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Magyar húsvét
Márpedig a húsvét komor ünnep. 
Komor, de nem sötét.

Amióta az eszemet tudom, keresztyén ün-
nepeink közül a húsvétot érzem a legköze-
lebb magamhoz. Bár magában hordozza a
fizikai elmúlás örök figyelmeztetését, egyút-
tal szép tavaszi alkalom, amely kitágítja az
ember tüdejét és elméjét. A halálra emlé-
keztet, de ezer sugárral ontja az életet. Nem
családias és lélekmelegítő alkalom, mint a
karácsony, sokkal inkább az egyéni felelős-
ségvállalás nagy pillanata. A komor húsvét-
nál aligha teljesíti be bármi jobban a régi gö-
rögök igazságát: „Ismerd meg önmagad!“ 

Semmi sem alkalmasabb a Szentírás ta-
nulmányozására az Úr feltámadásának
napjánál, a csendességben töltött órák oly-
kor még a jól ismert, sokszor olvasott igék-
nek is új értelmet adnak.Lapozgatom a régi
könyveket, arra keresem a választ, hogy lé-
tezik-e magyar húsvét. Talán március 15-e
közelsége teszi, de a magyarság legjobbjai
mindig is valamifajta nemzeti emelkedett-
séggel élték meg a régi húsvétokat. A szo-
morú és beteg Ady Endre így vágyott iga-
zabb ünnep és igazabb Magyarország után: 

Rongy, züllöttség, bomlás és boru,
Csoda, hogy még vannak néhányan,
Szegény néhányan,
Kiknek kell még ilyen országban
Szabadságért a harc-háború. 

Beteg szívem most be tele-nagy,
Milyen jó volna máskor élni,
Máskor s tán máshol,
Mert itt mindent letép a Fátum:
Fényes Husvét, be fekete vagy.

Egy másik szomorú poéta, a szegedi
Juhász Gyula sorai is megkapóan szépek:  

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok

És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

A feltámadás ígéretéről már akkor tudo-
mása volt az emberiségnek, amikor Krisztus
urunk még nem hirdette meg az országába
vezető utat. Az emberi nemzet legősibb kö-
zös kincséről van szó. Magáról az igazság-
hoz való hozzáférés jogáról, amely méltósá-
ga és egyedisége jogán mindenkit megillet. 

Mert bármilyen hitű, rangú, rendű legyen
is, az ember kezdettől fogva hordozza magá-
ban az újrakezdés örök vágyát. Bárhol is él-
jünk, a feltámadás, az újrakezdés a világ
minden táján az egyéni és közösségi cselek-
vés alapját jelenti. 

Ennek hiányában azoknak kellene igazat
adunk, akik megváltozhatatlannak hiszik az
emberi életet, mindenben a rosszat látják,
sodródnak, maguk sem tudják, mi történik
körülöttük. Ha arra az útra lép az ember,
lefitymálja a nekünk ajándékozott reményt,
az emberi élet szent titkát. Akkor könnyen
holmi megemlékezésnek gondolja ember-
százmilliók hitét, amely szerint Jézus
Krisztus keresztáldozatában örök érvényűvé
teljesedett ki a kegyelem.

Húsvétkor gyakran gondolok az eleve el-
rendelésre. Egészen pontosan arra, hogy an-

nak lényegét éppen a feltámadás ténye alap-
ján lehet a legteljesebben megérteni. Egyfelől
megnyugvást jelent, hogy egyéni sorsunk,
életünk nem valamifajta homok a szélben,
hogy a Gondviselő a fejünk hajszálait is szá-
mon tartja. Nem szabad azonban elfeled-
kezni arról sem, hogy az elrendeltség kegyel-
mi állapota egyfajta szabad akaratot is felté-
telez, ha jobban tetszik, a nagy rendszeren
belül létezik a kis rendszer, ahol mindannyi-
unknak akad mozgástér. 

Arról van szó, hogy mindenki maga szab-
ja meg élete értelmét, minőségét, célrendsze-
rét, döntési helyzetek egész sorával szembe-
sülve mi magunk is alakítjuk sorsunkat. A
húsvéti üzenet, maga az evangélium erre a
felelősségre emlékeztet.

Az a nép, amely tömegeiben hordozza a
kegyelem örökérvényűségének hitét, és az el-
rendelésen nyugvó emberi akarat alapján
rendezi be közösségi életét, könnyen meg-
nyerheti a jövőt. Fájdalom, a magyarság
mintha kissé megfáradt volna a mögötte ál-
ló hosszú-hosszú úton. 

A mostani ünnep azonban lehetőség a
megtisztulásra, az önvizsgálva, a magunkba
fordulásra, az újrakezdésre. Éppen húsvét-
kor kell riadót fújni, hogy a kongó harang-
szóra templomainkban és otthonainkban,
iskolában és munkahelyen, emberségesebb
emberré és magyarabb magyarrá váljunk.
Olyanná, aki méltó a bizakodó költőhöz, aki
beteljesíti bátor és erkölcsös ősei hivatását, s
aki igazabb jövőt fogad istenének és önma-
gának. 

Mert hiszen a húsvét komor ünnep, de
nem sötét. A világosság, a fény győzelmét
hirdeti, amíg ezen a földön járunk.  

Szentesi Zöldi László:
Magyar húsvét 

(reformatus.hu)
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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.]
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MegjelenIk kéThavonTa.

harMaDIk SzÁM

kiadja a 
kunkapitány kft.

kiskunhalas

Szerkesztő:
lUkÁcS lÁSzló

Munkatársak:
aradszky Montika, 

Flösser Tamás, 
kuris István lászló 

készült a nádor klub 
tagjai részére. kereskedelmi

forgalomba nem kerül.

* * *

a nÁDor klUb

tisztségviselőinek 
elérhetőségei:

lukács lászló elnök
Dóka józsef alelnök

Levelezés:

6400 Kiskunhalas, 
Szent Imre u. 4.

nadorklub@mailbox.hu

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.halas.net



alaPíTÓ levél

az 1931-ben létrejött halasi
függetlenségi, 48-as kör által
megkezdett értékteremtés
folytatójaként - nemzeti ün-
nepünk alkalmából -, 2011.
március 14-én, hétfőn a
Thorma János múzeumban
megalapítjuk a halasi 48-as
Kör-t.

- Új lendületet kívánunk adni a
tartalmas, közösségi együttlétek-
nek, mégpedig azzal, hogy ösztö-
nözzük térségünkben a fiatalok
egymásra találását nemzeti és
helyi értékeink körében! Egykor
Halason is a parasztpolgári kul-
túrára támaszkodó 48-as körök
a vidék Magyarországának
meghatározó művelődési, tájé-
kozódási csomópontjai legye-
nek! Tevékenységünkben jelen-
jen meg a nemzeti, függetlenségi
törekvés képviselete és a közös-
ségi együvé tartozás igénye!

régen, a 48-as körök tagja
az lehetett, aki becsületes,
feddhetetlen előéletű önálló

parasztpolgár volt, rendes,
pártoló és tiszteletbeli tag-
ként pedig a jelentkezők, kü-
lönböző fizetési kötelezettsé-
gekkel vettek részt a kör tevé-
kenységében. 

évenként egyszer kötelező-
en közgyűlést kellett tartani.
a közgyűlés tagjaiból közfel-
kiáltással vagy titkos szava-
zással tisztviselőket válasz-
tott. a napilapokat, hetilapo-

kat járattak és olvasás céljá-
ból lehetett kölcsönözni a
könyvtárnok engedélyével. a
szerencsejátékot vagy hazárd-
játékot szigorúan tiltották a
kör helyiségében. gyakran,
általában a téli estéken a kör
helyiségében olvastak, kár-
tyáztak, biliárdoztak és elbe-
szélgettek a tagok, és sok
esetben születtek a település
fejlesztésére alkalmas ötletek.
Fő ünnepként a március 15-i
megemlékezést tartották
meg, a polgári magyarország
születésnapját.

manapság – a régi célok és
hagyományok mentén – ter-
mészetesen új igények, új táv-
latok nyílnak meg a jelenben
élő fiatal magyarság részére.
az érték- és mértéktartó tö-
rekvésekre nagy szükség van
manapság is, de a jövő ebből a
jelenből bontakozik ki.
Fogjunk össze és találjunk jár-
ható utakat a jövőhöz!

