteni. (2) A kiegészítő
jövedelmek méltánytalan el-
osztása miatt, illetve annak
átalakításához újra kell ter-
vezni a helyi társadalmi mo-
dellt, főleg a családokra, a
munkaképes, termelő ténye-
zőkre támaszkodva. 

A helyi rendeletek megal-
kotásával: (a) a temetkezési,
kegyeleti ügyek kiemelt tá-
mogatását, minőségi ellenőr-
zését (b) ösztöndíjalap (mű-
vészeti, tanulmányi) bővíté-
sét (c) tanszertámogatást (d)
üdültetési támogatást, (e)
kedvezményes gyermekruhá-
zati üzletek, s diszkont ruhá-
zati és élelmiszer ellátást igé-
nyeljük, és kedvezményes vá-
roskártyát kellene bevezetni
Halason!

iii. CiKKElY
tElEPÜlÉSFEJlESztÉSi,

gAzDálKoDáSi 
rEForMoK

(1) Elő kell segíteni a tele-
pülések közgazdasági, költ-
ségvetési folyamatainak, a
közintézményeink alapmű-
ködését, az érintett népesség
létbiztonságát, anyagi és szel-
lemi javainak gyarapodását.
(2) Figyelemmel kell kísérni a
nemzetgazdaság működését, s
a térségi sajátosságoknak
megfelelő, fenntartható köz-
gazdasági stratégiát kell elő-
készíteni és megvalósítani.
(3) Felül kell vizsgálni a helyi
ingatlanpiac hátrányos hatá-
sait, törvényességét, és az
okozott károkat is fel kell tár-
ni. (4) A helyi piaci és állami
hitelek elérhetőségét, nyilvá-
nosságát kell világossá tenni
mindenki számára. (5) Az ál-
talános munkahelyteremtés a
legfontosabb gazdasági és tár-
sadalompolitikai feladat,
ezért nagyon fontosnak tart-
juk a mezőgazdasággal, külö-
nösen a kertgazdasággal és ál-
lattartással összefüggő köz-
munkák meghirdetését, a
pusztuló tanyák hasznosítá-
sát, az önellátás fokozását. (6)
A külföldi befektetőknek
adott önkormányzati kedvez-
mények a hazai befektetőket
is meg kell, hogy illessék. 
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(7) A vállalkozások helyi
adóterheit tovább mérsékel-
ni, 30 mFt bevételi forgalom
alatt iparűzési adómentesség.
(8) A mezőgazdasági haszno-
sításra alkalmas házikertek
művelését ösztönözni kell. (9)
Fontos: a vásárterek és pia-
cok korszerűsítése, az orszá-
gos vásárok rendszeressé téte-
le. (10) Stratégiai és kiemelt
fejlesztési programok (közút,
vasút, csatorna, vízhálózat,
alternatív erőforrások, élővi-
zek megtartása stb.) megvaló-
sítása érdekében szoros
együttműködést kell kialakí-
tani a térség, a járás települé-
sei között.

A helyi rendeletek megal-
kotásával: (a) a belvárosi par-
kolási díjak megszüntetését;
(b) a csendrendelet szabály-
sértőinek bírságolását, (c) a
vendéglátóipari szeszforga-
lom, szórakoztató ipar, az ide-
genforgalmi, a hirdetési juta-
lékok és járulékok átgondolá-
sát igényeljük!.

iV. CiKKElY
MunKAVállAláS

(1) Egyértelműen meg kell
határozni az önkormányzatok
felelősségvállalását az egész-
ségügy, a kultúra, az oktatás
és a kommunális szolgáltatá-
sok területén. (2) Egyértel-
művé kell tenni az államilag
garantált ingyenes orvosi
alapellátásokat és szűrővizs-
gálatokat, fejleszteni kell a
kórházi ellátást. (3) növelni
szükséges a tehetséges és
eredményes diákok ösztöndí-
jas oktatását. (4) A közműve-
lődési, a közjót szolgáló díj-
mentes alaptevékenységek
fokozottabb támogatását igé-
nyeljük. (5) A tudományos
kutatómunkát és az alkalma-
zott szakmai munkát kiemel-
ten ösztönözni szükséges.

A helyi rendeletek megal-
kotásával: (a) részmunkaidős
alkalmazások: kedvezménye-
zett közhasznú munkavállalá-
sokat, pl. a járdák, utak építé-

sét, az ivóvízellátás korszerű-
sítését, a lakásfelújítást, (b) a
munkához való alapjog érvé-
nyesítése érdekében: a köz-
munkákat (parkosítás, takarí-
tás, festés, karbantartás) kell
meghirdetni (c) és a csökkent
munkaképességűek program-
ját, szakképzését, (d) eszköz-
kölcsönzőhelyek, olcsó szál-
láshelyek kialakítását (albér-
let) igényeljük!

V. CiKKElY
ÉrDEKVÉDElEM,

ÉrDEKEgYEztEtÉS,
CiVil tárSADAloM

(1) Az érdekvédelem, az ér-
dekegyeztetés egészét intéz-
ményesített formában, meg-
felelő garanciákkal egységes
rendszerbe kell foglalni. (2) A
munkavállalói és érdekképvi-
seleti jogokat is meg kell erő-
síteni. (3) A munkavállalói
jogok és az állampolgári jogok
érvényesíthetősége érdeké-
ben szükséges támogatni a
helyi jogi, információs és ta-
nácsadó szolgáltatói hálózat
kialakítását. (4) Az érdek-
centrumok mentén szervező-
dött civil szakértőket be kell
vonni a rendelettervezetek
előzetes véleményezésébe. (5)
A civil szervezetek elhelyezé-
sét, működési helyének alkal-
mas szolgáltatóházakat fenn
kell tartani, és pénzügyi tá-
mogatottságukat azonos el-
vek szerint kell szabályozni.
(6) átfogó környezetvédelmi
és környezetgazdálkodási
stratégiát kell kialakítani, az
Alsó-Kiskunság zöldterületei-
nek, pihenőövezeteinek fej-
lesztése érdekében.

