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110 éves a halasi csipke!
Ahalasi csipkevarrás

élő hagyománya
2010. szeptembere

óta szerepel a Magyar
Szellemi Kulturális Örökség
Nemzeti Jegyzékén és ezáltal
hivatalosan is a magyar kul-
túra védett szellemi öröksé-
gének része. Továbbá a
MagyarBrands márkák elő-
kelő listáján is szerepel a ha-
lasi csipke 2010-től. Nem
véletlen, hogy kiemelkedő
művészi értékét jutalmazva
2004-ben a Hungaricum
Klub ötödik tagja lett és azó-
ta is a hungaricum-piramis
csúcsán szerepelve viszi
Magyarország hírét szerte a
világban.

A csipkevarrás már a XVII.
századtól magas színvonalú
volt Magyarországon. Mégis a
magyar varrott csipke új,
semmihez sem hasonlítható
fejezete a halasi csipke megal-
kotásával kezdődött, amely
Dékáni Árpád rajztanár ne-
véhez fűződik, aki 1886-ban,
főiskolai tanulmányai elvég-
zése után, a halasi gimnázi-
umban kezdte meg tanári és
egyben művészi pályafutását.
Dékáni eredeti magyar min-
tákkal és új technikával akar-
ta létrehozni az általa elkép-
zelt új csipkét. 1902-ben be-
mutatta terveit az Iparművé-
szeti Társulatnak, mely azo-
kat érdekesnek találta. Az
1903-ban megrendezett Ipar-
művészeti Kiállításon arany-
érmet szavaztak meg a halasi
csipkének és az 1904-es
Világkiállításon St. Louisban
már elkápráztatta a nemzet-
közi közönséget is, megelőzve

ezzel az akkor márt ismert
brüsszeli csipkét.

Dékáni megálmodott csip-
keterveit a kiemelkedő tehet-
ségű, helyi fehérneművarró,
Markovics Mária valósította
meg, aki hosszas próbálkozás
után találta meg a más var-
rott csipkéhez nem hasonlít-
ható megoldást. Technikájá-
nak különlegessége abban rej-
lik, hogy a motívumokat erő-
teljes körvonal (kontúr) veszi
körül, a köztes teret pedig
szövő öltéssel (stoppolás) és a
hurok öltés 60 féle változatá-
val töltik ki. Tehát az „anya-
got”, a csipkét tűvel és cérná-
val, teljes egészében kézimun-
kával hozták és hozzák létre,
mind a mai napig. Az idők so-
rán a kézzel varrt csipkére
nem tudott hatni az elgépie-
sedett világ..., épp ez teszi a
világon egyedülállóvá.

Ma a halasi csipkét tíz hala-
si csipkevarró - teljes művészi
szabadsággal - az eredeti raj-
zok és motívumok felhaszná-
lásával, természetes alapanya-
gú, lehelet-finom cérnával,
százszázalékos kézimunkával,

és a tradicionális 60 féle öltés-
minta variációjával varrja.
Ezáltal lesz minden csipke
egyedi darab, amelyen mindig
csak ketten dolgoznak: a kon-
túrozó (ez külön szakma), és a
csipkevarró.

A halasi csipkét - egyedisé-
gét, utánozhatatlanságát elis-
merve - 1935-ben védjegyez-
ték. Azóta még a legkisebb
(2,5 cm) Halason készült
csipkében is megtalálható a
három egymáson keresztbe
fektetett hal, amelyek elhe-
lyezkedése is pontosan meg-
határozott.

Az 1935-ben épült Csipke-
ház, a halasi csipke bölcsője,
ma a Csipkemúzeumnak ad
otthont, ahol megtekinthető

a halasi csipke 110 éves törté-
netét bemutató állandó kiállí-
tás: eredeti rajzok, a kezdeti
színes, selyemszállal varrt
csipkék, a több világkiállítá-
son díjnyertes alkotások, a ’pá-
pai ’ és a Julianna csipkék, a 60
féle öltésminta, az 570 mun-
kaórával elkészült mellény és
még sok szemkápráztató csip-
kecsoda. A múzeum látogatá-
sakor lehetőség van csipkevar-
rási bemutató megtekintésére
és különböző álomszép halasi
csipkék és emléktárgyak meg-
vásárlására is. 

A halasi csipke fontos sze-
replője a magyar diplomáciai
életnek, ezáltal is építve az
ország imázsát. A Külügymi-
nisztérium által 2001. novem-
bere óta utaztatott, 22 csipké-
ből álló, a több, mint 100 éves
történetet bemutató „bőrönd
- kiállítás” az európai és ázsiai
magyar nagykövetségek szer-
vezésében sok látogatót von-
zott, és fontos része volt a
Magyarország kulturális érté-
keit bemutató külföldi ren-
dezvénysorozatoknak. 