Közismert, hogy általában
az érdekes, kalandos és diva-

tos témakörök esetén szá-
nunk időt egymásra. sok
esetben csak közvetve, inter-
neten keresztül ismerkedünk,
tartunk kapcsolatot a kedvelt
személyekkel, vagy esemé-
nyekkel. lehet, hogy korunk
vívmányai sokat segítenek,
gyorsan és hatékonyan te-
remthetünk informális kap-
csolatokat, de a személyesség-
hez, a személyiségünkhöz köt-
hető élmények leszűkülnek.
minden fiatal számára fontos
a tájékozódás. 

Tájékozódás a múltban, je-
lenben és jövőben, ezért egya-
ránt fontos művelni mindhá-
rom időt!

LUKÁCS LÁSZLó

országgyűlési képviselő

Főtámogató: Magyar
Garabonciás Szövetség
www.garabonciasok.hu

A NÁDOR KLUB 
KAPCSOLATRENDSZERE

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

2) - A közérdekű településfej-
lesztések érdekében - 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.

- HALASI 48-AS KöR - Ifjúsági
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 (Nádor-
díj) kiadása (május 6. - telepü-
lések, egyének kiemelkedő ha-
gyományőrző tevékenysége, je-
lölés alapján az alsó-kiskunság-
ból.)

A Nádor Klub ösztöndíja (au-
gusztus 20. - Titkos szavazattal
adományozott díj, olyan diákok
részére, akik a klub célkitűzése-
it, közösségi életüket hitelesen
képviselik. Az ösztöndíjra pá-
lyázatot írunk ki, amelyet köz-
zéteszünk a térségi sajtóban.)
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Megalakult a halasi 48-as kör
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Minden évben: anyák napja
anyák napja megünneplése a
görögökig nyúlik vissza: az is-
tenek és istennők anyját,
rhea-t minden tavasszal nagy
ünnepség keretében köszön-
tötték az ókori birodalomban.
a rómaiak szintén megemlé-
keztek Cybele-ről, minden is-
tenek anyjáról március idu-
sán.

ismert, hogy a Xvii. száza-
di angliában sem feledkeztek
meg az anyákról: a böjt ne-
gyedik vasárnapja volt az ő
ünnepük. ilyenkor a család
apraja-nagyja együtt ment az
istentiszteletre, valamint kü-
lönleges ebéddel-vacsorával
ünnepelt. akik nem tarthat-
tak velük, nem lehettek a je-
les napon édesanyjukkal,
apróságokkal kezdtek kedves-
kedni nekik. 

az ünnep szélesebb körben
a XiX. században terjedt el.
az egyesült államokban elő-
ször Julia Ward Howe költő-
nő, aktivista javasolta meg-
ünneplését 1870-ben. a hi-
vatalos ünneppé nyilvánítás a
philadelphiai anna Jarvis
(1864-1948) nevéhez fűző-
dik, aki imádott édesanyja
halála után két évvel elérte,
hogy anyák napja hivatalos
ünneppé váljon. 

legelőször 1910-ben nyu-
gat-virginia kormányzója
nyilvánította az anyák napját
ünnepnappá, és ugyanebben
az évben oklahoma is csatla-
kozott. 1911-ben már minden
amerikai állam ünnepelte, or-
szágos ünneppé pedig 1914-
ben Wilson elnök tette. 

ezután az anyák napja „át-
lépte a határokat“: az embe-
rek ünnepelni kezdték mexi-
kóban, Kanadában, Dél-
amerikában, Kínában, Ja-
pánban, afrikában és persze
európában is. a kontinensen
az első világháború után ter-
jedt el, nem meglepő módon,
bevezetését a virágkereske-
dők erőteljesen szorgalmaz-
ták. a hagyományt magyar-

országon a magyar ifjúsági
vöröskereszt honosította
meg. az első megemlékezést
1925-ben szervezték. 

napjainkban világszerte
megemlékeznek az anyákról,
ám különböző időpontban:
Dániában, Finnországban,
olaszországban, Törökor-
szágban, ausztráliában, Bel-
giumban, Japánban és az
usa-ban május második,
míg magyarországon, Portu-
gáliában, spanyolországban
és Dél-amerikában május el-
ső vasárnapján. 

számos közel-keleti ország-
ban május 10-én ünneplik az
anyákat, Franciaországban és
svédországban pedig május
utolsó vasárnapján. Kilóg a
sorból norvégia, ahol febru-
árban, argentína, ahol októ-
berben, vagy Thaiföld, ahol
augusztusban ünneplik.

Forrás - Ki volt anyák napja 
„anyja“? (geographic.hu) 

Grafika: szűrrátét

Mécs lászló

a kIrÁlyFI hÁroM bÁnaTa

amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
a többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.
Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.
amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?
másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.
hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.
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a nádor Klub tanulmányi ösztöndíja titkos szavazattal adományozott
díj, olyan diákok részére, akik a nádor Klub célkitűzéseit, közösségi
életüket hitelesen képviselik. várjuk az Ön személyi javaslatát is,
ezért kérjük, hogy indokolt személyi javaslatát célkitűzéseinkkel ösz-
szefüggésben fogalmazza meg! az ösztöndíj havonta folyósított tanul-
mányi támogatás, amelyet a nappali tagozaton, a felsőfokú képzésben
résztvevő diákok részére állapítunk meg. a kiemelkedő tanulmányi
eredmény megtartása, valamint az alsó-Kiskunságban bejelentett ál-
landó lakhely megléte alapvető követelmény. a tanulmányi ösztön-
díjat - a nádor Klub döntése alapján - várhatóan augusztus 20-án tar-
tandó ünnepi összejövetelen adjuk át a Közösségek házában.

***
Az ön által JAvASOLT személy nevét 

és indoklását a Nádor Klub címére kell eljuttatni, 
legkésőbb 2011. július 31-ig. 6400 Kiskunhalas, 

Szent Imre u. 4. Telefon & fax: 77/420-061
E-mail: nadorklub@mailbox.hu

Tanulmányi ösztöndíj 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

Kiskunhalas város Önkor-
mányzatának és számos szak-
mai, valamint egyéb támoga-
tó segítségével, 2007-2010
között nagy sikerrel rendez-
tük meg a „Halasi Borudvar”
rendezvényt a hősök ligeté-
ben (továbbá 2009-2011-ben
a szüreti Borudvart a Bethlen
gábor téren), amely kezde-
ményezésünk három-négy
napon keresztül színvonalas
kulturális és gasztronómiai
programként bővítette Kis-
kunhalas város napjához
kapcsolódó eseményeket, a
nemzetközi lovasverseny és
csipkekiállítás mellett. 

a program szervezésében
az eltökélt ötletgazda, a
„Magyar Borfutár Társaság”
vállal fő szerepet, amely java
részben a 15 éve alakult
Halasi Szépmíves Céh tagjaiból
áll. a rendezvény nyilvánvaló
célja, hogy a nemzeti kultúra
sajátos értékeit, mind művé-
szi, mind gasztronómiai téren
bemutathassuk városunkban.