A helyi rendeletek megal-
kotásával: (a) az ifjúsági- és
gyermektanács bevonását (b)
a társas-polgári, civil közössé-
gek, művészeti csoportok,
sportegyesületek fokozott se-
gítését évente legalább 5
mFt-os alapösszeggel, (c) a fe-

lekezetek karitatív munkájá-
nak támogatását, (d) a felnőtt
(iskolán kívüli foglalkozások)
művelődés széleskörű ellátá-
sát (e) a ún. civil ünnepek, pl.
anyák napja és a gyermeknap
kiemelt támogatása (f) a ven-
déglátás területén a hungari-
kumok előtérbe helyezése, a
kulturális örökségeink s ide-
genforgalmi látnivalóink nép-
szerűsítését igényeljük!

Vi. CiKKElY
KÖzBiztonSág

(1) A bűnözés visszafogása
érdekében összehangolt fellé-
pést tartunk szükségesnek a
helyi rendőrségtől. (2) A
nagy értékű gazdasági bűnö-
zést, a korrupciót minden esz-
közzel ki kell szorítani telepü-
léseinkről. (3) Az önkéntes
szervezetek közbiztonságot
szolgáló tevékenységét és tá-
mogatását egységes elvek sze-
rint kell szabályozni. (4) Az
őrzővédő szervezetek és egyéb
önkéntes alakulatok műkö-
dését is felül kell vizsgálni,
mert tevékenységükkel nem
korlátozhatják az állampolgá-
ri és emberi jogokat. (5) A
polgárőrség, mezőőrség meg-
erősítését szorgalmazzuk, (6)
Körzeti rendőrőrs felállítását
szorgalmazzuk a város déli ke-
rületeit szolgálva.

A helyi rendeletek megal-
kotásával: (a) a vagyonvédel-
mi-közbiztonsági intézkedé-
sek kiszélesítését (b) a cigány
és egyéb nemzetiségi önkor-
mányzatok terveinek és prog-
ramjainak támogatását, (c) a
polgárőrségek, mezőőrségek
hathatós helyi segítését igé-
nyeljük!

Vii. CiKKElY
KÖzigAzgAtáS,

ÖnKorMánYzAt

(1) Akár helyi népszavazás
által megerősítésre váró stra-
tégiai településfejlesztő prog-

ramot kell előkészíteni. (2) A
helyi képviselők jogállásával
összefüggő, a képviseleti de-
mokrácia választói garanciáit
biztosító nyilvános fórumokat
kezdeményezünk. (3) A de-
mokrácia, a nép által közvet-
len módon gyakorolható ele-
meit kibővítjük a társadalmi
nyilvánosság eszközeivel. (4)
A közérdekű adatokat – tör-
vényes keretek között – hi-
ánytalanul nyilvánosságra
kell hozni!

A helyi rendeletek megal-
kotásával: (a) a hivatali mun-
karendek újraszervezését, (b)
a települések belső- és külső
adósságkezelését, fejlesztés-
politikáját (c) a közintézmé-
nyeink fenntartását és mű-
ködését segítő programok ki-
dolgozását, (d) a közalapítvá-
nyok működésének átszerve-
zését és a közhasznú megálla-
podásokkal ellátható felada-
tok kijelölését igényeljük, (f)
és a kormányzati hivatali egy-
ségek egyetlen közös épületbe
való költöztetéséhez segítsé-
get nyújtunk!

Viii. CiKKElY
KÜlKAPCSolAtoK,

PArtnErSÉg

(1) Az eddig kötött partne-
ri megállapodásokat úgy kell
módosítani, hogy a települé-
sek jogos érdekeit és elvárása-
it is tükrözzék. (2) A térség
stratégiai értékeinek (fürdő-
hely, gyógy-idegenforgalom)
megmentése érdekében be-
fektető menedzser – marke-
ting - szervezetet kell működ-
tetni. (3) Az Európai unióval
és más nemzetközi szerveze-
tekkel együttműködve, új pá-
lyázati források feltárásával,
az európai programokban
(csereüdültetés, kistérségi be-
fektetések, kertészeti, kisvál-
lalkozói szolgáltatások) kell
részt vállalnunk. (4) Alapve-
tő cél, a partnervárosok, a
külhoni gyülekezeti kapcsola-
tokban érintettek összekap-
csolása a nemzetrészekben lé-
vő turisztikai-fejlesztési köz-
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pontokkal, az oktatási-kultu-
rális-gazdasági kapcsolatok
erősítése érdekében.

iX. CiKKElY
A DEMoKráCiA

gArAnCiái, A HElYi
SAJtÓ

(1) Korlátozni kell a helyi
sajtó, kiadói és terjesztői mo-
nopóliumok kialakulását. (2)
ugyanakkor minden média-
formából legalább egyet a
közszolgálati elv alapján kell
működtetni a térségben. (3)
Az esélyegyenlőség alapján, a
demokratikus garanciákat ki
kell terjeszteni az oktatás, a
kultúra, az egészségügy, sport
és a közbiztonság területére
is. (4) A társadalmi, civil
kontroll folyamatosságát és
nyilvánosságát is segíteni kell. 

A helyi rendeletek megal-
kotásával: (a) helyi újságot és
más médiafelületeket segítő,
közérdekű kiadványok megje-
lenését; (b) a nagybefektetők
részéről tanácsadó testület
működését, (c) rendszeres la-
kossági fórumokat, közmeg-
hallgatásokat (negyedéven-
te); (d) kerületi, utcai bizott-
ságok bevonását; (e) képvise-
lői panaszirodát (f) a korrup-
ció-gyanús ügyek felderítését
és elszámoltatását igényeljük!

HAJrá HALAs!