A halasi csipke több, mint
százéves hagyománya nem-
zetközileg ismert és elismert,
ezáltal alkalmas arra, hogy a
külföldiek Magyarországgal
azonosítsák. A halasi csipke
olyan egyedülálló magyar ér-
téket képvisel, amelynek kul-
túrákat összekötő szerepe is
van. (forrás: napvilag.net.)

Információk:
www.halasicsipke.hu 

Ovális, hattyús terítő 
(Stepanek Ernő, 1930 körül)
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Apolgári értékek közötti
választást mindenki-
nek minden szituáció-

ban önmagában kell elvégez-
nie, ugyanis nem uniformi-
zálható, mert a közösségi ér-
tékek bonyolult hálójában a
konzervatív mentalitást a
kultúra örökíti át egyik gene-
rációról a másikra. Ezért
tartjuk az egyik legfontosabb
feladatunknak, hogy a mű-
velt polgári életmódra irá-
nyuljon minden tevékenysé-
günk, ami az egyén és a kö-
zösség érdekét szolgálja, va-
gyis az ellenállásra is, a kö-
zösségi értékek, a közerkölcs
rombolásával szemben.

Az ELNÖK, ALELNÖK
együttes hatásköre:

- A Nádor Klub munkatervé-
nek és napirendjének előkészíté-
se. 

- Együttesen döntenek a
Nádor Klub szervezési, műkö-
dési feltételeinek kialakításáról. 

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

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

- Az ügymenetnek s a szak-

mai munkatervnek megfelelő
kapcsolatok, szervezések kezde-
ményezéséről. 

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

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

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

(folytatás: 3. oldalon)

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

I. 

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

összehangolása, illetve meg-
valósítása az alsó-kiskunsági
térségben. Kiemelt célunk, a
helyi kulturális és védett érté-
kek megőrzése, a hungariku-
mok számbavétele és patroná-
lása, a konzervatív közösségi
értékek megbecsülése. To-
vábbi célunk az egyéb idősze-
rű közéleti kérdések, illetve
problémák megvitatása, to-
vábbá állásfoglalások és közle-
mények megfogalmazása. 

1.1) A nádor Klub legyen a
jászkun történelmi tradíciók
képviselője, a demokratikus
érdekegyeztetés szabad fóru-
ma, a keresztény, nemzetstra-
tégiai értékvállalás közössége,
a közjó szószólója.

2) - A nádor Klub alapító
tagjai az Alsó-Kiskunság tele-
püléseiről meghívott ország-

gyűlési és az önkormányzati
választások során megválasz-
tott képviselők, továbbá a
Elnök által külön meghívott
közéleti érdeklődésű polgá-
rok.

(3) A nádor Klub véleményt
mond és javaslatokat fogal-
maz meg a célokat és felada-
tokat érintő költségvetési,
szervezeti és szervezési kérdé-
sekben. 

(4) A nádor Klub hatáskö-
re: problémafelvetés, javasla-
tainak nyilvánosságra hozata-
la, a korábban tárgyalt témák
ismételt megvitatása, a válto-
zások megállapítása, egy-egy
téma vizsgálatára munkacso-
port alakítása, megadott ha-
táridővel és témavezetővel;
valamint egy-egy téma tudo-
mányos felmérése, előadóval.
Közösségi rendezvények, ese-
mények szervezése.

[működési szabályzat - kivonat, 
2010. november 25.]
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Kiadja a 
vashatos Kft.
Kiskunhalas

Szerkesztő:
lUKÁcS lÁSzló

Munkatársak:
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.

nadorklub@mailbox.hu

Telefon és fax: 77/420-061

Ügyfél telefon:
20/465-2300

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

www.vashatos.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.

- Rendezvények (jótékonysági
estek, hazafias események)

II. vidékfejlesztés

- Országos tanyaprogramban
való részvétel (1,5 MFt/2012)

- 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.)
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HAlASI 48-AS KÖr

Petőfi vándorút a Kiskunságban
Annyi balsors és annyi csapás
ellenére, minden magyar em-
ber szívében ott él Petőfi
Sándor lánglelkű zsenije, ha-
zánk nagy garabonciása
(Juhász Gyula írja). 

Ha azonban feltesszük a
kérdést magunkban, hogy is-
merjük-e, láttuk-e mostaná-
ban azokat a helyeket, ahol
Petőfi szellemisége kinyílt és a
magyar polgári forradalom el-
indításhoz szükséges szabad
szellemiséget megtapasztal-
hatta, annak helye a Kiskun-
ság volt, szülőföldje... vajon,
tudunk-e válaszolni a feltett
kérdéseinkre?

KIS-KUNSÁG 

Hova szívem, lelkem
Mindig mindenhonnan vissza-
-visszavágyott,
Ujra láttam végre születésem földét,
A szép Kiskunságot!
Bejártam a rónát,
Melyet átölel a Tisza-Duna karja,
S ölében, mint kedves mosolygó
gyermekét
Az anya, ugy tartja. 

