
Abarázda az egyetlen út a
tûzhely boldogságához, a

jövõ megtalálásához, az em-
berek építõ egységéhez.

Most megint teríti isten a
Föld asztalát. készüljetek,
minden népek, a nagy lako-
mára. nyúljon segítõ kéz
segítõ kéz felé.

Minden nép szent és örök
folytatásra hivatott, mert
mindenik isten egy-egy kü-
lön gondolata. Hogy gazda-
gabb legyen az élet és több
hang adja össze a munka
nagy harmóniáját. Jaj annak,
aki isten gondolatára emeli
kezét. Végzeti egység a ke-
nyér, a sírás, a kacagás és a
halál. És sírjába botlik az, aki
ki akar belõle rontani.

ó, emberek, emberek, tán-
torgó, vakszívû emberek:
trombitál a nap, könyörög a

tûzhely, ring a bölcsõ és hív a
barázda. Engedjetek hívásá-
nak és boldog úrvacsora lesz
a megterített asztal lakomája.

* * *

TörTÉnELMi és társadalmi
irányításra csak nagy kul-

túrájú, szélestudású, tiszta
morálú és már teljesen kifej-
lõdött lelki alkatú egyének
alkalmasak.

Az, hogy népi dalokat
éneklünk, népi zenét csiná-
lunk vagy hallgatunk, népi
írókat olvasunk, ethnográfiá-
zunk: kedves és egyénileg
hasznos önképzõköri mûkö-
dés lehet: de a nép történel-
mi felemeltetésének nem je-
lent semmit. És ez a mûkö-
désünk a maszlagolás irtóza-
tos bûnévé lesz, ha ugyan-

akkor olyan tényezõket szol-
gálunk ki, melyek halálos
akadályai ennek a felemel-
kedésnek. A nép reális érde-
keit csakis sok lemondással s
az önfeláldozás heroikus el-
szánásával lehet szolgálni.
Jó magyarság ez: bizonyos
munkakörben a lehetõ legna-
gyobb tudást és képességet
szerezni. Ezt szerves, széles
kulturális tájékozottsággal
venni körül. És jól átgondolt
életprogrammal beállni a
magyar nép életharcába. Az-
zal a tudattal, hogy ott nem-
csak érvényesülés, hanem:
szenvedés, börtön és halál is
várhat ránk. És ez a tudat
csak acélozza elszánásunkat.

szabó dezsõ

(kolozsvárra írt - fiktív - leveleibõl, 1943-
1944. „képzelt Zsuzsikának kolozsvárra“)

Áldott,
boldogító
karácsonyi 
ünnepeket 
és újesztendõt
kívánunk!

„Nyúljon segítõ kéz 
segítõ kéz felé.“

kós károly metszete

Széchenyi István 1833-
ban jelenteti meg Lip-
csében a Stadium címû
könyvét, melyet 1831-ben
írt meg azzal a céllal, hogy
a pozsonyi országgyûlés
képviselõi az általa fon-
tosnak, alaptörvénynek
tartott nemzetépítõ 12
pontot fogadják el és azt
sikerrel érvényesítsék a
magyar megújhodás érde-
kében.

Az ezer lépésnek tartott
római mértékegység szim-
bolikusan arra a progra-
malkotó lelkületre utal,
amivel Széchenyi hozzáfo-
gott az ország modernizá-
ciójához. Hõsiesség, haza-
fiság, reformokra való tö-
rekvés jellemzi Széchenyi
munkásságát. Példaké-
pünknek tekintjük õt s
követjük minden lépésé-
ben.

Polgári hírlevelünkben
többnyire városunk és tér-
ségünk gondjainak, hely-
zetének feltárásával, majd
a gyógymódok lehetséges
formáival is foglalkozunk.

1000 lépés

ALsó-kiskunsági

Nádor Klub
alakuló ülésünkön, 2009. szeptember 17-én
megválasztottuk Dóka Józsefet a klub
vezetõjének, akinek 2010. november 30-ig
szólt a megbízatása a nádor Klub élén. Közéleti
közösségünk fõ tennivalói közé soroltuk a térsé-
gi integrált terület- és vidékfejlesztési, környe-
zetgazdálkodási programok és intézkedések
összehangolását, illetve megvalósítását az alsó-
kiskunsági térségben. Kiemelt célként jelenítet-
tük meg a helyi kulturális és védett értékek
megõrzését, a hungarikumok számbavételét és
patronálását, a konzervatív közösségi értékek
megbecsülését.

az alakuló ülésen elfogadtuk mûködési sza-
bályzatunkat, és úgy terveztük, a rendszeressé
váló üléseinkre meghívunk minél több közéleti
szereplõt, civil és gazdasági szakembert. idõ-
közben az országgyûlési, majd az önkormány-

zati választások jelentõsen megváltoztatták a
közéleti irányultságokat. országosan végre erõs
polgári kormányzat alakult, helyi szinten azon-
ban nem sikerült többségi összefogást elérni a
közjó érdekét képviselõkkel, hanem a szét-
húzás, az árulás elvetemült jelenségeivel talál-
kozhattunk nap, mint nap.

mindezek alapján, 2010. november 25-én
módosítottuk a nádor Klub mûködési rendjét,
hogy a közeljövõben egyértelmûen jelenítsük
meg azt az értékvállalást, ami elõsegítheti a
nemzetstratégiai és helyi szintû összefogást,
ami egyúttal kizárja környezetébõl az egyéni
érdekek mentén törtetõk szemléletét.

a nádor Klub két évre megválasztott elnöke
Lukács László országgyûlési képviselõ, alel-
nöke: Dóka József építész lett.

Polgári hírlevél - 1. szám - KisKunhalas, 2010. december
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A polgári értékek közötti
választást mindenkinek
minden szituációban ön-
magában kell elvégeznie,
ugyanis nem uniformi-
zálható, mert a közössé-
gi értékek bonyolult há-
lójában a konzervatív
mentalitást a kultúra
örökíti át egyik generá-
cióról a másikra. Ezért
tartjuk az egyik leg-
fontosabb feladatunk-
nak, hogy a mûvelt pol-
gári életmódra irányul-
jon minden tevékenysé-
günk, ami az egyén és a
közösség érdekét szolgál-
ja, vagyis az ellenállásra
is, a közösségi értékek, a
közerkölcs rombolásával
szemben.

Az ELNÖK, ALELNÖK
együttes hatásköre:

- A nádor klub munkater-
vének és napirendjének elõ-
készítése. 

- Együttesen döntenek a
nádor klub szervezési, mû-
ködési feltételeinek kiala-
kításáról. 

- A munkájukat segítõ
független tanácsadók, sza-
kértõk felkérésérõl. 

- sajtótevékenységrõl, a
képviseletre jogosult szóvivõ
bejelentésérõl.

- Az ügymenetnek s a szak-
mai munkatervnek megfe-

lelõ kapcsolatok, szervezé-
sek kezdeményezésérõl. 

- Döntenek a fontosabb
szakmai kérdésekben és el-
lenõrzik a döntések végrehaj-
tását. 

- személyi kérdésekben
javaslatot tehetnek, felkér-
hetnek egyes szakmai felada-
tok elvégzésére szakértõket
és társadalmi szervezeteket
egyaránt.

- Az Elnök, az Alelnök
közösen látja el az ügyvitellel
kapcsolatos tennivalókat, a
befogadó szervezettel együtt-
mûködve.

(folytatás: 3. oldalon)

A Nádor Klub tevékenysége

2 ISTeN, ÁLDD Meg A MAgyArT! – KöLcSey FereNc

A Nádor Klub céljai

STÁDIUM
PoLgÁrI HírLevéL

eLSõ SzÁM

Kiadja a 
Kunkapitány Kft.

Szerkesztõ:
LUKÁcS LÁSzLó

Munkatársak:
Kuris István László,
Aradszky Montika,

Flösser Tamás

Készült a Nádor Klub 
tagjai részére.

az alsó-Kiskunság, Kiskunha-
las és vidékének önkormány-
zati, országgyûlési képviselõi,
valamint közéleti érdeklõdésû
polgárai szabad elhatározás-
ból, felelõsségteljesen ellátott
és választott tisztségre való
tekintettel, 2009-ben mega-
lakították a nádor Klubot,
melynek mûködési szabályza-
tát a nádor Klub alapító tagjai
az alábbiak szerint határozták
meg:

i. 

1) - a nádor Klub célja és
alapfeladata: az alsó-Kiskun-
sági, Kiskunhalas és vidékének
közéleti, társadalmi tanácsadó
testületeként legfõbb teendõje

a közérdekû, integrált terület-
és vidékfejlesztési, környezet-
gazdálkodási programok és in-
tézkedések összehangolása, il-
letve megvalósítása az alsó-
kiskunsági térségben. Kiemelt
célunk, a helyi kulturális és
védett értékek megõrzése, a
hungarikumok számbavétele
és patronálása, a konzervatív
közösségi értékek megbecsü-
lése. További célunk az egyéb
idõszerû közéleti kérdések, il-
letve problémák megvitatása,
továbbá állásfoglalások és köz-
lemények megfogalmazása. 

1.1) a nádor Klub legyen a
jászkun történelmi tradíciók
képviselõje, a demokratikus

érdekegyeztetés szabad fóru-
ma, a keresztény, nemzetstra-
tégiai értékvállalás közössége,
a közjó szószólója.

2) - a nádor Klub alapító tag-
jai az alsó-Kiskunság települé-
seirõl meghívott országgyûlési
és az önkormányzati választá-
sok során megválasztott kép-
viselõk, továbbá a elnök által
külön meghívott közéleti
érdeklõdésû polgárok.

(3) a nádor Klub véleményt
mond és javaslatokat fogalmaz
meg a célokat és feladatokat
érintõ költségvetési, szervezeti
és szervezési kérdésekben. 

(4) a nádor Klub hatásköre:
problémafelvetés, javaslatai-
nak nyilvánosságra hozatala, a
korábban tárgyalt témák ismé-
telt megvitatása, a változások
megállapítása, egy-egy téma
vizsgálatára munkacsoport ala-
kítása, megadott határidõvel
és témavezetõvel; valamint
egy-egy téma tudományos
felmérése, elõadóval. Közös-
ségi rendezvények, esemé-
nyek szervezése.

