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Törekedj a boldogságra!
Haladj nyugodtan a lár-

ma és sietség közepette
és emlékezz arra a bé-

kére, ami létezhet a csöndben.
elidegenedés nélkül, élj úgy,
hogy jó kapcsolatod legyen az
emberekkel. Mondd ki finoman
és világosan az igazságot és hall-
gass meg másokat, még az egy-
szerű és tudatlan lelkeket is.
nekik is megvan a saját törté-
netük. ne hasonlítsd magad
senkihez, ezzel kockáztatod,
hogy léhává és hivalkodóvá
válsz. Mindig vannak nagyob-
bak és kisebbek, mint Te.

Örvendj terveidnek, ugyan-
úgy mint teljesítményeidnek.
Törődj a hivatásoddal, mégha
mégoly szerény is. ez egy igazi

érték az idők változó virágzásá-
ban. Légy óvatos a veled történ-
tekkel kapcsolatban, hiszen a vi-
lág tele van csalásokkal. de ne
légy vak, ami a bátorságot és
lelkierőt illeti, mert ez létezik.
Sok egyén keresi a nagy ideálo-
kat, és mindenütt az élet hősies-
séggel van tele. Légy önmagad.
különösen ne színleld a barát-
ságot. ezen felül ne légy cinikus
a szerelemben, mert az szemben
minden terméketlenségével és
kiábrándulásával ugyanolyan
örök, mint a fű.

Vedd szívesen az évek tanul-
ságait, emelt fővel lemondva a
fiatalságodról. Szilárdítsd meg a
lélek azon képességét, hogy meg-
védhesd magad váratlan szeren-

csétlenségben. de ne bosszantsd
magad agyrémekkel. Sok féle-
lem születik fáradság és magány
miatt.

egy egészséges fegyelmen túl
légy jó magadhoz. Te a világ-
mindenség gyermeke vagy, nem
kevésbé mint a fák és a csilla-
gok, jogod van itt lenni. és hogy
neked világos vagy nem, a világ-
mindenség úgy halad a maga
útján, ahogy kell.

Találd meg a békét Istennel,
bármi legyen az elképzelésed ró-
la, és bármilyen munkáid, ál-
maid legyenek. Őrizd meg az
élet hangos zűrzavarában a bé-
két lelkedben. Minden álnoksá-
gával, unalmas gondjaival és
összetört álmaival a világ mégis
szép. Figyelj. Törekedj a boldog-
ságra.

A szerző ismeretlen. 
1692-ben egy régi templomban 

Baltimoorban találták.

Pilvax Kávéház
ünnepi polgári est

2011. március 14-én, 
hétfőn 18 órától
a Csipke Hotel

rendezvénytermében.

Vendégünk: 
L. Simon László országgyűlési

képviselő, a kulturális 
és Sajtóbizottság elnöke

Házigazda: Lukács László 
országgyűlési képviselő

17 órától a Thorma János
Múzeumban megemlékezés
Thorma János történelmi

képcsarnokában, majd
letéti fogadással.
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a polgári értékek közötti vá-
lasztást mindenkinek minden
szituációban önmagában kell
elvégeznie, ugyanis nem uni-
formizálható, mert a közössé-
gi értékek bonyolult hálójá-
ban a konzervatív mentali-
tást a kultúra örökíti át egyik
generációról a másikra. Ezért
tartjuk az egyik legfontosabb
feladatunknak, hogy a mű-
velt polgári életmódra irá-
nyuljon minden tevékenysé-
günk, ami az egyén és a kö-
zösség érdekét szolgálja, va-
gyis az ellenállásra is, a kö-
zösségi értékek, a közerkölcs
rombolásával szemben.

az ElnÖK, alElnÖK
együttes hatásköre:

- A nádor klub munkatervé-
nek és napirendjének előkészíté-
se. 

- együttesen döntenek a
nádor klub szervezési, műkö-
dési feltételeinek kialakításáról. 

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

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

- Az ügymenetnek s a szak-

mai munkatervnek megfelelő
kapcsolatok, szervezések kezde-
ményezéséről. 

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

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

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

(folytatás: 3. oldalon)

a nádor klub tevékenysége

2 ISTen, ÁlDD Meg a MagyarT! – kölcSey Ferenc

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

i. 

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

valósítása az alsó-kiskunsági
térségben. Kiemelt célunk, a
helyi kulturális és védett érté-
kek megőrzése, a hungariku-
mok számbavétele és patro-
nálása, a konzervatív közös-
ségi értékek megbecsülése.
További célunk az egyéb idő-
szerű közéleti kérdések, illet-
ve problémák megvitatása,
továbbá állásfoglalások és
közlemények megfogalmazá-
sa. 

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.

[kivonat, 2010. november 25.]

grafika: kós károly
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MegjelenIk kéThavonTa.

MÁSoDIk SzÁM

kiadja a 
kunkapitány kft.

kiskunhalas

Szerkesztő:
lUkÁcS lÁSzló

Munkatársak:
kuris István lászló, 
aradszky Montika, 

Flösser Tamás

készült a nádor klub 
tagjai részére. kereskedelmi

forgalomba nem kerül.

* * *

a nÁDor klUb

tisztségviselőinek 
elérhetőségei:

lukács lászló elnök
Dóka józsef alelnök

levelezés:

6400 Kiskunhalas, 
Szent imre u. 4.

Telefon és fax: 77/420-061

Ügyfél telefon:
20/465-2300

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

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



A nÁdOR kLUB 
kAPCSOLATRendSZeRe

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

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

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

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

MUnkATeRV

i. Közélet, közösség

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

- 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 figyelem-
mel kísérése (dAOP, keOP,
egyéb)

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

iii. K-unikum (hungarikum)

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

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

- Jeles napok (kalendárium,
mesterek, mesterségek tára)

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

iv. Díjak, pályázatok

Redemptio emlékérem kiadása
(május 6. - települések, egyének
kiemelkedő hagyományőrző te-
vékenysége, jelölés alapján az
alsó-kiskunságból.)

nádor klub díja (augusztus 20.
- Titkos szavazattal adományo-
zott díj, olyan diákok részére,
akik a klub célkitűzéseit, közös-
ségi életüket hitelesen képviselik.
A nádor-díjra pályázatot írunk
ki, amelyet közzéteszünk a saj-
tóban.)
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orbán viktor miniszterelnök,
Fellegi Tamás nemzeti fej-
lesztési miniszter és matolcsy
György nemzetgazdasági mi-
niszter 2011. január 14-én
mutatta be az Új Széchenyi
Tervet, a magyar gazdaság-
és fejlesztéspolitikai rendszer
megújításának koncepcióját.

az induló pályázatok rövid
leírását és a megújuló fejlesz-
téspolitikai rendszert ismerte-
tő kézikönyv a http://ujsze-
chenyiterv.gov.hu oldalon
letölthető. a kézikönyv átlát-
ható és érthető módon foglal-
ja össze a főbb célkitűzéseket,
a pályázatokat, a támogatási
rendszer kedvező változásait,
a nemzeti programokat. 

hasznos segítséget nyújt,
alapos tájékoztatást ad a pá-
lyázáshoz a kis- és középvál-
lalkozások számára. az érdek-
lődők egyszerűen és gyorsan
kikereshetik az elérhető pá-
lyázati lehetőségeket és forrá-
sokat. 

az Új széchenyi Terv in-
duló csomagjában 93 pályázat
szerepel, 1100 milliárd forint
értékben. 2013-ig összesen
2000 milliárd forint európai
uniós támogatás és további
jelentős hazai forrás, valamint
pénzügyi eszköz áll rendelke-
zésre elsősorban a hazai kis-
és középvállalkozások számá-
ra.  

az első fejezet a fejlesztés-
politikai rendszer megújításá-
nak lépcsőfokairól szól. ez a
rész tartalmazza azokat a vál-
tozásokat, amelyek a szakmai

konzultációk eredményekép-
pen valósultak meg. 

a második fejezet progra-
mokra lebontva tartalmazza
az Új széchenyi Terv fejlesz-
tési forrásait, a konkrét pályá-
zati kiírások támogatandó
céljait, az elnyerhető forrás
összegét és mértékét, vala-
mint a pályázat beadásának
feltételeit is. 