2011. április 29-május 1.
között folytatjuk hagyomány-
teremtő programunkat, és ki-
emelt szerepet szánunk a ma-
gyar borkultúra és egyéb hun-
garikumok képviselőinek be-
mutatkozására, az igényes és a

helyi értékekre is építő kultu-
rális kínálat mellett.

a Duna Borrégió, a
Kiskunhalasi hegyközség, a
Cultores moris redemptionis
Borrend, Kiskunhalas város
Önkormányzata, Bács-Kis-
kun megye Közgyűlése, az
agrár marketing Centrum
valamint számos helyi civil
szervezet, intézmény és vállal-
kozás is segíti a programot,
mert hiánypótló kezdeménye-
zésként, a bor- és gasztrono-
miai kultúra szakmai követel-
ményeihez illő körülmények
között, színvonalas progra-
mot kívánunk megvalósítani
idén is. a rendezvény fővéd-
nöke, valamint április 30-án,
szombaton 17 órakor megnyit-
ja: Czerván György államtit-

kár, védnöke: Lukács László
országgyűlési képviselő.

a Duna Borrégiót a
Kunsági Borvidékről a (vég-
re) méltóképpen szakmailag
is elismert Frittmann Test-
vérek borászata mellett a
halasi Borászati Kft. szőke
pincészete, a Kun vin, a Font
és a lantos pincészet solt-
vadkertről, valamint a hajós-
Bajai Borvidékről a Koch vin
Borászat képviseli. régiónk
mellett hazánk több jeles bo-
rásza is bemutatkozik. itt lesz
többek között günzer Tamás
villányból, a szekszárdi sá-
rosdi és Fekete pincészet,
Tokajból a Béres szőlőbirtok,
vagy éppen Balatonfüredről a
Koczor, Tihanyból a salánki
Családi Pincészet, akik sze-

mélyes jelenlétükkel is segíte-
ni kívánják boraik megismer-
tetését. a kulturális és gaszt-
ronómiai eseménysorozat ki-
állítói közé bejelentkezett
ezenkívül a szekeres Pálin-
kafőzde soltvadkertről vala-
mint a garabonciás sajtház
izsákról, akik itt létükkel az
igen szép borkínálatot kellő-
képpen megfűszerezik. ezen
kívül bemutatkoznak még a
hazai ízek képviselői közül
mézesek, pékek, kemencés
lángososok, szódások, fűszer-
paprika termelők és húsosok. 

a rendezvény eddigi prog-
ramjából kiemelnénk a vivat
Bacchus! énekegyüttest, va-
lamint a helyi művészek elő-
adásait. Fellépnek többek kö-
zött a szilaj Citerazenekar,
Kiskunhalas Pro urbe díjas
zenekara, a lyra együttes, a
rézangyalok együttes, gusz-
tos Károly és gusztos Bence,
valamint a Timeless Band is.
várjuk Önt is, minden nap,
reggeltől estig! 

részletes program a hirdet-
ményekben, továbbá a
www.magyarborfutar.com
lapon. info: 20/357-9897

Fotó: Fodor Imre (2008)

Újra halasi borudvar
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a „halasi norma” vá-
rospolitikai munkaprogram
minden városlakó személyes
életét és a közösséghez való
tartozását meghatározó szem-
lélet-program, amely alapve-
tően a tisztességes emberi ér-
tékekre épül. a munkaprog-
ram tudományos alapját a
139/2008 (v. 22.) Kth. elfo-
gadott Integrált városfejlesz-
tési Stratégia (ivs)képezi,
amely a Gazdasági Program
2007-2013 stratégiai és ope-
ratív elemeire épül, beleértve
az ágazati koncepciókat is. 

i.

lÁTóhaTÁr 2020 
Stratégiai munkacsoport

a 2010. október 3-án meg-
tartott önkormányzati vá-
lasztásra készült várospoliti-
kai programunk elárulása,
terveink megvalósítását
egyelőre megakadályozta, de
most újra hozzáfogunk, és
minden jóravaló halasi pol-
gár támogatását igényelem,
kérem, hogy segítsék elő vi-
dékünk távlatos jövőképé-
nek megvalósulását, fejlőd-
jön és gyarapodjon, őrizzük
meg térségünk központi sze-
repét. a stratégiai munka-
program további fejlesztésé-
hez igénybe vesszük az új
Széchenyi Terv  célkitűzése-
it, akcióprogramjait.

Kiskunhalas város tudomá-
nyos célú, hosszú távú straté-
giája, jövőképe a különféle
stratégiai forrásanyagok fel-
használásával alakult ki az is-
mert stratégiai célstruktúra,
amelynek csúcsát a hosszútá-
vú, átfogó célok rendszere ké-
pezi, mely kimondja, hogy: a
város – térségével együtt –
összehangolt, kölcsönös elő-
nyökön alapuló fejlesztések-
kel növelheti verseny-, és
megtartó képességét, ezáltal

segítve a jobb, harmoniku-
sabb és igazságosabb életfelté-
telek kialakítását. ennek
megfelelően a fő stratégiai cé-
lok:

1. A város hosszú távú
versenyképességének javítása

2. A kohézió erősítése, 
partnerségek fejlesztése
3. A város fenntartható
fejlődési pályára állítása

4. A városi népesség 
életfeltételeinek javítása

a megfogalmazott átfogó
célokat szolgáló helyi fejlesz-
téseket át kell hatniuk a ma-
gas szintű horizontális célok-
nak, melyeknek minden be-
ruházás és intézkedés során
érvényesülni kell:

A) A foglalkoztatás ösztönzé-
se (munkahelyteremtés és meg-
őrzés, segélyezés helyett foglal-
koztatás, megfelelő oktatási kör-
nyezet)

B) Az esélyegyenlőség javítá-
sa (férfiak és nők között, idős-
korúak, aluliskolázottak, szoci-
álisan hátrányos helyzetűek, fo-
gyatékkal élők, romák)

C) Fenntarthatóság megte-
remtése (környezeti, társadalmi,
gazdasági fenntarthatóság meg-
felelő ösztönzők kialakításával,

az energiahatékonyság és kör-
nyezetvédelem szempontjainak
figyelembevételével, jövő gene-
rációk szempontjainak szem
előtt tartásával, a vízvisszatar-
tás problémájának kiemelt keze-
lésével)

D) vonzerő növelése (a vá-
ros- és térségi marketing erősíté-
se, egyedi adottságokra épülő
kulturális és gazdasági környe-
zet hangsúlyos fejlesztése)

a megfogalmazott iv
stratégia általános célja, hogy
referenciapontot teremtsen
és kijelölje az irányokat a vá-
ros kiemelt kistérség-közpon-
ti, térszervező szerepkörének
további erősítéséhez, a város
és intézményeinek zavartalan
és kiegyensúlyozott, költség-
takarékos működtetéséhez,
fejlesztéséhez, a megfelelő
vállalkozói környezet kialakí-
tásához, a lakosság életkörül-
ményeinek, munkahelyte-

remtésének javításához, az
épített és természeti környe-
zet megóvásához, ezáltal a jö-
vő generációinak is az érde-
kérvényesítéséhez.

az iv stratégia konkrét
célja továbbá, hogy mind a
szociális, mind a funkcióerősí-
tő célú területfejlesztési prog-

ramok megalapozása és vég-
rehajthatósága érdekében
megfelelő alapot teremtsen az
európai uniós, valamint a
hazai fejlesztési források haté-
kony kihasználásához. a
stratégia kialakításában to-
vábbra is fontos szempont-
ként érvényesül a partnersé-
geken alapuló fejlesztési prog-
ramok preferálása, amelyek
révén mobilizálható és a fej-
lesztések kiteljesítéséhez, az
eredmények fenntartásához
érdekeltté tehető, és bevon-
ható a magántőke is.

ii.

helyzeTelemzés

gazdaság (általános jel-
lemzés, közlekedési kapcsola-
tok, ipar, mezőgazdaság, szol-
gáltatás és kiskereskedelem,
idegenforgalom, vendéglátás)

Társadalom (demográfia,
képzettség, gazdasági aktivi-
tás és foglalkoztatottság, fele-
kezeti hovatartozás, nemzeti-
ségi hovatartozás, civil szer-
veződések)

épített környezet (épített
lakókörnyezet, épületek, köz-
terek és köztéri műtárgyak)

közszolgáltatások (közmű-
infrastruktúra és szolgáltatás,
helyi tömegközlekedés, okta-
tási közszolgáltatások, szociá-
lis, gyermekvédelmi és esély-
egyenlőségi közszolgáltatá-
sok, egészségügyi közszolgál-
tatások, közművelődési, rek-
reációs és sport közszolgálta-
tások)

iii.

az alábbiak alapján tervezzük
az ismert operatív progra-
mokban (oP) megtestesülő
beavatkozásokat összegző
szakmapolitikai témakörök
felosztását.

