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Magyar feltámadást!

TöbbsZör bemutattuk
már Bozó Gyula festő
és éremművész rajzait a

sTádiuM címlapján, ezért ép-
pen itt az ideje, hogy néhány
méltató sorral megemlékezzünk
a nagytehetségű művészről és
emberről! Példaértékű munkáit
érdemes felfedezni újra és újra,
miként azt is, hogyan kell odaa-
dó alázattal szolgálni nemzeti
kultúránkat, népben és nemzet-
ben gondolkodni és alkotni! 

Terveink között szerepel,
hogy a szegedi Fekete Házban
1998-ban bemutatott életmű-
kiállítását Kiskunhalason is
megrendezzük a közeljövőben!

(A szerk.)

BoZó GYulA (Szeged,
1913. április 6. – 2004.)
1932-36 között az Iparművé-
szeti Iskolában Leszkovszky
Györgytől és Haranghy
Jenőtől díszítőfestést, Kaesz
Gyulától és Weichinger
Károlytól belsőépítészeti ter-
vezést tanult. 1941-ben rajz-
tanári oklevelet szerzett. 

1983-ban készítette el II.
János Pál pápa ezüst koroná-
zási emlékérmét; 1991-ben
Pro Cultura Hungarica;
1992-ben a MÉE Széchényi
Ferenc-díjasa; 1993-ban Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztjét kapta meg. 

Pályafutását rajzpedagógus-
ként kezdte, majd díszlet- és
jelmeztervezőként dolgozott,

1945 után Szegeden, 1949-től
budapesti színházaknál. A
Vígszínház tagja volt, de ter-
vezett vidéki színházak szá-
mára is. Sokoldalú művész,
kisplasztikái, színes üvegabla-
kai is figyelemre méltóak, de
igazán maradandót az érem-
művészet területén alkotott:
az utóbbi évtized szinte min-
den jelentős eseményét, ne-
vezetesebb évfordulóit megje-
lenítette vert kivitelű ezüst-
és bronz emlékérmein. 

Mesterei: • Leszkovszky György,
Haranghy Jenő, Kaesz Gyula,
Weichinger Károly. 

Nevezetesebb díszletei: • duras: Gát a
Csendes-óceánon • Goethe: Faust •
delaney: Egy csepp méz • de Filippo:
Az én családom. 

Egyéni kiállítások: • 1992 • Egyházi és
világi érmék 1988-1992, Gellért szálló,
budapest • Esztergom • 1993 •
Helyőrségi Klub, Tata • Életmű-kiállí-
tás, Fekete Ház, szeged • 1998 •
Móra Ferenc Múzeum, szeged. 

Köztéri művei: • Mindszenty József-
dombormű (bronz, 1992, rétság,
Laktanya) • Horthy Miklós-dombormű
(bronz, 1993, Kenderes, Horthy család
kriptája) • Antall József-dombormű
(bronz, 1993, budapest, MdF-szék-
ház) • a Gellért szálló főlépcsőházának
színes üvegablakai (budapest). 

NAGY SZEDER
ISTVÁN

(Kiskunhalas, 1907. március 8.-
Kiskunhalas, 1994. július 26.)

Építészmérnök, országgyűlési
képviselő, a Független Kis-
gazda-, Földmunkás- és Pol-
gári Párt halasi elnöke a párt
1947-es fölszámolásáig. Párt-
elnöki munkájáért, noha több-
ször is fölajánlották neki,
Nagy Szeder István sohasem
fogadott el díjazást. Nagy jel-
lemmel, mély hittel és becsü-
lettel végzett politikai, érdek-
védelmi és gazdaságszervezői
tevékenysége jutalmául 1945-
1959 között több mint negy-
ven börtönt kellett megjárnia.

Kiskunhalasi népszavazás 
1956. november 1.

Nagy Szeder István javaslatá-
nak megfelelően ezen a napon
referendum jellegű szavazást
tartottak Halason. Nem sze-
mélyekre, hanem a négy koalí-
ciós pártra: a Független Kis-
gazda-, Földmunkás- és Pol-
gári Pártra, a Magyar Dol-
gozók Pártjára, a Szociálde-
mokrata Pártra és a Nemzeti
Parasztpártra szavazott a vá-
ros népe, mintegy 16 000 vá-
lasztásra jogosult ember. Több
mint 12 000 választó adta
voksát az FKGP-re. Az SZDP
körülbelül 15 százalékot, az
NPP 6, az MDP pedig 4 szá-
zalékot kapott. '56 vérbefojtá-
sa után nem bocsátották meg
Nagy Szeder Istvánnak, hogy
– az országban egyetlen tele-
pülésen! – szavazással mutat-
ta meg, mire taksálják az em-
berek a kommunista MDP-t.
És éppen azok hurcolták meg,
éppen azok tanúskodtak s val-
lottak ellene, éppen azok zá-
ratták börtönbe Nagy Szeder
Istvánt, akiknek a békés sza-
vazás megszervezésével ő az
életét mentette meg.

(Zellei Miklós)
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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.

TIZENNYolcADIk SZÁM

V/4. éVfolYAM

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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Mindent összevetve
AZ elmúlt években arra tö-

rekedtünk, hogy a Kis-
kunság történelmi önazonossá-
gát megerősítsük, a cívis érték-
rend személyes vállalásával ki-
bővítsük és hozzájáruljunk a
polgári együttműködéshez.
számos alkalommal találkoz-
tunk a NádOr KLub külön-
féle rendezvényein, továbbá
egyéb ünnepi programokon.
Erőfeszítéseink bizonyára nem
maradtak hatástalanul, és a
nemzeti, cívis együttműködés
körében számos tanulság levo-
nására nyílt alkalom, az Alsó-
kiskunságban élőkkel folyama-
tosan fenntartott párbeszéd so-
rán.

*
Az elmúlt két évben folytattuk a
sTádiuM polgári hirlevelünkben
részletesen kifejtett programjaink
megvalósítását, pl. 2012 márciusá-
ban 3 napos kiskunsági vándorúton
vettünk részt Petőfi sándor emlék-
helyeit felkeresve, októberben a
nemzeti ünnephez kapcsolódva a
Pro Patria Hungaria programot
szerveztük meg Pécs, majd Zirc kör-
nyezetében), és ünnepi köszöntő-
ként a vendégeink voltak: L. simon

László országgyűlési képviselő,
Pálffy istván író, újságíró, ország-
gyűlési képviselő; bányai Gábor or-
szággyűlési képviselő, a bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke,
dr. Tőkéczki László történész, imre
Károly igazgató (bács-Kiskun
Megyei Közművelődési intézet) és
Antal Zsolt médiaszakértő. 

Mindkét évben meghirdettük re-
demptiós pályázatunkat, de sajnos
érdemi javaslatok nélkül a Nádor-
díjunkat nem tudtuk kiadni 2013-
ban és 2014-ben.

Az elmúlt időszakban továbbra
is fontos törekvésünk volt, hogy az
Alsó-Kiskunság térségi értékeit
megőrizzük és népszerűsítsük. Kö-
zösségünk 2013 februárjában felhí-
vással fordult Kiskunhalas és vidé-
kének településein élőkhöz, hogy a
Kiffer körte 110 év után ismét
visszakerülhessen a Nemzeti Fajta-
jegyzékbe. Az illeték befizetését ma-
gunkra vállaltuk 253 eFt értékben,

több mint 29 adományozó közre-
működésével.  Kezdeményeztük a
közösségi megemlékezést a Kom-
munizmus Áldozatainak emlék-
napján (február 25.), illetve a
Hősök Napján (május 26.).
Folytattuk a Halasi Téka előadás-
sorozatot, mely alkalomból Gy.
szabó béla fametszőre emlékeztünk
a szanki galéria vezetőivel és a tele-
pülés elöljáróságával (április 25.),
majd Huth Gergely újságírót láttuk
vendégül a „Polgár Portál” és a
CöF részéről. Elindítottuk a „lo-
kálpatrióta klubestjeinket, min-
den hónap 15-én. részt vettünk
Kiskunfélegyházán a honismereti
határjárással egybekötött „bocskai
korona” helyi pénz előadásán
(május 31.), illetve szabadkán tet-
tünk hivatalos látogatást (szeptem-
ber 20.), majd soltvadkerten és
Kiskundorozsmán, illetve Tázlá-
ron is jártunk a honismereti határ-
járásunk során. 