[kivonat, 2010. november 25.]

Címtár
a nádor Klub

tisztségveselõinek
elérhetõségei:

Lukács László elnök
Dóka József alelnök

Levelezés:

6400 kiskunhalas, 
szent imre u. 4.

Telefon és fax: 77/420-061

Ügyfél telefon:
20/465-2300

E-mail:
lukacslaszlo@fidesz.hu

hunepkerkft@hdsnet.hu

Web: www.kunkapitany.hu

* 
ToVábbi HAsZnos cíMEk:

www.fidesz.hu
www.kdnp.hu

www.parlament.hu
www.lukacslaszlo.fidesz.hu

www.tvhalas.hu
www.halashirek.hu

www.halas.net
www.halasmedia.hu

www.partyfm.hu



A náDor kLub 
kAPcsoLATrEnDsZErE

1) - Az önkormányzatok
képviselõivel, a polgármes-
teri hivatalok tisztviselõivel,
az országgyûlési képviselõk-
kel a szükség szerinti kon-
zultációkra, meghallgatá-
sokra, az illetékes hatóságok
számára teendõ javaslatok
megfogalmazására igényt
tart.

2) - A közérdekû település-
fejlesztések érdekében - kép-
viselõje útján - helyben és
magasabb szinten is eljárhat.

3) - Fenntartja a jogot,
hogy a helyi társadalom igé-
nyeinek, a társadalmi párbe-
széd felmérésére vonatkozó
kutatási, értékelési segítséget
és nyilvánosságot kérjen.

4) - A (3) pontban megfo-
galmazott módon igényt tart
a közéleti érdekérvényesítés
gyakorlati megvalósulása ér-
dekében a magyar és nem-
zetközi törvények, emberjogi
dokumentumok, szakmai
ajánlások alapján szakértõi
segítségre, ha szükséges jo-
gorvoslati segítségre.

MunkATErV

I. Közélet, közösség

- HALAsi TÉkA, érték- és mér-
téktartók elõadássorozatá-
nak folytatása.

- 48-As kör - Helytörténeti
programok és honismereti
utak szervezése.

- Egyedi rendezvények (jóté-
konysági estek, bálak)

II. Vidékfejlesztés

- országos tanyaprogramban
való részvétel (1 MFt/2011)

- stratégiai fejlesztések fi-
gyelemmel kísérése (DAoP,
kEoP, egyéb)

- Új széchenyi terv kiírásai
szerinti operatív közremû-
ködés (2011-2013).

III. K-unikum
(hungarikum)

- Védett kulturális, épített,
természeti stb. érték védjegy
programjában való részvétel.

- Halasi csipke (kiemelt
értékmentés)

- regiszter (kiállítás és kiad-
vány szellemi, tárgyi, gaszt-
ronómiai értékeinkrõl)

- Jeles napok (kalendárium,
mesterek, mesterségek tára)

- Ars poetika, jeles személyi-
ségek önéletrajzainak szer-
kesztése és kiadása.

IV. Díjak, pályázatok

redemptio emlékérem ki-
adása (május 6. - települések,
egyének kiemelkedõ hagyo-
mányõrzõ tevékenysége, jelö-
lés alapján az alsó-kiskunság-
ból.)

nádor klub díja (augusztus
20. - Titkos szavazattal
adományozott díj, olyan
diákok részére, akik a klub
célkitûzéseit, közösségi éle-
tüket hitelesen képviselik. A
nádor-díjra pályázatot írunk
ki, amelyet közzéteszünk a
sajtóban.
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Jászkunsági emberek
bács-Kiskun megye jelentõs
néprajzi csoportját alkotják a
kiskunok. 1876-ig a Kiskun
Kerület is része volt a Jász-
kunságnak. 

bár a kerületi székhelye
Kiskunhalas (átmenetileg
Kiskunfélegyháza volt), de
területileg a települések Felsõ
és Alsó-Kiskunságra oszt-
hatók. (a Felsõ-Kiskunság
települései: Kunszentmiklós,
szabadszállás, Fülöpszállás,
Kiskunlacháza, az alsó-
Kiskunság települései: Kis-
kunhalas, Kiskunfélegyháza,
Kiskunmajsa, Kiskundorozs-
ma). 

a Kiskunságra is jellemzõ a
20. század végén ugyanúgy,
mint a nagykunságra és a
Jászságra, hogy a környezõ
települések is igyekeznek e
kistáji csoportba tartozónak
vallani magukat. 

a Kiskunság népességére
jellemzõ, hogy a 19. század-
ban a törzsökös református
családok mellett az egyre
nagyobb számú katolikus né-
pesség fokozatosan nagyobb
szerepre tett szert a városok
irányításában. Jelentõs tájáta-
lakító tevékenység volt a
homok akácfákkal való meg-

kötése. az erdõtelepítés a 18.
századtól folyt, a szõlõ és
gyümölcstelepítés késõbb lett
általános.  igaz, a filoxéria
következtében jelentõs szõlõ-
pusztulás ment végbe a 19.
században. 

a Kiskunsági pusztákon ko-
rábban jelentõs legeltetõ állat-
tartás is folyt.

a kun székek a magyar-
országi kunok autonóm, a
királyi vármegyerendszertõl
független közigazgatási egy-
ségei voltak. a szék a szászok
és székelyek székeihez hason-
lóan bírói széket jelent. a
székek élén a kapitányok áll-
tak. a rendszer nyilvánvalóan
a régebbi kun nemzetségek
alapján jött létre, a nem-

zetségfõk válhattak a székek
kapitányaivá, de erre csak egy
szék, a halas-szék esetén van
megnyugtató forrásadat. a
székekrõl elõször a 15. század-
ban hallunk, de valószínûleg a
14. században alakulhattak ki.
Összesen hat székrõl van tu-
domásunk: 

Halas-szék – a Kiskunság
területén halas mezõváros
(Kiskunhalas) központtal ala-
kult ki a csertán nemzetség
területén, de több nemzetség
jelenléte is kimutatható. a
nemzetség fejének, Köncsög
ispánnak 1366-ban halason
volt a szállása. 1418-ban még
a nemzetség nevével jelzik a
széket (de sede chortyan), de
1451-tõl ugyanitt a halas-
széket találjuk.

szentelt-szék – 1424-bõl
van rá adat, csanád-me-
gyében a Kór nemzetség
területén alakult ki.

kolbáz-szék – 1440-tõl van-
nak rá adatok, a nagykunság-
ban Kolbázszállás központtal
valószínûleg az olás nemzet-
ség szállásterületét foglalta
magában, de több nemzetség
jelenléte is kimutatható.

kecskemét-szék – nemzet-
ségi eredete bizonytalan,
1465-ben a kiskunsági Kecs-
kemét mint a királynéi kunok
bírói székének központja sze-
repel.

kara-szék – nemzetségi ere-
dete bizonytalan, központja a
kiskunsági Karaszállás. 1469-
ben Mizse-szék néven szere-
pel, feltehetõen a szállás-
kapitány misse család bir-
tokain alakult ki a szék.

Hantos-szék – nemzetségi
eredete ismeretlen, Fejér me-
gye dunántúli részén volt,
valószínûleg egyetlen kun bir-
tokos család birtokában a 14.
században.

(forrás: wikipédia)

redemptio: május 6.

ez a nap a Jászkunok, egyúttal Kiskunhalas város
napja is, emlékezve arra, hogy 1745-ben, ezen a
napon írta alá Mária Terézia királynõ az ön-
megváltási „redemptio“ rendeletét, ami a jászkun
kerület szabadságát is jelentette a földesúri
kötöttségek alól. A kunok fõbírája a nádor lett is-
mét, miként azt Iv. Kun László király 1290-tõl
törvénybe foglalta.
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LUKÁcS LÁSzLó orSzÁggyûLéSI KéPvISeLõ

vidékfejlesztési programja
I. Kiemelt stratégiai

feladatok:

1) Kiskunhalas Város
északi elkerülõ útjának
megépítése, az 53-as fõ-
út városi szakaszának
kiváltása, illetve a Szerb
államhatárig történõ fel-
újítása. (az elmúlt évtized-
ben számos alkalommal fel-
merült probléma, hogy a fõút
forgalma a város közepén ha-
lad át, jelentõs környezeti, zaj
és közlekedési ártalmakat
okozva. a megtervezett nyom-
vonal kiépítése elemi érdeke a
városlakóknak, a jelentõs át-
menõ teherforgalom korlá-
tozásával.)

2) A Budapest - Kelebia
(E9b) vasútvonal korsze-
rûsítése, fejlesztése. (az
elmúlt két évtizedben többször
felmerült annak lehetõsége,
hogy a villamosított vasúti
fõnyomvonalat felújítják és
bõvítik. a nemzeti infrastuk-
túra Fejlesztés keretében még
célidõpont sincs megnevezve.)

3) Az M5 autópályához
vezetõ Kiskunhalas-
Kiskunfélegyháza közút
felújítása. (a 40 km-es út-
szakasz, Kiskunmajsán át, je-
lentõs forgalmat bonyolít le,
szükséges volna a teljes útsza-
kasz felújítása az m5-ös autó-
pálya megközelítése érdeké-
ben.)

4) Az M5 autópá-
lyához, Szeged felé át-
kötõ zsanai út felújítása.
(a 30 km-es útszakasz Üllésig,
majd onnan szegedig jelentõs
forgalmat bonyolít le, szük-
séges volna az Üllésig rend-
kívül rossz minõségû közút
felújítása az m5-ös autópálya,
valamint szeged megközelí-
tése érdekében.)

II. Kiemelt fejlesztések: 

1) A halasi gyógyfürdõ
komplett rekonstrukciója
és fejlesztése. (az elsõ 10
legjobb gyógyvíz közé sorolt

halasi kincs, számos magán-
tõke érdeklõdése mellett, ki-
emelt jelentõségû turisztikai
lehetõségünk. az állami tulaj-
donviszonyok rendezése mel-
lett, központi támogatást igé-
nyelne, külön soron támoga-
tott formában, az ismert roP
rendszeren felül.)