MUnkaTerv ‘21 
haSznoS ProjekT-

Terv ékeS renDben

gAzDASágFEJlESztÉS

1. Évente felülvizsgáljuk az
iparűzési és vállalkozásokat
érintő helyi adókat annak ér-
dekében, hogy egységes gaz-
daságélénkítő programot hoz-
zunk létre új munkahelyeket
teremtve. A teljes kommuná-
lis adóbevételt (évi kb. 50
millió Ft-ot) a városlakók ál-
tal jelzett panaszok orvoslásá-
ra fordítjuk, a helyi képvise-
lők  javaslatára. A belváros
parkolási díjfizetését meg-
szüntetjük!

2. Folyamatosan ösztönöz-
zük az iparterületekre irányu-
ló telephelyfoglalásokat – 10
éven belül elkészül a várost az
iparterületek felől elkerülő 53-
as főút, és 2 éven belül megva-
lósul a gyorsforgalmi, dupla pá-
lyás vasúti felújítás – a volt
Szegedi-úti tüzérlaktanya
nemzetközi agrárlogosztikai
központtá fejlesztése és más
kihasználatlan vállalkozói te-
rületekre befektetőket kere-
sünk inkubátorház, kereske-
dőház létrehozásával, a hatá-
ron átnyúló és határmenti
infrastrukturális, infokommu-
nikációs fejlesztések, közös
üzleti szolgáltatások és logisz-
tikai szolgáltatások fejlesztése
érdekében, továbbá a helyi és
térségi gazdálkodók, vállalko-
zók piacra jutásának támoga-
tására, amely elősegíti a lete-
lepülést.

3. Az ökogazdálkodás ré-
vén megtermelt javak helyi
feldolgozóiparának kiemelt
támogatása, pl. fafeldolgozás,
juhfeldolgozás, juhtej-feldol-
gozás.  tároló-, hűtő-tároló-,
kiszerelő-, csomagolókapaci-
tások kiépítésének, illetve bő-
vítése a különböző integráci-
ós formák (tÉSz-ek, szövet-
kezetek) kialakításával össze-
kapcsolva, a helyi termékpiac
népszerűsítése.

gYÓgYáSzAt,
turizMuS

4. A Semmelweis Kórházzal
együttműködő rehabilitációs
gyógyászati, szabadidős és ok-
tatási központ és szálloda fej-
lesztése keretén belül, egy 25
méteres fedett tanmedencét
építünk a strand (területé-
nek) bővítésével, továbbá lát-
ványcsúszdát is kap a fürdő,
télen pedig buborékot az 50
méteres kinti medence.

5. A Halasi Csipke, mint
hungarikum imázsának fenn-
tartása, helyi tourinform iro-
da létesítésével, a városmar-
keting koordináció erősítésé-
vel. Helyi pénzt vezetünk be a

kiskunsági-együttműködés
keretében, amellyel a tájegy-
ség hungarikumainak (csipke,
kiffer, bor, lovasélet, gyógyvíz
stb.) menedzselését segítjük
elő. A városi és a honismereti
nevezetességek, intézmények
az interneten és rendszeres
kiadványokban történő meg-
jelentetését a kiskunsági tér-
séggel összehangoltan szeret-
nénk elvégeztetni.

6. A helyi gasztronómia ha-
gyományaira és a borkultúrá-
ra épített turisztikai törekvé-
sek megvalósulásának előse-
gítése, a lovasélet szervezetei-
nek támogatása, a lovasta-
nyák megerősítését elősegítő
állami programok kezdemé-
nyezése. A falusi, tanyasi tu-
rizmus, illetve az ökogazdál-
kodás támogatása.

7. Az országos védettségű
természeti területek (pirtói
homokbuckák, Fejeték-mo-
csár, Kunfehértói holdrutás
erdő stb.) és a műemléki vé-
delem alatt álló a régi refor-
mátus temető megismerteté-
se, tanösvény program végre-
hajtásával, helyi jelentőségű
turistautak jelzésekkel való
ellátásával.

KÖzlEKEDÉS,
KÖzMŰVEK FEJlESztÉSE

8. Belterületi útszakaszok
szilárd útburkolattal való ellá-
tása, a kapcsolódó közműhá-
lózat megújítása a Sóstó-
Kistelek lakóterületen, to-
vábbá folytatódna a járda-
program megvalósítása és a
belterületi kerékpárúthálózat
bővítése, pl. Jókai utca men-
tén.

9. A Kossuth és Alkotmány
utcák összekötésével kivezet-
jük a forgalom javát a belvá-
rosból, de indokolt a városhá-
za előtti kereszteződés kis-
körforgalmi rendjének kiala-
kítása.

10. lerövidülve épül to-
vább a nyugati elkerülő út. A

Csokonai és a Kazinczy utcá-
kig visszük el a Dong-éri utat a
Jókai torkolatig. így a Kertvá-
rost és a Felsővárost 2 úttal, ip-
szilon kapcsolattal kötjük össze
belátható időn belül.  

11. Külterületek vezetékes
vízhez juttatása, tartós és
rendszeres útkarbantartása
érdekében állandó műszaki
szolgálat kialakítását tervez-
zük a Halasi Városgazda zrt.
keretén belül, melynek fel-
adata lenne a komplex felszí-
ni vízelvezető-hálózat teljessé
tétele, a hálózat üzemelteté-
séhez szükséges gépek és be-
rendezések beszerzése, felszíni
vízvisszatartási program a ta-
lajvízszint emeléséhez és ön-
tözéshez, valamint a szenny-
víznek az ásott kutakba tör-
tént bevezetésének megszün-
tetése, továbbá a megtisztí-
tott szennyvíz felhasználása a
Sóstó és a Fejeték vízután-
pótlásában.