Új programsorozatunk szervezé-
sébe fogtunk „Magyar lakomák”
címmel, ahol Gárdonyi Géza,
Krúdy Gyula, illetve 2014 őszén
Nyirő József és Zrínyi Miklós évfor-
dulós magyar író, ínyenc kultúrva-
csoráit rendeztük meg. 

Aktívan részt veszünk a helyi ér-
tékek gyűjtésében a Hungarikum
Klubhálózat tagjaként.

Stratégiai munkacsoportunk
több éves problémafeltáró és prog-
ramadó tevékenységének köszönhe-
tően „Halasi látóhatár 2020“
címmel várospolitikai munkaprog-
ramot készített és adott közre, ami-
ből számos helyi politikai csoport
ingyen és bérmentve kapott ötlete-
ket és  Kiskunhalas városának elő-
nyös fejlesztési terveket. 

örömmel tudatjuk mindenkivel,
hogy a polgári összefogásban indu-
lók közül 8 fő a Nádor Klub aktív
tagja és reményeink szerint, majd
őszintén képviselik célkitűzéseinket
a halasi elöljáróságban!

A Nádor Klub taggyűlésén elnö-
köt és alelnököt választunk, megha-
tározzuk a következő két év célkitű-
zéseit. Éves viszonylatban kb. 500
eFt-ot költünk programjainkra.
Tevékenységünket parnereink köz-
reműködésével valósítjuk meg.

Tisztújító taggyűlés
Tisztelettel meghívlak a Nádor Klub tisztújító taggyűlésére
2014. november 15., szombat 16 órakor a Végh-kúriába.

A részvételhez szükséges a Működési szabályzatunk alapján előírt 
előzetes jelenlét igazolása, az elmúlt évben való aktív klubtagság!

LuKáCs LásZLó ELNöK / dóKA JóZsEF ALELNöK
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híres halasi városvezető
Dr. fekete

Imre
Halasi polgármester 

1930. január 15 
– 1939. december 16. 

biharkeresztesen született
1894. február 12-én. Édesapja
Fekete Péter, és édesanyja
Vajna Julianna Kovásznáról
származtak. (biharkeresztes
előzőleg Mezőkeresztes volt,
csak 1900-ban változtatták
meg a község nevét.) Elemi is-
koláit biharkeresztesen vé-
gezte, majd a gimnázium első
négy osztályát nagyváradon,
a felső négy osztályt a kolozs-
vári református gimnázium-
ban végezte. Érettségi után a
Keleti Kereskedelmi Akadé-
mián tanult (osztálytársai
voltak, nyírő Gyula, rákosi
Mátyás). Az első év elvégzése
után ösztöndíjat kapott
törökországba, itt Isztambul-
ban kutatott a török és az
arab kereskedelmi joggal kap-
csolatban. Hazatérése után az
első világháború alatt az olasz
fronton volt, ahol halmérge-
zést kapott, és ez majdnem
halálát okozta. 

A jog- és államtudományi
doktorátust budapesten sze-
rezte, és az Egyesült buda-
pesti Fővárosi takarékpénz-
tár főügyésze lett, majd önálló
ügyvédi praxist folytatott.
1923-ban házasságot kötött
budapesten, a halasi szárma-
zású Pázsit Erzsébetet vette
feleségül. Házasságukból ket-
tő gyermek született. 1929-
ben Kiskunhalasra költöztek
és a Kossuth utca 34. szám
alatt laktak. Kiskunhalason a
tisztújító közgyűlésen a képvi-
selőtestület 1930. január 15-
én a város polgármesterének
választotta. E tisztséget 1939.
december 16-ig töltötte be.

Polgármestersége alatt a
szabadkai utat burkolattal lát-
ták el, majd megkezdték egy

honvéd laktanya építését, ami
a városnak helyőrséget jutta-
tott. Mind a laktanya, mind a
lőtér, valamint a következő
években készült kisebb épít-
kezések igen sok munkáske-
zet foglalkoztattak, s a mun-
kanélküliséggel küszködő épí-
tőipari munkásoknak kenye-
ret juttatott. A földművelés-
ügyi kormányzat adományá-
ból a meglévő húscsarnok
kétharmadát átalakították
gyümölcsvásárló helyiséggé.
A bessenyei István nevét vi-
selő közkórház (régi villaszerű
épület) fazsindely tetőszerke-
zetének palával való átfedését
végezték el, valamint a kór-
házat 25 ággyal bővítették. A
népsziget nyugati oldalán a
szigeten keresztül vezető utca
meghosszabbításaképpen egy
új utat nyitottak az Öregsző-
lőkbe. teljesült a Pirtó és
Felsőkistelek puszták lakossá-
gának egy régi óhaja, azáltal,
hogy a pirtói állomáson egy
nyílt rakodó és egy áruraktár
épült. Két új tanyai iskola
nyílt. Fehértó fürdőt ünnepi
keretek közt adták át a kö-
zönségnek a város és a várme-
gye vezetőinek részvételével.
6.000 pengőt kapott a város
közmunkákra. Újabb 40.000
pengőt utalt ki a minisztéri-
um a balotai útépítésre. 

A városban a Kőhíd utcát
Szatmári Sándorról, a halasi
főgimnázium volt igazgatójá-
ról nevezték el. Fehértón a tó
közelében felépült a hét szoba
és egy konyhából álló üdülő-
ház. ugyancsak 1932-ben
épült még a bessenyei István
közkórház toldalék épülete,
melyhez a Magyar Királyi
népjóléti Minisztérium adott
30.000 pengő állami segélyt.
1933-ban megépült a
Szabadkai út belterületi ré-
szének utolsó, addig burkolat-
tal el nem látott szakasza.
rendbe hozták a tó utcát, az
átlós utcát és a város déli ré-
szén közvetlenül a Szabadkai

út melletti vízállásos terület-
ből közel 4 hold lett feltöltve.
1934-ben a tűzoltó laktanya és
szertár épületeinek javítása,
valamint az omladozó épület
újraépítése megtörtént.
ugyanebben az évben rendbe
hozták a színház központi fűtő-
készülékét, a színház belső ré-
szét, és kijavították a meny-
nyezetet. 

A református Egyházzal
történt megállapodás után át-
vették a református régi te-
mető keleti és nyugati oldalán
lehasított területrészeket,
melyek közül, a nyugati rész a
Hősök ligetének kibővítésére,
a keleti rész pedig az út céljá-
ra szolgált. Két fontos mun-
kát indított el, az egyik a
MáV pályaudvar és a Felső
Szálláskert közötti alacsony
vízállásos terület feltöltése, és
új vásártérré való kialakítása,
a másik Fehértó-pusztán egy
nagyobb mintagyümölcsös lé-
tesítése. 

A város utcáin 1931-34 év-
ben összesen 6.000 darab fát
ültettek. Új lakóházak épül-
tek, 1931-ben 31, 1932-ben
14, 1 középület, 1933-ban 11,
1934-ben 9, középület 1.
1934-ben lebontották a legré-
gibb (Gusztos-féle) szélmal-
mot a vágóhíd mellett.

1935. május 26-án felavat-
ták az Országzászlót. Ünnepé-
lyes keretek között került sor
a Csipkeház felavatására
1935. június 23-án. 1936-ban
20.000 pengő államsegélyt
kapott a város a pénzügymi-
nisztériumtól. 

A Hangya vezérigazgatója
1937-ben 10.000 pengővel já-
rult hozzá a Csipkeház bővíté-
séhez. ugyanerre a célra
1938-ban a belügyminiszter
6000 pengőt, a kereskedelmi
miniszter 5.000 pengőt, a
Külkereskedelmi Hivatal
5.000 pengőt adott. 