(1848. június, részlet)

A Halasi 48-as Kör tagjait
meghívom - alakulásunk első
évfordulója alkalmából -,
nemzeti ünnepünkhöz kap-
csolódó Petőfi emlékútra a
Kiskunságban fellelhető fon-
tosabb emlékhelyekre.

PETőfI vÁNDorúT 
A KISKUNSÁGBAN

IDőPoNT:
2012. március 16-17. 

(péntek-szombat)

Útvonalterv = 1. nap: Kiskő-
rös, Dunavecse, Szalkszent-
márton, Szabadszállás (szál-
lás: Ádám Tanya fogadó), 2.
nap: Kecskemét, Kiskunfél-
egyháza. Közlekedés: kisbusz-
szal. Létszám: 16 fő. Ellátás:
napközben úticsomag (este és
reggel étkezés, szállás). rész-
vételi díj: 14.000 ft/fő.
Szállás: 2 ágyas, fürdőszobás

szobákban, félpanziós ellátás-
ban. Előzetesen a Nádor Klub
e-mail címén (nadorklub@ma-
ilbox.hu)lehet jelezni a rész-
vételi szándékot, majd szemé-
lyesen a részvételi díj 50%-
ának egyidejű befizetésével,
legkésőbb 2012. február 10-ig.

***

A nádor Klub és támogatói
közreműködésével, új lendü-
letet kívánok adni a tartal-
mas, közösségi együttlétek-
nek, mégpedig azzal, hogy a
48-as körök létrehozását ösz-

tönzöm térségünkben, előse-
gítem és támogatom a fiata-
lok egymásra találását nemze-
ti és helyi értékeink körében. 

Az egykor parasztpolgári
kultúrára támaszkodó 48-as
körök a vidék Magyarországá-
nak meghatározó művelődési,
tájékozódási csomópontjai
voltak. Minden esetben meg-
jelent a nemzeti, függetlensé-
gi törekvés képviselete és a
közösségi együvé tartozás igé-
nye. 

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. fog-
junk össze és találjunk járha-
tó utakat a jövőhöz!

Lukács László

Kép: ismert Petőfi Sándor ábrázolás,
rézkarc. Orlai Petrich Soma alkotása.
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Tisztelt Kollégák, 
Kedves Diákok! 

nEM ünnepelni, csak
emlé kezni gyűltünk
össze most, a XXI.

század elején. Az előbb el-
hangzott dal az ún. „rövid
XX. század“ közepén szüle-
tett, a II. világháború évei-
ben, ami kor a világ legerő-
sebb országai és szövetségese-
ik csaptak össze. Hazánk sem
maradt ki a világégésből, or-
szágunk terü letén is harcol-
tak egymással is a két totális
diktatúra, a náci németor-
szág és a Szovjetunió csapa-
tai.

„Hol vannak a katonák?“ –
kérdezte a dal. S megadta a
választ is: „Meghaltak régen.“
„Mondjátok, mért van így?“ –
hangzott a másik kérdés. A
dalban erre nincs válasz.

Ha ma, a kommunista dik-
tatúrák áldozatainak emlék-
napján kérdezem: „Mondjá-
tok, mért volt így?“, már so-
rolhatnánk a válaszokat.
Sorolják a történészek, a poli-
tikusok, az újságírók és a ta-
nárok is. Ezek a válaszok nem
egyszerűek és nem rövidek,
vagy ha mégis, akkor csak a
kevéssé tájékozottak vagy a
nagyon elfogultak vagy a hi-
vatásos „újbátrak“ torzult fé-
ligazságai. én sem törekedhe-
tem teljes és kimerítő válasz -
adásra.

A „rövid huszadik század“
az első világháborúval kezdő -
dött. Az akkori Európa orszá-
gainak vezetői azt remélték,
hogy problémáikat egy rövid
háborúval megoldhatják. De
a háború elhúzódott, megszo-
kottá vált az erőszak, nem ol-
dottak meg semmit, csak még
súlyos sabb feszültségeket
idéztek elő.

A cári oroszország össze-
omlása után a bolsevikok

fegyve res erőszakkal szerezték
meg a hatalmat. Lenin,
Trockij, Sztá lin és társaik pol-
gárháborút vívtak saját né-
pük ellen, majd kegyetlen ter-
rorral tartották fenn uralmu-
kat, s ezt demagóg szólamok-
kal, vonzónak feltüntetett
utópiával, a boldog jövő ígé-
retével is igyekeztek elfogad-
tatni. A következmény pedig?
Milliók erőszakos halála, tíz-
milliók kényszermunkája,
szinte az egész megmaradt
társadalom szenvedése, rette-
gése volt ez a korszak. rájuk
is emlékezünk ma.