1.1) Fedett termálfür-
dõ, versenysport központ
kialakítása Kunfehértón,
Kelebián szabadidõ és
sportközpont kialakítá-
sa.

1.2) Tanuszoda fel-
újítása Tompán, magán-
tõke bevonásával well-
ness központ megépí-
tése.

1.3) Zsanai és kisszál-
lási szabadidõközpont
létrehozása.

2) Bérlakás-, szociális
lakás program beindí-
tása. (rendkívül fontos szo-
ciális feladatunk, a több száz
igénylõ érdekében, hogy a volt
Kõrösi úti laktanyaépületek
felújításával, kb. 40 szociális
bérlakást alakítsunk ki, orszá-
gos program keretén belül.)

3) Agrárlogisztikai köz-
pont kialakítása a volt
halasi tüzér laktanya 40
hektáros területén. (az ál-
lami vagyonkezelõtõl ingyenes
vagyonjuttatásként visszakért,
de egyelõre döntés nélküli
kérésünk elõsegítése, valamint
a határon átnyúló fejlesztési
programok támogatásával ag-
rárlogisztikai központot kívá-
nunk kialakítani a szegedi úti
laktanya helyén.)

3.1) Vasúti terminál

építése a Magyar-Szerb
határátkelõ mellett a ka-
mionok vasúton való
szállításának megoldásá-
hoz (Kelebia, Kisszállás)

3.2) Fedett piaccsarno-
kok kiépítése Balotaszál-
láson és Kelebián.

4) Központi rendelõin-
tézet megépítése Tom-
pán, amely tartalmazza
az orvosi rendelõ, tû-
zoltóság. rendõrség és a
mentõállomás megépíté-
sét. (Tompára a mentõ nem
tud 15 percen belül kiérkezni,
a rendõrség munkafeltétele a
60-as éveket idézi, önkéntes
tûzoltóság pedig nem mû-
ködik.)

III. További fejlesztések:

1) Sóstó üdülõterület
és pihenõpark fejlesz-
tése. (Jelentõs idegenforgal-
mi, természetvédelmi környe-
zetben megmaradt tavunk és
környezetének kiemelt támo-
gatásával számottevõ vonz-
erõnövelést érhetünk el a rek-
reációs turisztika területén. a
tó kotrása, vízmegtartó tech-
nikai feltételek kialakítása ele-
mi érdekünk.)

2) Térségi sportköz-
pont kiépítése. (városunk
szabadtéri sportközpontja
elavult, terveink szerint, jelen-
tõs fejlesztésekkel, új sport-
csarnok építésével, szállodá-
val, új és felújított sportpályák
kiépítésével a térség meghatá-
rozó sportközpontja jöhetne
létre Kiskunhalason.)

3) Ivóvízellátás további
fejlesztése a külterüle-

ten, az ivóvíz körgyûrû
további fejlesztése. (a kül-
területi tanyás lakóingatlanok,
gazdasági építmények meg-
közelítése mellett az ivóvízel-
látás az egyik legfontosabb fel-
adat. a homokhátság kiszára-
dása miatt is, az ivóvízhiány ál-
talános, a víz minõsége lerom-
lott, ezért indokolt központi tá-
mogatással - a vidékfejlesztés-
bõl kizárt források átcsopor-
tosításával - az ivóvízprogram
elvégzése.)

4) Csatornázási pro-
gramok befejezése a tér-
ség minden településén.

Iv. Közlekedés, helyi
érdekû úthálózat:

1) A történelmi értékû
Szentháromság tér, vala-
mint a Szent Imre út-
Szabadkai út, illetve a
Kálvin tér felújítása. (az
alsóváros városképi jelen-
tõségû épületeit, a katolikus
templomot, zsinagógát is érin-
tõ területét kiemelt fejlesztés-
sel lehetne helyreállítani.)

2) A kopolyai út és a
keceli út bel- és külte-
rületi szakaszainak fel-
újítása. (Kiskunhalas város
déli és nyugati bejáró útsza-
kaszai évtizedek óta elha-
gyagolt állapotban, járhatatlan
minõségû útburkolattal ren-
delkeznek.)

2.1) Pirtó község bel-
és külterületi útszaka-
szainak felújítása, rész-
ben szegélykövezése.

2.2) Harkakötöny, Ba-
lotaszállás, Kelebia be-
kötõútjainak felújítása.

2.3) Kunfehértó és
Kisszállás közötti össze-
kötõ út megépítése.

2.4) Tázlár - Soltvad-
kert útvonal korszerû-
sítése, Szank - Bócsa köz-
útszakasz megépítése.



3) A külterületen biz-
tosítani kell a folyama-
tos közlekedést, külte-
rületi útszakaszok felújí-
tása. (a külterületi tanyás
lakóingatlanok, gazdasági épít-
mények megközelítése gaz-
daságfejlesztési feladat is. a
burkolat nélküli utak, vagy
leromlott minõségû gyûjtõutak
felújítása indokolt központi tá-
mogatással - a vidékfejlesztés-
bõl kizárt források átcsopor-
tosításával.)

4) A belterületi földu-
tak megszüntetetése.
(Kiskunhalas város belterü-
letén 30 km földút burkolatát,
járhatóságát kell megoldani,
amit részben a támogatott
szennyvízprogram befejezése
után, részlegesen, útalap
elkészítésével már elõtte is
szükséges lesz elvégezni.)

5) Kerékpárutak fej-
lesztése. (Kunfehértó község
és tófürdõje közötti bevezetõ
út  felújítása, kerékpárút építé-
se. Tompa város belterületén
áthaladó kerékpárút kiépítése.)

v. Közbiztonság,
rendészet:

1) A városi rendészet
megerõsítése, hatéko-
nyabb Közterület-felü-
gyelet, és mezõõrség
központi támogatással.
(Központi támogatást igényel
a helyi rendészeti feladatok el-
látása és fejlesztése. meg-
erõsítésük bel- és külterületen

rendkívül indokolt, lényegesen
bõvíteni kellene jogkörüket és
létszámukat.)

vI. Munkahelyek
kialakítása, megõrzése:

1) Az új telephely enge-
délyezési eljárásokkal
kapcsolatban felmerülõ
vállalkozói problémák sür-
gõs áttekintése és a meg-
felelõ megoldások kiala-
kítása. (Kormányzati intéz-
kedést igényelne a hatósági
ügymenetek egyszerûsítése,
vállalkozóbarát ügyintézés
megszervezése, a szükséges
tanácsadó hálózat kialakítása,
pl. inkubátorházak)

2) A közmunka program
kibõvítése, a befekteté-
seket ösztönzõ decentrali-
zált kormányzati prog-
ramok elindítása. (a jelenle-
gi programok nem adnak tar-
tós munkaerõ lekötést, nem
jelennek meg a termelõ gaz-
dasági szférában, ezért szük-
séges központi, decentralizált
gazdaságfejlesztõ programo-
kat elindítani.)

3) Agrár- és vidékfej-
lesztési programok. (Fon-
tos cél, hogy a térség kistele-
püléseinek megtartó képes-
sége erõsödjön, a tanyás csalá-

di gazdálkodás megerõsödjön,
a környezetvédelmi, a mezõ-
gazdasági és vidékfejlesztési
programok elõsegítsék a tér-
ségben élõk boldogulását.
minden lehetõséget fel kell tár-
ni annak érdekében, hogy az
uniós és nemzeti pénzügyi ala-
pokból támogatásokat nyer-
jünk el Kiskunhalas és térsé-
gének fejlesztési programjai-
hoz.)

vII. Szociális és
egészségügyi ágazat:

1. A Semmelweis
Halasi Kórház fejlesztése.
(hosszú küzdelem után, ide-
gen befektetõi körbõl sikerült
visszavenni a súlyponti kórházi
ellátást Kiskunhalason. Önkor-
mányzati kórházként 140 ezer
ember egészségügyi ellátásáért
felelõsséget vállaló intézmé-
nyünk uniós forrásokból való
fejlesztése elengedhetetlen,
ami több mint 3 milliárd forin-
tos fejlesztést tesz majd lehe-
tõvé. Támogatom a kórházi el-
látást fejlesztõ pályázatot.)

2) egészségvédelmi terv,
családbarát város prog-
ram ágazati támogatása.
(az elfogadott terveinkkel
összefüggõ kormányzati, ága-
zati támogatások szükségesek
az egészségõrzés, családbarát

városi környezet, akadályel-
hárítás érdekében. a közössé-
gi közlekedés elõsegítése.)

3) A cigányság felzár-
kóztatásának elõsegítése,
saját szociális intézmény
kiépítése. (az elfogadott ter-
veinkkel összhangban, kor-
mányzati intézkedések szük-
ségesek az önálló intézményes
háttér megteremtéséhez, azok
mûködéséhez.)

4) bölcsõde építése
Tompán. (5000 fõs város
számára nélkülözhetetlen egy
bölcsõde létrehozása.)

vIII. Kiskunhalas 
város rangjának és

elismerésének érdekében:

1) Kiemelt versenyspor-
tok, a Halasi csipke hun-
garikum központi támo-
gatása. (a halasi verseny-
sportok, és a halasi csipke is
olyan értéket képvisel, amely
nemcsak a halasiak részére je-
lent büszkeséget. indokolt a
központi támogatások között
rendezni, a kiemelt verseny-
sportok és a világszínvonalú
helyi értékek támogatását.)

(A programok java része
elindult, a fogadóórák során,
valamint a személyes tájéko-
zódások alapján felmerülõ
témaköröket továbbítom a
kormányzat felé! LL)
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várjuk az Ön személyi javaslatát is, hogy akinek 2010-ben
Kiskunhalason és térségében figyelemreméltó kezdeményezései
voltak, melyek a magyar nemzeti kultúra részeként is számot-
tevõnek tekinthetõk és elismerésünkben részesülhessen. Kiemelt
jelentõséget tulajdonítunk szülõföldünk, kultúrtájunk sajátossá-
gaihoz köthetõ törekvések és elképzelések megvalósításának,
ezért kérjük, hogy indokolt javaslatát célkitûzéseinkkel összefüg-
gésben fogalmazza meg!

a díjat a nádor Klub döntése alapján, várhatóan a redemptio
napján tartandó ünnepi összejövetelen adjuk át a Közösségek
házában. az elismerés pénzdíjas. 