1938. augusztus 23-án dísz-
közgyűlésen vette át dr.
Fekete Imre polgármester

szent istván királyról és vitéz
nagybányai Horthy Miklós
kormányzóról készült festmé-
nyeket. Gömbös Gyula özve-
gyének átadták az elhunyt
miniszterelnök halasi díszpol-
gári oklevelét. 1939-ben a vá-
ros képviselőtestülete díszpol-
gárnak választotta gróf Teleki
Mihály és Jaross Andor minisz-
tereket. 

A polgármestert saját ké-
relmére nyugdíjazták, mely
alkalomból vármegyei tiszte-
letbeli főügyésszé nevezte ki a
vármegye főispánja. Polgár-
mesteri tisztségének megszű-
nése után (1939. december
16.) budapesten a Háziipari
Szövetkezet elnöke lett. A
törvényhatósági bizottmányi
tagságát a vármegye igazoló
választmánya nyugállomány-
ba vonulása után megszüntet-
te. 1943-ban bihar vármegye
főispánja bihar vármegye tisz-
teletbeli főügyészévé nevezte
ki dr. Fekete Imre nyugalma-
zott polgármestert. A nyugdí-
jas polgármestert a leventeélet
fejlesztése és szolgálata terén
szerzett kiváló érdemeiért i. osz-
tályú Levente díszjelvénnyel
tüntették ki.

A negyvenes évek végén
bácsalmáson közjegyző volt
néhány évig, majd áthelyez-
ték Dunaföldvárra közjegyző-
nek, ahol e tisztségének meg-
szűnése után, mint ügyvéd te-
vékenykedett. 1956-ban a
forradalmi események irányí-
tója volt, és megalakítója a
Nemzetőrségnek. Dunaföldvá-
ron lakott a Paks u. 45. szám
alatt. Itt halt meg 1970. októ-
ber 18-án, és a dunaföldvári
városi temetőben, a Vajna
Család sírhelyben nyugszik.

Forrás: Lehóczki György alapján
(Halasi Almanach, 2002)
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A gimnázium első rajztanára
Kevesen ismerik ma már
Biczó Géza nevét. nem volt
ez mindig így. 140 évvel ez-
előtt a halasiak büszkén la-
pozták a Vasárnapi ujság szá-
mait, ahol a helyi, halasi nép-
élet jeleneteit látták viszont a
református Gimnázium rajz-
tanárának képein. A művel-
tebb társaság tagjai, a pesti
Műcsarnok kiállítására láto-
gatva benczúr Gyula, Lotz
Károly vagy Székely bertalan
festményei társaságában ta-
lálkozhattak a halasi festő
olajképeivel. 

Biczó (Bitzó) Géza 1853-
ban nagykörösön született.
1871 és 75 között Keleti
Gusztáv és Székely bertalan
növendékeként budapesten,
a Mintarajziskola tanárképző-
jét látogatta. 1973-ban alig
húsz éves, mikor első rajzát
közölte a Vasárnapi Újság.
Iskolai tanulmányait befejez-
vén, 22 éves, amikor 1875-
ben a halasi református
Gimnázium rajztanári állását
nyeri el.

Alig kezdi meg halasi taná-
réveit, amikor 1876-ban ön-
kéntesnek vonul be.
Katonatisztként bécsbe he-
lyezik, ahol arra is mód van,
hogy szabadidejében a helyi
Művészeti Akadémián képez-
ze magát. Leszerelését köve-
tően, 1878-ban visszatér
Halasra.1880-81-ben, ismét
megszakítva gimnáziumi
munkáját, a református egy-
ház támogatásával Piloty ta-
nítványa lesz a müncheni
akadémián. A következő év-
ben, 1882-83-ban a
budapesti Képzőművészeti
Főiskolán a Lotz-féle festésze-
ti osztályt látogatja, ahol fel-
sőfokú rajztanári képesítést
szerez. 1885-ig tanít a halasi
református Gimnáziumban,
majd saját kérésére trefort
ágoston miniszter a budapest
VII. kerületi a barcsay utcai
általános Gimnáziumba ne-

vezi ki. Ettől kezdve ideje
nagy részét a rajztanítás köti
le. 1891-ig változatlanul közli
rajzait a Vasárnapi Újság, és
többnyire portrék és néhány,
fénykép alapján készült népi
életkép fűződnek a nevéhez.
Később már nem találkozunk
rajzaival a népszerű képes he-
tilap hasábjain.

1907-ben, a művész halála-
kor az egyik pesti tanártárs a
következőképp emlékezett
biczó halasi időszakára:
„Legkiválóbb munkásságát
Halason fejtette ki, itt élte
legboldogabb éveit, mint azt ő
maga is sokszor mondta; itt a
magyar emberek között, itt
találta a legjobbnak a környe-
zetet, az életet. A halasi intel-
ligencia, melyben élt és amely
büszke volt rá, segítette, buz-
dította munkásságában. A
legszebb, legtipikusabb ma-
gyar alakokat szerezték neki,
csakhogy mennél jobb motí-
vumokat kapjon zsánerképei-
hez.” biczó Géza életműve a
halasi képzőművészet múltjá-
ban mindeddig feltáratlan.
Ennek egyik oka az lehet,
hogy eredeti művei eltűntek
és szétszóródtak, rokonai már
nem élnek városunkban.
Díszes síremléke a nagykő-
rösi református temetőben
található.

Biczó Géza (1853-1907) a
halasi református Gimnázi-
um első szakképzett rajztaná-
ra, aki a tanítás mellett művé-
szi babérokra is tört. Halasi
évei alatt, 1878-tól közli fába
metszett halasi életképeit a
Vasárnapi ujság.nem sokkal
később, 1880-ban már a kora-
beli Magyarország legnagyobb
és legjelentősebb művészeti
egyesülete, az országos
Magyar Képzőművészeti
társulat tagjai sorában talál-
juk, és rendszeresen állít ki a
budapesti Műcsarnokban.

A rövid életrajzi áttekin-
tést követően érdemes foglal-
kozni biczó művészi és illuszt-
rátori pályafutásával. Első raj-
zait a Vasárnapi ujság közli
1873-ban, még a Mintaraj-
ziskola növendékeként.
Arany Jánost és Fáy András
fóti házát megörökítő rajzai a
legendás költő arcvonásait és
Fáy művésztanyáját doku-
mentumszerű hűséggel mu-
tatja be a korabeli nagykö-
zönségnek. bár ez a két kép
elsősorban a lap számára ké-
szült illusztrációként értékel-
hető, későbbi munkásságát is-

merve, egyértelmű, biczó
hogy nem csak illusztrátor-
ként, de kiállító művészként
is igyekszik érvényesülni.
Miután ez a két tevékenység
önmagában nem ad biztos
megélhetést számára, ambí-
cióit tanári tevékenysége ki-
egészítőjeként tudja csak
megvalósítani. biczó úgy ke-
rül Halasra, hogy már részese
a budapesti művészeti élet-
nek, és ezt a státuszát vidéki
rajztanárként igyekszik meg-
őrizni. Ezért törekedik arra,
hogy külföldi akadémiákon
képezze megát, amit munkaa-
dója, a református Gimnázi-
um is támogat. Ezért keresi a
lehetőségeket, hogy a Vasár-
napi ujság közölje életképeit
és portréit, valamint ezért ál-
lítja ki a mindennapi életből
vett jeleneteket bemutató

festményeit és grafikáit a
Műcsarnok tárlatain. A hala-
si népi életképek megjelené-
sében a helyi közösség maxi-
málisan támogatja, és büszke
arra, hogy a halasi emberek és
motívumok megjelennek az
ország nyilvánossága előtt.