a harmadik fejezet a kibő-
vített pénzügyi eszközökről, a
mikro-, kis- és középvállalko-
zások által is igénybe vehető
forrásokról ír, amelyek segít-

ségével minden forráshiány-
nyal küzdő vállalkozás pénz-
hez juthat. hazai források se-
gítségével, az Új széchenyi
Terv részeként és céljaihoz
igazodva vehető igénybe a
széchenyi Kártya és a magyar
fejlesztési bank több meg-
újult konstrukciója.

a negyedik fejezet a
nemzeti Programok egyes
elemeit foglalja össze, ame-
lyek nemzeti értékeink és
eredményeink megőrzését és
fejlesztését hivatottak előse-
gíteni. 

az utolsó rész az Új
széchenyi Tervvel kapcsola-
tos tájékoztatási pontok elér-
hetőségeit, az ügyfélszolgála-
tok nyitvatartási idejét, a köz-
ponti honlap, valamint az
ügyfélszolgálatok elektroni-
kus címeit tartalmazza. 

http://ujszechenyiterv.gov.hu/
palyazati_kezikonyv

Új Széchenyi Terv - 2011



a XiX. század első felében a
délkelet-európai és balkáni
régiók szerepének felértékelő-
dése folytán az osztrák–ma-
gyar monarchia a vasúti kap-
csolatok kiépítését szorgal-
mazta. a vasútvonal létesíté-
se már az 1832-1836. évi or-
szággyűlésen is felmerült, de a
megvalósítására még további
fél évszázadot várni kellett. a
szerb fejedelemséggel 1880. év-
ben kötött vasúti egyezmény
alapján magyarország vállal-
ta, hogy 1883. június 15-éig
budapest-ferencváros-sza-
badka-Újvidék-zimony-ál-
lamhatárig kiépíti a vasúti pá-
lyát, melynek kivitelezési
munkái 1881 augusztusában
indultak.

a feljegyzések szerint, a
vasúti közlekedés körzetébe
1853-ban került Kiskunhalas
város, amikor az 1847-ben
épült pest-szolnoki normál
nyomtávú vasút elágazása-
ként a cegléd-félegyházi vas-
utat forgalomba helyezték.
1869. szeptember 11-én a
szeged-szabadka-zombor kö-
zötti alföldi vasutat adták át a
forgalomnak. Kiskunhalasra,
az akkor főközlekedési útvo-
nalon, azaz a Dunán keresztül
lehetett leggyorsabban eljut-
ni, és a hartai hajóállomás
érintésével, onnan postako-
csival (delizsánc), hetente
egyszer. ez az útvonal is csak
a nyári hónapokban volt
használható. halas városa je-
lentős összeget ajánlott fel a
tervezett Duna-Tisza csator-
nára, a harta-Kiskőrös közt
tervezett keskenyvágányú va-
sútra, ha azt halasig, vagy
szabadkáig kiépítik. végül, az
1882. december 5-én átadott
budapest-zimonyi vasútvonal
hozta meg a közlekedés meg-
újulását.

az elsőrendű, síkvidéki jel-
legű fővonali vasúti pálya „c”
rendszerű (33,25 kg/m töme-

gű) sínekből, kavicságyazatra
épült. az alépítményéhez
szükséges kavicsot lónyai
menyhért pusztaszentlőrinci
birtokán működő bányájából
szállították. ehhez a forga-
lomhoz épült ki a máig létező
„nagy-burma” néven ismert,
tíz kilométer hosszú szemere-
telep-soroksár vasútvonal.
ferencváros és szabadka kö-
zött 1882. december 5-én in-
dult meg a vasúti forgalom. 

a balkáni szállítások mel-
lett, bácska kiépülő helyiér-
dekű vasútjai jelentősen fel-
duzzasztották a fővonal for-
galmát. a fővárosból történő
irányítás nehézkes volt, a fő-
vonal középpontjában az
1885-re vasúti csomóponttá
fejlődő szabadka számos fel-
adatot átvett. fontossá vált
az új fővonal belforgalmi je-
lentősége is, a Duna vonalá-
ban fekvő, mezőgazdasági ter-
mékeket előállító körzetek
közvetlen kapcsolatba kerül-
tek a fővárossal.

az 1980-as évek közepétől
a vasútvonal általános állapo-
ta, korossága, avultsága és a
megnövekedett forgalom
együttes hatása miatt, a több,
egymást követő sebességkor-
látozások elkerülése érdeké-
ben soroksár állomástól 80
km/h-ás állandó sebességkor-
látozás van érvényben. azon-
ban a pálya műszaki állapotá-
nak folyamatos romlása kö-

vetkeztében igen gyakran to-
vábbi lassújelekkel tarkított.

a vasúttörténeti összegzés-
ből kitűnik, hogy 2012-ben
130 éves vasútvonal a Du-
na–Tisza közi gazdaságfejlesz-
tés legfontosabb ütőereként
működött az 1991-es délszláv

háborúig. Jugoszlávia széthul-
lása a balkáni kapcsolatokat
teljes mértékben felszámolta,
majd gazdasági embargó súj-
totta, mind a teher és sze-
mélyforgalom lelassult, illetve
leállt. a szerb állam keretei-
nek megszilárdulása csak az
elmúlt 3-4 évben tette lehe-
tővé, hogy a teheráru-keres-
kedelem visszanyerje a koráb-
bi forgalom egy részét.

* * *
a 90-es évek elején egy

francia cég tervezte a kétpá-
lyás, villamosított páneurópai
korridor magyar-szerb szaka-
szát felújítani és működtetni,
de az akkori háborús állapo-
tok ezt a tervet meghiúsítot-

ták. fontos megemlítenem,
hogy az időközben kényszer-
ből kikerülő vasúti fővonalak
jelentős fejlesztést kaptak az
uniós forrásokból, a X/b fővo-
nal ezekből nemigen része-
sült, a pályavonal jelentősen
leromlott és elhanyagolt álla-
potba került. a személyi for-
galomban résztvevő vonatsze-
relvények minősíthetetlen
színvonalon közlekednek,
Kiskunhalas-budapest eseté-
ben (140 km) közel 3 óra
menetidővel – 1980 körül is
1,5 óra volt a menetidő, de az
orient Express gőzmozdony-
vontatással, az 1930-as évek-
ben még 1 óra 40 perc alatt
leért budapestről Kiskunha-
lasra!

a máv 150 vasútvonal
mentén élő és a választókerü-
letéhez tartozó országgyűlési
képviselőket arra kérem 2010
novemberében, hogy alakít-
suk meg az m150 munkacso-
portot, és kérjük fel a vasút-
vonal által érintett települé-
sek képviselőit, hogy vegye-
nek részt a munkacsoport
elemző, kezdeményező és vég-
ső soron a vasúti forgalom
korszerűsítését és megújítását
szolgáló döntés-előkészítés-
ben! célunk, hogy a x. szá-
mú páneurópai vasúti korri-
dor teljes megújításáért szük-
séges hazai és nemzetközi
kapcsolatokat felhasználva
elérjük a stratégiai vasútvo-
nal érdemi fejlesztését:

1) a személyszállító vago-
nok teljes cseréje, komfortosí-
tása.

2) a pályavonal teljes fel-
újítása, kétnyomtávúsítása,
nemzetközi együttműködés-
ben. (kb. 250 milliárd forintos
beruházást jelentene – 1,5 mil-
liárd Ft/km - a magyarországi
szakaszon, összehasonlításkép-
pen a hazai autópályaépítés 3,5
milliárd Ft/km.)

LL
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az orient express nyomában
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várjuk az Ön személyi javaslatát is, hogy akinek 2010-ben
Kiskunhalason és térségében figyelemreméltó kezdeményezé-
sei voltak, melyek a magyar nemzeti kultúra részeként is szá-
mottevőnek tekinthetők, elismerésünkben részesülhessen.
Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk szülőföldünk, kultúrtájunk
sajátosságaihoz köthető törekvések és elképzelések megvalósí-
tásának, ezért kérjük, hogy indokolt javaslatát célkitűzéseink-
kel összefüggésben fogalmazza meg! a díjat a nádor Klub dön-
tése 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, 
legkésőbb 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 

országgyűlési képviselőjének fogadóórái, elérhetőségei.