12. geotermikus energia
hasznosítása a közintézmé-
nyek és a távfűtött lakótele-
pek energia ellátásában, első-
sorban a Fürdő komplexum-
ban, majd egyéb közintézmé-
nyekben, és hozzásegítjük a
társasházakat az önálló fűtési
rendszerekre történő átállás-
hoz, a korszerűsítő pályázatok
szakmai véghezviteléhez.
további feladat a biomassza,
biogáz és szélenergia, továbbá
energiafű felhasználásával
üzemelő erőművi kapacitások
kiépítésének megtervezése és
létrehozásuk ösztönzése.

zÖlD KÖrnYEzEt,
VároSKÉP ÉS
KÖztErÜlEt

13. Csetényi Emlékpark
rendezésével, körülhatárolá-
sával, a zöld városrész urba-
nisztikai fejlesztését kidolgoz-
zuk a vízmegtartásra kon-
centrálva. Fontos célkitűzés a
Dong-ér-völgyi zöldfolyosó (a
Baptista templomtól Sóstóig)
rekreációs területének meg-
őrzése és fejlesztése, pl. kis-
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vasút, skanzen; a városrészek
zöldterületeinek gyalogos és
kerékpáros összekötése, lige-
tes fásítás, a Sóstó pihenő-
park és szabadstrand fejleszté-
se.

14. Az Erzsébet királyné tér
a városközpont új pihenő-
parkja, fontos a Kertváros fe-
lé vezető gyalogos és kerékpá-
ros összekötő kapocs fejleszté-
se. A városképre jellemző ki-
sebb terek pihenő célú átala-
kítása, kialakítása, fejlesztése,
pl. Kálvin tér, rákóczi tér,
Szentgyörgy tér, Kanizsa tér,
Ősök tere, Mázsa utca, Kazal
utca stb. lakótelepek parko-
sítása, illetve a meglévő par-
kok megújítása, a zöldfelüle-
tek rehabilitációja, városon
belüli növénytelepítés, város-
kert létesítése.

15. Az önkormányzati tu-
lajdonú intézmények, lakások
felújítása, korszerűsítése, aka-
dálymentesítése, az elektro-
mos érintésvédelem ellenőr-
zése, elektromos szerelés szab-
ványosítása, a gépészeti be-
rendezések rekonstrukciója,
az energiahatékonyság javítá-
sa, a fűtési technológiák kor-
szerűsítése és hőszigetelés
uniós és állami programok tá-
mogatásával.

16. Helyi környezetvédelmi
kezdeményezések segítése, a
sikondai  és balatonakali ifjú-
sági tábor átépítése, bővítése
és felújítása az országos turisz-
tikai programok és elvárások
szerint.

17. A közterületfelügyelet
és mezei őrszolgálat technikai
eszközparkjának fejlesztése,
24 órás szolgálat megvalósítá-
sa. A köztéri kamerarendszer
és diszpécserszolgálat kiépíté-
se, működtetése. A közbiz-
tonsági ismeretterjesztés,
drogprevenciós, ifjúságvédel-
mi programok támogatása.

VároSi KultÚrA,
SPort ÉS

KÜlKAPCSolAtoK

18. A városi kiállítóhelyek,
gyűjtemények infrastrukturá-
lis fejlesztése, Pr tevékenysé-
gek támogatása  a thorma
János galéria festményei és a
Bay-gyűjtemény 250 m2-es ki-
állítóhelyet kapnak a gazda-
sági Palota (régi Posta) épüle-
tében vagy múzeumbővítéssel
oldjuk meg  közgyűjteménye-
ink bemutatását. A nagy-
Szeder emlékház és az egyko-
ri 48-as kör kulturális és kö-
zösségi célok érdekében a vá-
roshoz kerülnek a Polgárok
Háza (Ady u. 3.) civil közös-
ségeknek adjon majd helyet.
Fontos feladat marad a kultu-
rális értékmegőrzés és érték-
teremtés támogatása, nép-
szerűsítő programok szervezé-
se, kiadványok készítése. Újjá
kell építeni a Sáfrik-féle szél-
malmot.

19. Stratégiai cél, hogy a
Kiskunsági Konferencia Köz-
pont (városi és térségi kultu-
rális, ifjúsági és képző cent-
rum) kialakításával a halasi
szüret és a városi redemptios
rendezvények kiemelt figyel-
met kapjanak, miként a
Kiskunsági Művésztelep (Cu-

mania Campus) létesítése,
művészeti táborok szervezése,
és a tehetséggondozás támo-
gatási rendszerének (ösztön-
díjak) bővítése is.

20. A jellemző versenysport
és a szabadidősport támogatá-
sa a meglévő sportlétesítmé-
nyek korszerűsítése, bővítése
révén, új sportágak gyakorlá-
sára alkalmas pályák kialakí-
tása. A dél-alföldi lovasköz-
pont kialakítása a jelenlegi
helyén vagy a térségben, vagy
a Fazekas utcai arénába köl-
tözhet a halasi labdarúgás a
közösségi sportközpont fej-
lesztésével. Műanyag (rekor-
tán) burkolatot kap a
Kossuth utcai Vári-sportpálya
a tavaszi-őszi tömegsportigé-
nyek kielégítésére. Új városi
és térségi sport- és szabadidő-
centrum kialakítása, az edző-
teremként és öltözőként szol-
gáló épület átalakítása, fej-
lesztése, a sportszálló kialakí-
tása is sorra kerül. Biztosítjuk
a férfi és a női kézilabda után-
pótlás jövőjét egy normatív
alapú városi támogatási rend-
szerrel.

21. Határon átnyúló
együttműködési testvértele-
pülési kapcsolatok (kulturá-
lis, társadalmi, intézményi,
gazdasági) kiépítése, pl. a
Szeged-Szabadka-Kiskunha-
las és ösztönzése. Új partne-
rek bevonása.