***
Az ön által JAVAsoLT személy vagy csoport nevét 
és indoklását a nádor klub címére kell eljuttatni, 
legkésõbb 2011. március 31-ig. 6400 kiskunhalas, 

szent imre u. 4. Telefon & fax: 77/420-061

Nádor-díj 2011 LUKÁcS LÁSzLó
bács-kiskun megye 8. számú választókerület megválasztott 

országgyûlési képviselõjének fogadóórái, elérhetõségei.

VáLAsZTókErÜLETi És Városi iroDA
6400 kiskunhalas, szent imre utca 4.

Telefon: 77/420-061; mobil: 20/465-2300
Ügyfélfogadás: szerda, csütörtök 14-18 óráig

E-mail: lukacslaszlo@fidesz.hu
Web: lukacslaszlo.fidesz.hu

orsZággYÛLÉsi kÉPVisELÕi iroDA
bethlen tér 1. (Filmszínház mellett) Mobil: 20/465-2300

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

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

A felmerülõ közérdekû kérdésekre, javaslatokra írásban is válaszolok!

ArADsZkY MonTikA, Vk. TiTkár

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

A nádori méltóság
A király helytartója

a nádor a legrégibb magyar
királyi udvari méltóság, mely-
nek viselõje a német királyi ud-
varban is megtalálható volt
mint a király bírói helyettese és
eredetileg pénzügyi értékeinek
õre.

Az udvar ispánja

i. (szent) istván (997-1038)
német mintára, az elsõ ispánt,
az udvar élére állította. Jogál-
lása az évszázadok során sokat
változott. hatásköre eleinte
megegyezett a megyék élére
kinevezett ispánokéval, amely
fõleg gazdasági jellegûnek
mondható. neve szláv erede-
tû: „na dvore zsupán“, azaz az
„udvar ispánja“.

udvarmesterként egyik fõ
feladata volt gondoskodni az
uralkodói udvar ellátásáról. õ
gyûjtötte össze és kezelte az
udvari jövedelmeket is.
Felügyelete alá tartoztak
továbbá az udvar ellátását biz-
tosító birtokok. mint parancs-
nok a királyi udvarban szolgáló
milesek élén állt.

a 11. század folyamán a
királyi jelenlét bíróságán ítél-
kezett az udvar népei, de a
saját ispánságának joghatósá-
ga alatt élt népek felett is,
valamint saját portáján az õt
önszántukból felkeresõ jobbá-
gyok (nemesek) ügyeiben. [ ...] 

az országbírói méltóság (cu-
rialis comes) megjelenésével az
„udvar ispánja“ megszabadult
a gazdasági teendõitõl. a 12.
század közepétõl a nádor már
rendelkezett saját bírói szék-
kel, amely elé a királyi udvaron
belül bárkit megidézhetett. a
13. század elejére a nádort az
országos méltóságok között
már az elsõ helyen említik a
források. a király külföldi ha-
dakozása idején annak helyet-
teseként tevékenykedett. az
1222. évi aranybulla már
országos bíróként mutatja be a
nádort (8. tc.). [ ...] ekkor már
helyettest is tarthatott (alná-
dor). az aranybulla egyik
példányát is õ õrizte (31. tc.),
és kötelezték arra, hogy az ab-

ban foglaltaktól sem magát a
királyt, sem pedig a neme-
seket ne engedje eltéríttetni.

Közvetítõ a király 
és a nemesek között

a nádor politikai hatalmi sú-
lyának növekedését jelzi az a
tény is, hogy az ún. törvény-
hozó napon (augusztus 30.) a
király távollétében Fehérvárott
maga orvosolhatta az elébe
terjesztett panaszokat, azaz
egyfajta közvetítõ szerepet
töltött be a király és a nemesek
között. [ ...] 

a nemesség igyekezett kor-
látozni a nádor hatáskörét:
kivette hatáskörébõl az egy-
házi hatóságokat megilletõ
pereket is. hatalmi jogkö-
rének további korlátozását jelzi
az 1290:9. tc., mely kimond-
ta, hogy a királyi tanács hoz-
zájárulását kell kikérni megvá-
lasztásához. [ ...] 

igazságszolgáltatási mûkö-
désében több hivatali személy
volt segítségére: így pl. a ná-
dori jegyzõk, a nádori pecsétet
õrzõ ítélõmester (protonotar-

ius), a sáfár, a bírságszedõk és
helyettese, az alnádor, aki
tisztségét az urától kapta, s
csak annak nevében ítélkez-
hetett.

A kiskorú király gyámja

a mindenkori nádor i. albert
trónra lépéséig (1437)
kizárólag a király bizalmának
és jóindulatának köszönhette
méltóságát, és a rendek csak
az 1439:2. tc.-ben újították
meg azt az igényüket, misze-
rint a nádor a rendek részérõl
a királynak, a király oldaláról
pedig a rendeknek kell hogy
igazságot szolgáltasson. Felté-
telül szabták, hogy a király a
nádort mindig „a fõpapok,
bárók és az ország nemesei-
nek tanácsára, velük egyetér-
tõen válassza ki“.

elõször nádort az ország-
gyûlésen hunyadi János kor-
mányzósága idején választot-
tak (1447-ben garai lászló
személyében), de csak azért,
mivel ekkor nem volt király,
aki a kinevezés jogával élhetett
volna.

i. mátyás (1458-90) megvál-
toztatta az „új“ szokást, és így
visszatérve a „régihez“, élve
királyi hatalmával, egyik hû
bizalmasát nevezte ki helyet-
tesévé, és megfosztotta méltó-
ságától az országgyûlés által
kinevezett nádort. [ ...] 

a késõbb a corpus iurisba
(1517) is törvénycikkekként
bekerült rendelkezések többek
között kimondták, hogy trón-
üresedés esetén és a király
kiskorúságakor a nádor hívja
össze az országgyûlést, és a
királyválasztáskor õt illeti meg
az elsõ szavazat joga. mint a
kiskorú király gyámjának, a
gyámság idején neki is min-
denki feltétlen engedelmes-
séggel tartozott.  a felkelt ne-
mesi hadseregnek õ lett a
vezére. a törvény kötelességé-
vé tette az idegen követek fo-
gadását, amennyiben a király
nem lenne abban a helyzetben
azt megtenni, vagy elhanya-
golná azt. ha a király az
adományozási jogokkal vissza-
élne, a nádor kötelezettsége
volt a bajokat orvosolni. mint
az ország legfõbb bírája, a
király távollétében annak hely-
tartója, a kunok és dalmácia
bírája volt.

1526 után: királyi
helytartó

a mohácsi csata (1526) után
megszûnt a külön magyar kirá-
lyi udvartartás. i. Ferdinánd
(1526-64) trónra kerülésével a
habsburgok közel négy
évszázadon át bécsbõl, csá-
szári udvarukból irányították a
magyar királyságot. ez egyút-
tal azt is jelentette, hogy a
habsburgok által bevezetett
kormányzással a több mint
félezer éve fennálló országos
méltóságok tekintélye és a
közéletben játszott szerepük
jelentõs mértékben csökkent.

néhánynak azonban mégis
sikerült megtartania régi pozí-
cióját az új kormányszékek-
ben. így pl. a nádori méltóság-
nak, amelyet azonban a 16.
században igen ritkán töltöttek
be. i. Ferdinánd és utódai
igyekeztek a nádor megválasz-Pálffy Vi. János nádor arcképe



HonismeretiHonismereti
határjárás Tompánhatárjárás Tompán

bárómajori r.k. szent Anna-templom.

A Nádor Klub tagjai közös határjáráson
vehetnek részt 2010. december 17-én, 

pénteken 15 órától. 

Utazás kisbusszal. Indulás a ref. tempom elõtti parkolóból.
Elõzetes jelentkezés és érkezési sorrendben, összesen 16 fõ

részére. Jelentkezni lehet, 2010. december 10-ig!

Ügyfél telefon: 20/465-2300
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tását halogatni, illetve elkerül-
ni. [ ...] 

a gyakorlat az volt, hogy a
helytartó elhunyta után min-
den esetben az uralkodó neve-
zett ki hívei közül egy új hely-
tartót, a diéta megkérdezése
nélkül.

Király és a magyar
rendek között

az elsõ nádorválasztó ország-
gyûlésre 1608-ban került sor.
az 1608:3. tc. szabályozta az
immár fél évszázada üres ná-
dori szék betöltésének módját,
s ezáltal a rendek megakadá-
lyozták, hogy a bécsi udvar a
jövõben a nádori méltóságot
szüneteltesse. a nádorválasz-
tást az 1622. és az 1638. évi
hitlevelekben a habsburg ural-
kodókkal ismételten meg-
erõsíttették. 

bár a rendeknek sikerült
törvényileg a nádori méltósá-
got visszaállítaniuk, a nádorok
régi hatáskörüket, egykori

politikai-hatalmi tekintélyüket
megõrizni már nem tudták.
[...] 1667-81 között a habs-
burgok nem töltették be a ná-
dori tisztséget. a nádorok
jogköre ezzel egyidejûleg foko-
zatosan csökkent a bécsi kor-
mányszékekkel szemben, rá-
adásul a nádorok inkább a
habsburg-kormányzat, mint a
magyarországi rendek érdekeit
képviselték.

Helytartótanács elnöke,
1723

Jelentõsebb befolyásra az ud-
varban és a magyar politikai
életben a mindenkori nádor a
király helyetteseként ismét

csak azt követõen tehetett
szert, miután az 1723-ban
létrehozott magyar Királyi
helytartótanács elnöke lett, s
ezzel egyértelmûen a királyi
érdekek és nem a rendek
érdekeinek képviselõje lett.
[...] a nádori méltóságot 1765
és 1790 között mégsem töltet-
ték be: mária Terézia (1740-
80) az 1764/65. évi ország-
gyûlés után vejét, albert szász-
tescheni herceget nevezte ki
királyi helytartónak, aki ii.
József trónra lépéséig volt a
király helyettese az országban.
ii. József (1780-90) felvilágo-
sult abszolutista uralma alatt
azután még helytartót sem állí-
tottak.