Halasi Norma

várospolitikai munkaprogram



1) gazdasági környezet
fejlesztése, a gazdasági fejlő-
dési pálya kialakítása

a gazdaságfejlesztés célja az
ipari és mezőgazdasági vállal-
kozások innovatív tevékeny-
ségének, új vállalkozások lét-
rejöttének, és a meglévő tő-
keszegény kis- és középvállal-
kozások fejlesztésének és a te-
rület tőkevonzó képességé-
nek az elősegítése, a vállalko-
zási környezet javítása első-
sorban az infrastruktúra fej-
lesztése és vállalkozás-barát
szabályozók és adminisztráció
kialakítása révén. a kistér-
ségben működő helyi és or-
szágos szintű, vállalkozást se-
gítő szervezetek, kamarák
munkáját össze kell hangolni. 

oP. gazdaságfejlesztés. a
gazdaságfejlesztés célja a vál-
lalkozások innovatív tevé-
kenységének, új vállalkozások
létrejöttének, és a meglévő
tőkeszegény kis- és középvál-
lalkozások fejlesztésének az
elősegítése, valamint a vállal-
kozási környezet javítása első-
sorban az infrastruktúra fej-
lesztése révén. Felül kell vizs-
gálni a vállalkozások helyi
adóterheit. a kistérségben
működő vállalkozást segítő
szervezetek munkáját össze
kell hangolni.

2) Idegenforgalom és tu-
rizmus fejlesztése. 

Fő cél a lakossági, vállalati,
intézményi igények kielégíté-
se céljából a település turiszti-
kai és idegenforgalmi helyze-
tének javítása. Fontos a kul-
turális hagyományok, termé-
szeti adottságok megőrzése és
fejlesztése, hazai és nemzet-
közi propagálása, melyek ré-
vén a térségi és városi vonze-
rő növekszik, a település gaz-
dasági aktivitása fokozódik,
és ezzel együtt a javul a foglal-
koztatottság.

oP. Turisztikai potenciál
javítása. az önkormányzat sa-
ját eszközeivel is segítse elő,

hogy minél több színvonalas
szálláshely létesüljön a térsé-
günkben. elő  kell segítenünk
a konferencia- és tanyaturiz-
mus hálózat megszervezését. 

3) egészségügy fejlesztése,
általános egészségi állapot és
életkilátások javítása

Kiemelt cél, hogy megte-
remtsük a – helyi, térségi, kis-
térséggel határos – népesség
egészségi állapotának javítá-
sához szükséges helyben biz-
tosítható tárgyi és intézményi
feltételeket, fejlesszük az
egészségügyi szolgáltatások
színvonalát, ezáltal javítsuk
az életkilátásokat.

oP. Társadalmi megújítás.
a fő cél, hogy minél több he-
lyi lakosnak legyen lehetősé-
ge belépni a munkaerőpiacra,
s ezáltal emelkedjen a foglal-
koztatás szintje, ugyanis ez
képezi alapját mind a helyi
gazdaság növekedésének,
mind pedig a társadalmi kü-
lönbségek csökkentésének,
végső soron pedig a társadal-
mi összetartozás megteremté-
sének.  

4) környezetvédelem és
alapinfrastruktúra fejleszté-
se

a környezetvédelmi, ener-
getikai és alapinfrastruktúra,
közmű-fejlesztések fő célja,
hogy hozzájáruljon a települé-
si környezeti feltételek továb-
bi javításához, beruházások-
kal növelje a lakosság kom-
fortérzetét, elősegítse a tele-
pülésen a lakosság letelepedé-
sét biztosító és a gyermekvál-
lalást könnyítő feltételek
megteremtését, továbbá se-
gítse az elmaradottabb tele-
pülésrészek felzárkóztatását.
Cél a természeti és épített ér-
tékek megőrzése a jövő gene-
rációi számára is, a halasi
nemes Tanács által meghir-
detett családbarát városfej-
lesztéssel összhangban. 

oP. Környezeti és energeti-

kai fejlesztések, közlekedés. a
környezeti és energetikai fej-
lesztések fő célja, hogy hozzá-
járuljon a települési környe-
zet feltételeinek további javí-
tásához, valamint beruházá-
sokkal (zöldfelületek további
növelése, parkok, játszóterek
kialakítása) tovább növelje a
lakosság komfortérzetét, elő-
segítse a településen a lakos-
ság letelepedését biztosító fel-
tételek megteremtését, vala-
mint segítse a távolabb eső te-
lepülésrészek felzárkóztatását.
a világszerte kimerülőben lé-
vő hagyományos energiahor-
dozó készletek, valamint a vi-
lágpiaci helyzettől függő, s
egyre emelkedő energiaárak
szükségessé teszik megújuló
és alternatív energiaforrások
használatát. a cél, hogy in-
tézményeinknél törekedjünk
a megfelelő energiatakarékos-
ságot biztosító korszerűsítési
munkák elvégzésére és minél
nagyobb arányban vegyünk
igénybe megújuló és alterna-
tív energiaforrásokat, vala-
mint ösztönözzük a vállalko-
zókat, illetve a lakosságot is a
lehetőséghez mérten nagyobb
arányú igénybevételre.
Fontos cél a közlekedésfej-
lesztés is, hogy a településen
megteremtődjenek a bizton-
ságos, és a megfelelő körül-
mények között történő közle-
kedés feltételei, valamint ja-
vuljon a település elérhetősé-
ge.

5) komplex terület, vá-
rosrehabilitációs programok

Komplex terület és város-
rész rehabilitációs programok
kidolgozása és végrehajtása a
cél az életkörülmények és
életkilátások javítása, a tőke-
vonzó képesség erősítése ér-
dekében. Különös figyelem-
mel a városközpontra és az el-
maradott, hátrányos helyzetű
településrészekre. a cél egy
ember- és családközpontú vá-
ros kialakítása az épített kör-
nyezet célzott fejlesztésével.

6) oktatás és kultúra fej-

lesztése, civil öntevékenység

Cél, hogy fejlesszük az ok-
tatás-nevelési, a művelődési
és sport szolgáltatások színvo-
nalát, biztosítsuk mindehhez
a megfelelő feltételeket és mi-
nél szélesebb körben tegyük
mindezt hozzáférhetővé a la-
kosság számára a kistérségben
és a kistérségen túl is.
További cél a világszinten is
elismert helyi kulturális ha-
gyományok ápolása, művé-
szeti tevékenységek támoga-
tása. ugyancsak elemi fontos-
ságú a civil érdekek érvénye-
sítése, valamint az ifjúsági és
egyházi közreműködések, fel-
adatellátások segítése, ösz-
tönzése.

7) Társadalmi és térségi
kohézió erősítése

Kiemelt cél, hogy fejlődjön
a helyi közösség identitás-tu-
data, minél szélesebb körben
erősödjön a helyi közösséghez
való tartozás érzése, ezáltal el-
érjük a helyi társadalom kü-
lönböző (gazdasági, kulturá-
lis) státuszú csoportjai közötti
szegregációs tünetek meg-
szüntetését is. Fontos kihívás
a szociális ellátórendszer és a
közszolgáltatások fejlesztése,
valamint a munkahelyterem-
tés elősegítése, annak érdeké-
ben, hogy a hátrányos helyze-
tűek felzárkózási esélyét és
életkilátásait javítsuk. 

oP. Közszolgáltatások fej-
lesztése. a közszolgáltatások
fejlesztése terén a kitűzött
cél, hogy a kistérség-központi
szerepkörünk további növelé-
se céljából gyarapítsuk a tele-
pülésen elérhető közszolgálta-
tások körét, illetve az e-köz-
igazgatás bevezetésével fejles-
szük a Polgármesteri hivatal
által nyújtott közszolgáltatá-
sokat.