nézzük a művész halasi al-
kotó periódusát, azt a deká-
dot (1875-85), amely alatt
biczó a legboldogabb éveit
töltötte, és ahol festőművész-
ként és illusztrátorként is ki-
teljesedett munkássága.
Melyek azok a fórumok, me-
lyek festőművészi- és illuszt-
rátori tevékenységét bemu-
tatják? A művész-tanár il-
lusztrátori tevékenységét el-
sősorban a rendkívül népsze-
rű képes hetilap, Vasárnapi
ujság lapjain kísérhetjük fi-
gyelemmel. biczó akkoriban a
lap egyik legtöbbet foglalkoz-
tatott munkatársa. De megje-
lentek képei A Hét vagy az
Akadémiai Értesítő lapjain is.
Festészeti- és grafikai mun-
kássága szempontjából alap-
vetően fontos, hogy az
országos Magyar Képzőmű-
vészeti társulat (oMKt)
tagjaként 1880-tól rendszeres
résztvevője a társulat kiállítá-
sainak. Ezeken a nagy figyel-
met felkeltő és széles sajtó-
nyilvánosságot kapó tárlato-
kon a Műcsarnokban (ma a
Magyar Képzőművészeti
Egyetem főépülete budapes-
ten, az Andrássy úton), a kor
legnevesebb festői, így telepy
Károly, Keleti Gusztáv,
barabás Miklós, Lotz Károly,
Székely bertalan és benczur
Gyula műveinek társaságá-
ban mutatják be festményeit,
a halasi és nagykőrösi nép-
életből vett olajképeit.
néhány olajjal festett arcképe
a Magyar tudományos
Akadémián található, de az ő
nevéhez fűződik a mai Szilády
Galériában található Gyárfás



portré is. Gyárfás István arc-
képe a későbbi Szilády portré-
galériát megalapozó, egyik el-
ső olajportré volt. (lásd. 5.oldal)

A református Gimnázium-
ban eltöltött évtized alatt, tu-
catnyi halasi és néhány nagy-
kőrösi életképe jelent a
Vasárnapi ujság lapjain. A
Vasárnapi ujság egy egész
korszak, hét évtized (1851-
1921) legfontosabb képes he-
tilapja. nem csak a nagyváro-
sokba, de szinte minden kora-
beli magyar kisvárosba eljut.
Kiskunhalason, évtizedeken
keresztül fizette elő a lapot a
Casino Egylet, illetve jogelőd-
je, ahol a tehetős és tájéko-
zott polgárok, tanárok, virilis
birtokosok, katonatisztek és
családtagjaik olvasták. Az új-
ság virágkorában, 1873-91
között jelentek lapjain biczó
Géza képei. Ezek többségéhez
Kiséri néven a halasi virilis
polgár, a református egyház
presbitere, Kiséri Péter Dénes
(1836-1904) írt színes, anek-
dotizáló kommentárt. Az
életképeket vásznon megörö-
kítő festőművész és az élet-
képleíró irodalmár együttmű-
ködése tucatnyi közös művet
eredményezett a Vasárnapi
ujság lapjain. Ezek követke-
zők: Alku, 1880 ; Csizmadia
műhely, 1880; Sutulás
(Szőlőpréselés), 1880; Ügyes-
bajosok, 1880; Csigázás,
1882; A kovácsmester, 1882;
A kerítés mellett, 1883; A mi
kovácsunk, 1883; Cziczázás,
1883; A klárinétos, 1884;
Disznóvágás (béved estéje),
1884.

A képek sarkában egy to-
vábbi szerzőtárs, Pollák
zsigmond (1837-1912) fa-
metsző neve tűnik fel. Ennek
oka, hogy biczó képei a
Vasárnapi ujság oldalain fa-
metszetként jelentek meg. A
fametszeteket minden eset-
ben a kor egyik jelentős és ne-
ves fametszője, Pollák
zsigmond készítette. A kora-
beli újságokban, egészen az
1880-as évek végéig még nem
tudták megoldani a képek

nyomdai sokszorosítását. A
fadúcba vésett metszetek köz-
vetítésével a fényképek, fest-
mények, rajzok vagy a ripor-
tokat illusztráló „életké-
pek”nyomdailag sokszorosít-
hatóvá váltak. A metszetek
mindegyikén ott találjuk
bitzó (sic!) aláírását, sok eset-
ben az évszámot és Halas ne-
vét is. A kép ellentétes sarká-
ban pedig a Pollák zs. felirat
olvasható.

biczó egyik jelentős halasi
vonatkozású képe Az Újonc
címmel, 1878-ban ugyancsak
a Vasárnapi Újságban jelent
meg. Egy  katonának bevonu-
ló legény mulatozásának moz-
galmas jelenetét örökítette
meg a festő. A képen zené-
szek kíséretében, borittasan
hazatérő legényt az idősebb
férfiak és nők elutasító és
meglepett mozdulatokkal fo-
gadják. A népi-romantikus
felfogású életképet a festő egy
parasztpolgár szobájába he-
lyezte, ahol a néprajzi leírás
részletességével és hitelessé-
gével figyelhetjük meg a kora-
beli öltözetek, eszközök és a
lakókörnyezet jellegzetessége-
it. biczó nemcsak a Vasárnapi
ujság „rajzoló-riportereként”,
azaz életképfestőként közis-
mert, de portréfestő tevé-
kenysége is jelentős.
ugyancsak a Vasárnapi Új-
ság, illetve a Kiss József által
szerkesztett A Hét lapjain ta-
lálkozhatunk a kiemelkedő
magyar kortársairól készített

arcképeivel. Ez utóbbi helyen
jelent meg halasi tanártársá-
ról, baksay Sándorról készí-
tett portréja.

biczó életképsorozatának
jelentősége felbecsülhetetlen.
Valószínű, hogy a ravatalnál
a tanártársa által elmondott
beszéd sorai éppen azokat a
„legszebb, legtipikusabb ma-
gyar alakokat” említik, akik a
Vasárnapi ujságban megje-
lent halasi életképeken szere-

peltek. nem csak ez teszi kü-
lönösen érdekessé és értékes-
sé ezeket a grafikákat. Halasi
életképek, mindennapi jele-
netek korábban nem jelentek
meg városunkról. Már biczó
halasi tevékenysége idejében,
1881-ben az osztrák Magyar
Monarchiaírásban és képek-
ben című könyv második kö-
tetében jelent meg egy-egy
rajza, melyek egy kun embert
és kun leányt ábrázolnak he-
lyi viseletben. A néprajzi hi-
telességű ábrázolások baksay
Sándor Jászkunság című feje-
zetét illusztrálták. ugyancsak
ebben a kiadványban találjuk
Morelli Gusztáv (1848-1909)
fametszetét Halasi sóstó cím-
mel. A fametszet minden va-
lószínűség szerint biczó Géza
eredeti rajza nyomán készült.

biczó Géza Kiskunhalas el-
ső jelentős és professzionális
képzőművésze volt, aki leg-
termékenyebb éveit váro-
sunkban töltötte. A
Vasárnapi ujságban megje-

lent fametszetek egyrészt sok-
szorosító művészeti alkotá-
sok, másrészt irodalmi, nép-
rajzi és szociológiai tartalmú
kordokumentumok. Amit
megörökítenek, az látványá-
ban hű és reális. A fametsze-
tek olajjal megfestett, vagy
szénrajz eredetije biczó saját
kezű munkája. Ezek többsé-
gét, még a fametszetek megje-
lenése előtt, a festő számos
esetben bemutatta a
Műcsarnokban.

biczó 1885 szeptemberétől
budapesten, a VII. kerületi
Főgimnázium tanára. Ez a
lakhely- és munkahelyváltás
jelentős változást hoz élet-
ében. A Vasárnapi ujság to-
vábbra közli képeit, de már
nem eredeti, saját élmények
alapján készült festményeket,
grafikákat, hanem néhány
fényképek után rajzolt erdélyi
és felvidéki jelentet, valamint
ismert emberek portréit. 1885
után a halasi és nagykőrösi
életképek eltűnnek munkás-
ságából. A Vasárnapi ujság
1891-ig még további 20 rep-
rodukciót közöl, melyek ne-
véhez kapcsolhatók. Ezt kö-
vetően nem találjuk képeit a
legnépszerűbb képes hetilap-
ban. Valószínűleg nem a rajz-
tanár-festő viszonya romlott
meg a hetilappal, hanem egy
nyomdatechnikai korszakvál-
tás okozta kapcsolatuk leépü-
lését. Az újságok lapjain a
fényképek vették át a kézzel
készült metszetek helyét.