A második világháború vé-
gén vereséget szenvedett
német ország, s lettek ünnep-
napjai a győzelemnek, emlék-
napjai a fasizmus áldozatai-
nak. De a győztes nyugat és a
Kelet hamarosan szembefor-
dultak. A kétpólusú világ és a
hideghá ború logikája szerint
Közép-Európa népei, így ha-
zánk is a szovjet birodalom ré-
sze lett hosszú évtizedekre. A
vasfüggöny innenső oldalán
gyorsan kiépült a szovjet min-
tájú, államszocialistának is
nevez hető egypártállami dik-
tatúra. A demokrácia kezde-
ményeit fondorlatos politiká-
val és terrorintézkedésekkel
megszüntették. A német, len-
gyel, cseh, horvát, szlovák,
bolgár, román, észt, lett, lit-
ván és osztrák áldozatokra is
emlékezünk ma.

A magyarországi szalámi-
taktika során 1947. február
25-én hurcolták el Kovács
Bélát, az akkori Kisgazdapárt
főtitkárát. Sorsában sokan
osztoztak, hosszú évekig síny-
lődtek ártatlanul börtönben,
kényszermunkatáborban.
Ezreket gyil kol tak meg, tízez-
reket kény szerítettek emigrá-
cióba, milliókat fosztottak
meg tulajdonuktól, emberi és
polgári jogaiktól. rájuk is em-
lékezünk ma.

Ezekben a nehéz években is
volt ellenállás. ritkán aktív,
azt leverték; sokszor passzív, s
azt is megtorolták. 1950-ben
titokban, asztalfiókjának írta
Illyés gyula a következő ver-
set: S hogy nincs „minden hi-
ában“, azt a szovjet diktátor,

Sztálin 1953. márciusi halála
utáni évek bizonyították. A
rendszer válsága és népünk
szabadságvágya vezetett az
1956-os forradalomhoz és sza -
bad ságharchoz. A 12 napnyi
szabadság idején megjelent
Illyés előző verse, és az 1955-
ben íródott következő is.

Az 1957-től 1963-ig tartó
megtorlás ismét sok áldozatot
követelt. rájuk is emléke-
zünk ma. Az 1963 utáni ún.

konszolidáció illetve „puha
diktatúra“ már elviselhetőbbé
tet te a megdönthetetlennek
látszó Kádár-rendszert, és a
szovjet megszállást. De ennek
a ne gyed százados korszaknak
is vannak áldozatai: az üldöz -
tetésben megrokkant, megfá -
radt, korán elhunyt emberek;
a boldogtalan, szétesett csalá-
dok; az elrontott életű, a
megalázott, megkeseredett,
félreveze tett és kiábrándult
embertársaink; az anyagilag
és szellemileg nyomorgó fele-
barátaink. rájuk is emléke-
zünk ma.

Az Illyés-versben említett
némaság lassan oldódott
csak, majd 1987-től gyorsab-
ban. A hidegháború végén
megszűnt a Szovjetunió, ösz-
szeomlottak a kommunistá-
nak nevezett rendszerek szin-
te egész Közép- és Kelet-
Európában.

1989–90-ben nálunk is
meg történt a politikai majd a
gazdasági rendszerváltozás. és
a fejekben? A lelkekben?

régi ünnepeket el lehet tö-
rölni, új ünnepnapokat ki le-
het jelölni, de a múltat nem
lehet eltörölni, és nem szabad
elfelej teni. nekünk időseb-
beknek 12 éve van lehetősé-
günk a megér tésre, a megvi-
tatásra és a de mok ratikus új-
rakezdésre. Ho gyan éltünk
ezzel a lehető séggel? Jól vé-
geztük-e mun kánkat? gyer-
mekeink, unoká ink majd
megítélik. Ma nincs miért ün-
nepelnünk; emlékezzünk
minden áldozatra, mondjunk
értük is imát…

Dér JÁnoS

gimnáziumi tanár

Első megjelenés: 
Humanissime 10. szám, 

2001. április

A KoMMunIzMuS ÁLDozATAInAK EMLéKérE

Mondjátok, mért volt így?
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Alig ütötte el az óra a tizen-
kettőt, förgeteggel, hófúvás-
sal alig köszöntött be az
1823-as esztendő, Petrovics
István kiskőrösi mészáros
felesége fiúgyermeket hozott
a világra. 

„Körülülik a csecsemőt, bámul-
ják, egymásnak suttognak – ol-
vassuk Kosztolányi Dezső
Petőfi Sándorka (10) című írá-
sában: – Haragos – mondja az
apa. 
– Szelíd – mondja az anya.
– A szeme fekete – mondja a
bakter, ki pálinkával élteti.
– A szeme kék – mondja a kis-
béres, ki a konyhában ólálkodik.
– Gyenge – mondja a bába.
– Erős  – mondja a papné.
A kisded mintha forgolódnék.
– Ni – mondják egymás után –,
a szalmát nézi, a padkát nézi, a
bort nézi, az arcunk nézi, az éj-
szakát nézi, a fényt nézi.
Cihelődnek a vendégek. A szü-
lők magukra maradnak, ővele. 
– vidám – mondja az apa.
– Szomorú – mondja az anya.
Két ember áll az utcán.
– Szegény lesz – mondja a bak-
ter.
– Gazdag lesz – mondja a kis-
béres.
Künn a kapu előtt két asszony.
– Nem sokáig él, meglátja –
mondja a bába.
– Sokáig él, meglátja – mondja
a papné és a tomboló égre te-
kint."