Lukács László

www.halasifidesz.hu

Grafika: Berki viola (verbunkos)
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Stratégiai településfejleszté-
si programunk ismételt
összeállítása során fontos-

nak tartjuk azon társadalmi ér-
dekképviseletek együttműködé-
sét, akik a közélet támogatását,
fejlesztését a közösen kialakított
elképzelések alapján kívánják
segíteni, illetőleg részt vállalnak
terveink megvalósításában.

Az alábbiakban felvázolt
stratégiai program kilenc cikke-
lye alapján, belátható időn belü-
li változásokat szeretnénk elérni
az Alsó-Kiskunságban.

i. CiKKely
léTBizTonság,
CsaláDJogoK

(1) a családvédelemben
együttesen jelenjen meg az ál-
lami és az önkormányzati
szintű gazdaságirányítási, szo-
ciális és informális segítség-
nyújtás családbarát civil fel-
ügyelete. (2) az időskorúak
teljes körű ellátása érdekében
egységes járási hatáskörű in-
tézmény jöjjön létre, melynek
önkéntes szakmai segítésébe
az érdekelt társadalmi szerve-
zetek is bevonásra kerülje-
nek. (3) népjóléti megállapo-
dásokkal kell segíteni azokat
a családokat, amelyeket a la-
káshitel kamat, a rezsiköltsé-
gek drasztikus megemelése –
önhibájukon kívül esően -
adósságcsapdába taszított. 

A helyi rendeletek megalkotá-
sával átfogó (a) vagyon- és la-
kásgazdálkodást, (b) közterüle-
tek és játszóterek használatát,
valamint gondozását, (c) a kul-
turális szolgáltatások tekinteté-
ben: a szórakozóhelyek erőszak-
mentes műsorszolgáltatását, (d)
helyi sajtóban kiemelt figyelmet,
(e) a gyermek-üdültetést, illetve
gyermek-rendezvények támoga-
tását, (f) ifjúsági- és tömegsport
fejlesztő programot, (g) az
egészségvédelem körében: az al-
koholizmus, a drogfüggőség, a
zaj, a pszichés zavarok, járvá-

nyok, az abortusz elleni cselek-
vési tervek kidolgozását, (h) az
óvodák, bölcsödék, iskolák, or-
vosi rendelők és a védőnők tevé-
kenységét támogató szűrővizs-
gálatok rendszerét, (i) jól műkö-
dő iskolák és szakképzés megte-
remtését, (j) az értelmiségi csa-
ládok letelepedését, munka- és
lakásközvetítését segítő ügynök-
ség működését, valamint a kul-
turális, szakrális örökségünk vé-
delmét igényeljük!

II. CIKKELY
JövEDELMI vISZONYOK,

KöZTERHEK

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

A helyi rendeletek megalkotá-
sával: (a) a temetkezési, kegye-
leti ügyek kiemelt támogatását,
minőségi ellenőrzését (b) ösz-
töndíjalap (művészeti, tanulmá-
nyi) bővítését (c) tanszertámo-
gatást (d) üdültetési támoga-
tást, (e) kedvezményes gyer-
mekruházati üzletek, s diszkont
ruházati és élelmiszer ellátást
igényeljük!

iii. CiKKely
TelePÜlésFeJleszTésI,

gazDálKoDási 
reFormoK

(1) elő kell segíteni a tele-
pülések közgazdasági, költ-
ségvetési folyamatainak, a
közintézményeink alapműkö-
dését, az érintett népesség
létbiztonságát, anyagi és szel-
lemi javainak gyarapodását.
(2) Figyelemmel kell kísérni a

nemzetgazdaság működését, s
a térségi sajátosságoknak
megfelelő közgazdasági stra-
tégiát kell előkészíteni a me-
gyei és országgyűlési képvise-
lők közvetítésével. (3) Felül
kell vizsgálni a helyi ingatlan-
piac hátrányos hatásait, tör-
vényességét, és az okozott ká-
rokat is fel kell tárni. (4) a
helyi piaci és állami hitelek
elérhetőségét, nyilvánosságát
kell világossá tenni mindenki
számára. (5) az általános
munkahelyteremtés a legfon-
tosabb gazdasági és társada-
lompolitikai feladat, ezért na-
gyon fontosnak tartjuk a me-
zőgazdasággal, különösen a
kertgazdasággal és állattartás-
sal összefüggő közmunkák
meghirdetését, a pusztuló ta-
nyák hasznosítását, az önellá-
tást. (6) a külföldi befekte-
tőknek adott önkormányzati
kedvezmények a hazai befek-
tetőket is meg kell, hogy illes-
sék. (7) a vállalkozások helyi
adóterheit mérsékelni kell.
(8) a mezőgazdasági haszno-
sításra alkalmas földek tartós

tulajdonjogát csak magyar ál-
lampolgár szerezheti meg, a
zugszerződéseket fel kell derí-
teni. (9) Fontos: a vásárterek
és piacok korszerűsítése, az
országos vásárok rendszeressé
tétele. (10) stratégiai és kie-
melt fejlesztési programok
(közút, vasút, csatorna, víz-
hálózat stb.) megvalósítása
érdekében szoros együttmű-
ködést kell kialakítani a tér-
ség, a járás települései között.

A helyi rendeletek megalkotá-
sával: (a) a parkolási díjak
megszüntetését; (b) a csendren-
delet szabálysértőinek bírságolá-
sát, (c) a vendéglátóipari szesz-
forgalom, szórakoztató ipar, az
idegenforgalmi, a hirdetési juta-
lékok és járulékok átgondolást
igényeljük!.

iv. CiKKely
munKavállalás

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

A helyi rendeletek megalkotá-
sával: (a) részmunkaidős alkal-
mazások: kedvezményezett köz-
hasznú munkavállalásokat, pl.
a járdák, utak építését, az ivó-
vízellátás korszerűsítését, a la-
kásfelújítást, (b) a munkához
való alapjog érvényesítése érde-
kében: a közmunkákat (parko-

látóhatár 2020 munkacsoport
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sítás, takarítás, festés, karban-
tartás) kell meghirdetni (c) és a
csökkent munkaképességűek
programját, szakképzését, (d)
kölcsönzőhelyek, olcsó szállás-
helyek kialakítását (albérlet)
igényeljük!

v. CiKKely
érDeKvéDelem,

érDeKegyezTeTés, 
Civil TársaDalom

(1) az érdekvédelem, az ér-
dekegyeztetés egészét intéz-
ményesített formában, meg-
felelő garanciákkal egységes
rendszerbe kell foglalni. (2) a
munkavállalói és érdekképvi-
seleti jogokat is meg kell erő-
síteni. (3) a munkavállalói
jogok és az állampolgári jogok
érvényesíthetősége érdeké-
ben szükséges támogatni a
helyi jogi, információs és ta-
nácsadó szolgáltatói hálózat
kialakítását. (4) az érdek-
centrumok mentén szervező-
dött civil szakértőket be kell
vonni a rendelettervezetek
előzetes véleményezésébe. (5)
a civil szervezetek elhelyezé-
sét, működési helyének alkal-
mas szolgáltatóházakat létre
kell hozni, és támogatottságu-
kat azonos elvek szerint kell
szabályozni. (6) átfogó kör-
nyezetvédelmi és környezet-
gazdálkodási stratégiát kell
kialakítani, az alsó-
Kiskunság zöldterületeinek,
pihenőövezeteinek fejlesztése
érdekében.