biczó 1880-tól rendszeres
résztvevője az oMKt kiállí-
tásainak. Érdekes, hogy a
Vasárnapi ujságban megje-
lent fametszetek olajkép,
vagy szénvázlat eredetije szá-
mos esetben az oMKt ko-
rábbi tárlatain lett bemutat-
va. Erről a Műcsarnok kiállí-
tási katalógusaiból tudunk.
Az oMKt nem csak szakmai
egyesülete volt a magyar mű-
vészeknek, de maga tartotta
fenn a Műcsarnokot. Itt
évente több tárlattal egybe-
kötött képzőművészeti vásárt
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tartottak a tagok részvételé-
vel. Az arra érdemes alkotá-
sokat az uralkodó vagy más,
tehetős látogató megvásárol-
ta. A Műcsarnok kiállításai
minden esetben széles sajtó
visszhangot kaptak, mindig
több ezren tekintették meg a
szobrokat és a falakra akasz-
tott képeket. A tárlatok meg-
tekintése nem csak a kultu-
rált polgárok elmaradhatat-
lan társadalmi kötelezettsége
volt, de nemzeti ügy is. A szé-
les nyilvánosság tárgyalta
mind a képek témáját, mind a
festő stílusának, ábrázolás-
módjának, tehetségének kér-
dését. A tárlaton bemutatott
képek témája „nemzeti ügy”
volt. A hazafias jelenetek, né-
pi életképek, Magyarország
tájait megörökítő tájképek a
nemzeti önismeret és öntudat
ápolásának fontos és alapvető
részét képezték. A tehetősebb
polgárok kötelességüknek
érezték, hogy ezeket a képe-
ket megvásárolják, evvel is
támogatva a művészetet és a
művészeket. A budapesti
Műcsarnok kiállításait hóna-
pokon keresztül meg lehetett
tekinteni. így a folyamatosan
újranyomott katalógusokból
az is kiderül, hogy a kiállítás
végére az alkotások jelentős
hányada elkelt. így biczó fest-
ményei is. Ez lehet az oka an-
nak, hogy a halasi életképek
közül talán egy sem került
vissza városunkba.

biczó halasi éveivel kap-
csolatban fontos kiemelni a
református egyház, a gimnázi-
um és a városi értelmiség sze-
repét. biczó művészetét és
képzését a református Egyház
támogatta. budapesten csak
ezzel a háttérrel szerezhetett
felsőfokú rajztanári képesí-
tést. Ő lett az első rajztanár
Halason, aki főiskolai szakké-
pesítéssel rendelkezett. A
református Gimnáziumban
ekkor több tudós, akadémi-
kus professzor is tanított. Az
ő példájukat is követve vált
biczó olyan művész-tanárrá,
aki külföldi főiskolákon ké-

pezte magát, akinek alkotásai
megfeleltek a kor legmaga-
sabb szintű elvárásainak. A
művész-tanár státuszt biczó
valósította meg először
Halason. 1885 őszétől majd
Dékáni árpád követi őt a
gimnázium rajztanári kated-
ráján, aki hasonló ambíciók-
kal rendelkezik. Ennek a

szemléletnek volt következ-
ménye, hogy biczó kun lányt
és férfit ábrázoló népviseleti
képét követően Dékáni a kun
csipke életre keltését tűzi ki
céljául. 1902-ben, Markovics
Mária segítségével így szület-
hetett meg az első halasi csip-
ke.

budapestre kerülése után
biczó idejének nagy részét a
tanítás köti le, így többnyire
csak portrék készítésére vál-
lalkozik. Egyértelmű, hogy a
fővárosba költözéstől művészi
pályafutása kiteljesedését vár-
ta. Ezzel szemben a tanítási
terhei nőttek. Elszakadt a né-
pi életképek megörökítésének
közvetlen forrásától, a halasi
és nagykőrösi környezettől.
Hiteles életképeket a továb-
biakban már nemigen tudott
készíteni, legfeljebb a szemé-
lyes jelenlétet és élményt nél-
külöző fényképek alapján. Az
ilyen, fénykép alapján rajzolt
képek iránt azonban már nem
volt meg a korábbi érdeklő-
dés. nem csak a népi életké-
pek hiteles forrásától került
távol biczó, de illusztrátori te-
vékenysége is háttérbe szo-
rult. Ez utóbbi oka a fényké-
pek nyomdai sokszorosítható-

sága volt. A 19. század köze-
pétől a képes folyóiratok
többsége fényképek vagy ere-
deti műalkotások fametszet
másolatait sokszorosították,
mivel a képek nyomdai repro-
dukciója csak így volt meg-
oldható. 1890-körül egyre
gyakrabban kezdték alkal-
mazni a fotó klisét, amely a

fotónegatívot alkalmassá tet-
te nyomdai sokszorosításra.
Ez a folyóiratok számára dol-
gozó grafikus-festő illusztráto-
rok és fametszők tevékenysé-
gének végét jelentette. A fo-
tográfus és a nyomdai kliséké-
szítő átvette a művész, grafi-
kus és a fametsző helyét.

Mindezek a változások alko-
tói és egzisztenciális válságot
idéztek elő biczónál is. utolsó
grafikái 1891-ben jelennek
meg a Vasárnapi ujság hasáb-
jain. A következő időszakban
egyre sűrűbben betegeske-
dett, lassan elveszette alkotói,
tanári ambícióit. Csalódott és
megkeseredett, beteg ember-
ként, 54 éves korában buda-
pesten halt meg.

biczó Géza, Kiséri Péter
Dénes és Pollák zsigmond
közös munkájaként álljon itt
most a Csizmadia műhely cí-

mű kép, a hozzá tartozó iro-
dalmi szöveggel, úgy, ahogy
azt 1880-ban a Vasárnapi
ujság olvasói láthatták, de
egy kicsit másképp, mint
ahogy a kép olaj, vagy akva-
rell változatát a Műcsarnok
1880-as kiállításán bemutat-
ták. Csak zárójelben jegyzem
meg, hogy a kép a paraszt-ipa-
ros szoba című akvarellvázlat
alapján készült.

tehát kiséri Péter Dénes
szövege: „Ő kegyelme, a
májsztrom, a magyar mesterem-
berek közül a leghumorosabb
alak, s ezért a legnépszerűbb is.
Nincs olyan újdonnat új kalen-
dárium, amelyben egy pár új-
donnat új kalendáriom, amely-
ben egy pár csizmadia anekdota
ne volna. ugyan kinek jutna
eszébe tímárt pingálni, amikor
csizmadiát pingálhat. Oda kell
nézni, arra a képre, mily életből
vett jelenet az, és milyen igaz!
Azt az ágrólszakadt faczér ván-
dorlegényt talán szoczialisztikus
üzelmei s magyar ember véréhez
nem való strikolásai (sic! sztráj-
kolásai) űzték ebbe a tősgyöke-
resen magyar műhelybe, méltó
csodálkozására annak a bögyös-
galamb formájú barnapiros tini-
kának, aki az ajtónyíláson bete-
kintve, előbb bizonyosan sze-
mérmesen pillantott Mihály bá-
csira, összehasonlítván azt a ki-
pödrött bajuszú, még pongyolá-
ban is peckes ideált, azzal a ház
közepén álló puruttya madárj-
ijesztővel, csak az isten őrzi,
hogy el nem kiáltja magát:
„uram, ne vígy kísértetbe, mi-
lyen maskara!”

Képzőművészet, irodalom,
néprajz, helytörténet és sajtó-
nyilvánosság. Ezek az alapve-
tő tárgyalási nézőpontjai a
képnek és a hozzá tartozó szö-
vegnek. ugyancsak ezeknek a
nézőpontoknak hangsúlyozá-
sa szükséges, amikor biczó
Géza munkásságáról, és hala-
si évtizedének jelentőségéről
beszélünk. 

sZűCs KárOLy

Forrás: halasmedia.hu
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GÖnCÖLSzEKÉr KoMPánIA 2015-2016

Garabonciás vándortábor a Mecsekben

Elsősorban a 10-12 éves kor-
osztály figyelmébe ajánljuk
ezt a rendhagyó vándortá-
bort, főleg azoknak, akik sze-
retik a természetet, a sokféle
madarat és az élővilág apró
kis lényeit, kirándulhatnak,
izgalmasan és hasznosan tölt-
hetik a nyári szünidőt.
Mindezt megtehetik termé-
szetvédelmi szakemberek és
rutinos táborszervezők gon-
doskodása mellett egy igazán
természetközeli, szép helyen,
a Mecsekben.