Sajnos, a bábának lett iga-
za: Petőfi nem élt sokáig,
mindössze huszonhat évet ért
meg. Ám ez alatt alig több
mint negyedszázad alatt be-
járta szinte az akkori Ma-
gyarországot. „Barangolék föl
és le céltalan, / A nagy hazának
minden tájain.“ „volt diák, ka-
tona,… zöldhajtókás, sárgapity-
kés, közlegény…“ vándorszí-
nész, segédszerkesztő,… 

Eddig Thalia papja voltam,
most szerkesztősegéd lettem.

írt több kötetre való verset

és prózát, magyarra fordította
egyebek között Shakespeare
Coriolánusát.

1848. március 15-én a pesti
ifjúság élére állt, és társaival a
Landerer és Heckenast-féle
nyomdáknál lefoglalta a két
legnagyobb sajtót, hogy ki-
nyomtassák „a magyar sza-
badság első lélegzetét“, a
nemzeti dalt, és a Tizenkét
pontot.

A nemzeti Múzeum lép-
csőjén óriási tömeg előtt el-
szavalta a nemzeti dalt, majd
egy tizenháromtagú választ-
mány tagjaként – húszezer
ember kíséretében – felment
budára a helytartótanácshoz,
követelve, hogy a cenzurát
azonnal töröljék el. „A nagy-
méltóságú helytartótanács sá-
padt vala és reszketni méltózta-
tott, s öt- percnyi tanácskozás
után mindenbe beleegyezett“.

Kiszabadította börtönéből a
sajtóvétség címén elítélt
Táncsics Mihályt: „a rab írót

oly örömmel, diadallal hoztuk
el, aminőt ez az öreg hely
Mátyás alatt ünnepelt.“

1849-ben átkérte magát
bem József erdélyi hadseregé-
be, és a tábornok rövidesen
őrnaggyá léptette elő.

Petőfi 1849 májusában
Temesvár alatt elhagyta bem
táborát és csak július 25-én
csatlakozott ismét a tábornok

seregéhez, hat hónappal ké-
sőbb július 31-én a segesvári
ütközetben nyomtalanul el-
tűnt.

Jóllehet kevéssel a csata
után August von der Heydte
cs.kir. őrnagy fejéregyháza és
Héjjasfalva között, az úttól
párméternyire látott egy ingre
és egy pantallóra levetkőzte-
tett, középmagasságúnál ki-
sebb, sovány holttestet, aki-
nek arcbőre sárgás, haja és
hegyes szakálla fekete volt, az
őrnagynak - bár hosszú erdé-
lyi szolgálata során személye-
sen ismerte a bem seregében
szolgáló tisztek többségét – a
halott arca nem tűnt ismerős-
nek.

Sokáig sem a nép, sem a
hatóság nem hitte el, hogy
Petőfi halott. Szájról szájra
szállt a hír: Petőfi nem esett
el, Petőfi él, Petőfi közöttünk
van. Volt, aki látta, volt, aki
beszélt vele, volt, aki a házá-
ban tartotta.

Költőnk, Utassy József* az
1956-os forradalom és sza-
badságharc vérbefojtása után
1965-ben a „Március zúg
örökké“ c. versében így kö-
nyörgött:

Zúg Március

Én szemfedőlapod lerántom:

kelj föl és járj, Petőfi Sándor!

Zúg Március, záporos fény ver,

suhog a zászlós tűz a vérben.

Hüvelyét veszti, brong a kardlap:

úgy kelj föl, mint forradalmad!

Szedd össze csontjaid, barátom:

lopnak a bőség kosarából,

a jognak asztalánál lopnak,

népek nevében ! S te halott vagy?!

Holnap a szellem napvilágát

roppantják ránk a hétszer gyávák.

Talpra, Petőfi ! Sírodat rázom:

szólj még egyszer a Szabadságról!

f. nAgy JózSEf

Első megjelenés alapján: 
Humanissime 5, 2000. április

* Utassy József elhunyt: 2010. augusztus 27.

Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!