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

ORSZÁggYŰLéSI kéPVISeLŐI IROdA
Bethlen tér 1. (Filmszínház mellett) Mobil: 20/465-2300

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

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

A felmerülő közérdekű kérdésekre, javaslatokra írásban is válaszolok!

ARAdSZkY MOnTIkA, Vk. TITkÁR

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

hazánk kiemelkedő tehetsé-
gű kultúr- és tudománypoliti-
kusa volt a 78 éve elhunyt
klebelsberg kunó, aki 1922-
1931 között miniszterként a
tudományok fejlesztése mel-
lett a népoktatás-népműve-
lést tartotta kultúrpolitikája
fő pillérének. „nem népiskola
vagy egyetem, hanem népiskola
és egyetem” - mondotta szege-
den az egyetem alapkövének
letételekor. 

minisztersége alatt zajlott
az ország legnagyobb és legsi-
keresebb oktatási reformja az
óvodától az egyetemig. az
alföldön kevesebb, mint öt
év alatt dán mintára 5000
népiskolai egységet épített,
törvénnyel kötelezve erre a
birtokosokat. ez alig keve-
sebb, mint amennyi az azt
megelőző 900 évben épült a
történelmi magyarországon
és világviszonylatban is példa
nélküli. az iskolák modern
téglaépületek voltak hatal-
mas ablakokkal, vörösfenyő
padlózattal, háromszobás ta-
nítói lakással, kápolnával
vagy oltárfülkével, tangazda-

sággal, az alföldön mindezi-
dáig ismeretlen téglából épült
disznóóllal. 

a kultusztárca részesedése
a költségvetésből a követke-
zőképpen alakult: 1896-1900:
2,7%, 1924-1925: 8,7%,
1928-1929: 10,5% és 1931:
15% mely nemzetközileg is
egyedülálló. az ötezredik
népiskola átadására 1930. ok-
tóber 25-én került sor szege-
den. erre az eseményre emlé-
keztet a rókusi általános
iskola falán elhelyezett em-
léktábla: ’amíg magyar taní-
tó magyar gyermeket nevel e
földön, itt és az ötezer iskolá-
jában nemcsak a kövek, de a
szívek is róla beszélnek.’

sajnálatos, hogy csak 2004-
2008 között 700 állami, ön-
kormányzati fenntartású óvo-
dát kellett átszervezni és ösz-
szevonni, 250 intézményt
végleg bezártak és körülbelül
1000 óvodapedagógust bo-
csátottak el. Csak az elmúlt
négy évben 800 állami, ön-
kormányzati fenntartású óvo-
dát is összevontak, 300-at
végleg bezártak, 9500 tanító
és tanár került az utcára a
szocialista kormányzat intéz-
kedései miatt. nos, erről is
beszélni fognak 100 év múl-
va?

az egykori Klebelsberg is-
kolák java részben megszűn-
tek. Tény, hogy sokkal keve-

sebb gyermek él a tanyákon, a
külterületeken, mint 80 éve.
az iskolákat 20-25 évvel ez-
előtt eladták, tönkretették,
mindenféle formában kifosz-
tották. a megmaradt épüle-
tek elhanyagolt állapotban is
hirdetik a magyar élni aka-
rást, mert sok helyen ellenáll-
tak a falurombolás nyílt vagy
burkolt támadásainak. a köz-
művelődésre nyitott civil kez-
deményezések részéről jó né-
hány helyen, pl. kisszálláson a
Vitéztelepen, kulturális vidék-
fejlesztés is folyik a valódi ér-
tékmentés érdekében. 

Kezdeményezem, hogy az
egykor Kós Károly és építész-
társai által tervezett egységes,
a nemzeti kulturális örökség
részét képező kisiskolákat
mentsük meg az enyészettől,
segítsük elő közösségi színte-
rekké való átalakításukat, és
védjük meg a sajátosan ma-
gyar templom és iskola épü-
letegyütteseinket az értékte-
len, de sokszor magánérdeke-
ket elősegítő pusztítástól.

képviselői levél a kulturális
államtitkárnak. 2010. október

kép: kispirtói iskola

Eltékozolt kulturális örökségünk:
az egykori tanyasi kisiskolák?
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Kiskunhalas és vidékének ér-
dekét képviselve - 2010. ápri-
lis 25-én történt megválasz-
tásom óta, 60%-os többségi
véleménynyilvánítás alapján
- országgyűlési képviselőként
foglalkozom az ország és a
térség problémáival.

megválasztásom óta több
száz választópolgár keresett
meg problémáival. Terveim
szerint, folyamatos kapcsolat-
tartásra törekszem és ezért
nem alkalomszerűen kijelölt
fogadóóráim voltak a válasz-
tókerülethez tartozó 11 tele-
pülésen. előre egyeztetett
időpontokban fogadtam a
polgárokat a választókerületi,
szerdán délelőttönként pedig
a képviselői irodában, vala-
mint a vidéken szervezett ta-
lálkozókon. elsősorban kö-
zösségi fórumokat szervez-
tünk (szank, Tompa, Kisszál-
lás, Kunfehértó, Pirtó, Tázlár,
Kelebia), mert hatékonyabb
és közvetlenebb a kapcsolat-
tartás, így felgyorsult a válasz-
tópolgárok által felvetett
problémák orvoslása. 

amire lehetett, helyben vá-
laszoltam, az összetett problé-
mák megoldásánál, pedig
írásban juttattam el kérdése-
ket az érintett minisztériu-
mokhoz, ahol 15 napon belül
választ adtak a feltett kérdé-
sekre.

legfontosabb problémák
közé tartoztak a rokkant-ellá-
táshoz kapcsolódó szabályozá-
sok, a nyugdíjkérdések, a mező-
gazdaság aktuális problémái
(főleg a hatóságokkal és a hatal-
mas bürokráciával kapcsolato-
san), a vidékfejlesztési ügyvite-
lek, a vízügyi társulásokkal kap-
csolatos felvetések, a közmun-
kaprogram változása, a munka-
helyteremtés lehetőségei, a beru-
házások támogatása, a hazai és
az uniós pályázatok részletei, az
ivóvízprogram és arzénmentesí-
tés témái stb.

a megfeszített törvényho-
zói munka során, amire az el-
múlt 20 évben még nem volt
példa, közel 160 törvénymó-
dosítást fogadtunk el. ezek
közül a legfontosabbakat
emelném ki:

- kettős állampolgárság fel-
gyorsítása a határon túl élő ma-
gyarok részére

- nemzeti együttműködés
rendszere

- Alkotmányelőkészítés, 200
fős parlament, választójogi tör-
vény módosítása

- A közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény mó-
dosításáról szóló törvényjavaslat

- A médiát és a hírközlést
szabályozó egyes törvények mó-
dosításáról szóló törvényjavaslat 

- A magán-nyugdíjpénztári
befizetésekhez kapcsolódó tör-
vénymódosításokról 

- egyes pénzügyi tárgyú tör-
vényeknek a nehéz helyzetbe ke-
rült lakáscélú hitelt felvevő fo-
gyasztók megsegítése érdekében
szükséges módosításáról 

- A fővárosi és megyei kor-
mányhivatalokról, valamint a
fővárosi és megyei kormányhi-
vatalok kialakításával és a terü-
leti integrációval összefüggő tör-
vénymódosításokról 

- Az adó- és járuléktörvé-
nyek, a számviteli törvény és a
könyvvizsgálói kamarai tör-
vény, valamint az európai kö-
zösségi jogharmonizációs kötele-
zettségek teljesítését célzó adó-
és vámjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló törvényja-
vaslat 

- A nemzeti Adó- és
Vámhivatalról (nAV) törvény-
javaslat 

- A sajtószabadságról és a
médiatartalmak alapvető szabá-
lyairól szóló törvényjavaslat 

- A bíróságok hatékony mű-
ködését és a bírósági eljárások
gyorsítását szolgáló egyes törvé-
nyek módosításáról szóló tör-
vényjavaslat 