Fõherceg nádorok, 
1790-1848

Új helyzet állt elõ a nádori
méltóság viselésében 1790-
ben, amikor az udvar a ma-
gyar rendekkel tartós kompro-
misszumra kényszerült. ekkor-
tól 1848. szeptember végéig
mindig volt nádora az ország-
nak, sõt azok az uralkodóház
tagjai közül kerültek ki. [ ...] 

1849 után többé már nem
töltötték be ezt a méltóságot.
Ferenc József (1848-1916) az
1867:7. tc.-kel felfüggesztette
a nádor jogkörét, a nádor-
választást pedig bizonytalan
idõre elhalasztotta, mindaddig,
amíg a nádor hatáskörét a fe-
lelõs kormányéval össze nem
egyeztetik. ez a gyakorlatban
azt jelentette, hogy a nádori
méltóságot nem töltötték be,
sõt az intézmény - mivel fe-
leslegesnek bizonyult - a dua-
lista parlamentarizmus idején
meg is szûnt.

Tompai értékünk
A Bárómajori Redl kastély
romantikus stílusban épült
az 1860-as években. utolsó
ura báró Podmaniczky Endre
fõispán volt. 1945 után a
népjóléti Minisztérium hadi-
rokkant otthont rendezett itt
be, s a ii. világháborúban
megsérült katonákat helyez-
ték ide el. késõbb volt raktár
és termelõszövetkezeti iroda.
1957 óta a Fõvárosi Tanács
(Jelenleg Fõvárosi önkor-
mányzat) kezelésében van, és
pszichiátriai betegotthon-
ként mûködik. A kastélyhoz
50 hektár parkarborétum
tartozik.

A Bárómajori római ka-
tolikus Szent Anna-temp-
lom a budai Mátyás-temp-
lom mintájára épült. A neo-
gót stílusú templomot az
egykori házi kápolna alapza-
tára Wágner károly építette
a XX. század elején. A temp-
lom tornya 35 méter magas.
Tetõzetét Zsolnay-majolika-
cserepek díszítik, olasz mes-
ter munkái a színes üveg-
ablakok, az ereklyetartó
XVi. századi ötvösmunka. A
gót építészet elemeit magán
viselõ torony homlokzat
felõli részeit az apostolok és
szent Márk evangélista kõ-
bõl faragott szobrai díszítik.
Felsõ része gazdagon csip-
kézett kõfaragás, kúszó leve-
lekkel mintázva. A fõtorony
mellett több kisebb díszítõ-
torony is épült. Az attika
falakon díszköpõk láthatók,
amelyek állatokat ábrázol-
nak, és mindegyik más álla-
tot mintáz. 

A templomból sok kegy-
tárgy maradt az utókorra,
amelyeket jelenleg kalocsán
az érsekségben õriznek -
szám szerint 59-et. 

A Fidesz-KDNP kiskunhalasi 
önkormányzati
képviselõinek
fogadóórái!

Minden hónap elsõ keddjén:
10. sz. vk. Pajor kálmán 14-15 óráig Telefon: 30/9784294

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

Minden hónap utolsó keddjén:
03. sz. vk. Hunyadi Péter 14-15 óráig Telefon: 70/3670671

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

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

Helyszín: 6400 kiskunhalas, szent imre u. 4.
Választókerülei és városi iroda
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ady endre

A TéLI MAgyArorSzÁg

Magyar síkon nagy iramban át
Ha nyargal a gõzös velem
Havas, nagy téli éjjelen,
Alusznak a tanyák.

olyan fehér és árva a sík,
Fölötte álom-éneket
Dúdolnak a hideg szelek.
Vajon mit álmodik?

álmodik-e, álma még maradt?
Én most karácsonyra megyek,
régi, vén, falusi gyerek.
De lelkem hó alatt.

s ahogy futok síkon, teleken át,
Úgy érzem, halottak vagyunk
És álom nélkül álmodunk,
Én s a magyar tanyák.

ady endre

NeKüNK MoHÁcS KeLL

Ha van isten, ne könyörüljön rajta:
Veréshez szokott fajta,
cigány-népek langy szivû sihederje,
Verje csak, verje, verje.

Ha van isten, meg ne sajnáljon engem:
Én magyarnak születtem.
szent galambja nehogy zöld ágat hozzon,
Üssön csak, ostorozzon.

Ha van isten, földtõl a fényes égig
rángasson minket végig.
ne legyen egy félpercnyi békességünk,
Mert akkor végünk, végünk.

Ady Endre halálának 92. évfordulója alkalmából 
(január 27.) két szép versét ajánljuk olvasónk figyelmébe.

Kós Károly üzenete a múltból

Ü zenetet írok mindazoknak, akik
közülünk valók voltak és elindul-
tak új világba, új emberek közé,

mindazoknak, akik új utakat akarnak
törni, és rombolni akarnak mindent,
ami régi. Üzenek nektek, ti új emberek,
én a régi ember. 

Valamikor nemrégen még többen jár-
tuk ezeket a hegyeket. Sokan és fiata-
lok mind és magyarok mind, de mega-
padtunk. Többen más utakra fordul-
tak, könnyebb utakra. Sima völgyi
utakra tértek, mert nehéz hegyet járni.
De én itt maradtam a hegyek között. 

Járom a tövises ösvényt és hosszú es-
ztendõkön által körülfújt fagyos szél
és perzselt a nap és nemsokára talán
utolsó leszek az utolsók között.

De lesznek, akik utánam jönnek, az
én maradékaim. Amikor én már elpi-
hentem, erõs ifjú lábakkal nyomomba
lépnek õk. És nem szállnak le a
hegyrõl, hogy láncos rabjai legyenek
hírnek, dicsõségnek és idegen kultúrá-
nak. Mert erõsek lesznek. Hatalmasok
és magyarok. 

Az én lábam nyomát pedig eltemeti a
hó, de síromon sohasem lesz korhadt a
fejfa, de a felém boruló domb virágos
lesz mindig, tudom. És emlegetni fog-
nak engem is, apáimat is az én véreim.
Az én munkámat folytatják õk és az én
életem örökkévaló lesz bennük. 

(kós károly: kalotaszeg)

A MAgyAr KULTúrA NAPJA

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
ünnepi összejövetelt rendez a Nádor Klub

a Csipkeházban, 2011. január 22-én,
szombaton 18 órától.

ÜNNEPI PRoGRAM
Köszöntõt mond: dr. Horváth János 
országgyûlési képviselõ, korelnök, az 

IPU magyarországi tagozatának elnöke, 
majd állófogadás.

Zártkörû, külön meghívó készül!

HALASI TéKA
érték- és mértéktartó

elõadások kiskunhalason

A Nádor Klub 
szeretettel meghívja
Önt és családtagjait
2011. február 10-én,
csütörtökön 17 órára 

a Szilády Áron
Református Gimnázium

dísztermébe

Nemzeti 
kultúránk 

jövõje
címmel

JANKovIcS MArceLL

filmrendezõ, NKA elnök

elõadására.

Házigazda: Lukács László
országgyûlési képviselõ

Eddigi elõadóink:

Dr. Lánczi András
egyetemi tanár, dr. kakuszi

Péter irodalomtörténész,
czakó gábor író, dr. Hidán
csaba történész, dr. bogár

László közgazdász, dr.
Margittai gábor irodalom-

történész.

Január 23-ig látogatható

Csetényi
Artúr

néhai fõorvos 
idõszaki 

festmény kiállítása 
a Végh-kúriában

(bajcsy-Zsilinszky E. u. 5.)

* * *
nyitva tartás: hétfõ–péntek

10–18, szombat 14–18 óráig,
vagy más, elõre bejelentett 

idõpontokban!
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Wass Albert: Karácsonyi mese
nagyapánk ott ült szokott helyén a kandal-
ló mellett, s olykor egy-egy bükkfahasábot
vetett a sziporkázó tûzre. a szûzdohány
füstje kék felhõbe burkolta pipázó alakját ott
a nagyszoba végében, s ezüstös szakállán
olykor megcsillant a láng.

mi, gyermekek a mennyezetig érõ, gyer-
tyafényben izzó karácsonyfa körül álltunk
elfogódottan és izgalomtól elmeredt szem-
mel, és sóvár pillantásokat vetve a kará-
csonyfa alatt fölhalmozott ajándékokra,
hûségesen elénekeltük a mennybõl az
angyal összes verseit. ének után apám
fölolvasta a betlehemi csillag történetét a
bibliából, elmondtuk közösen a karácsonyi
imádságot, s azzal nekiestünk a játékoknak,
akár karámba szorított birkanyájnak az é-
hes farkascsorda.

Kis idõ múltával nagyapánk megszólalt
ott a kandalló mellett a maga érdes vénem-
berhangján: - aztán tudjátok-é - kérdezte,
hogy miképpen keletkezett tulajdonképpen
a karácsony? - akkor született a Jézus
Krisztus - felelte margit húgom okosan, új
babaháza elõtt térdepelve, s nagyapánk
bólintott rá. - ez igaz - mondta -, mert hogy
õ volt az Úristen legnagyobb karácsonyi
ajándéka az emberi világ számára. de ma-
ga a karácsony már régen megvolt akkor.
ha ideültök mellém a tûzhöz, elmondom,
hogyan keletkezett.

Köréje gyûltünk a szõnyegre, minde-
gyikünk valami új játékot cipelve magával, s
figyelmesen lestük a száját, mert nagyapánk
nagyon szép és érdekes meséket tudott ám.