A HAlASi látÓHA-
tár várospolitikai munka-
program egyesíti az elmúlt év-
tized megoldatlan szakmai,
társadalmi törekvéseit, ren-
dezi és cselekvési program-
ként rögzíti a legsürgetőbb
tennivalókat, amit a közéleti
szereplőknek kell megoldani-
uk a következő években.
Ehhez a közös alkotó és kép-
viseleti munkára hívom
mindazokat, akiknek fontos
szülővárosunk és térségünk
fejlődése, demokratikus jövő-
képünk, nemzeti és helyi érté-
keink megbecsülése!

Az elmúlt időszakban
Kiskunhalas Város alpolgár-
mestereként és a Bács-Kiskun
megyei Önkormányzat tagja-
ként (2006-2010), majd
Kiskunhalas és vidékének or-
szággyűlési képviselőjeként
(2010-2014) számtalan fej-
lesztési program megalkotásá-
hoz és megvalósításához se-
gítséget nyújthattam. 

Az elmúlt 8 év közel 15
milliárd forint értékű beruhá-
zása valóban korszakváltó
időszak volt Kiskunhalas vá-
ros fejlődése tekintetében és
személyes életemben is. Az el-
ért eredményeket sem szeret-
ném elveszteni, de folytatni is
szükséges volna az elkezdett
munkát, ezért készült el a
HAlASi látÓHAtár vá-
rospolitikai munkaprogram.

KiskunHalas, 2014. május 6.
Jászkun emléknap, 
Kiskunhalas város napja.

Lukács László, elnök
Nádor Klub

A további javaslatokat, támogató
nyilatkozatát küldje el a címünkre!
E-mail: nadorklub@mailbox.hu
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SziláDY áron tárSASág

Délvidéki legáció
Akiadott előzetes

p r o g r a m u n k n a k
megfelelően, 2014.

szeptember 6-án, szombaton
egész napos társasági legáci-
ót szervezünk bácsfekete-
hegyre és környékére.

inDuláS: reggel 8 órakor
autóbusszal a Szilády áron
református gimnázium mel-
lől (gimnázium utcai oldal-
ról). Célunk: Bácsfeketehegy
és környéke látnivalóinak és
közösségi értékeinek megis-
merése. Érvényes útlevelét
vagy arcképes személyi igazol-
ványát kérem, hogy hozza
magával! legációs utunk so-
rán közös ebédet szerveztünk,
de azért azt tanácsolom, hogy
egy-két szendvicsről szíves-
kedjen előre gondoskodni!
Útvonal: Kiskunhalas –
Szabadka – Bácsfeketehegy –
topolya – Bácskossuthfalva –
Szabadka – Kiskunhalas.
távolság: kb. 220 km.
Hazaérkezésünk: kb. 19 órára
várható. 

bÁcSfekeTehegy

Délvidéki (bácskai) település
Kishegyes községben, a nem-
zetközi autóút mentén. 1785-
ben 963 lélek telepedett ide
Kunhegyesről. lakosainak
száma 2001-ben: 4526 (ebből
2775 magyar, 759 szerb, 682
montenegrói és 310 egyéb);
vasútállomása, posta- és táv-
íróhivatala van, kiépített víz-,
villany- és telefonhálózata

van. gazdasága: földművelés,
állattenyésztés, vendéglátó-
ipar, kisipar. Vállalatai: me-
zőgazdasági birtok, földmű-
ves-szövetkezet, cipőgyár, ke-
reskedelmi vállalat (ezek
nagy része a közelmúltban
privatizáció során magánkéz-
be került). Civil szervezetei:
testvériség Művelődési
Egyesület, gazdakör, zöld
Dombok – Közösség- és
Környezetfejlesztési szervezet,
izida Anya- és gyermekvé-
delmi társulat, Katicabogár
nagycsaládosok Egyesülete,
Hestia – nők Egyesülete,
ifjúsági Egyesület (udruženje
mladih). Sportegyesülete:
Jadran (Adria). 

A lakosság zöme vallását
tekintve református, de élnek
még itt római katolikusok, or-
todoxok (pravoszlávok), na-
zarénusok, pünkösdiek, ad-
ventisták, hitgyülekezetesek,
sőt mohamedánok is. A falu-
ban három templom és há-
rom imaház működik. A kis-
kunhalasi református egyház-
község testvérgyülekezete.

bÁcSkoSSUThfalva

Az évszázadok során hol be-
népesült, hol meg elnéptele-
nedett ez a terület. Az 1971-
es években kedvenc területe
volt ez a régészeknek, akik
ásatások során tárták fel az
igen nagyra becsült leleteket.
legutóbb 1786-ban települt
újra a falu. Akkor 334 jász és
kun család költözött ide a

nagykunságból: Karcagról,
Jászkisérről és Kunmadaras-
ról. Az új hazát létesítő ősök
első dolga a templom és az is-
kola létrehozása volt. Már
idefele jövet nagykörösön ta-
nítót is felfogadtak. Az akkori
otthonalapítók reformátusok
voltak, később katolikusok,
még később pedig zsidó vallá-
súak is jöttek a faluba. A falu-
alapítást követően dinamiku-
san fejlődött a település.

Az eseményekben igen
gazdag múltat folyamatosan
kutatják a lelkes helytörténé-
szek, abban reménykedve,
hogy az összegyült adatokból
elkészülhet a település átfogó
monográfiája is.

Helységünk nevét az évszá-
zadok során sokféleképpen ír-
ták. Mintegy húsz változatát
lehetne felsorolni. A történet
az avar kori településektől
kezdődik: okor, omár, majd
omárica, omaricsa, omoro-
vics, omarocsa. A török
időkben bukkant fel az omo-
rovica névváltozat. Ehhez ha-
sonló változatok egészen a
századfordulóig szerepeltek:
omorovicza, Bács-omoro-
vicza, Ómorovicza. 1907-től
Kossuthfalva, 1912-től pedig
Bácskossuthfalva volt a falu
hivatalos neve. A Szerb-
Horvát-Szlovén királyság kez-
detétől Stara Moravica. A
második világháború ideje
alatt Bácskossuthfalva, a ha-
tármódosítást követően pedig
szerbül Sztara Moravica, ma-
gyarul Ómoravica, vagy Mo-
ravica. A Magyar nemzeti
tanács döntése értelmében
2003 óta ismét a Bácskos-
suthfalva név van hivatalos
használatban.