A helyi rendeletek megalkotá-
sával: (a) az ifjúsági- és gyer-
mektanács bevonását (b) a tár-
sas-polgári közösségek, művé-
szeti csoportok, sportegyesületek
fokozott segítését (c) a felekeze-
tek karitatív munkájának támo-
gatását, (d) a felnőtt (iskolán
kívüli foglalkozások) művelődés
széleskörű ellátását (e) a ún. ci-
vil ünnepek, pl. anyák napja és
a gyermeknap kiemelt támoga-
tása (f) a vendéglátás területén
a hungarikumok előtérbe helye-
zése, a kulturális örökségeink s
idegenforgalmi látnivalóink nép-
szerűsítését igényeljük!

vi. CiKKely
KÖzBizTonság

(1) a bűnözés visszafogása
érdekében összehangolt fellé-
pést tartunk szükségesnek a
helyi rendőrségtől. (2) a
nagy értékű gazdasági bűnö-
zést, a korrupciót minden esz-
közzel ki kell szorítani telepü-
léseinkről. (3) az önkéntes
szervezetek közbiztonságot
szolgáló tevékenységét és tá-

mogatását egységes elvek sze-
rint kell szabályozni. (4) az
őrzővédő szervezetek és egyéb
alakulatok működését is felül
kell vizsgálni, mert tevékeny-
ségükkel nem korlátozhatják
az állampolgári és emberi jo-
gokat. (5) a polgárőrség, me-
zőőrség megerősítését szorgal-
mazzuk.

A helyi rendeletek megalkotá-
sával: (a) a vagyonvédelmi-köz-
biztonsági intézkedéseket kiszé-
lesítését (b) a cigány és egyéb
nemzetiségi önkormányzatok
terveinek és programjainak tá-
mogatását, (c) a polgárőrségek,
mezőőrségek hathatós helyi segí-
tését igényeljük!

vii. CiKKely
KÖzigazgaTás

(1) akár helyi népszavazás ál-
tal megerősítésre váró straté-
giai településfejlesztő progra-
mot kell előkészíteni. (2) a
helyi képviselők jogállásával
összefüggő, a képviseleti de-
mokrácia választói garanciáit
biztosító nyilvános fórumokat
kezdeményezünk. (3) a de-
mokrácia, a nép által közvet-

len módon gyakorolható ele-
meit kibővítjük a társadalmi
nyilvánosság eszközeivel. (4)
a közérdekű adatokat – tör-
vényes keretek között - hi-
ánytalanul nyilvánosságra
kell hozni!

A helyi rendeletek megalkotá-
sával: (a) a hivatali munkaren-
dek újraszervezését, (b) a tele-
pülések belső- és külső adósság-
kezelését, (c) a közintézménye-
ink fenntartását és működését
segítő programok kidolgozását,
(d) a közalapítványok működé-
sének átszervezését és a köz-
hasznú megállapodásokkal el-
látható feladatok kijelölését igé-
nyeljük!

viii. CiKKely
KÜlKaPCsolaToK

(1) az eddig kötött partneri
megállapodásokat úgy kell
módosítani, hogy a települé-
sek jogos érdekeit és elvárása-
it is tükrözzék. (2) a térség
stratégiai értékeinek (fürdő-
hely, gyógy-idegenforgalom)
megmentése érdekében be-
fektető menedzser szervezetet
kell alapítani. (3) az európai
unióval és más nemzetközi
szervezetekkel együttműköd-
ve, új pályázati források feltá-
rásával, az európai progra-
mokban (csereüdültetés, kis-
térségi befektetések, kertésze-
ti, kisvállalkozói szolgáltatá-
sok) kell részt vállalnunk.

iX. a DemoKráCia
garanCiái, a helyi

saJTÓ

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

A helyi rendeletek megalkotá-
sával: (a) helyi újságot és más
médiafelületeket segítő, közér-
dekű kiadványok megjelenését;
(b) a nagybefektetők részéről
tanácsadó testület működését,
(c) rendszeres lakossági fóru-
mokat, közmeghallgatásokat
(negyedévente); (d) kerületi,
utcai bizottságok bevonását; (e)
a korrupciós-gyanús ügyek fel-
derítését és elszámoltatását igé-
nyeljük!

nádor Klub -
Látóhatár 2020

munkacsoport
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országhatáron átívelve bizo-
nyítja a sopronban sikerrel
bevezetett kékfrank, hogy
összetartozunk. Többéves
előkészítő munka után tavaly
nyár eleje óta lehet sopron-
ban és környékén a helyi
pénznek nevezett utalvány-
nyal, a kékfrankkal fizetni. az
ötletgazda, Perkovátz Tamás
étterem-tulajdonos szerint
több példa bizonyítja, hogy a
lokális kezdeményezések ösz-
tönzően hatnak egy-egy tér-
ség gazdaságára – s ezt a fel-
lendítést várja az egyre sikere-
sebb kékfranktól is.

– Mikor fogant meg az ötlet,
hogy helyi pénzt hozzanak for-
galomba?

– mintegy négy éve, hogy
étkezési utalványt bocsátot-
tunk ki, lényegében azért,
hogy függetlenedjünk a cafe-
teriarendszertől. a külföldi és
más magántulajdonban lévő
utalványrendszeren keresztül
ugyanis legalább negyvenmil-
liárd forint áramlik ki a ma-
gyar gazdaságból. az igazi lö-
kést a kékfrankhoz a varga
István közgazdásszal készült
egyik interjú adta, amelyben
a helyi pénzekről beszélt.

– Többféle lehetőséget látunk
világszerte, hogyan működhet
az úgynevezett helyi pénz. önök
melyik megoldással éltek?

– határokon átnyúló euró-
pai szövetkezetet hoztunk lét-
re, amelyben minden tagnak
egyetlen voksa van, függetle-
nül tulajdonrészének nagysá-
gától. a cél az volt, hogy a
csereeszköz, amely összeköti a
gazdaság szereplőit, ne csak a
globális hatásoknak kitett fo-
rint vagy euró legyen, hanem
olyan is, amely részben füg-
getlen a külső hatásoktól.

– Hogyan lehet a kékfrankot
használni?

– száz euróval már tulajdo-
nos, azaz tag lehet bárki a
közgyűlés egyetértésével, de
lehet csupán partneri szerző-
dést kötni. magát az utal-
ványt a rajka és vidéke

Takarékszövetkezet csak a
tagjainak vagy a partnereinek
adja ki. Ők viszont azt min-
den további nélkül továbbad-
hatják harmadik személynek.
Pontosan úgy, ahogy a sopro-
ni szülő az étkezési utalványt
odaadja Budapesten tanuló
gyermekének, aki a főváros-
ban abból ebédel.

– végső soron miről beszé-
lünk: pénzről vagy utalványról?

– Jogi értelemben a kék-
frank utalvány. hasonló a ca-
feteriához, azzal a különbség-
gel, hogy a kékfrank újból fel-
használható. az étkezési
csekkekkel csak egyszer lehet
fizetni, majd ki kell vonni
őket a forgalomból. az utal-
vány és a pénz között viszont
van egy lényeges különbség.
a pénz olyan csereeszköz,
amelynek elfogadását az ál-
lam törvényileg előírja. az
utalvány ezzel szemben nem
kötelező érvényű. 

– Miért jó egy ilyen lokális
pénz?

–  ahol elterjedt, a helyi
gazdaság fellendült. a világon
mintegy száztízmillióan hasz-
nálnak különböző helyi utal-
ványokat. abban viszont
egyedüliek vagyunk, hogy a
kékfrankot nem csak egy, ha-
nem két ország, szülőföldünk
ausztriához tartozó területén
is elfogadják. a kékfrank erő-
síti az összetartozás-érzést,
hisz közösek a gyökereink és
közös lesz a jövőnk is.

– Szembemennek a globális
trendekkel?