- A Magyar köztársaság
2011. évi költségvetéséről szóló
törvényjavaslat 

- A nyugdíjreform és
Adósságcsökkentő Alapról és a
szabad nyugdíjpénztár választás
lebonyolításával összefüggő
egyes törvénymódosításokról
szóló törvényjavaslat kihirdetés
előtti összefoglalója 

nagyon fontos törvénymó-
dosításoknál szólaltam fel a
parlamentben. az ún. „szűz-
beszédemet” a költségvetés
általános vitájában novem-
ber 20-án mondtam el.
Kifejtettem, hogy a gazdasági
globalizáció működése és in-
tézményrendszere az elkövet-
kező években alaposan át fog
alakulni, mert a gazdasági, a
társadalmi, és az ökológiai
problémák ezt ki fogják kény-
szeríteni. 

szerintem, ismert világunk
még bonyolultabb lesz, még
több szabályozással, nemzet-
közi egyezménnyel és szerve-
zettel. részleteztem, hogy
szűkebb nemzeti közössé-
günkben azonban érdekünk-
ben áll lelassítanunk a globa-
lizációs tendenciákat, pl. a
multinacionális vállalatok jö-
vését-menését, vagy a speku-
latív pénztőke villámgyors
száguldását a nemzetközi
pénzpiacokon. 

hangsúlyozom, hogy a de-
cemberben elfogadott 2011-
es költségvetés nem a meg-
szorítások költségvetése lett,
az önkormányzatok is 4,5%-

kal több forráshoz jutnak
2011-ben. a 16%-os egykul-
csos adózás pedig beindítja a
gazdaságot, munkahelyeket
teremt, miközben remélem,
hogy senki sem fog keveseb-
bet hazavinni a borítékban.
ez a kormányzat és törvény-
hozás  nem akar rosszat az
embereknek.

a „médiaszolgáltatásokról
és a tömegkommunikáció-
ról” szóló törvényjavaslat tár-
gyalásának általános vitájá-
ban szólaltam fel december 2-
án. Különösen fontosnak lá-
tom a törvényjavaslat mögött
álló elveket és érdekeket, il-
letve a tartalmak szabályozása
közül a gyermekkorúak vé-
delmét. ugyanakkor legalább
ennyire lényeges elem a mé-
diaszolgáltatások piaci visel-
kedésének szabályozása. a
törvény meglévő, európában
elfogadott szabályozásokon
alapul.

a bethlen gábor alapról
szóló törvényjavaslattal kap-
csolatosan, a Szülőföld Alapot
felváltó pályázati rendszerrel
kiszámítható, átlátható, el-
lenőrizhető forrásokhoz jut-
hatnak a határon túli nem-
zetépítő törekvések. Decem-
ber 8-án, a parlamentben a
bethlen gábor alap létreho-
zásáról szóló törvényjavaslat
kapcsán - melynek Semjén
Zsolt volt az előterjesztője - a
Kulturális és sajtóbizottság
előadójaként ismertettem ál-
láspontunkat. ez a törvény is
hozzájárul a nemzet újraegye-
sítéséhez, és az egységes
Kárpát-medencei lelki, kultu-
rális és gazdasági térséghez
vezető út fontos eleme.

a parlamenti szavazások,
felszólalások mellett a törvé-
nyek előkészítése is felada-
tunk:

lukács lászló országgyűlési képviselő (bács8vk)

kéPvISelőI beSzÁMoló
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1. alapítója vagyok a
fidesz képviselőcsoport Ta-
nyaügyi Munkacsoportjá-
nak, amely elsősorban a ta-
nyán élők helyzetét könnyíte-
né meg a leaDer program-
ban nem megoldott törekvé-
sek támogatásával. a válasz-
tási programpontjaim között
szerepelt a külterületeken
élők életkörülményeinek ja-
vítása. a 2011. évi költségve-
tésben 1 milliárd ft jut terve-
ink beindítására. Célunk,
hogy a tanyán élők alapvető
szükségletei (az ivóvíz ellátás,
a villamosítás, a bekötő utak
felújítása) megoldottá válja-
nak a jövőben. 

2. megerősítettük a rend-
őrséget 4000 fővel, így a köz-
biztonság érezhetően javult.
Jóval több közrendőr járőrö-
zik már az utcákon és jut el
így az eldugottabb helyekre.

3. Kezdeményeztem az
M150 munkacsoport létre-
hozását, mely a budapest-
Kelebia vasútvonal mellett
lévő települések országgyűlési
képviselőit foglalja magába.
Célja: a Budapest-Belgrád vas-
útvonal teljes felújítása, kor-
szerű gyorsvasúttá tétele. 

4. Tagja vagyok a magyar-
szerb IPU tagozatnak, ennek
keretén belül kétoldalú meg-
beszélésekre is sor került a
magyarországra akkreditált
szerb nagykövettel a témáról.
orbán viktor miniszterelnök
belgrádi tárgyalásain is szóba
került a páneurópai vasútvo-
nal fejlesztése, az európai
unió soron következő 7 éves
pénzügyi keretének terhére.
nemzetközi összefogással
végre elindulhat a délszláv
háborúk miatt félretett pán-
európai főközlekedési vonal
fejlesztése, amely Kiskunhalas
logisztikai szerepét is felerő-
sítheti.

5. az ún. art mozik érdeké-
ben - Kiskunhalast is érinti -
szóbeli kérdést tettem fel a
minisztérium képviseletében
eljáró államtitkárnak, aki

megerősítette, hogy 2011-ben
100 millió ft támogatást kap-
nak az igényes magyar filme-
ket is bemutatók..

a dél-alföldi fejlesztési cé-
lok meghatározásánál is sike-
rült a térségünk érdekében
eredményt elérni képviselő-
társaimmal.

1. az 53-as nemzetközi fő-
útvonalat 2x2 sávos gyors-
forgalmi úttá kívánjuk felfej-
leszteni, amelyre már kor-
mányzati ígéretet is kaptunk.
Jövőre pedig megindul a Kis-
kunfélegyháza-Kiskunmajsai
út teljes felújítása, reménye-
ink szerint a kiskunmajsa-
kiskunhalas közötti útsza-
kasz és a Soltvadkert-kis-
kunmajsa út is felújításra ke-
rül, amelyek szintén a kiemelt
stratégiai pontok között sze-
repeltek a választási progra-
momban. 

2. a kórházak az egészség-
biztosítási alap pénzmarad-
ványából életmentő forráso-
kat kaptak. a halasi semmel-
weis kórház számlájára csak-
nem 200 millió forint lett át-
utalva, amely a várólisták
csökkentésére fordítódik. a
halasi kórházi konszolidációt
elvégeztük az előző ciklusban,
megmentettük a hospinvest-
csődtől, most pedig a 3 milli-
árdos fejlesztés sikerében va-
gyunk érdekeltek Kiskunha-
lason.

3. mindig fontosnak tartot-
tam a helyi vállalkozások
megerősítését, ezért a
Széchenyi Terv II.-vel re-
mélhetőleg sok helyi kis- és
középvállalatok jut fejlesztési
forráshoz. ha fejlődnek a tér-
ségünkben működő vállalko-
zások, bővül a foglalkoztatás
és élénkül majd a helyi gazda-
ság is. ha több pénz marad a
belpiacokon, akkor több jut
majd minden ágazatba.

4. átalakítottuk közmun-
kaprogramot, amelyre az elő-
ző kormány már nem hagyott
fedezetet, de mi december
31-ig meghosszabbítottuk a
költségvetési tartalékokból.
reményeim szerint az új
rendszerű közfoglalkoztatás
elősegíti majd a helyi vállal-
kozások megerősödését és
tartós munkahelyeket teremt
a térségben. a KKv szektor-
ba kerülőket nagyobb eséllyel
fogják a cégek tovább foglal-
koztatni, mint az önkormány-
zatok. 

ismét sok természeti csa-
pással indult a polgári kor-
mányzás új ciklusa, amely
szűkebb pátriánkat is közvet-
lenül is érintette. 

harkakötönyben - Brassó
Imre polgármester segélyhívá-
sára - ősszel közreműködtem
a katasztrófavédelem megyei
vezetésének ösztönzésében.
beindíttattuk a Dong-ér csa-
torna kikotrását a vízügyesek-
kel, amely az új átkötő csator-
nák vizét levezette a belvízzel
elárasztott faluból és áttétele-
sen Kiskunhalasról is. 

a halasi Füzespuszta kör-
nyékén gazdálkodó agrárvál-
lalkozások még súlyosabb bel-
vízi problémákkal szembesül-
tek télre. ugyancsak intéz-
kedtem a katasztrófavéde-
lemnél, hogy oldják meg a
problémát és csapolják le a
hatalmas mennyiségű vizet a
balotai csatorna irányába.