Mindent egybevetve: ki-
rándulunk, utazunk... tücs-
köt, bogarat fogunk... nagyí-
tóval erdőt-mezőt, tavakat
kutatunk. Vándor természet-
búvárként kipróbálhatjuk a
régi idők játékait, mestersége-
it. Ha valaki nem volt még a
szabadban a csillagos ég alatt,
akkor most regényekbe illő
kalandokban lehet része
mindazoknak, akik velünk
tartanak. A vándortáborban,
többnyire gyalog, hol lovas
kocsival bekalandozzuk a
Mecsek jellegzetes élőhelyeit.
Ismerkedünk a régi korok,
őseink hagyományaival, mint
pl. a tűzgyújtás, az íj használa-
ta, kézművességgel. A kalan-
dozásaink során megismerke-
dünk a nyomolvasás rejtelme-
ivel és felderítjük a környék
élővilágát. A csillagos ég
iránymutatásával az éj leple
alatt is romantikus élmények-
ben lehet része vándortábo-
runk résztvevőinek, a magyar
csillagösvényen...

A résztvevő gyerekek létszáma:
22-24 fő (1 bandérium, 

2 csapatra osztva) + 5-6 fő 
kísérő. Jelentkezési határidő:

2015. március 31. 

Jelentkezni személyesen, az
együttműködésben részt vállaló
kiskunhalasi iskolák 3-4. osztá-
lyos osztályfőnököknél lehet! (el-
sősorban a 10. és 11. életévüket

betöltők számára!)

Részletes információk:
www.vashatos.hu, 

www.garabonciasok.hu

A garabonciás vándortábor
programvezetője: Lukács László 

A GÖnCÖLSzEKÉr KoM-
PánIA (latin = „egy kenyér
(en élők)” Társaság, baráti kör.
Távoli értelmi rokona a kenye-
res pajtásnak.) 10-12 éves kor-
osztályát, felmenő rendszer-
ben, alapvetően 2 éves keret-
programmal várjuk. A kor-
osztály a HÉt MECHAnI-
KuS MŰVÉSzEt a szövés-
fonás (ruha, kézművesség), a
fegyverkészítés (kézműves esz-
közök készítése, íj), a hajózás
(szekerezés, tájékozódás), a
földművelés (gazdaudvar), a
vadászat (nyomolvasás), az or-
voslás (gyógyítás, gyógyfüvek),
a színház (ének, tánc, vers) jel-
legzetességeihez fog kapcso-
lódni, reményeink szerint fo-
lyamatosan 2 éven keresztül.

A GÖnCÖLSzEKÉr KoM-
PánIA hétpróbázóinak díja-
zására (írás, fotó, hang) te-
hetségpártoló jutalmakkal
készülünk, ehhez szeretnénk
meggyőzni támogatóinkat. A
VánDornAPLó munka-
füzetként is szolgál, ezért an-
nak vezetése, majd értékelése
nagymértékben jellemzi majd
a vándortábor tevékenységét,
illetve a részvevő diák élmé-
nyeit, ami vélhetően megma-
rad örök emléknek. Mind-
emellett a számos eszközt és
ruházati felszerelést a rendezők
biztosítják, pontosan azért,
hogy a családokra ne terhel-
jünk vállalhatatlan kiadásokat,
és azért is, mert legalább két
évig használják majd, így
együtt is maradnak a kompá-
niához tartozás érdekében. 

ÚTVoNAlTERV 
2015. július 4-12.

„Mecsek”

Kiskunhalas vá.- baja – bátszék –
váralja vm. (gyalog) óbánya (1.
nap szálláshelye), óbánya –
Kisújbánya - Püspökszentlászló (2-
3. nap szálláshelye) * portya:
Pécsvárad, Zengővárkony; Püspök-
szentlászló – Zobákpuszta (busz) –
Komló – sikonda (4. nap szálláshe-
lye), sikonda – vágotpuszta –
Orfű (5-6-7-8. nap szálláshelye) *
portyák: Abaliget; Pécs (busz) –
Abaliget vm. – dombóvár – báta-
szék – baja – Kiskunhalas vá.

Jelentkezési díj: 10.000 Ft/fő

A résztvevők önrésze néhány
személyes ruházati felszerelés
beszerzése a jelentkezési díjon
felül (kb. 15 eFt), amihez a
GK további kb. 25 eFt-os

egyéni használatú felszerelés-
sel járul hozzá, továbbá a
program alapköltségeivel, to-
vábbi kb. 10 eFt értékben! 

A program megvalósulását
várhatóan pályázatok és me-
cénások támogatása teszi le-
hetővé. Fizetés történhet sze-
mélyesen vagy átutalással.
Jelentkezést csak az előleg be-
fizetését követően véglegesít-
jük, amely a teljes összeg
50%-a. A fennmaradó össze-
get a garabonciás vándortá-
bor megkezdése előtt mini-
mum 30 nappal kell befizetni! 

Útvonalterv 2016. „Zselic”: Kis-
kunhalas vá. – baja – bátaszék –
dombóvár – Kaposvár vá. (gyalog)
szenna (1. nap szálláshelye),
szenna – Zselickislak – simonfa
(2. nap szálláshelye), simonfa –
(busz) Antalszállás – (gyalog) –
Terecsény – sasrét (3-4-5. nap
szálláshely) * sasrét (kisvasút)-
Almamellék – (busz) - szigetvár –
Almamellék – (kisvasút) – sasrét;
sasrét – sasrét (kisvasút) – Al-
mamellék (gyalog) ibafa – bükkösd
(busz) - Hetvehely – Erdő Háza
(sás-völgy, 6-7-8. nap szálláshely);
Erdő Háza – Hetvehely vá. - dom-
bóvár vá. – bátaszék vá. – baja vá.
– Kiskunhalas vá.

HATÁRIDŐK

- 2014. december 1-ig az „Göncöl-
szekér Kompánia – garabonciás
vándortábor” célkitűzéseinek és
programtervének ismertetése az is-
kolai kapcsolattartók bevonásával,
felhasználva a tájékoztató tartal-
mát és a módszertani levelet – in-
ternet, web, személyes kapcsolatok.
- 2015. január 31-ig. Előválogatás
(több kapcsolattartó és mentor be-
vonásával, a tervek és időpontok,
támogatók előzetes egyeztetése) -
2015. március 31-ig a jelentkezés
végső határideje. A tényleges lét-
szám egyeztetése a programvezető-
vel, majd kiértesítése a résztvevők-
nek (2015. április 15-ig). - 2015.
április vége, a vándortáboros részt-
vevők első előkészítő találkozása. -
2015. május vége, a vándortáboro-
sok második előkészítő találkozása.
- 2015. július 4-12. A „garabonci-
ás vándortábor a Mecsekben” meg-
valósítása.
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Aszervezők már negyedik
alkalommal (2000, 2001,
2002) rendezik meg a kis-

kunhalasi ProtEStánS
MŰVÉSzEtI ÉS tuDoMá-
nYoS nAPoKAt. 

Célja, hogy a helyi értékek, az
enciklopédikus tudományok, a
régi magyar zene, a keletkutatás
és a teológia etc. területén meg-
mutatkozó jellegzetességeket
színvonalasan bemutassuk, to-
vábbá a protestáns művészeti és
tudományos hagyományok fel-
idézése és megerősítése.

PRoGRAMok

November 3. (hétfő) 10 óra
Thúry József Könyvtár

A MAGYAr tuDoMánY
nAPJA. Az országgyűlés novem-
ber 3-át – azt a napot, amelyen
1825-ben Széchenyi István birto-
kainak 1 évi jövedelmét Magyar
tudós társaság alapításának cél-
jára felajánlotta, és ezzel lehető-
vé tette a Magyar tudományos
Akadémia megalapítását – a
Magyar tudomány Ünnepévé
nyilvánította.

MEGNYITó. 
Szilády Áron 177 éve 

született. 

Bödecs Pál lelkész-főigazgató
(Kiskunhalasi református Kollégi-
um), a szilády áron Társaság tisz-
teletbeli elnöke, Varga Judit igaz-
gató (szilády áron református
Gimnázium).