- hát az úgy volt - kezdte el, miután
nagyot szippantott a pipájából -, hogy
réges-régen, amikor noé apánk unokái
megépítették volt a bábel tornyát, s annak
ledõlte után nem tudták megérteni egymást
többé, mert az önzés összezavarta a
nyelvüket, az irigység és az elfogultság
egyre jobban és jobban kezdett elhatalma-
sodni ezen a földön. aki nem volt olyan
ügyes, mint a szomszédja, azt ölte az irigy-
ség, hogy a másiknak szebb háza van. aki
rest volt megmûvelni a földjét, az irigyelte
azt, akinek szebb búzája termett, s mikor az
irigykedés már igen-igen elhatalmasodott az
embereken, akkor meg-született belõle a
gonoszság. a rest lopni kezdett, a tolvaj
gyilkolni, s a kéregetõ rágyújtotta jótevõjére
a házat. addig-addig, hogy egy napon
aztán az Úristen odafönt az égben meg-
sokallotta az emberek gonoszságát, s rájok
szabadította a sötétséget és a hideget.

a nap eltûnt az égrõl, a vizek befagytak,
s a rablógyilkos számára nem termett többé
semmi az elrablott földön. nagy fázás,
éhezés és pusztulás következett ebbõl az
egész emberi világra. mikor pedig már
közeledett erõsen az idõ, amikor minden
emberi életnek el kellett volna pusztulnia a
földön, az Úristen odaintette maga mellé

kedvenc angyalát, a világosságot és ezt
mondta neki: „Eridj le, hû szolgám, s nézz
körül a földön, melyet gonoszsága miatt
pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg minden
embert, asszonyt és gyermeket, s akiben
még megtalálod egy csöpp kis nyomát a
jóságnak, annak gyújtsál gyertyát a
szívében. Én pedig majd az utolsó elõtti
napon alánézek a földre, s ha csak egy
kicsike világosságot is látok rajta, meg-
könyörülök az emberi világon, s megvál-
toztatom az ítéletet, amit kiróttam rája.“
ezt mondta az Úristen, s a világosság
angyala alászállott a földre, hogy teljesítse a
parancsot.

a föld sötét volt, és hideg. mint a csillag-
talan, zimankós téli éjszaka, olyan. az em-
berek tapogatózva jártak az utcákon, s
akinek még volt egy darabka száraz, fagyott
kenyere, az elbújt vele a pincék mélyére,
hogy ne kelljen megossza mással. egy bir-
kabõr bundáért meggyilkolta apját a fiú, s
akinek még tûz égett a kemencéjében, az
fegyverrel õrizte szobája melegét a
megfagyóktól. az angyal nagyon-nagyon
elszomorodott, hogy hasztalanul járta az
emberi világot, mert nem talált benne sehol
egy fikarcnyi jóságot sem.

lassanként kiért a városból, s ahogy a
dûlõúton haladt fölfele a hegyek irányába,
egyszerre csak összetalálkozott a sötétben
egy emberrel, aki egy döntött fát vonszolt
magával kínlódva. Kiéhezett, sovány ember
volt, s csak szakadt rongyok borították a
testét, de mégis húzta, vonszolta magával a
terhet, bár majdnem összeroskadt már a
gyöngeségtõl. „Minek kínlódsz ezzel a fá-
val? - kérdezte az angyal. - Hiszen ha
tüzet gyújtanál belõle magadnak itt, ahol
állsz, megmelegedhetnél mellette.“ „Jaj,
lelkem, nem tehetem én azt - felelte az
ember. - Asszonyom s kicsi fiacskám van
otthon, kik fagynak meg, s olyan
gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének
el. Haza kell vigyem nekik ezt a fát, ha
bele is pusztulok.“ az angyal megsajnálta
az embert, és segített neki a fával, s mivel az
angyaloknak csodálatos nagy erejük van,
egyszerre csak odaértek vele a sárból rakott
kunyhóhoz, ahol a szegény ember élt.

az ember tüzet rakott a kemencében, s
egyszeriben meleg lett tõle a kicsi ház, s míg
egy sápadtra éhezett asszony s egy didergõ
kisfiú odahúzódtak a tûz mellé melegedni,
az angyal meggyújtott egy gyertyát az em-
ber szívében, mert jóságot talált abban.
„Édesanyám, éhes vagyok…" - nyöszö-
rögte a gyermek, s az asszony benyúlt a
rongyai közé, elõvett egy darab száraz
kenyeret, letörte egyik sarkát, s odanyújtot-
ta a gyermeknek. „Miért nem eszed meg
magad a többit? - kérdezte az angyal. -
Hiszen magad is olyan éhes vagy, hogy
maholnap meghalsz.“ „Az nem baj, ha én

meghalok - felelte az asszony -, csak
legyen mit egyék a kicsi fiam.“ s az angyal
ott nyomban meggyújtotta a második gyer-
tyát is, és odahelyezte az asszony szívébe.

a gyermek leharapott egy kis darabot a
kenyér sarkából, aztán megszólalt: „Éde-
sanyám, elhozhatom két kis játszótár-
samat a szomszédból? Õk is éhesek, s
nincs tûz a házukban. Megosztanám
velök ezt a kis kenyeret meg a helyet a
tûznél!“ az angyal pedig meggyújtotta a
harmadik gyertyát is, és odaadta a kisfiú-
nak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a
sötét éj-szakába, hogy fénye mellett odave-
zesse kis társait a tûzhöz és a kenyérhez.

s pontosan ekkor érkezett el az utolsó
elõtti nap, és az Úristen alánézett a földre, s
a nagy-nagy sötétségben meglátott három
kis pislákoló gyertyalángot. és úgy megör-
vendett annak, hogy az angyal mégis talált
jóságot a földön, ha nem is többet, csak
hármat, hogy azon nyomban megszüntette
a sötétséget, visszaparancsolta a napot az
égre, s megkegyelmezett az emberi világ-
nak. 

s azóta minden esztendõnek a vége felé
az Úristen emlékeztetni akarja az em-
bereket arra, hogy a gonoszság útja hova
vezet, s ezért õsszel a napok rövidülni kez-
denek, a sötétség minden este korábban
szakad alá, és minden reggel késõbben
távozik, hideg támad, és befagynak a vizek,
s a sötétség uralma lassan elkezdi megfoj-
tani a világot. mi, emberek pedig megije-
dünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz,
amit elkövettünk az esztendõ alatt, és
amikor eljön a legrövidebb nap, és a
világosság angyala alászáll közénk jóságot
keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a
karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha
alátekint, fényt lásson a földön, s megbo-
csássa a bennünk lévõ jó miatt a bennünk
lévõ rosszat.

- ez a karácsony igazi meséje - fejezte be
nagyapánk ott a kandalló mellett azon a ré-
gi-régi karácsonyestén -, én pedig azért
mondottam el nektek, gyerekek, hogy meg-
jegyezzétek jól, és emlékezzetek reá. mert
ez a mi emberi világunk újra építeni kezdi a
bábel tornyát, melyben egyik ember nem
értheti meg a másikat, jelszavakból, hamis-
ságokból, elfogultságokból és elõítéletekbõl,
s jönni fog hamarosan az irigység is, a
rosszindulat meg a gonoszság, melyek miatt
az Úristen újra pusztulásra ítéli majd az em-
bert. Tolvajlás és gyilkosság fog uralkodni a
földön, s ha a nyomorúság és a nagy sötét-
ség rátok szakad majd, akarom, hogy em-
lékezzetek: csak a szívetekben égõ gyertya
menthet meg egyedül a pusztulástól.
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kicsiT IJeSzTõNeK TûNIK Az

UNeSco KULTúrA éS

FeJLõDéS vILÁgbIzoTTSÁgA

öNÁLLó KöTeTbeN MegJeLeNT

JeLeNTéSéNeK A cíMe - A Kre-
ATív SoKSzíNûSég - AHogy

MAgÁNAK A vILÁgbIzoTTSÁg-
NAK A LéTe éS eLNevezéSe IS

MegIJeSzTI Az eMberT, MerT

HÁT LeHeT-e vILÁg KULTUrÁ-
LIS FeJLõDéSére vIgyÁzNI, FI-
gyeLNI, beFoLyÁSoLHATJUK-e
AzT, egyÁLTALÁN KINeK vAN

rÁTeKINTéSe Az egéSzre – S

MIT ér, ér-e vALAMIT egy bI-
zoTTSÁg, A JeLeNTéSéNeK

PeDIg LeHeT-e bÁrMIFéLe

HASzNA, vAN-e, LeHeT-e Kö-
TeLezõ érvéNye ANNAK, AMIT

LeírNAK, S AJÁNLÁSAIK vAJoN

TúLMUTATHATNAK-e AzoN A

KöröN, AMeLyre A MegFIgye-
LõKNeK, öSSzeÁLLíTóKNAK,
SzerzõKNeK rÁTeKINTéSüK

NyíLT.

ám elég csak belelapozni a
kötetbe, hogy megérezzük azt,
ami az alapos olvasás után
meggyõzõdésünkké válhat:
nemcsak hogy komolyan kell
venni a kötet által adott hely-
zetképet, hanem mindent meg
kell tennünk azért, hogy az
alapelvként megfogalmazott
tételeket, ajánlásokat a ma-
gunk területén – mondjuk,
ami kicsike országunkban és
a kicsike városunkban is –
szem elõtt tartsuk, odafi-
gyeljünk a már meglévõ ten-
denciákra, ha pedig nincsenek
meg, akkor próbáljuk õket elõ-
hívni és támogatni.