Természetes, hogy a válasz-
tókerületben lévő települések
polgármestereitől folyamato-
san tájékoztatást kérek a köz-
ségek helyzetéről, pályázati
lehetőségeiről, terveikről.
egy-két kivételtől eltekintve,
az elmúlt félévben személyes
egyeztetéseken tekintettük át
a településvezetőkkel a lehet-
séges fejlesztési programokat.

a felmerülő gondok nagy ré-
szében tudtam segíteni prob-
lémáik megoldását, pl. vis
maior és egyéb támogatások,
pályázatok, ezzel is erősítve a
halasi járás fejlődését. azt ta-
pasztaltam, hogy az elmúlt 8
év megszorításai ellenére vol-
tak jól gazdálkodó önkor-
mányzatok. nekik már nem is
kell a megszorítások útját ke-
resni… 

Térségünk, országunk egyik
kitörési lehetősége a hazai
termékek - belső - fogyasztá-
sának fellendítésében, a regi-
onális értékesítési csatornák
kiépítésében, új piacok meg-
találásában rejlik.  ezért kie-
melt fontosságú a tavasszal
megszülető magyar termék
törvény. az előkészítés alatt
álló hungarikum törvény kap-
csán - kézműipari remekünk -
a Halasi Csipke is kiemelt sze-
rephez juthat, amelyet az eu
delegációk is megismerhet-
nek most, az eu soros elnök-
sége idején. 

a nádor klub is a kiskun-
sági értékőrzés szószólója.
2010 novemberében a közéle-
ti közösség elnökének válasz-
tottak, melynek tagjai között
megtalálhatjuk a választóke-
rülethez tartozó települések
polgári, konzervatív értékren-
det képviselő vezetőit is. 

számos esemény, program
és tudományos előadás meg-
szervezésével erősíteni kívá-
nom a társadalmi párbeszé-
det, és az elkötelezett érték-
vállalást, cselekvést térsé-
günk felemelése érdekében.

Képviselői munkám lénye-
gét továbbra is szülőföldem
szeretete és szolgálata jelenti,
és ennek érdekében folytatott
párbeszéd a választókerület-
ben élőkkel. 

(közlemény gyanánt.)

lukacslaszlo.fidesz.hu
www.tvhalas.hu
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a bács-Kiskun megyei Ön-
kormányzat fenntartásában
megjelenő forrás szépirodal-
mi, szociográfiai, művészeti
folyóirat főszerkesztője füzi
lászló és a kiadvány főmun-
katársa, buda ferenc költő
műfordító volt Pirtó vendége
a magyar Kultúra napja al-
kalmából. 

a megtelt művelődési ház-
ban nagy ferenc, a település
polgármestere köszöntötte a
megjelenteket, majd a vendé-
gek először életutukról mesél-
tek, kiemelve a főbb állomá-
sokat, majd a jelenlevők meg-
ismerhették a forrás című ki-
adványt és saját verseiből is
ízelítőt adott a József attila-
díjas buda ferenc, aki 2005-
ben gazdag lírai költészetéért,
a népköltészet és a modern lí-
ra hagyományait ötvöző for-
mai megoldásaiért, műfordí-
tói tevékenységéért kapott
Kossuth-díjat, de nem szabad
említés nélkül hagyni azt sem,
hogy 1994-ben a magyar
Köztársasági érdemrend tisz-
tikeresztjével tüntették ki.

buDa ferenC 1936-ban
született Debrecenben, egye-
temi tanulmányait az KlTe
bTK magyar szakán végezte

1955-1968 között. 1955-től
jelentek meg versei. 1957-
1958 között három verse mi-
att börtönbe került, majd in-
nen szabadulva 1959-1963
között a Chinoinban segéd-
munkásként dolgozott. 1963-
1970 között Pusztavacson,
Kecskeméten és Kerekegyhá-
zán tanított. 1970-1986 kö-
zött a bács-Kiskun megyei
levéltár munkatársa volt.
1986-tól a forrás főmunka-
társa, az írószövetség Du-
na–Tisza-közi csoportjának
titkára.

füzi lászló segítségével ele-
venítette fel a többek között

radnóti és Kölcsey-díjas, il-
letve balassi bálint-emlék-
karddal kitüntetett költőnk,
buda ferenc verseit és meg-
születésük körülményeit. 

megtudtuk, melyik az az ár-
tatlan vers, amelyért bebörtö-
nözték, de régi szerelmes ver-

seiből is hallhattunk. megis-
merhette a közönség a füzi
családhoz íródott verset,
amely egy látogatás alkalmá-
val íródott, azt este pedig egy
istenes-verssel záródott.

kuris István László

SzIlÁDy Áron TÁrSaSÁg

emlékkonferencia
2011. március 26-án, szombaton 10 órától
a Szilády Áron református gimnázium dísztermében.

Előadók: dr. Szabó Szabolcs - család és nemzet a magyar irodalomban,  Kocsis imre
antal - liszt Ferenc emlékév, Fehér Péter - Kiskunhalas és környezete zöld szemmel.

minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Találkozás buda Ferenccel és Füzi lászlóval 
a magyar Kultúra napján Pirtón

nőTTeM

nőttem a homokon,
mint körtefa a kertben.

Sebzetlen homlokom
szemöldökfába vertem.

S mert vaskos vétkeimre
nincs mentő magyarázat,

nyakatlan, nyűtt rabingbe
s darócruhába ráztak.

Sorsom irányítása
kicsúszott két kezemből,

s gondolhatnék futásra,
hisz mindenem veszendő,

de élni akarok
és megmaradni jónak.

bár meg is halhatok
épp ebből kifolyólag.

MécSeSSzeMű

reMény

Fellegfúró fecskék
fulladnak a porba.

vizes, vén bölcsesség
lángunkat kioltja.

Kibelezett béke
nyög, mint beteg állat,

megtiport testére
hideg havak szállnak.

Földszín-szürke hadak
jajtalpú csizmája

tapossa a havat
simára, simára.

Sűrű, sima, kemény
a fagy, szinte éget.

mécsesszemű remény
őrzi a sötétet.

lennék kISgyerMek

Foganni könnyü. világra jöttem.
Suhogó kések között születtem.
S felnőttem én is. mint más, dologra.
akár az apám, s az anyám: a gondra.

csináltam ezt-azt, így-úgy megéltem,
arasznyi múltam el nem cserélem. . .
mi volt, mi nem lett eddig, mindegy már.
Felnőttem. élek. Enyém a leltár.

valami mégis megszakadt félbe.
Egyszer egy évben játszani kéne!
Szánkázni télen, fürödni nyáron,
csücsülni hajlós cseresznyeágon!

lennék kisgyermek! maszatos magzat!
álmomban raknék kardokból kazlat.
édesem! hallod? – Te kis esendő!
orcád, ha sápadt sírós kis kendő.

Játszani kéne! Elég a vasból!
csördül a zápor, ezüstös ostor.
Teteje ezüst, arany az alja,
gurul a szívünk két iker-alma!

Játszani kéne, játszani, jól van!
Kis kacsa fürdik fekete tóban!
nem megy a játék. Kezemen vassúly.
zubogó vérem verése lassulj!

Pókok türelme segít, ha láz van,
gondok közt fekszem zörgő vaságyban… 
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„Mi, amikor a tanyasi emberek-
ről beszélünk, akkor nem csak
számokat, nem csak szociális
problémákat, nem csak mező-
gazdasági kérdéseket, nem csak
településszabályozási kérdéseket
látunk, hanem látjuk azokat az
értékeket is, amelyet a szabad-
ság és függetlenség formájában
az önök élete megtestesít."