November 4. (kedd) 9:30 óra
Szilády Áron Református

Gimnázium bejárati 
oszlopcsarnoka, régi aulája

EMLÉKKIÁLLíTÁS
Váci György emlékére.

váCi GyörGy könyvkötő mű-
vész 95 éve született (Kiskunhalas,
1919. december 8. – vác, 1995.
február 18. Kiskunhalas díszpolgá-
ra, 1988) hagyatéki kiállítása meg-
tekinthető december 12-ig! 

Megnyitja: Édes Árpád nt. lelki-
pásztor, a Thúry József Alapítvány
elnöke, valamint Erhardt Györgyi
igazgató (Martonosi Pál városi
Könyvtár). A kamara-kiállítás de-
cember 10-ig látogatható, utána a
városi könyvtárban lesz látható
2015. február 28-ig.

*
November 5. (szerda) 17 óra

Végh-kúria

„HALASI ÉRTÉKEK” 
kiállítás megnyitója.

Megnyitja: Szakál Aurél múzeum-
igazgató (Thorma János Múzeum),
a Helyi Értéktár bizottság elnöke.

*
November 6. (csütörtök) 17 óra

Református Gyülekezeti Ház

Egy hangon szólunk –
Kórustalálkozó.

vendégeink: a Kecskemét Refor-
mátus Kollégium vegyeskórusa
(vezetője: Jámbor Zsolt), valamint
a Szilády Áron Ref. Gimnázium
énekkara. Karvezető: Andáné
vastag Andrea

*
November 7. (péntek) 18 óra

Szilády Áron Református
Gimnázium díszterme

„Bálint, nevezetben 
ki voltál Balassa..." 

- Balassi Bálint-emlékműsor

A TABULATÚRA régizene-
együttes műsora. Közreműködik:
Póka Éva színművésznő. A belé-
pés díjtalan!

November 8. (szombat) 10 óra
Szilády Áron Református

Gimnázium díszterme

Szilády Tudományos
Konferencia

világháborús kamara-kiállítás át-
adása a díszterem előtti folyosón.
rendezte, átadja: dr. Gszelmann
Ádám c. igazgató

1) Szamár-sziget szellemkatonái
(A nagy háború eltitkolt halál-
marsa) Előadó: dr. Margittai
Gábor irodalomtörténész (i. világ-
háború 1914-1918, könyvbemutató) 

2) Nagy Szeder István (1907.
március 8. / 107 éve született;
1994. augusztus 24. / 20 éve hunyt
el. id. Nagy szeder istván (1876.

szeptember 8. / 138 éve született)
Előadó: Pajor Kálmán villamos-
mérnök, az ’56-os Emlékbizottság
elnöke

3) Neves halasi festők régen és
ma. Berki Viola, Diószegi
Balázs és Thorma János. in me-
moriam: diószegi balázs (1914.
november 16. / 100 éve született)
Előadó: Szakál Aurél múzeum-
igazgató (Thorma János Múzeum)

November 8. (szombat) 18 óra
Közösségek Háza

A FÉLŐLÉNy. 
A bácsfeketehegyi „Nevenincs”

színjátszó-csoport előadása.

békés Pál: A Félőlény című mese-
regényének színpadi adaptációja. A
csoport tagjai a bácsfeketehegyi ál-
talános iskola hatodikos, hetedikes
és nyolcadikos tanulói. Kb. 10 éve
foglalkoznak versmondással, szín-
játszással. 2013-ban ők képvisel-
hették a vajdaságot debrecenben a
Weöres sándor Országos Gyer-
mekszínjátszó Fesztiválon. Cso-
portvezető: Pál Ilona. A belépés
díjtalan!

*
November 9. (vasárnap) 10

óra, református gyülekezeti ház

PROTESTÁNS 
ISTENTISZTELET

(vendégségben az evangélikus és
baptista gyülekezetek tagjai, igét

hirdet: Bödecs Pál lelkész-főigaz-
gató, Honti Irén ev. lelkész) ven-
dégünk: Németh Pál református 

lelkész és iszlámkutató. 

***

A szilády áron Társaság - Péter
dénes Népfőiskola, a Thúry József
Alapítvány, valamint a Kiskunha-
lasi református Egyházközség szer-
vezésében. Főtámogató: Lakitelek
Népfőiskola.

A programmódosítás jogát 
a szervezők fenntartják.

információk: Lukács László
E-mail: lukacslaszlo@hdsnet.hu

IV. Protestáns Művészeti 
és Tudományos Napok

BALLASI BÁLINT

Somogyi Győző munkája



„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.

Apját korán elvesztette, ez-
után gyámja, Pázmány Péter
esztergomi érsek, az ellenre-
formáció vezéralakja nevel-
tette. A családi birtokot meg-
osztotta Péter öccsével (akit
1671-ben a Wesselényi-össze-
esküvés miatt lefejeztek), ő a
muraközi, öccse a tengermel-
léki részt kapta. Ez egyben
nyelvi elkülönülést is jelen-
tett, Péter horvát nyelvű köl-
tő lett, ő fordította le horvát-
ra a zrínyiászt 

zrínyi magát katonának
tartotta, „mellékesen” írott
költeményei mégis a magyar
barokk irodalom csúcsát je-
lentik. Fiatalon szerelmes
verseket írt későbbi feleségé-
hez. 

Fő műve, első irodalmi epo-
szunk, a dédapjának emléket
állító szigeti veszedelem nagy
részét 1647-48 telén vetette
papírra. Szigetvár védőinek
hősiességén keresztül az aktu-
ális tennivalókra, a török kiű-
zésére lelkesített. Művét mes-
teri szerkesztés, barokk stílus
jellemzi, akkoriban igen erő-
teljes nyelve ma már avultnak
hat. Prózai írásai közül a leg-
híresebb az Az török áfium el-
len való orvosság (1660-61) cí-
mű politikai röpirat, amely-
ben állandó magyar hadsereg
felállítását követeli. 

zrínyi új politikai, hadtudo-
mányi, publicisztikai műfajo-
kat honosított meg magyarul,
kiterjedt levelezéséből diplo-
máciai és katonai tevékenysé-
ge is megismerhető. A maga

korában alig olvasták, költé-
szetét a felvilágosodás idején
Kazinczy fedezte fel újra, he-
lyét Arany János jelölte ki
zrínyi és tasso című tanul-
mányával. 

ne bántsd a magyart! Az
török áfium ellen való orvos-
ság (részlet) „Fegyver, fegyver,

fegyver kévántatik és jó vitézi
resolutio! Ezenkívül én semmit
sem tudok, sem mondok. Avagy
ezért, magyarok evvel oltalmaz-
zuk meg magunkat, avagy vité-
zül haljunk meg mindnyájan,
mert non datur aliud medium.
Elfussunk? nincs hová, sohun
másutt Magyarországot meg
nem találjuk, senki a maga or-
szágábul barátságunkért ki nem
mégyen, hogy minket helyhez-
tessen belé: az mi nemes sza-
badságunk az ég alatt sohun
nincs, hanem Pannóniában.
Hic nobis vel vincendum vel
moriendum est.“

Kevesen tudják, hogy
zrínyi Miklós, a költő és had-
vezér valójában saját földjei-
nek terményeiből, illetve a
marhakereskedelemből szer-
zett bevételeiből finanszírozta
magánhadserege fenntartását
és a törökök elleni harcait.
Ellenőrzése alatt tartotta a

hatalmas horvátországi birto-
kain átmenő kereskedelmi
útvonalakat, és a bécsi udvar
tiltása ellenére saját marha-
vásárhelyet tartott fenn. 

Maga zrínyi is híres volt
nagy étvágyáról, étkezési szo-
kásai természetesen igazodtak
a korabeli életmódhoz, amely
egyrészt főúri volt, másrészt
egészségesebb a mainál, már
amennyiben a korai felkelést
és a több mozgást, fizikai erő-
kifejtés a temérdek táplálék
mellett az egészségre ki tudta
fejteni jótékony hatását. 