Barabás Miklós litográfiája
PeTõfI SÁNDorról
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lukács lászló országgyűlési képviselő (Bács8vk)

KéPvISelőI BeSzÁMoló
„2014-ben már össznemzeti
parlament lesz, a Magyar Or-
szággyűlés minden magyar or-
szággyűlésévé válik”. Talán ez
volt az elmúlt esztendő leg-
fontosabb parlamenti üzenete
- Semjén Zsolt által megfogal-
mazva -, ami jól mutatja a
nemzeti együttműködés újjá-
szervezésében eltöltött évünk
jellegét. A magyar törvényho-
zásban letettük az alapjait a
következő évtizedek magyar-
ságpolitikájának. Az alaptör-
vénnyel keretbe foglaltuk
azokat a jogokat és kötele-
zettségeket, melyek a 21. szá-
zad modern Magyarországá-
nak sarokpontjait jelzik. A
nemzeti érdek védelmében
2/3-os sarkalatos törvények-
kel erősítettük meg jogren-
dünket, amelyekben szakítot-
tunk a rendszerváltás átmenti
20 éves időszakával és remé-
nyeink szerint nemzeti meg-
újhodásunkat fogja szolgálni,
a magyarság megmaradása és
megerősödése érdekében.

Megválasztásom óta, Kis-
kunhalas és körzetének közös-
ségi érdekét képviselem a tör-
vényhozásban. A tavalyi esz-
tendőben is több száz válasz-
tópolgár keresett meg problé-
mákkal, kérésekkel, javasla-
tokkal. Átlagosan heti 10-15
problémás egyedi esetekben,
továbbá önkormányzatokat
vagy vállalkozókat érintő
ügyekben jártam el a magyar
kormányzat és a törvényhozás
illetékes szerveinél. 

A választókerülethez tarto-
zó 11 településen (Tompa,
balotaszállás, Harkakötöny,
Kiskunhalas, Kisszállás, Kele-
bia, Kunfehértó, Szank,
Tázlár, Pirtó, zsana) előre
egyeztetett időpontokban fo-
gadtam a polgárokat a Szent
Imre utcai választókerületi
irodában, minden héten szer-
dán délelőttönként a halasi

országgyűlési képviselői iro-
dában. A személyes kapcso-
lattartás mellett, titkáraim és
a vidéki kapcsolattartóim
közvetítésével számos szemé-
lyes látogatást, szemlét is tar-
tottam, és telefonon vagy
írásban is válaszoltam a feltett
kérdésekre.

A megfeszített parlamenti
ülésezés mellett folytatódott
vidékjárásom, ahol különféle
települési rendezvényeken is
találkoztam a választópolgá-
rokkal, és kötetlen formában
is megvitathattuk az ország és
térség dolgait. Az összetett
problémákkal írásban fordul-
tam az érintett minisztériu-
mokhoz, ahol általában 15
napon belül választ kaptam a
feltett kérdéseimre, és termé-
szetesen, amire lehetett azon-
nal, helyben megválaszoltam.
Közmeghallgatások, képviselő-
testületi ülések (balotaszállás,
Szank, Tázlár, Kelebia) gya-
kori vendége voltam, ahol
előzetesen és közvetlenül tá-
jékoztattam a törvényhozás
aktuális ügyeiről a települé-
sek megválasztott vezetőit.
Jónéhány önkormányzati ké-
rést továbbítottam a minisz-
tériumok felé, és megoldást is
jelentő válaszokat kaptam, pl.
halasi tüzérlaktanya, ipari
park, szennyvíz és ivóvízberu-
házások, hulladéklerakó és
kórházi projekt ügyeit illető-
en. A megoldások véghezvi-
tele azonban önkormányzati
hatáskörben maradt, ame-
lyekről nem kaptam tájékoz-
tatást.

A törvényhozói munka ál-
talános parlamenti mérlege
2011-ben: 109 új törvény,
106 törvénymódosítás, 98 or-
szággyűlési határozat. Össze-
hasonlításképpen: a rendszer-
váltó parlamentben, 1990/91-
ben két év alatt nem született
meg ennyi jogszabály.

1. Magyarország
Alaptörvénye

Több mint húsz évvel a
rendszerváltozás után, a ma-
gyar országgyűlés tagjaként
egyértelműen támogattam,
hogy megváljunk a szovjet
mintára készült és átmeneti-
ként elfogadott alaptörvény-
től, és az új alkotmánnyal
szimbolikusan is lezárjuk a
múltat. Idézem Orbán viktor
kormányfőt: „Mi magyarok
megadtuk a magunk válaszát,
hiszen gránitszilárdságú alapot
vetettünk a jövő számára, létre-
hoztuk történelmünk egyik leg-
nagyobb összefogását: osztály,
származás, vallás, életkor és po-
litikai hitek határait átlépve két-
harmados, parlamenti forradal-
mat vittünk végbe. Így, és ezért
született meg Magyarország
Alaptörvénye.”