– ez az úgynevezett pénz-
ügyi-gazdasági válság nem
más, mint hogy a gazdasági
forgalomban a szükségesnél
némileg kevesebb csereesz-
közt hagytak. ami maradt,
indokolatlanul megdrágult. a
forintot és az összes haszná-
latban lévő pénznek nevezett
csereeszközt ugyanis érdemes
kivonni a gazdaságból. mivel
kamatot kapunk érte, megéri
alapokba fektetni, részvénye-
ket vásárolni belőle.

a kékfrank semmi másra
nem jó, csak arra, hogy a
partnerünknél egy másik árut
vagy szolgáltatást vegyünk ér-
te.

– Milyen más előnyei van-
nak?

– mivel a kékfrank százszá-
zalékos forintfedezettel ren-
delkezik, amikor használjuk,
a mögötte lévő forint kama-
tozik. segítségével nagyobb
lehet a hitelkínálat, olcsóbbá
válik a hitel. ha egymilliárd
kékfrank kerül forgalomba,
ott lesz mögötte egymilliárd
forint, amellyel a pénzintéze-
tünk hitelezési potenciálját
növeljük.

– Mekkora részt képes kihasí-
tani a körforgásból a kékfrank?

– Tegyük fel, hogy sopron-
ban és környékén négy-öt
százaléknyi csereeszköz hi-
ányzik, és mi ennek a negyed-
részét ki tudjuk váltani. már
ennek rendkívül üdvözítő ha-
tása lenne. máshonnan vett
tapasztalatok azt mutatják,
hogy a forgalom tizenöt-húsz
százalékát érheti el legfeljebb
a helyi pénz. 

– Ehhez vonzóvá kell tenniük
az alternatív fizetőeszközt.

– nem az a döntő, hogy pár
százalékos kedvezményt ad-
junk. De legyünk őszinték,
ilyen a világ, úgy szocializáló-
dunk, hogy örülünk a külön-
böző akcióknak, leárazások-
nak.

a tagvállalkozásaink közül
valóban sokan adnak öt-ti-
zenöt százalékkal olcsóbban
valamit, ha kékfrankkal, és
nem forinttal fizetnek érte. ez
jó reklám a kékfranknak,
mert szimpatikussá válhat
olyanok számára, akik esetleg
nem hallottak még róla. 

– Tervezik, hogy idővel a
kékfrankot ne csak áruk cseréjé-
re, hanem közszolgáltatások
igénybevételére is fel lehessen
használni?

– az állami kötelezettségek
teljesítése minden bizonnyal a
jövőben is a törvényes fizető-

eszközzel, azaz a forinttal tör-
ténnek. De fontos, hogy a he-
lyi és a környékbeli önkor-
mányzatokat bevonjuk a
rendszerbe. nem tartom el-
képzelhetetlennek, hogy egy
település a helyi lakosoktól,
vállalkozásoktól származó be-
vételét helyi valutában kapja
meg, sőt ugyanez a település
bizonyos kiadásait is ebben
teljesítse.

– Jelenthetnek-e alternatívát
szélesebb körben a helyi pénzek?

– nem érzem tragédiának,
hogy nem léptünk be az euró-
zónába, és még magunk bo-
csátjuk ki a pénzünket.
Kétséges az euró sorsa, sokak
szerint szét fog esni az eurózó-
na. a nemzeti valuták mellett
a helyi pénzeknek is nagyobb
szerepük lesz a jövőben. a
kormányváltással jó irányba
indultunk, ez azonban nem
azt jelenti, hogy holnaptól
minden rendeződik. édes-
apám mondta, fiam, ha azt
veszed észre, hogy minden
zökkenőmentesen megy, ak-
kor valami nem stimmel,
mert nekünk, magyaroknak
mindenért meg kellett küzde-
ni, semmi sem hullott csak
úgy az ölünkbe. az elmúlt
éveknek nem is az volt a leg-
nagyobb baja, hogy vitték,
amit tudtak. a lelkeket mér-
gezték meg, és kiveszett so-
kakból az az érzés, hogy sok-
szor áldozatot is kell hozni. 

(Pintér Balázs, 2011.01.31.)
Forrás: Magyar Hírlap (r)

*

Kapuvár (Rábaközi tallér)
veszprém (korona), Pécs (ko-
rona), Debrecen is tervezi a
helyi pénz bevezetését, és tér-
ségünkre is ráférne a JáSz-
Kun uTALvány bevezetése.
Terveink szerint, május 10-
én vendégül láthatjuk a sike-
res kezdeményezés elindítóit. 

gazdaságélénkítés = helyi pénz
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honismereti határjárás III.honismereti határjárás III.
borvacsora a béla Pincészetnél Imrehegyen.

A nádor Klub tagjai pinceavató borvacsorán 
vehetnek részt 2011. június 3-án, pénteken 15 órától. 

utazás kisbusszal. Indulás a ref. templom előtti parkolóból. 
Előzetes jelentkezéssel, összesen 16 fő részére!

Jelentkezni lehet 2011. május 22-ig! Részvételi díj: 3000 Ft.

Ügyfél telefon: 20/465-2300

„Az ember végül mindig egész
életével felel a fontosabb kérdé-
sekre. Nem számít, mit mond
közben, milyen szavakkal és ér-
vekkel védekezik? A végén,
mindennek a végén élete tényei-
vel válaszol a kérdésre, amelyet
a világ olyan makacson intézett
hozzá. Ezek a kérdések így
hangzanak: Ki vagy? … Mit
akartál igazán? … Mit tudtál
igazán? … Mihez voltál hűséges
és hűtlen? … Mihez vagy kihez
voltál bátor vagy gyáva? …
Ezek a kérdések. S az ember fe-
lel, ahogy tud, őszintén vagy ha-
zugon; de ez nem nagyon fon-
tos. Ami fontos, hogy a végén
egész életével felel. (A gyertyák
csonkig égnek, 1942)

MáRAI SánDoR magyar
író, újságíró; Kassa, 1900. áp-
rilis 11. – San Diego,
Kalifornia, 1989. február 22.

a századfordulón Kassán
született, a keresztségben a
sándor Károly henrik neve-
ket kapta. Testvéröccse,
géza, filmrendező lett. 1918-
tól a Budapesti napló szer-
kesztője. 18 évesen rövid ide-
ig egy kommunista írócsoport
tagja volt. ifjúkorában sokat
utazott, az 1920-as években
hosszabb németországi tartóz-
kodása idején németül írt. a
Frankfurter zeitung egyik
legnevesebb munkatársának
számított. végül az anyanyel-

vét választotta, a magyart. az
1930-as években precíz és le-
tisztult realista stílusa révén
vált ismertté. Ő írt először
Franz Kafka munkáiról.
1945-ben a magyar Tudomá-
nyos akadémia tagjává vá-
lasztották. Kritikus szemmel,
mintegy kívülállóként nézte a
horthy-rendszert. a második
világháború után sem táplált
illúziókat a kommunistákkal
szemben és karrierista sem
volt. emiatt, s miután könyve
már nem jelenhetett meg
magyarországon, 1948-ban
emigrálni kényszerült. 

miután rövid ideig svájc-
ban, majd olaszországban élt,
márai az amerikai egyesült
államokba, new yorkba köl-
tözött. Továbbra is magyarul
írt. műveit emigráns magyar
kiadók adták ki. 1952 és 1967
között a szabad európa rádió
munkatársa. 1968-ban rövid
időre visszatért olaszország-
ba, salernoba, majd ugyaneb-
ben az évben Kaliforniába,
san Diegóba költözött. Fele-
sége halála után egyre inkább
elzárkózott a világ elől, míg
végül 1989-ben san Diegó-
ban gyógyíthatatlan rákbeteg-
sége miatt önkezével vetett
véget életének.

márai elsősorban regényí-
róként ismert, bár szintén je-
lentős novella-, vers- és tár-

caírói munkássága, és néhány
színdarabot is írt. a ii. világ-
háború alatt kezdett naplói
szinte külön műfajt képeznek,
tökéletes korrajzot mutatnak.
Kéziratának teljes feldolgozá-
sa még mindig tart. röpirat a
nemzetnevelés ügyében c. ta-
nulmánya, mely először 1942-
ben jelent meg, több mint fél
évszázad után is aktuális gon-
dolatokat közöl a kultúra ha-
nyatlásáról, a tömegember
manipulálhatóságáról. ezért
is volt tiltott író 1989-ig. 

a szocialista kultúrpolitika
1948-tól igyekezett elfeled-
tetni. az 1980-as években
megpróbálták visszacsalogat-
ni, ám ő nem állt kötélnek,
könyveinek kiadását, darab-
jainak színpadra állítását sem
engedélyezte. Pontosabban
két követelmény teljesülésé-
hez kötötte ezt: a szovjet csa-
patok kivonásához, és az álta-
lános és titkos szabad válasz-
tások megtartásához. halála
után kezdték el munkáit (re-
gények, novellák, napló) újra

megjelentetni magyarorszá-
gon. 1990-ben, egy évvel ha-
lála után, posztumusz
Kossuth-díjat kapott.