Az alig hatezer lakosú falu
Észak-Bácska egyik „legma-
gyarabb“ települése. Az utób-
bi néhány év eseményei azon-
ban némileg megváltoztatták
a lakosság nemzetiségi össze-
tételét, ugyanis mintegy 300

szerb nemzetiségű települt a
faluba, azzal a szándékkal,
hogy itt alakítsa ki új ottho-
nát.

A lakosság lélekszáma ál-
landóan csökken. A település
történetében 1931-ben lak-
tak itt legtöbben: összesen
8034 személy. A későbbiek
során 6-7 ezer lakosa volt a
településnek. Az utóbbi nem
egészen két évtizedben vi-
szont számottevő a népesség
számának visszaesése. A
2002-ben megtartott nép-
számlálás alkalmával már
csak 5781 lakost írtak össze.
Hosszútávon megfigyelhető a
háztartások számának növe-
kedése, ami az életkörülmé-
nyek viszonylagos javulására
enged következtetni.

közöS kölTSégek:
3.000 forint, amely az 

autóbusz és a közös ebéd 
költségeit is tartalmazza. 

JElEntKEzÉS: 2014. au-
gusztus 20-ig, előjegyzéssel
Kissné Erika tagtársunknál
(20/465-2300), vagy szemé-
lyesen a lelkészi Hivatalban
(munkanapokon: 7:30 -
12:00, 15:00 - 17:00 óráig), a
közös költség egyidejű befize-
tésével. 

Házigazdáink lesznek a tele-
pülések egyházi és világi elöl-
járói. Buszvezető: vercz
József. 

Lukács László elnök



„Nemessé a király tehet
valakit, de székellyé csak 

az Isten...”

A székely apostol…

nYirŐ JÓzSEF (Székely-
zsombor, 1889. július 28. –
Madrid, 1953. október 16.),
erdélyi magyar író, katolikus
pap, újságíró. Művei elsősor-
ban az erdélyi magyarság mű-
velődéstörténeti és történel-
mi kérdéskörében helyezked-
nek el. Szókimondó, a kora-
beli politikai helyzettel szem-
beforduló magatartása miatt
menekülnie kellett romániá-
ból, majd Magyarországról is.
Művei publikálását és bármi-
lyen nyilvánosságra hozatalát
a román és magyar kommu-
nista rendszer betiltotta.
nyirő Józsefet, akárcsak Wass
Albertet a román kommunis-
ta kultúrpolitika háborús bű-
nösnek bélyegezte több évti-
zeden keresztül. Jelenleg
mindkét író esztétikai értéke-
it elismerte az irodalomtörté-
neti kutatás. 

nevezetesebb művei: Jézus-
faragó ember, (novellák),
Sibói bölény, (tört. regény).
isten igájában, (önéletrajzi
regény), Kopja-fák, uz
Bence, Székelyek, Havasok
könyve, (novellák), Madéfal-
vi veszedelem, (tört. regény).
A Jézusfaragó ember dramati-
zált alakját, valamint a
Madéfalvi veszedelemből írt
Az új hazát a nemzeti
Színház, Júlia szép leány c.
művéből készült operát pedig
ottó Ferenc zenéjével az
operaház mutatta be. Művei
közül néhányat idegen nyel-
vekre is lefordítottak és meg-
filmesítettek. nyírő József az
i. világháború utáni erdélyi
irodalom egyik legjelentő-
sebb, legegyénibb hangú kép-
viselője.

A 125 esztendeje született
nyirő József tiszteletére a
Szilády áron társaság, a
nádor Klub és az Erdélyi
Csillagok irodalmi Egyesület,
továbbá a Vashatos Kft.
gasztronómiai utazást és bor-
kostolót rendez irodalmi és
művészeti programokkal. 

közreműködnek: gerner
csaba színművész és Tallér

edina írónő, valamint a
Mentés Másként Trió

(Szeged)

Díszvendég: nyirő k. judit
főtámogató: dr. kövér
lászló, az országgyűlés

elnöke

Későn volt. A csillagok is fárad-
tak voltak, s úgy ültek az égbe-
nyúló hegyek fáin, mintha piros
madárkák szállottak volna rá-
juk éjjeli nyugodalomra. Az ég
Isten összeráncolt, borús homlo-
kának látszott. (Nyirő József:
uz Bence részlete)

*
- Aki nem hisz, az ne prédikál-
jon! 
- Miben higgyek, apám? 

A csontos, immár a halál felé
fordított arc felfénylik. 
- Abban, amiben eddig nem hit-
tél... Nem az emberben, mert az
emberek esendők, változéko-
nyak és gyengék, hanem a föld-
ben, hegyekben, völgyekben, a
fölöttünk levő égboltban, mert
az nem távozik el innen soha. A
fák nem futnak el a helyükről
hűtelenül és akármilyen válto-
zás legyen, mindig ugyanazok
maradnak... Osztán a föld alatt
is emberek vannak! Hogy halot-
tak? Hát aztán? A halott ember
olyan, mint az elvetett búza-
szem. Újból kikél és megsokaso-
dik... Ebből érthetsz, ha akarsz!
(Nyirő József: Madéfalvi vesze-
delem)

SzereTeTTel
MeghívjUk önT 

2014. SzePTeMber 26-
Án, PénTeken eSTe 
19 órÁra a SóSTó

cSÁrDÁba!

Ez alkalomból a fejedelmi és a
népi székely konyha remekei-
nek hódolhatunk. Fogások:
padlizsánkrém pirítóssal -
Erdélyi csorbaleves ~ Erdélyi
fatányéros juhtúróval rakott pu-
liszkával, fűszeres pityókával ~
vargabéles ~ Szilvapálinka ~
Négyféle bor, pl. királyleányka,
feketeleányka.