Az új alaptörvényre 262-en
voksoltunk igennel, 44-en
nemmel, 1 személy tartózko-
dott. (78-an nem szavaztak,
lényegében törvényen kívülre
helyezte önmagát az MSzP és
az LMP.) A 2012. január 1-
jén életbe lépett alaptörvény
joggal nevezhető történelmi
pillanatnak, hiszen Magyaror-
szág régi társadalmi adósságát
törlesztette. A volt kommu-
nista térség országai közül
ugyanis hazánk volt az utolsó,
amely a szovjet mintájú alap-
törvényét lecserélte. Az eddi-
gi átmenetinek elfogadott, és
1949-es dátummal ellátott al-
kotmányt immár olyan alap-
törvény váltja fel, amelyet
Magyarország maga írt meg -
idegen hadseregek, idegen ér-

dekek kiszolgálása nélkül -,
de a nemzeti és az európai ér-
tékek mellett elkötelezve.

Hazánk az új alkotmány el-
fogadásával megerősítette el-
kötelezettségét a jogállam és
a demokrácia értékei iránt. A
köztársasági államforma kere-
tében pedig megőrzi a magyar
parlamentarizmus hagyomá-
nyait, fenntartja a jelenlegi
államszervezet bevált intéz-
ményeit, méltó helyen jelení-
ti meg az alapvető szabadság-
jogokat.

A nemzeti konzultáció so-
rán mintegy kilencszázhúszez-
ren küldték vissza a kérdőí-
vet. Az állampolgárok véle-
ményének megfelelően az új
alkotmány rögzíti az alapvető
jogok mellett a kötelessége-
ket is. Alaptörvényünk kifeje-
zi, hogy a legfőbb közös érté-
kek: a család, a rend, az ott-
hon, a munka és az egészség.

Különösen fontosnak tar-
tottam, hogy az  államadós-
ságféknek köszönhetően al-
kotmányos  védelmet kapja-
nak a jövő nemzedékek, így
már egy generáció (degenerá-
ció) sem élheti föl a követke-
ző generáció jövőjét. 

Az emberek akaratának
megfelelően nem került be az
alkotmányba a gyermekek
után járó szavazati jog,
ugyanakkor erősen jelen van
a gyermeknevelés elismerése,
a szülők  kötelezettségei, és az
az elv, hogy a közös  teher-
vállalás mértékét a gyermekes
családok esetében a gyermek-
nevelés kiadásainak figyelem-
bevételével kell megállapíta-
ni. Örömteli, hogy az  ember-
ek többsége véleményének
megfelelően az új alaptörvény
kifejezi, hogy a határon kívül
élő magyarság a nemzet teljes
értékű része. Az új alkotmány
szerkezetében is eltér az eddi-
gitől. 
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Öt részből áll, melyek sor-
rendje a következő: nemzeti
Hitvallás, Alapvetés (állam-
forma, területi  struktúra, jel-
képek,  ünnepek,  európai in-
tegráció, határon túl élő ma-
gyarok és Magyarországon élő
nemzetiségek), Szabadság és
felelősség (alkotmányos alap-
jogok), Az állam (lásd az al-
kotmányos rendszernél), Kü-
lönleges jogrend (rendkívüli
helyzetek).

Több mint kéttucatnyi sar-
kaltos 2/3-os jogszabályt kel-
lett ehhez kapcsolódva meg-
vitatunk, és szakmai terület-
től függően vagy módosítani,
vagy az eddigit felváltó törvé-
nyeket megalkotni.

2. Törvényhozói munkánk
legnagyobb figyelemmel

követett törvényei 2011-ben

• Nyugdíjreform és Adós-
ságcsökkentő Alappal, valamint
a szabad nyugdíjpénztárválasz-
tás lebonyolításával összefüggő
törvény módosítása; • Büntető
Törvénykönyv módosítása; •
2006 őszi tömegoszlatásokkal
összefüggő ítéletek orvoslásáról;
• Nemdohányzók védelméről és
a dohánytermékek fogyasztásá-
nak, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló tv. módosítás;
• Sajtószabadságról és a média-
tartalmak alapvető szabályairól
szóló 2010. évi Civ. tv. és a
médiaszolgáltatásokról és a tö-
megkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXv. tv. módo-
sítás; • Települési önkormány-
zatok többcélú kistérségi társu-
lásáról szóló tv. módosítás; •
Közbeszerzésekről szóló tv. mó-
dosítás; • Nemzeti Közneve-
lésről szóló tv; • Nemzeti
Felsőoktatásról szóló tv; •
Népegészségügyi termékadóról;
• Devizakölcsönök törlesztési
árfolyamának rögzítéséről és a
lakóingatlanok kényszerértéke-
sítésének rendjéről szóló tv. mó-
dosítások; • Otthonvédelemmel
kapcsolatos egyes törvények mó-
dosítása; • Uzsorával összefüg-
gő egyes törvények módosítása;
• Magyarország helyi önkor-

mányzatairól szóló tv.; • Mun-
ka Törvénykönyve; • Családok
védelméről szóló tv.; • Ország-
gyűlési képviselők választásáról
szóló tv.; • Magyar Nemzeti
Bankról és a PSZÁF szóló tv.