(orbán viktor)

a tanya, mint hagyomá-
nyos gazdálkodási létforma
sajátos társadalom-földrajzi,
építészeti, nyelvi, néprajzi és
tájképi sajátosság, amely a
magyar nemzeti örökség, így
pedig a közös európai kultúra
részét képezi.

háromszázezer ember.
ennyi honfitársunk él tanyán
magyarországon a nyilvántar-
tások szerint. a tanyákon élő
háromszázezer emberről: ne-
hézségeikről, gondjaikról,
hétköznapjaikról a kormány-
zati politika az elmúlt nyolc
esztendőben teljesen megfe-
ledkezett, a tanyasi embere-
ket a szocialista kormányok
magukra hagyták.  Pedig gon-
dokban és nehézségekben
nem szűkölködtek a tanyákon
élők, problémáik megoldása
az új polgári kormányra vár.

az elmúlt nyolc évben fáj-
dalmasan kettészakadt közös
otthonunk a vidék és a fővá-
ros magyarországára. a szo-
cialista kormányok megszorí-
tásoktól terhes politikája
megpróbált éket verni a vidé-
ki és a fővárosi magyar em-
berek közé azáltal, hogy azt
sugallta: a vidéki emberek
csupán másodrangú állampol-
gárok, akik számára az állam-
nak nem kell olyan alapvető
szolgáltatásokat garantálnia,
mint az egészségügyi ellátás,
az oktatás, vagy éppen a köz-
lekedés. sőt mi több, a szocia-
lista kormányok értelmiségi
holdudvarától újra és újra el-
hangzott az a vélekedés, hogy
a vidéki életforma meghala-

dott, életképtelen és szükség-
telen. 

a tanyán élők helyzete
nem kizárólag az elmúlt nyolc
évben, de az utóbbi fél évszá-
zadban is mindig is hátrányos
volt. a tanyasi emberek kor-
látozottan gazdálkodhattak,
nem építkezhettek, fokozato-
san megszüntették a tanyasi
iskolákat, lassan haladt a ta-
nyáik villamosítása, alig épült
korszerű külterületi út az ér-
dekükben, s a korábban mű-
ködő mozgóboltok és más ta-
nyai ellátó-egységek is meg-
szűntek, bezártak. 

a tanyavilágban a hétköz-
napi élet alapvető szükségle-
tei is elérhetetlenek. Pedig a
vidéki családok, a tanyasi em-
berek is országunk részei.
szorgalmasak, tisztességesek,
munkában meggörnyedtek,
megérdemelik, hogy a min-
denkori kormány figyelembe
vegye őket. 

a modern jogrendszerek
alapvető elve a diszkriminá-
ció tilalma, illetve az egyenlő
bánásmód követelménye. a
valódi esélyegyenlőség meg-
valósulása érdekében olyan
intézkedésekre lesz szükség,
amelyek az egyenlő bánás-
módról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXv. törvény szellemé-
ben a tanyákon élők által vi-
selt hátrányokat fokozatosan
csökkentik majd.

a magyar tanyavilág nem
kizárólag az ott élő emberek
magánügye, hanem a magyar-
ság kulturális öröksége, közös
kincsünk, amelynek fennma-
radásáért, megőrzéséért, ápo-
lásáért felelősséggel tarto-
zunk. ezért született meg a
magyar tanyavilág fenntart-
hatóságáról szóló nemzeti
Tanyafejlesztési Program.

a nemzeTi Tanya-
feJleszTési Program rÖviD

TarTalmi áTTeKinTése

a 2011-es költségvetésben
szereplő, egymilliárd forintos
keretösszegű nemzeti Tanya-
fejlesztési Program hét fő te-
rületre összpontosul. ezek a
tanyákon élők egészséges ivó-
vízzel történő ellátása, a ta-
nyás térségek rossz állapotú
dűlőútjainak karbantartása, a
tanyás térségek közbiztonsá-
gának javítása, a tanyák ener-
giaellátásának javítása, ta-
nyafelújítás, a tanyagondnoki
szolgálat erősítése, valamint a
tanyasi áruk piacra jutásának
elősegítése. 

1. Ivóvíz vizsgálat a tanyás
térségekben (10 000 000 Ft)

2. A tanyás térségek rossz ál-
lapotú dűlőútjainak karbantar-
tása, rendszeres felújítása 

(100 000 000 Ft)
3. A tanyás térségek közbiz-

tonságának javítása (Belügy-
minisztérium) 50 000 000 Ft

4. A tanyák energiaellátásá-
nak javítása 40 000 000 Ft

5. Tanyafelújítás támogatása
(150 000 000 Ft)

6. Tanyagondnoki szolgálat
megerősítése (50 000 000 Ft)

7. Tanyasi áruk piacra jutá-
sának elősegítése, önkormány-
zati boltok létrehozásának tá-
mogatása, Tanyasi áruk nagy-
bani piacának létrehozása.  

(650 000 000 Ft)

* * *

1. vízminőség vizsgálata a
tanyás térségekben

a tanyákon élő családok
számára is garantálni kell a
tiszta, egészséges vízhez való
hozzájutás lehetőségét. en-
nek érdekében a tanyás térsé-
gek vízminőségének vizsgála-
ta szükséges.

2. a tanyás térségek rossz
állapotú dűlőútjainak kar-
bantartása, rendszeres fel-
újítása

az elmúlt nyolc esztendő
szocialista kormányai nem
fordítottak kellő figyelmet a
vidék magyarországára, így a
dűlőutak, földutak karbantar-
tására sem. ezekről az utakról
általánosságban elmondható,
hogy nagyon rossz állapotban
vannak, a közlekedés rajtuk
balesetveszélyes, szélsőséges
időjárási körülmények között
egyenesen életveszélyes lehet.
megfelelő útviszonyok hiá-
nyában a tanyasi emberek
számára szinte megközelíthe-
tetlenek az orvosi rendelők,
gyógyszertárak, hivatalok, is-
kolák. a gyakorlatban kiala-
kult dűlőutak valóságos
nyomvonalai sok esetben
nem felelnek meg a hivatalos,
térképészeti nyomvonalak-
nak. 

a megfelelő műszerekkel
történő geodétai kitűzés je-
lenleg pénzügyi alapon törté-
nő adatszolgáltatáson alap-
szik az illetékes földhivatalok
részéről, abban az esetben is,

nemzeti Tanyafejlesztési Program 



ha nem magánszemély, ha-
nem egy települési önkor-
mányzat az adatszolgáltatás
megrendelője. a forráshiány-
nyal küszködő, a megszorítá-
sokkal fémjelzett elmúlt nyolc
esztendő politikája által elle-
hetetlenített kistelepülési ön-
kormányzatoknak nem áll
módjában az ehhez szükséges
pénzösszeget előteremteni.

3. a tanyás térségek köz-
biztonságának javítása

a szocialista kormányok
megszorításai megszüntették
a polgári kormány által létre-
hozott tanyavédelmi progra-
mot, ezzel együtt pedig annak
lehetőségét, hogy a tanyákon
élő emberek életének és va-
gyonának biztonságát garan-
tálni tudják.

ezért a tanyasi emberek
nem érzik biztonságban ma-
gukat, pedig sajátos helyzetük
miatt jobban igénylik az állam
gondoskodását. a magyar ta-
nyavilágban a rablás, besurra-
násos-trükkös lopás, termény
és állatlopás valamint fatol-
vajlás nagy számban előfor-
dul. a bűncselekmények 85-
90%-a lopás, melynek jelen-
tős részét az ún. „utazó bűnö-
zők” követik el.

a tanya akkor sincs bizton-
ságban, ha állandó jelleggel
lakott, hiszen éjszaka a lakott
tanyákat is felkeresik a bűnel-
követők, mert tudják, hogy az
egyedül élő, sok esetben idős
emberek nem mernek kimen-
ni a házból és így szabadon
garázdálkodhatnak.

sok tanyán élő azért hagy fel
a mezőgazdasági termeléssel,
mert még a betakarítási idő-
szak előtt ellopják fáradságos
munkája gyümölcsét. mostan-
ra már nem kizárólag a tanyasi
emberek értéktárgyai, termelő-
eszközei, állatállománya, ter-
ményei vannak veszélyben,
hanem személyes biztonságuk,
a puszta életük is. 

a rendőri jelenlét napja-
inkban vidéken, a tanyavilág-
ban csupán vágyálom, holott

az ott élő adófizetők, nyugdí-
jasok joggal várják el, hogy
számukra is biztosított legyen
a közbiztonság. 

a tanyás térségek közbiz-
tonságának javítására szánt
összegnek a rendészetért fele-
lős belügyminisztérium költ-
ségvetésében volt célszerű
megjelennie a 2011-es büd-
zsében.