Kulturális normák

merthogy nemcsak gazdasá-
gi, hanem kulturális normái is
lesznek annak az új világnak,
amely felé igyekszünk, s ha
ezeknek a normáknak nem tu-
dunk megfelelni, akkor ugyan-
úgy idegenek leszünk abban a
közegben, mintha a gazdasági
elvárásoknak nem tudnánk
eleget tenni. Félreértés ne es-
sék, a könyv nem valamiféle
külsõdleges, mondjuk a ma-
gyar társadalomtól idegen
elvárásokat fogalmaz meg,
egyszerûen csak azt mondja, a

hagyományból, a múltból kell
kibontani minden népnek a
maga kultúráját, s aktív kultú-
rát kell teremtenie, a hétköz-
napi kultúrát is kreatívan, te-
vékenye megélõ, s a magas-
kultúrára is odafigyelõ embe-
rekkel. ma magyarországon
mindenki a naTo-csatlako-
zásról beszél, s az európai
unióba való belépés feltéte-
leirõl, esélyeirõl, de ebben a
vonatkozásban is mindig csak
a gazdasági mutatókról, elvá-
rásokról esik szó, s arról az
emberrõl, aki a maga kultú-
rájával szeretné megélni a fej-
lettebb világhoz való csatla-
kozást, még említés sem tör-
ténik. Pedig nemcsak a had-
seregnek, a vasútnak, a gaz-
dasági élet szereplõinek kell az
új helyzethez alkalmazkod-
niuk, hanem az embereknek,
vagy mondjuk így, az akkor
már remélhetõen a nevükhöz
méltóan kezelt polgároknak is. 

a kultúra kapcsán pedig
nemcsak a mondjuk számító-
gépes kultúra elterjesztésérõl
van szó, hanem sokkal több-
rõl: olyan polgárokra lesz
szükség, akik a táj, a múlt kul-
túráját megismerve, elfogadva,
megértve lesznek képesek a
legújabb információs eszközök
használatára is. minderre pe-
dig – ismételten mondom –
nem azért lesz szükség, mert
ezt valamiféle külsõ erõ elvárá-
sai így fogalmazzák meg, vagy
mert mutatókat fognak elénk
állítani, s a küszöböt csak ak-
kor léphetjük majd át, ha a
mutatóknak – mint mondjuk a
hadsereg-fejlesztés területén –
mindenben megfeleltünk, ha-
nem azért, mert máskülönben
egyszerûen nem fogjuk a he-
lyünket megtalálni abban az új-
nak nevezett világban. muta-
tók ezen a területen egyébként
is nehezebben állíthatók fel,
mint mondjuk a gazdaságban,

de azért vannak – és lesznek is
–, jó lesz tehát figyelni rájuk...

újdonságok

ennek a jelentésnek az én
számomra két nagy újdonsága
van. az egyik az, hogy a kul-
túrát és a gazdaságot nem ál-
lítja szembe egymással, mint
ahogy nálunk az általában tör-
ténik, azért egymástól elkülö-
nülõ, különbözõ oldalként ke-
zeli õket, hanem a gazdaságot
is (!) a kultúra részének tekinti.
ehhez természetesen a koráb-
bi, fõképpen a magaskultúrára
kiterjedõ kultúra-felfogáshoz,
mondván: „A kultúra haladá-
sunk és kreativitásunk for-
rása, nem úgy, mint a fizikai
környezet, ahol nem merünk
javítani azon, amit a termé-
szet a lehetõ legjobban létre-
hozott. Ha nem pusztán esz-
köznek tekintjük a kultúrát,
hanem konstruktív, alkotó és
kreatív szereppel is felruház-
zuk, a fejlõdést úgy kell te-
kintenünk, hogy az magában
foglalja a kulturális növe-
kedést is.“ ha pedig így te-
kintjük, akkor természetesnek
is tûnik, hogy még az önma-
gában szemlélt gazdasági élet
és fejlõdés is egy-egy nép
kultúrájának részét képezi. 

alighanem érdemes ezen el-
gondolkodniuk azoknak is,
akik a kulturális területre hú-
zódnak vissza, ebbe zárkóznak
be, s onnét nézik a világot, de
azoknak is, akik a gazdasági
élet önelvûségét hirdetik. a
másik újdonság az, hogy ez a
jelentés, vagy inkább nevezzük
unesco-állásfoglalásnak, is-
mét külön kezeli, de nem állít-
ja szembe egymással a magas-
kultúrát és az amatõrök által
mûvelt kulturális tevékenysé-
get, egyszerûen másként ke-
zeli õket, megengedve persze,
hogy egyes területeken a ma-

gas mûvészet és az amatõr
mûvészet „átjátsszon egymás-
ba“.

nálunk ugyanis mintha még
mindig az a felfogás érvé-
nyesülne, hogy mindenki bír
valamiféle kultúrával, s ezt a
kultúrát kell támogatni, külön-
külön, függetlenül annak ér-
tékétõl. (az értéket természe-
tesen nagyon nehéz „mérni“,
ezzel magam is tisztában va-
gyok, ennek ellenére úgy ér-
zem, hogy a kulturális hagyo-
mány ismeretében azért meg
lehet állapítani, más terüle-
teket pedig másképpen kell tá-
mogatni.) a kulturális kor-
mányzat alighanem ilyen meg-
fontolások alapján tágítja ki a
magyar alkotómûvészek or-
szágos egyesületének tagsági
körét – függetlenül attól, hogy
azok, akik alkotónak nevezik
magukat, képesek-e mûvészi
érték létrehozására, s attól is,
hogy errõl a tagságnak mi a
véleménye.

a jelentés használja a ná-
lunk a „három T“ miatt lejára-
tódott kultúrpolitika kifejezést
is, s különösen az írott kultúra,
ezen belül pedig a könyvkiadás
anyagi támogatását tartja fon-
tosnak. nem tartom meglepe-
tésnek - a jelentés készítõinek
kultúrafelfogásából pedig
egyenesen következik -, hogy
a kreativitást, a kreativitás ki-
bontakoztatásának támoga-
tását szinte mindenek elé he-
lyezik, nagy súlyt helyeznek a
kézmûves-mesterségek mûve-
lésére, az egyes kézmûves-
mesterségek megõrzésére, s
arra, hogy a gyerekek megis-
merjék a még meglévõ, de a
már kihalt mesterségeket is,
olyan formában, ahogy ez
nálunk például a szórakaté-
nuszban történik. 

További kulcsszavak a jelen-
tésbõl: szembe kell nézni a
média kihívásaival, a nyelv az
örökség legfõbb hordozója (s
így különösen tragikus, hogy a
világméretû asszimilációs nyo-
más drasztikus hatással van a
nyelvekre), a kultúrtájak kiala-
kítása elkerülhetetlen (a kul-
túrtáj kifejezés egyébként
mintha németh lászló „táj-

A kultúra jövõje
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haza“ fogalmára emlékeztet-
ne), a kultúrtájjal kapcsolatban
pedig újfajta múzeológiára is
szükség van, s olyan új múzeu-
mokra, amelyeknek nem pusz-
tán a gyûjtemények a tárgyai,
hanem az érintett terület teljes
tárgyi és szellemi öröksége...

Mit kell tennünk

ennyi, s természetesen több
is, a terjedelmes kötet minden
vonatkozására itt nem térhe-
tek ki. s a részletezõ bemuta-
tásnál azonban talán fonto-
sabb is az, hogy megnézzük,
mit is kellene tenni (tennünk)
ahhoz, hogy a kötetben meg-
fogalmazódó igényeknek, el-
várásunknak a magunk világa
is eleget tehessen. 

a válasz az általánosság
szintjén talán úgy fogalmaz-
ható meg, hogy a kultúra „fo-
gyasztását“ a mindennapi élet
részévé kell tenni, s törekedni
kell arra, hogy az emberek
kreatív módon éljék meg az
életüket, az õket körülvevõ táj-
jal és hagyományvilággal kap-
csolatba kerülve. Kevéssé el-
vontan azt mondom, hogy a
kulturális aktivitást növelni
kell, a kulturális élet számos
mutatója (például a múzeumlá-
togatók számának alakulása)
ugyanis a fejlettebb országok-

ban a kulturális kíváncsiság
erõsödésérõl tanúskodik, míg
nálunk még mindig a kulturális
passzivitás figyelhetõ meg.
annak eldöntése, hogy kény-
szerû-e ez a passzivitás, avagy
sem, másképpen az, hogy a
polgárok mennyire engedhetik
meg maguknak mind anyagi,
mind pedig szellemi vonat-
kozásaikban a kulturális javak
„fogyasztását“ természetesen
külön vizsgálandó, magam
azonban sok vonatkozásban
osztom csordás gábor ki-
fakadását. 

csordás gábor, a Jelenkor
Kiadó vezetõje egy interjúban
a következõket mondta: „Ma-
gyarországon ma senki nem
jár múzeumba, színházba,
könyvet szinte senki nem
olvas, az emberek szinte
semmit nem költenek a kul-
túrára, magánemberek nem
mecenálják a kultúrát – ha-
talmas szakadék választ el
bennünket e tekintetben
nyugat-Európától. A kelet-
európai országok hihetetlen
mértékben kulturálatlanok,
kultúra nélküliek... Magyar-
országon iszonyúan unatkoz-
nak az emberek. Egyre több
az olyan erkölcsi értelemben
perverz idõtöltési mód, ame-
lyik egyszerûen az unalom-
ból születik, mint például a

fiatalok szórakozási szoká-
sai. Ami nem szórakozás,
hanem menekülés a semmit-
tevés elõl. Ebben az ország-
ban mindenki szabadidõ-
ruhában jár. Mindenki gör-
csösen berendezi magának a
szabad idejét, amellyel aztán
nem tud mit kezdeni.“ mit
lehet tenni ebben a helyzet-
ben? 

azt hiszem, ismét vissza kel-
lene fordulni az iskolához, az
iskolát kellene megerõsíteni,
hogy aztán képzett, a kultúrára
kíváncsi felnõttek éljenek eb-
ben az országban. Pár éve-év-
tizede még fontos volt a tár-
sadalomnak az iskola, akkor
még vitatkoztak azon, hogy
milyennek kellene lennie az
iskolának, mára már ez a vita
is elhalt, ilyen körülmények
között valóban mit lehet ten-
ni?... 

Füzet-sorozatokat kellene
összeállítani-kiadni a tájról, a
múlt történéseirõl, a térség
szellemi hagyományairól, min-
den régióban fel kellene tá-
masztani a helyi könyvkiadást,
hogy a hely értékeibõl kiindul-
va nézhessük a távolibb világ
értékeit. s hát mégiscsak meg
kellene teremteni a kultúra pi-
acát, mert piac, fogyasztás
nélkül elhalhatnak a legneme-
sebb kulturális törekvések is. 