Ára: 4500,- ft/fő

asztalfoglalás: személyesen és
elővételben a 20/465-2300 tele-
fonszámon kérjük egyeztetni, de
a Sóstó Csárdában (tel.: 77/521-
402) szeptember 20-ig is lehetsé-
ges, illetve a hirdetményekben
megadott címeken is érdemes ér-
deklődni. A belépő olvasójegyek
500 Ft/db áron kerülnek kibocsá-
tásra, melyek sorszáma alapján az

est folyamán kisorsolunk  5-5 db
ajándék nyirő József-kötetet, va-
lamint halasi taxi-utalványt. A
belépő olvasójegyeket asztaltár-
saságok részére ajánlott megvá-
sárolni, és a Sóstó Csárda XiX.
századi nagytermében helyreszó-
lóan. Az érdeklődők mielőbb igé-
nyeljék és foglalják a férőhelye-
ket! A változtatás jogát fenntart-
juk!

toVáBBi inForMáCiÓK: 
www.vashatos.hu

www.sziladyarontarsasag.hu
www.erdelyicsillagok.hu

***
MAgyAr LAKoMáK 4.

A 350 esztendeje elhunyt
zrínyi Miklós tiszteletére
2014. november 22-én,

szombaton 19 órától ismét
ínyenc kultúrvacsora 

a kiskunhalasi 
sóstó csárdában!

„Sors bona nihil aliud”, azaz „Jó
szerencse, semmi más!” (gróf
zrínyi Miklós jelmondata,
1508–1566) főnemes, horvát
bán, tárnokmester, hadvezér.
A „szigetvári hős”, aki életét a
török terjeszkedés elleni küz-
delemnek, hazája és a keresz-
ténység védelmének szentel-
te; hősi halálával pedig példa-
képpé és „örökéletűvé”" vált
az utókor számára.
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MAgYAr lAKoMáK 3.

nyirő józsef est a Sóstó csárdában
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„Egy malomban őr lünk!”

Lokálpatrióta klubestekLokálpatrióta klubestek
Tisztelettel meghívjuk Önt

2014. szeptember 15-én, hétfőn 18 órára 
a Végh-kúriába (Bajcsy-zsilinszky endre u. 5.)

IV. VendégÜnK: 
gáspár endre földmérő

Vendégünk kívánsága szerint, 
kedvenc itala, étele is terítékre kerülhet!

HázIgAzdA: 
Lukács László elnök (nádor Klub)

A belépés díjtalan!

A nádor Klub és a Szilády áron társaság új közösségi progra-
mot hirdetett meg, elsősorban azok számára, akik szeretnék
megismerni és megtisztelni Halason és vidékén élő jeles polgá-
rait, szakmai értékeit, eredményeit, terveit, világlátását és ked-
venc elfoglaltságait. Mindenkinek teljesítjük egy kívánságát,
amivel meglepjük a résztvevőket! Klubestjeinket általában
minden hónap idusán tartjuk meg!

információk: www.sziladyarontarsasag.hu
E-mail: nadorklub@mailbox.hu

telefon: 20/465-2300

A következő klubestünket várhatóan A következő klubestünket várhatóan 
2014. október 15-én, szerdán 18 órakor 2014. október 15-én, szerdán 18 órakor 

rendezzük meg a Végh-kúriában!rendezzük meg a Végh-kúriában!

SziláDY áron ÉS tuDÓStárSAi DoMBorMŰ

felhívás!
A Szilády áron társaság idén
tavasszal azt kezdeményezte,
hogy a református gyülekezeti
ház oldalfalán helyezzünk el
emléktáblát „Szilády áron tu-
dós barátai körében“ munka-
címmel azokkal, akikkel egy-
koron szorosan együtt dolgo-
zott tudományos munkája so-
rán és lényegében az ország
egyik legfontosabb keletku-
tással foglalkozó tudós akadé-
mikusokat mutatja be. 

szilády áron (1837-1922) iro-
dalomtörténész, nyelvész, ref.

lelkész, iskolaalapító;
Budenz József (1836-1892)

nyelvész; gyárfás István (1822-
1883) történetíró, jogász; 

Kuun géza (1838-1905) orien-
talista, klasszika-filológus, nyel-

vész; szász Károly (1829-
1905) költő, író, műfordító, ref.

püspök; Thúry József (1861-
1906) turkológus, történetíró
Vámbéry ármin (1832-1913)

orientalista, utazó.

LeBó ferenc szobrászmű-
vész felkérése után elkészül-
tek az első tervek, majd
Kiskunhalas Város Önkor-
mányzata, a református
Egyházközség javaslatára be-
nyújtotta pályázatát az nKA-
hoz. Miután az emléktábla
felavatására csak 2015 tava-

szán szeretnénk sort keríteni,
az nKA az idei pályázatot
nem értékelte, de a követke-
ző kiírásra mindenképpen be-
fogadják és reményeink sze-
rint támogatják.

A Szilády áron társaság
elnöksége – Szakál Aurél el-
nökségi tagtársunk témaveze-
tése mellett – kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy a halasiak
körében gyűjtést rendezzen az
emléktábla megvalósulása ér-
dekében.

Arra kérjük a halasiakat,
vállalkozókat, intézménye-
ket, hogy csatlakozzanak fel-
hívásunkhoz és pénzügyi se-
gítséget is nyújtsanak a
Halashoz kötődő akadémikus
tudásközösség emléktáblájá-
hoz, akikre büszkék lehetünk,
példamutató életüket méltó
módon szeretnénk megőrizni
a hálás utókor nevében.

Jelentkezni és érdeklődni a
77/421-123-as telefonszámon
lehet a lelkészi hivatalban, il-
letve a Szilády áron Társaság
folyószámlaszámára (oTP
11732064-20039431) lehet
átutalásokkal támogatni ter-
vünk megvalósulását.