(szántó András: Eleink ételei alapján)

A 350 esztendeje elhunyt
zrínyi Miklós költő-hadvezér
tiszteletére a Szilády áron
társaság, a nádor Klub és az
Erdélyi Csillagok Irodalmi
Egyesület, továbbá a Vasha-
tos Kft. gasztronómiai utazást
és borkostolót rendez irodal-
mi és művészeti programok-
kal. 

közreműködnek: Gerner
csaba színművész és Tallér

Edina írónő, valamint a

kiskunhalasi Alapfokú
Művészeti Iskola tanárai 

és növendékei.
Díszvendég: kovács Ernő

kormánymegbízott 
(Bács-kiskun megye)
főtámogató: dr. kövér
lászló, az országgyűlés

elnöke

SZERETETTEl
MEGhíVjuk öNT 

2014. NoVEMBER 22-
éN, SZoMBAToN ESTE 

19 óRÁRA A SóSTó
cSÁRDÁBA!

Ez alkalomból a vadas konyha
remekeinek hódolhatunk. Fogá-
sok: szarvas pástétom, birsalma ko-
csonyával  ~  prénium cserszegi fű-
szeres Koch pincészetből,  ~ Fácán
erőleves fűszeres májgaluskával,  ~
vaddisznó pörkölt kapros túrós no-
kedlivel v. Zrínyi-falatok: borjú-
comb, bélszín, szüzérme hagymás
hajdinakásával, káposztával, sze-
szes tálalásban  ~  Cabernet
savignon, Frittmann pincészet,  ~
vadszőlős rakott palacsinta erdei
gyümölccsel.

Ára: 4500,- ft/fő

Asztalfoglalás: személyesen és
elővételben a 20/465-2300 tele-
fonszámon kérjük egyeztetni, de
a Sóstó Csárdában (tel.: 77/521-
402) november 15-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 könyvutalványt, vala-
mint halasi taxi-utalványt. A be-
lépő olvasójegyeket asztaltársasá-
gok részére ajánlott megvásárol-
ni, és a Sóstó Csárda XIX. száza-
di nagytermében helyreszólóan.
Az érdeklődők mielőbb igényel-
jék és foglalják a férőhelyeket! A
változtatás jogát fenntartjuk!

toVábbI InForMáCIóK: 
www.vashatos.hu

www.sziladyarontarsasag.hu
www.erdelyicsillagok.hu
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MAGYAr LAKoMáK 4.

Zrínyi Miklós est a Sóstó csárdában
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„Egy malomban őr lünk!”

Lokálpatrióta klubestekLokálpatrióta klubestek
Tisztelettel meghívjuk Önt

2014. október 15-én, szerdán 18 órára 
a Végh-kúriába (Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 5.)

V. DíSZVENDÉGÜNK: 
Máté Lajos villamosmérnök,

önkormányzati képviselő (2006-2014)

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. november 15-én, szombaton 18 órakor 2014. november 15-én, szombaton 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



Berki Galéria nyílik 2014.
október 3-án, pénteken
17 órakor a Kossuth utca
21. szám alatti babó
Villában.

*
Az 1703. október 5-én le-
zajlott „halasi csata“ alkal-
mából megemlékezés lesz
a Kuruc-szobornál, 2014.
október 5-én, vasárnap 18
órától.

*
Az előzetesen 2014. októ-
ber 18-ra tervezett „szüreti
toborzó“ programunk el-
marad, jövőre újra meg-
próbáljuk!.

*
Pro Patria hungaria csa-
ládi vándorlás lesz 2014.
október 23-26 között
zebegényben (börzsöny),
amit a Halasi szépmíves
Céh tagjai részére.
Információk: lukacslasz-
lo@hdsnet.hu

*
A Halasi szépmíves Céh
Márton-napi céhvacsorát
rendez 2014. november
15-én, szombaton 19 órá-
tól a Végh-kúriában.

*
A sTádiuM – polgári hírlevél
következő (19. szám) megjele-
nése: 2014. december 1. A
programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk! Az időszerű ünnepi
programokról külön értesítése-
ket küldünk! Terjesztési infor-
mációk: 20/465-2300

STÁDIuM - PolGÁRI híRlEVél - 2014. okTóBER12 MAGYARNAk lENNI élETSTíluST jElENT... – kARÁcSoNY SÁNDoR

A Kuruc szobor és a halasi csata áldozatainak sírja 1935 körül
Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról, 2000

SzEntMIHáLYI SzAbó PÉtEr

PolITIkAI ABc
PP o l G Á R S Á Go l G Á R S Á G

Apolgár szó történelmileg egy város teljes jogú lakosa
(burg, burger), vagyis a nemesi rendhez nem tartozó

városi iparos, kereskedő. Politikai értelemben a marxismus
terminológiája szerint burzsoá, vagyis gondolkozásában,
magatartásában a tökésosztályhoz húzó, hozzá közel álló
személy. Ma a polgár a nyugat-európai értelemben vett ci-
tizen, citoyen szóval helyettesíthető, és állampolgárt, hon-
polgárt jelent, ám mindenképen a törvénytisztelő, adófize-
tő, középosztálybeli lakosokra vonatkoztatható.

1956 igazságos, tisztességes, polgári forradalma után
Magyarország - mindmáig - két részre szakadt. Akik ebben
a polgárháborúban a megszálló szovjetek oldalára álltak,
hazaárulók voltak, s azok is maradtak az utókor szemében.
Akik a forradalmat támogatták, s akik továbbvitték az elti-
port forradalom alig pislákoló mécsesét - magyar polgárok
voltak, magyarok és demokraták. E két jelző csakis együtt
érvényes a Kárpát-medencében. A huszadik századi magyar
polgárság 1956-ban született ujjá, méghozzá nemcsak az
idegen diktatúra szolgái elleni felkelésben, hanem abban a
meggyőződésben is, hogy sem a kommunizmus, sem pedig a
kapitalizmus nem elfogadható „eszmény“ a magyar közösség
számára. 1956-ban a magyar nép fegyverrel szavazott amel-
lett, hogy az állampolgár felett áll a honpolgár.

Igazságos, tisztességes, polgári Magyarországot akarunk.
1848 forradalmának pontjait, nem többet, nem kevesebbet.
Igazságos közteherviselést. Mert a magyar polgár nem szü-
letik ujjá, ha esélye sincs honpolgárrá válni, csupán állam-
polgár,a kitől a török megszállás módszerei szerint minden
jogcímen adót hajtanak be a harácspolitika jegyében. A
magyar polgár tudni akarja, miért kell újabb és újabb áldo-
zatot hoznia... 

A magyar polgár most szerveződik. Eldöntheti, hogy ál-
lampolgá lesz-e, vagy történelemformáló akarat.

- részlet - (Windsor Kiadó,  1996)

NÁDoR kluB
AZ AlSó-kISkuNSÁG éRTék- 
éS MéRTékTARTó köZöSSéGE.

kéRjük, hoGY TÁMoGASSA ADo-
MÁNYokkAl célkITűZéSEINkET!

MAGyARTMAGyART AA MAGyARNAKMAGyARNAK!!

hAlASI TékA
ÉRTÉK- ÉS MÉRTÉKTARTó

ELŐADÁSOK KISKUNHALASON

A Nádor Klub meghívja 
Önt és családtagjait

2014. december 4-én, 
csütörtökön 18 órára 

a Szilády Áron Református
Gimnázium dísztermébe

Kőrösi Csoma
Sándor szobája  
– zanglai palotaerőd
megújítása Tibetben

címmel

IRIMIÁS BAlÁZS
építész, a csoma Szobája
Alapítvány elnöke tart

előadást.
Házigazda: Lukács László elnök

szilády áron Társaság

Eddigi 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),
Zombori Ottó csillagász, Gy. szabó
béláról emlékeztünk meg a szanki 

képtár vezetőivel (sz. Mikor Márta 
és Falk Miklósné), Huth Gergely újágíró

(Pesti srácok, Polgár Portál)

A Himalája sziklabástyái között a magányos zanglai palotaerődhöz, 2008
óta egy elszánt csapat kiutazik minden nyáron, hogy megmentse az épületet

az összeomlástól. (http://csomasroom.kibu.hu)