4. a tanyák energiaellátá-
sának javítása

a tanya a XX. század köze-
péig az otthon és a munka-
hely szerves egységének meg-
valósítása által az egész pa-
rasztcsalád munkaerejét opti-
málisan kihasználó gazdálko-
dási formát képviselt. a mo-
dernizáció azonban csak kis
mértékben érte el a tanyavi-
lágot, nemzedékek sora nőtt
fel és él jelenleg is helyenként
méltatlan körülmények kö-
zött.

a kiskunsági, a csongrádi, a
békési és a Pest megyei tanya-
világban számos helyen a mai
napig petróleumlámpával,
gyertyával világítanak, és ele-
mes rádióval hallgatják a hí-
reket.  a villamos energiát
nélkülöző tanyán élő csalá-
dok önerejükből nem tudják
azt bevezettetni.  

a tanyasi családok, gazdál-
kodók életfeltételeinek jobbí-
tása és termelésük versenyké-

pességének növelése érdeké-
ben nélkülözhetetlen az elér-
hetőségük megteremtése il-
letve a tanyák villamos ener-
giával történő ellátása.

a tanyavilág bekapcsolása
a megújuló energiatermelésbe
a jelentős potenciálja miatt az
energiafüggőség csökkentésé-
nek fontos lépése, egyben ha-
zánk megújuló energetikai
vállalásainak teljesítéséhez is
hozzájárul. 

5. Tanyafelújítás

a magyarországi tanyákon
jórészt a mezőgazdaságból élő
családok élnek, akik a mező-
gazdaságból manapság a rá-
fordított pénzt, energiát sem
tudják visszakapni, ezért eze-
ket a tanyákat nem tudják
felújítani, a magyarországi ta-
nyák az agrárium ellehetetle-
nült helyzete miatt rendkívül
lepusztult állapotban vannak.

a mezőgazdaságból élő csa-

ládok állami segítség nélkül
nem tudják felújítani tanyái-
kat. a tanyán élő emberek-
nek is alanyi jogon járnak
azok a kedvezmények, támo-
gatások, amelyeket a nagyvá-
rosban élők megkaphatnak az
államtól.

6. Tanyagondnoki szolgá-
lat megerősítése

a tanyákon élők számára,
főleg azokban a térségekben,
ahol magas az átlagéletkor,
igen fontos a tanyagondnoki
hálózat. az idős, az egyedülál-
ló vagy éppen nagy családos
tanyán élők szinte egyetlen
kapcsolatát jelenti a külvilág-
gal, a mindennapi élethez
szükséges élelmezési, egész-
ségügyi és hasonló szolgálta-
tások elérésében szinte nélkü-
lözhetetlen feladatokat lát el
a szolgálat. ezért számát, te-
rületi hatáskörét mindenkép-
pen bővíteni szükséges.

a tanyagondnokok által
végzett létfontosságú felada-
tok ellátáshoz új források be-
vonására van szükség, annak
érdekében is, hogy a tanyás
térségekkel rendelkező tele-
pülések beszerezhessék a ta-
nyákon élők között nagy nép-
szerűségnek örvendő tanya-
gondnoki szolgáltatást meg-
alapozó gépjárművet.

a tanyagondnoki szolgálat
hatékonyabb működését szol-
gálhatná a szimmetrikus in-
ternet kapcsolatok biztosítása
a tanyavilágban. a  nagy fel-
töltési sebesség lehetővé teszi
az idősebbek biztonsága miatt
kiemelten fontos távmegfi-
gyelést, valamint a vékonykli-
ens technológián keresztül
támogatja a rászorulók kap-
csolattartását orvosukkal, se-
gítőjükkel. Továbbá az inter-
net, kiegészülve fejlett iT
szolgáltatásokkal a leghatéko-
nyabb eszköze a személyre
szabott naprakész gazdálko-
dási tanácsadásnak, és logisz-
tikai, értékesítési segédesz-
közként a piacbővítés egyik
legfontosabb eleme.
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7. a tanyasi áruk piacra
jutásának elősegítése, ön-
kormányzati boltok létreho-
zásának támogatása, tanyasi
áruk nagybani piacának lét-
rehozása

7./a A tanyasi áruk piacra
jutásának elősegítése

az elmúlt évek alatt begyű-
rűzött globalizáció hatása: a
gombamód elszaporodott áru-
házláncok, az étkezési szoká-
sok megváltozása, a kiskeres-
kedelem elsorvadása, a felbo-
rult termék–ár–értékarány. a
globalizáció egyik legnagyobb
vesztese a magyar tanyavilág
és a vidéken élő emberek. 

a magyar mezőgazdaság jö-
vőjét nem a kevés embernek
megélhetést biztosító, több-
nyire a magyar termőföldhöz
semmilyen kapcsolattal nem
bíró üzletemberek, spekulán-
sok által birtokolt nagybirto-
kok kizárólagossá válása, ha-
nem a családi gazdaságok, a
kis- és középbirtokok jelentik. 

a fentiekre való tekintettel
a nemzeti Tanyafejlesztési
Program kiemelt célja a ta-
nyasi élelmiszerek piacra jutá-
sának elősegítése. Tudvalevő,
hogy az ún. bio élelmiszerek a
társadalom nagy része számá-
ra megfizethetetlenek, a mul-
tik polcai pedig roskadoznak
a külföldi, a hazainál rosszabb
minőségű áruktól, amelyek az
importköltségek dacára is ol-

csóbbak a magyar termékek-
nél. az e két kategória közöt-
ti űrt lehet betölteni a piacon
a tanyasi termelők által meg-
termelt, előállított termékek
hatékony piacra juttatásával.

a tanyasi gazdálkodás, s ez-
zel együtt a tanyasi életforma
egyik megújulási lehetősége
lehetne a piacképes élelmi-
szer-termelés bővítése egyút-
tal a tanyasi áruk piacra jutá-
sának elősegítése.

7./b Önkormányzati tulajdo-
nú boltok létrehozásának támo-
gatása

súlyos probléma, hogy
magyarország legtöbb kistele-
pülésén bolt híján a lakosság

részére nincs biztosítva az
áruellátás, ugyanakkor nin-
csenek olyan tőkeerős helyi
vállalkozók, vállalkozások
sem, amelyek az alapvető
élelmiszereket és háztartási
cikkeket forgalmazó boltot
üzemeltetnének.

erre a helyzetre megoldást
jelenthet, ha a helyi, települé-
si önkormányzatok állami se-
gítséggel felvállalják ezt a fel-
adatot, és olyan non-profit
vállalkozásokat hoznak létre,
amelyek helyi bolt nyitásával
és üzemeltetésével az adott
településen megszüntetnék az
áruhiányt, a boltban kapható
termékek jelentős részét a he-
lyi termelőktől megvásárolva.

ezek az önkormányzatok
által üzemeltetett falusi bol-
tok, amelyek a profitmaxima-
lizálás helyett kizárólag az ön-
fenntartásra és a lakosság
áruellátásra törekednek, hű-
en tükröznék a nemzeti
Ügyek Kormányának azon
szemléletét, amely a piac far-
kastörvényei helyett a szoli-
daritást és a nemzeti összefo-
gást tekinti a társadalom leg-
főbb rendezési elveinek.

ahhoz, hogy a jövőben lét-
rejövő non-profit önkor-
mányzati boltok megfelelő
árualappal rendelkezzenek,
termelői összefogás szükséges,
ugyanis a jelenlegi világgazda-
sági folyamatok, illetve az
európai unió agrárpolitikájá-
nak következtében a kis- és
középbirtokok megmaradása,
ezzel együtt pedig a vidék né-
pességmegtartó erejének
fenntartása a gazdák önkén-

tes közösségvállalásán alapuló
szövetkezetek erősítésével, a
termelői összefogás elősegíté-
sével érhető el. 