LuKácS LáSZLó ELNöK



A nádor klub részéről
előzetesen tervezett prog-
ramjaink közül sajnálato-
san elmaradt a Nádor-díj
átadása (érvényes jelölés
hiányában), továbbá a bu-
gaci határjárás is. Ezután
nagyobb figyelmet fordí-
tunk tagjaink visszajelzé-
sére, illetve a határidőhöz
kötött jelentkezésére!

*

25 éve alakult meg nagy-
kállóban a Magyar gara-
bonciás Szövetség! Ha-
zánk érték- és mértéktartó
civil közössége országos
jubileumi találkozót ren-
dez szeptember 12-13-án
nagykállóban és a haran-
godi téka-táborban. to-
vábbi információk: www.
garabonciasok.hu

*

kiskunhalas – Szabadka
kerékpártúra indul a
Közösségek Házától 2014.
augusztus 30-án, szomba-
ton 7 órakor! további in-
formációk: Király Gábor
(70/385-5231).

*

A STáDIuM – polgári hírlevél
következő (18. szám) megjele-
nése: 2014. október 1. A prog-
ramváltoztatás jogát fenntart-
juk! Az időszerű ünnepi prog-
ramokról külön értesítéseket
küldünk! Terjesztési informáci-
ók: 20/465-2300
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A kiskunhalasi vasútállomás 1900 körül
szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról, 2000

SzEntMiHálYi SzABÓ PÉtEr

PolITIkaI abc
ll o b b yo b b y

Alobby az idegen szavak szótára szeint az uSA képvise-
lőházának folyosóját, előcsarnokát jelenti, illetve az

amerikai törvényhozásban a képviselőknek egy csoportját
(klikkjét), amelynek tagjait közös gazdasági érdekek és azo-
nos poltikai célok fűzik össze. A „lobbizmus“ eszerint a kép-
viselők megvesztegetését és befolyásolását jelenti a törvény-
hozáson kívüli körökből. Ez a „kijárás“ minden demokráci-
ában és diktatúrában jól ismert fogalmával esik egybe.

A kormányok a világon mindenütt befolyásos érdekcso-
portok nyomása alatt állnak, s a sikeres politikát sokszor ép-
pen az e csoportok közötti egyensúlyozás jelenti. A hatalo-
mért folytatott küzdelemben ez a „kijárás“ szinte elkerülhe-
tetlen.

A lobby egyes politológusok szerint a politikai pártrend-
szer törvényes alternatívája, mert ideológiai, hanem gya-
korlati alapon szerveződik, méghozzá időlegesen, egy-egy
cél elérése érdekében. Az érvelés tetszetős, ám valójában
gyönge lábakon áll, hiszen a modern államokban minden
politikai párt egyúttal lobby is, vagyis érdekcsoportot (vagy
csoportokat) képvisel, és „előszobája“ tömve van a kijárók-
kal, akik lehetnek befolyásos szavazók vagy nagytőkés vá-
lasztási szponzorok. A sikeres pártok egyúttal sikeres lobbik
is, ezért az amerikai szisztéma magyarországi népszerűsítése
és legitimációja ostoba, káros próbálkozás, a számonkérhe-
tő elvek nélküli liberalizmus újabb kísérlete a teljes agymo-
sásra. Folyosói kijárás volt, van és lesz is, miként korrupt
képviselők és köztisztviselők is – de ezt lobbynak újrake-
resztelni szükségtelen, veszélyes, és nagyon is átlátszó tö-
rekvés. A politikai pártok lobbitlanitása a legnagyobb társa-
dalmi érdek annál is inkább, mert a mai Magyarországon a
legerősebb lobbik a feketegazdaságból, az átmentett és sik-
kasztott, lopott vagyonból táplálkoznak. inkább ideológiát,
mint lobbit. - részlet - (Windsor Kiadó, 1996)

nÁDor klUb
az alSó-kISkUnSÁg érTék- 
éS MérTékTarTó közöSSége.

kérjük, hogy TÁMogaSSa aDo-
MÁnyokkal célkITűzéSeInkeT!

MAgyArTMAgyArT AA MAgyArnAKMAgyArnAK!!

nadorklub@mailbox.hu

Támogassa Ön is céljainkat!

Honismereti határjárás XIV.Honismereti határjárás XIV.
Ismerkedés Tázlár-Templomhegy régészeti emlékhellyel, 

a középkori magyar–kun együttélés nyomaival.

A nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2014. augusztus 22-én, pénteken 15 órától!

Utazásunk kisbusszal történik. Indulás 15 órakor 
a kiskunhalasi ref. templom parkolójából. 

Vendégvárás: Kószó endre polgármester, 
valamint nt. Ulakcsai zoltán ref. lelkipásztor

Témavezető: gallina zsolt régész

Határjárásunkra összesen 15 fő jelentkezhet!
részvételi hozzájárulás: 1000 ft/fő. 
Jelentkezés 2014. augusztus 20-ig! 

Ügyfél telefon: 20/465-2300

SzüreTI
Toborzó
A Halasi szépmíves céh 

és a Vashatos Kft. rendezé-
sében az egykori ősi szüret-
kezdő/záró napon hagyo-

mányos szüreti programok-
kal várjuk az érdeklődőket

2014. okTóber 18-Án,
SzoMbaTon 17 órÁTól 

a végh-kÚrIÁban!

100 Icce
kISkUnSÁgI

cSaPSzék

Kiskunsági birkapörkölt, fe-
hér és vörös borok a Szőke
Pincészettől, Kiffer körte pá-
linka, lepény és kenyérsütés,
Baka-féle szikvíz, továbbá
vendégünk lesz a Kiskun
táncegyüttes. Vendéglátás:
Sóstó Csárda.

belépő: 1000 ft. 
(azaz egy adag pörkölt, 

egy pohár bor és kenyér).

Információk: 20/465-2300