Külföldön először Francia-
országban fedezték fel újra az
1990-es évek elején. rövid
időn belül négy regénye jelent
meg Párizsban. a gyertyák
csonkig égnek egyik kiadásá-
nak fülszövege szerint: „Az
1942-ben megjelent, nagy indu-
latoktól feszülő, szuggesztív ere-
jű regény vakító élességgel vilá-
gít a barátság, a hűség és az
árulás ösvényeibe. Két régi ba-
rát évtizedek után újra találko-
zik, s végigbeszélgetik az éjsza-
kát. A múltra visszatekintve
egyikükből vádlott, másikukból
vádló lesz: egyikük annak idején
elárulta, sőt majdnem megölte
barátját, elcsábította a feleségét,
örökre tönkretette az életét. Ám
a tragédiát valójában nem al-
kalmi gyengeség okozta: egy vi-
lágrend széthullása a hagyomá-
nyos erkölcsi értékek megrendü-
lését is jelenti.“ 

nem nehéz elképzelni,
hogy a szélesebb olvasóréteg
ízlését és érzékeit telibe talál-
ják a kiemelt kulcsszavak: ba-
rátság, hűség, árulás, s ha
mindez még örökre tönkre is
teszi valaki életét, biztos si-
kerre számíthat. ugyanakkor
nagy írói és olvasói teljesít-
mény is, hogy a monológre-
gény képes végig fenntartani
a feszültséget, a sokszor meg-
írt és eljátszott szerelmi há-
romszög-történet töretlen
ívét.             (forrás: internet)

Márai Sándor születésnapjára

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. augusztus 1.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

„A hajdani halasi nép hu-
mora“ címmel könyv jele-
nik meg a helyi népi hu-
morról. a 160 oldalas
könyv júniustól lesz kap-
ható, amelyben az előfize-
tők névsora is megkelenik.
előfizethető 1500 Ft-ért a
Thorma János múzeum-
ban.

*
XII. nemzetközi csipke-
fesztivál. nem mindenna-
pi csipkés élményt nyújt a
hagyományos nemzetközi
Csipkefesztivál, mely idén
12. alkalommal várja az
érdeklődőket 2011. április
29. és május 15. között
Kiskunhalason. a Csipke-
fesztiválon különböző ma-
gyarországi és külföldi
csipkeműhelyek mutat-
koznak be „Játék a leheletfi-
nom cérnával” címszó
alatt. a látogatók megis-
merkedhetnek a csipke vi-
lágának sokszínűségével: a
különböző csipketechni-
kákkal, a hófehér vagy a
színek keverésével létre-
hozott, hagyományos illet-
ve a mai modern környe-
zethez tartozó és abba il-
leszkedő régi és új csipke-
alkotásokkal. a rendez-
vény díszvendége idén
vietnám lesz. Telefon:
77/421-797 vagy 421-982.
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szenTmihályi szaBÓ PéTer

PolITIkaI abc
a konzervaTIvIzMUS.

konzervaTívnaK a hagyományokhoz, szokásokhoz ra-
gaszkodó embereket nevezik, vagy politikai értelemben

a múlt intézményeihez, rendjéhez ragaszkodó nézeteket. a
marxizmus-leninizmus szótárában egyértelműen „maradi-
nak“, reakciósnak minősült mindenféle konzervatív törek-
vés, holott a „megőrző“ jelentésű fogalom világszerte
tiszteletet parancsoló, pozitív jelentéssel rendelkezik.

a konzervatív politikai gondolkodás lényege filozófiai
természetű. a konzervatív nézetek szerint az emberiség
létezésében található rossz dolgok gyökere nem az emberi
társadalom szerkezetében, hanem magában az emberi ter-
mészetben rejlik. ilyen tekintetben a konzervativizmus
közel áll a nagy világvallások társadalomszemléletéhez, s
minden kultúrkörben megtalálható. (...)

ez a hatalmas szellemi háttér teszi lehetővé, hogy a poli-
tikai konzervativizmus minden kor minden társadalmában
alapvető emberi értékek védelmében lépjen fel, s akár dik-
tatórikus körülmények között is fenntartsa a hagyományok
őrzésének folyamatosságát.

a konzervativizmus az arany középút híveként semmiféle
szélsőséget nem támogat, így sem a korlátlan individualiz-
must, sem pedig a totális kollektivizmust. egyén és közösség
viszonyát alapvetően a hagyományos családi, lakóhelyi és
nemzeti közösségeken belül kívánja rendezni és biztosítani. 

a konzervativizmus ma az egyén és közösség hagyo-
mányait és értékeit megőrző polgár filozófiája és politikája:
a polgáré, aki nem mond le jogairól, de tiszteletben tartja
kötelességeit is. 

- részlet - (Windsor Kiadó, 1996)

A hALASI 48-AS KÖR meghívja Önt, 2011.
május 27-én, pénteken 16 órára a végh-kúria
udvarkertjébe, a 48-as Majális rendezvényére.
vendégünk: dr. bagó zoltán EP képviselő
Közreműködnek: Lyra Együttes és barátaik
vendéglátás: halasi Szépmíves céh (bográ-

csos főétel és magyar borok) belépés csak előzetes bejelent-
kezés alapján: nadorklub@mailbox.hu T. 20-465-2300

halaSI Téka
érték- és mértéktartó

előadások Kiskunhalason

A nádor Klub 
szeretettel meghívja 
Önt és családtagjait
2011. május 10-én, 

kedden 18 órára 
a csipkeházba

Gazdaságélénkítés
helyi pénzzel

címmel

PerkovÁTz TaMÁS

ötletgazda (Sopron)
előadására.

Házigazda: Lukács László 
országgyűlési képviselő

Eddigi előadóink voltak:

Dr. Lánczi András egyetemi tanár,
dr. Kakuszi Péter irodalomtörténész,
Czakó Gábor író, dr. Hidán Csaba

történész, dr. Bogár László
közgazdász, dr. Margittai Gábor 
irodalomtörténész és Jankovics

Marcell filmrendező

Rc Kiskunhalas és nádor Klub

náDoR KLub
DíSZKöZGYŰLÉS

2011. május 6-án, 
pénteken 16 órától
a Thorma János 

Múzeumban

vENDÉGüNK: 
Pálffy István író, újságíró
országgyűlési képviselő, a

Kulturális és Sajtóbizottság 
alelnöke

Házigazda: Lukács László 
országgyűlési képviselő

A nádor-díj átadása.

Közreműködnek a 
zeneiskola növendékei.

Kiskunhalasi képeslap 1926-ból 
(Szakál Aurél: üdvözlet Kiskunhalasról, 2000)

hőSök naPja

A KDnP Kiskunhalasi
Szervezete a hősök napja
alkalmából megemlékezést 
rendez 2011. május 29-én, 

vasárnap 11 órakor az 
I. világháborús hősi

emlékműnél. 

Minden megemlékezőt 
szeretettel hívunk!