7./c Tanyasi áruk nagybani
piacának létrehozása

a felső-Kiskunságban, ahol
a legkiterjedtebb magyar ta-
nyás térség található, különö-
sen is indokolt a tanyasi ter-
melők összefogása. Tekintet-
tel az abban a térségben élő
nagy számú tanyasi gazdálko-
dóra, célszerű ott létrehozni a
Tanyasi áruk nagybani piacát,
ahonnan akár más térségek
önkormányzatai is vásárol-
hatnak saját fenntartású bolt-
jaikba egészséges tanyasi ter-
mékeket, továbbá a piac más
szereplői is célzottan, közvet-
lenül vásárolhatnak ilyen
árukat, így a hazai kiskereske-
delemben is bővülne a tanyán
megtermelt áruk értékesítésé-
nek aránya.

a tanyák leromlott infrast-
ruktúrája, a rossz közbizton-
ság, a mezőgazdaság állapotá-
ból fakadó nehézségek ellené-
re a tanya, a tanyás település-
rendszer és gazdálkodási for-
ma a magyar nemzeti örökség
fontos része, hungarikum,
amelynek fennmaradása, új
életre keltése, fejlesztése
nemzeti érdek. a nemzeti
Tanyafejlesztési Program eze-
ket a célokat szolgálja.

Balogh József országgyűlési képviselő
a Magyarországi Tanyákon élők
egyesülete elnöke, a Tanyaügyi

Munkacsoport vezetője

honismereti határjárás ii.honismereti határjárás ii.
Thorma János múzeum, Rekettye, 

Kakas-hegy, Káptalani pinceház imrehegyen.

a nádor Klub tagjai közös határjáráson vehetnek részt
2011. március 12-én, pénteken 15 órától. 

Utazás kisbusszal. indulás a múzeum előtti parkolóból. 
Előzetes jelentkezés és érkezési sorrendben, összesen 16 fő részére. 

Jelentkezni lehet 2011. március 8-ig!

Ügyfél telefon: 20/465-2300

a Fidesz-KDnP kiskunhalasi 
önkormányzati
képviselőinek
fogadóórái!

minden hónap első keddjén:
Pajor kálmán 14-15 óráig Telefon: 30/9784294

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

minden hónap utolsó keddjén:
03. sz. vk. Hunyadi Péter 14-15 óráig Telefon: 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.
Választókerületi és városi iroda



Következő megjelenés: 
2011. április 1.

www.kunkapitany.hu

a Pásztortűz egyesület
2011. február 18-án, pénte-
ken 17 órakor - Hátizsákkal
Belső-Ázsiában címmel –

előadást rendez dr. Szilassi
Péter földrajzkutatóval a
Thorma János múzeum-
ban. 

*
a Pásztortűz egyesület
2011. március 4-én, pénte-
ken 17 órakor - Internet,
vallás, TV: a mai magyar
ember életmódja címmel –

előadást rendez Székely
andrás kutatóval a Közös-
ségek házában.

*
a Thorma jános Múzeum
állandó kiállítása: kincsek a
homokban - híres régészeti le-
letek kiskunhalas környéké-
ről; Halas, a kiskun mezővá-
ros; Thorma János festmé-
nyei; Magyarországi pénzek,
kiskunhalasi érmek, jelvé-
nyek. időszaki kiállítás:
Richard Rother: Szőlő és bor
témájú grafikái. Válogatás
Herbert Schwarz gyűjtemé-
nyéből (kronach). a kiállí-
tás 2011. március 11-ig lát-
ható. nyitva: február 28-ig
hétfő-péntek 8-16 óra,
márciustól 1-től: hétfő 8-16
óra, kedd-szombat 8-17 óra
között. További informáci-
ók a múzeumban. Telefon:
77/422-864. e-mail: muze-
um@halas.hu, internet:
muzeum.halas.hu
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szenTmihályi szabó PéTer

PolITIkaI abc
PolgÁrI engeDeTlenSég

apolgári engedetlenség fogalmával magyarországon gyakorlati-
lag 1989 óta találkozunk, s ennek alapvető oka az, hogy dik-

tatúrákban a fogalomból következő magatartás az elemi
törvényesség híján nem érvényesíthető. a polgári engedetlenség
azt jelenti, hogy egyes emberek vagy embercsoportok politikai, val-
lási vagy erkölcsi meggyőződésük alapján nem engedelmeskednek
valamilyen törvénynek, vállalva az ezzel járó következményeket is.
a tiltakozás erőszakmentes formája ez; valaminek lelkiismereti
okokból való megtagadása anélkül, hogy saját pozitív céljait alkot-
mányos vagy más úton nyíltan képviselné. legnagyobb ereje éppen
gyöngeségében rejlik: mivel elzárkózik az erőszaktól, a vele szem-
ben alkalmazott bármilyen erőszak morális győzelemként, az
igazság győzelmeként, példaként értékelhető, s tömeghatása révén
gyakran forra-dalomhoz vezet. 

a polgári engedetlenség fogalma henry David Thoreau
amerikai írótól származik (1817-1862), aki 1848-ban írt esz-
széjében (a polgári engedetlenség iránti kötelességről) tiltakozását
fejezte ki a mexikó elleni háborúval és a rabszolgaság in-
tézményével kapcsolatban. Thoreau szerint a törvényesen válasz-
tott kormány minden helytelen lépése ellen is tiltakoznia kell a
népnek és az egyes embernek. Thoreau „a rosszért nem akarja vál-
lalni a felelősséget,“ ez a kortárs, az állampolgár nagy dilemmája:
köteles-e alávetni magát rossz államgépezetnek és rossz
törvényeknek, vagy talál-e olyan kiutat az erőszakkal szemben,
mely nem vezet erőszakhoz. ilyen út az általános hadkötelezettség,
vagy az adófizetés megtagadása (utóbbiért Thoreau börtönbe is
került), de a magasztos és jogos etikai elvek érvényesítése csak
tömegmozgalom esetén lehetséges.

ilyen tömegmozgalom volt az, melynek mahatma gandhi lett
századunk elején megfogalmazója és legsikeresebb propagátora. az
erőszakmentes ellenállás filozófusa a brit világbirodalommal szem-
ben aratott győzelmet, méghozzá úgy, hogy sosem sértette meg az
általa felállított erkölcsi normákat, gandhi példája azt is igazolja,
hogy a következetes politikai idealizmus, az igazságba vetett hit és
az erkölcsi felsőbbrendűség győzhet a vak államrezon, a
szolgalelkűség, a kufárszellem ellenében, igaz, sok ártatlan ember
szenvedése és halála árán.

a polgári engedetlenség a politikai nyomásgyakorlás eszköze.
ha tetszik, az őskeresztények voltak az első „engedetlenek“ az írásos
történelemben, aki az erőszakos ellenállást nem vállalva lettek vér-
tanúkká. a magyar történelem során is számtalanszor folyamodtak
ehhez az eszközhöz, bár akkor inkább passzív rezisztencia volt a
neve; ilyen magatartást tanúsított a magyar társadalom jobbik,
erkölcsösebb része 1848-49 és 1956 levert forradalmai után is. 

- részlet - (Windsor kiadó, 1996)

15 éve alakult meg a halasi Szépmíves céh!

a céhünnepi programra 2011. február 5-én, a céhünnepi programra 2011. február 5-én, 
szombaton 17 órától kerül sor a végh-kúriában.szombaton 17 órától kerül sor a végh-kúriában.

Tagjainkat és vendégeiket az elmúlt 15 év fontosabb Tagjainkat és vendégeiket az elmúlt 15 év fontosabb 
programjainak áttekintésére, valamint ünnepi programjainak áttekintésére, valamint ünnepi 

áldomásra hívjuk! info: 30/5251956áldomásra hívjuk! info: 30/5251956

halaSI Téka
érték- és mértéktartó

előadások Kiskunhalason

a nádor Klub 
szeretettel meghívja 
Önt és családtagjait
2011. február 3-án, 
csütörtökön 17 órára 

a Szilády áron Református
Gimnázium dísztermébe

nemzeti 
kultúránk 

jövője
címmel

jankovIcS Marcell

filmrendező, nka elnök

előadására.

Házigazda: Lukács László 
országgyűlési képviselő

eddigi előadóink:

dr. Lánczi András egyetemi
tanár, dr. kakuszi Péter

irodalomtörténész, Czakó gábor
író, dr. Hidán Csaba történész,
dr. Bogár László közgazdász, 

dr. Margittai gábor 
irodalomtörténész

GimnáziUmi ESTéK

határon túli magyar 
költők felolvasó estje

2011. március 17-én, 
csütörtökön 18 órakor

a Szilády áron 
Református Gimnázium 

dísztermében.