Természetesen az lenne a
legjobb, ha a polgárok több-
sége anyagi vonatkozásban is
képessé válna a kulturális
értékek fogyasztására (ebben a
vonatkozásban meg kell em-
líteni azt a „könyvpénz“, ame-
lyet a kulturális kormányzat
biztosított a pedagógusoknak,
de azonnal hozzá kell tenni azt
is, hogy nagyon csekély ösz-
szegrõl van szó), de az is
fontos lenne, ha azok, akik
már boldogultak, s megenged-
hetik maguknak a kultúra oly-
kor nem is annyira olcsó érté-
keinek megvásárlását, e téren
is élnének lehetõségeikkel. 

s legalább ennyire fontos,
hogy a vállalkozók is vegyenek
részt a kulturális élet fenntar-
tásában, támogatásában. azt,
hogy ez miképpen történhet,
minden területen, minden vá-
rosban külön-külön párbeszé-
dekkel kell tisztázni...

FÜzi lászló

a Forrás FõszerKeszTõJe

***

(elhangzoTT az euróPa JÖvõJe

egyesÜleT lászló-naPi

TanácsKozásán, 1997)

„... add, hogy az adott
szavaknak értelmük 

legyen, hogy a tettekben
fölényeskedjék a tiszta

szándék, és add uram, ha
adhatod, hogy távozzék 

végleg a gonoszság!“
(karinthy Frigyes)

a garabonciásság nem moz-
galmi fegyvercsörgetés, nem
zászlót lobogtató szervezet,
nem magamutogató kedélylo-
vagság, nem égbekiáltó böl-
cselkedés, nem emberi agya-
kat formáló  okítás, nem új és
új elméleteket gyártó tu-
domány, nem divatirányzatok
hátán szárnyaló „mûvészet“,
nem vallás, nem megváltás....
de akkor mi az, hogy „gara-
bonciás“?

— a garabonciásság sok-
szor nem több mint egy gon-

dolat, egy szó, egy pillanat,
egy érintés — mégis visel-
kedés- és életmód; gondol-
kodás- és látásmód. 

a garabonciásság egy belsõ
tér, egy személyes, mégis kö-
zös világegyetem, ahol minden
elfér, és ahol mindennek az el-
lentéte is értelmet nyer. 

egy olyan univerzum, amit
egy kedves szó, tett vagy
látvány, vagy éppen az együtt-
lét csöndje építget az ember-
ben, elhelyezve bennünk a pil-
lanatnyi létükbõl fakadó örök
hiányukat. a belénk költözô
gondolatok így követelnek
maguknak kisebb vagy nagy-

obb tereket. így nõ és mélyül
folytonosan belsõ világe-
gyetemünk. minél nagyobb ez
a bennünk keletkezett, az idõ
ütõerébe millió és millió haj-
szálérrel kapcsolódó belsõ tér,
annál mélyebb emberi létünk.

garabonciás az, aki e mély-
ségbõl merítkezve szab határ-
nélküli határt gondolatának, és
alkot ítélet nélküli véleményt a
világáról.

garabonciás az, aki megérti
és megérzi ratkó József sza-
vait: „...az igazság az isten
tisztessége, emberé csak ha
rálel, és aszerint él, és asze-
rint hal“.

A MAgYAr gArAbonciás

sZöVETsÉg 1989-ben alakult
meg, országunk egyik jelen-
tõs diákközösségeket is se-
gítõ szervezete volt az elmúlt
20 évben. kercsmár Zsolt-
nak, 1998-ban íródott írása
még most is aktuális.

Jó szívvel ajánlom figyel-
mébe szövetségünk tevé-
kenységét és törekvéseit!

6400 kiskunhalas, 
kossuth u. 14. Pf. 315

www.garabonciasok.hu

Adószámunk:
19146526-1-03

számlaszámunk:
soltvadkert és Vidéke
Takarékszövetkezet 

52700055-11103413

Garabonciások ünnepidõben



Következõ megjelenés: 
2011. február 1.

Iskolabarát fejlesztés a
Thorma János múzeumban
(TioP-1.2.2/09/01-2010-
0066) Projektnyitó ren-
dezvény, 2010. december
3-án, pénteken 16 órakor!
Ünnepi beszédet mond:
bányai gábor, a bács-
Kiskun megyei közgyûlés el-
nöke.

*
A római katolikus teme-
tõ régi sírkövei, emlékei
elõadás, 2010. december
3-án, pénteken 17 órakor
a kiskunhalasi Városi
Vönyvtárban. elõadók:
szûcs károly mûvészettör-
ténész és Végsõ istván tör-
ténész (Pásztortûz egye-
sület).

*
Játszóterek üzemelteté-
se és fejlesztési lehetõ-
ségei címû elõadásra kerül
sor 2010. december 9-én,
csütörtökön 9:30 órakor a
csipkeházban. bemutatko-
zik a TlF magyarországi
márkaképviselet. rendezõ:
geldberg Kft.

*
gimnáziumi esték. ka-
rácsonyi hangversenyt tart
a kaláka Együttes, 2010.
december 9-én, csütörtö-
kön 16:30 órától a szilády
áron református gimná-
zium tornacsarnokban.

*
20 éves a Merkbau Kft.
Ünnepi orgonahangver-
senyt tart Leányfalussy
Vilmos, 2010. december
10-én, pénteken 18:30
órától az alsóvárosi r.k.
templomban.
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szenTmihályi szabó PéTer

PoLITIKAI Abc
HAzASzereTeT

Ahazaszeretet olyan magától értetõdõ fogalom, hogy talán
meghatározni sem szükséges, hiszen minden definíció szük-

ségképpen tautologikus lesz. minden épeszû és ép érzésû em-
ber szereti szülõföldjét, országát, hazáját, ahogyan otthonát,
lakhelyét is.

a hazaszeretet (patriotizmus) fogalmát századunkban szokás
megkülönböztetni annak szélsõséges és kirekesztõ formáitól, a
nacionalizmustól és sovinizmustól. ahogyan zrínyi fogalmazott:
„Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók“ – de különbek sem,
mert amely nép, nemzet magát elõbbre valónak, felsõbb-
rendûnek érzi másoknál, az elõbb-utóbb igényt is formál az
„alacsonyabb rendû“ területére vagy szolgálatára. a hazasze-
retet egyszerre jelent szolidaritási érzést azzal a néppel, mellyel
azonosnak valljuk magunkat, s azzal a területtel, melynek tör-
ténete a néphez kapcsolódik, vagyis egyszerre etnikai, térbeli és
idõbeli fogalom. a haza fogalma tehát a nemzetfogalom területi
jelentkezése: Petõfi segesvára, arany János nagyszalontája,
Krúdy Felvidéke, Kosztolányi szabadkája akkor is beletartozik,
ha az államhatárokon kívül esik: a haza több, mint az „ország“,
nem függ a különbözõ háborúk, békék és szerzõdések jogi for-
muláitól, vagyis érzelem, és nem politikai eszme. 

a haza és a hazaszeretet fogalmával súlyosan visszaéltek az
utóbbi másfél évszázad során, amióta a sajtó új hatalmi ágként
egyre növekvõ mértékben befolyásolta és befolyásolja ma is a
népek érzelmeit, s a mindenkori politikai propaganda céljainak
megfelelõen próbálja felerõsíteni vagy éppen gyengíteni a haza-
szeretet természetes és jogos érzését.

ha egy ma élõ személyrõl azt írnák vagy mondanák, hogy „jó
hazafi“, az csakis gúnyosan lenne értelmezhetõ, mert a koz-
mopolitizmus szótárában a hazaszeretet és a hazafiság elavult és
nevetséges fogalom. súlyos és veszedelmes tévedés ez, mert
könnyû széttörni vagy fellazítani a közösség megtartó erejét,
összetartozásának érzését, de az így keletkezõ ûrt lehetetlen
betölteni. az atomizált társadalom az engedelmesen adózó,
globális konzumidiótának kedvez, aki számítógépén Párizsból
vagy londonból rendeli meg az intimbetétet, s akinek számára
a „magyar“ csupán egy közömbös, esetleg némi szégyenke-
zésre okot adó jelzõ.

isten nélkül, család nélkül és haza nélkül az ember istentelen,
magányos és hazátlan, idegen abban az országban is, melynek
polgára. isten, család és haza ellen való vétek ilyen polgárokat
nevelni.

„Haza csak ott van, hol jog is van“ – írta Petõfi. megfordí-
tanám: jogunk van ahhoz, hogy hazafiak legyünk. sõt: köte-
lességünk.

- részlet - (Windsor Kiadó, 1996)

PÁLyÁzAT!
október 16-tól lehet igé-
nyelni, hangsúlyozottan, új
vásárlású gépek beszer-
zéséhez uniós támogatás a
borágazatban. Errõl jelent
meg a 16/2010. (iX. 17.)
VM rendelet, mely az
Európai Mezõgazdasági ga-
rancia Alapból a borászati
gépek, technológiai beren-
dezések beszerzéséhez nyúj-
tott támogatás igénylésérõl
szól. Támogatás elsõsorban
új gép vásárlásához nyújt-
ható. A támogatási összeg
idõszakonként legalább
egymillió forint, legfeljebb
400 millió lehet.

Támogatást természetes
személy vagy gazdálkodó
szervezet igényelheti. 

A támogatási kérelmet az
MVH részére kell benyúj-
tani 2010. október 16.
és 2011. március 31.
között, amelyhez már csa-
tolni kell a megvalósítást
igazoló számla, illetve a ki-
fizetést igazoló bizonylat
másolatát is. 

A formanyomtatvány az
MVH honlapján található.
A támogatás kifizetésének
legkésõbbi határideje 2011.
október 15.

www.mvh.gov.hu
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KÉTRÉSZES DICSÉRET

cato szívesen gúnyolódott
azokkal, akik erkölcsi maga-
tartásukkal kiváltották harag -
ját. egyszer rámutatott vala -
kire, aki eladogatta szüleitõl
örökölt tengerparti földjeit, és
így szólt: – ez az ember

erõsebb, mint a tenger.
amikor az illetõ büszkén ki-
húzta ma gát, cato így folytat-
ta:

– mert könnyûszerrel le -
nyelte azt, amit a tenger hullá-
mai csak körülnyaldostak.

Antik anekdoták, 1999
(összeállította: szabó györgy)
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