Több témában is felszólal-
tam a parlamentben, és az or-
szággyűlés Kulturális és
Sajtóbizottságában pedig fon-
tos törvényeket készítettünk
elő, pl. az új civil törvényt,
vagy a pornográf tartalmú
termékek és szolgáltatások já-
rulékfizetési kötelezettségé-
nek visszaállításáról szóló tör-
vénymódosítási javaslatot.
részt vettem az önkormány-
zati és a civil törvény szakmai
véleményezésében. foglal-
koztunk az extraprofit meg-
adóztatásával a 2009-ben el-
törölt kulturális járulékot úgy
állítottuk vissza, hogy kiegé-
szítsük vele a nemzeti
Kulturális Alap (nKA) álla-
milag támogatott költségve-
tését. 

A 2012. évi országvédel-
mi Költségvetésben pedig öt
célt tűztünk ki magunk elé.

A fő feladat most a megúju-
lás eredményeinek és folya-
matának védelme, ezért be-
szélünk országvédelmi Költ-
ségvetésről. A kormány ja-
vaslata, hogy az országvé-
delmi költségvetésben Ma-
gyarország öt célt tűzzön ki
maga elé a jövő évre:

1. Első cél, hogy befejezzük
a nyugdíjrendszer átalakítását
úgy, hogy az teljes egészében
a saját lábán álljon. Ez kell
ahhoz, hogy garantáljuk a
nyugdíjrendszer biztonságos
működését és nyugdíjak érté-
kállóságát.

2. Második cél, hogy meg-
kezdjük az egészségügyi alap
saját lábra állítását. Csak így
lehet garantálni a rendszer
működésének fenntartását, és
az ellátás biztonságát, mivel
az előző kormányok idején az
egészségügyi alapot gyakorla-
tilag szétverték, aminek foly-

tán az egészségügyi rendszer
az összeomlás szélére került.

3. Harmadik cél, hogy befe-
jezzük a munkát támogató
adórendszer kiépítését, általá-
nossá tesszük az arányos adó-
zást és az adózásban még
meglévő kiskapukat bezárjuk.
Mindezt úgy fogjuk végrehaj-
tani, hogy a változtatások mi-
att senkit nem érhet veszte-
ség. 

4. negyedik cél, hogy meg-
indítjuk az emberek vissza-
áramlását a segélyek világából
a munka világába. 2011 júni-
usában 595000-en éltek Ma-
gyarországon jövedelempótló
támogatásból, ezt a számot
legalább 200 ezerrel fogjuk
csökkenteni 2012-ben.

5. Ötödik cél az euroválság
negatív hatásainak elhárítása.
A kormány a költségvetésen
belül országvédelmi alapot
hoz létre annak érdekében,
hogy bármilyen spekulatív
pénzügyi támadás vagy más,
előre nem látható veszély ér-
né Magyarországot, képesek
legyünk azt kivédeni. 

3. Meghívásomra, 2011-ben
számos magas rangú vendég

érkezett a térségünkbe: 

• Schmitt Pál köztársasági el-
nök felesége, Makray Katalin
asszony a halasi Pető-intézetbe
látogatott.; • Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes, a megyei
kórházak finanszírozása ügyé-
ben tárgyalt Bács-Kiskun  me-
gye országgyűlési képviselőivel,
polgármestereivel és Kecskemét,
Baja, Kiskunfélegyháza, Kalo-
csa és Kiskunhalas kórházi ve-
zetőivel.• Bencsik János, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-

um Klíma- és Energiaügyekért
felelős államtitkára a vállalko-
zók Klubjában jelentette be a ii.
Széchenyi Terves támogatáso-
kat. • Hoffmann Rózsa, a
Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
um Oktatásért felelős államtit-
kár Harkakötönyben nyitotta
meg a tanévet. • Dr. völner
Pál, a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium infrastruktúráért fe-
lelős államtitkára 20 év óta az
első fejlesztési politikus volt vá-
rosunkban. és 20 év után az el-
ső kormánytag, aki a vasúti fel-
újítás elindulásáról bejelentést
tett Kiskunhalason!  • Font
Sándor, a DARF elnöke és a
Mezőgazdasági Bizottság elnöke
több alkalommal is vendégem
volt, miként • Bányai Gábor, a
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
elnöke, illetve • dr. Kerényi
János, a Bács-Kiskun megyei
Kormányhivatal kormánybí-
zottja is. • Szócska Miklós, a
Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
um Egészségügyért felelős ál-
lamtitkára az általunk elindí-
tott, 3 milliárdos kórházi pályá-
zat teljesítését erősítette meg. •
Lezsák Sándor, az Országgyű-
lés alelnöke 56-os megemlékezé-
sen járt Halason. • L. Simon
László a Parlament Kulturális
és Sajtó Bizottságának elnöke a
Halasi Pilvax vendége volt már-
cius idusán. • Pálffy istván, a
parlament Kulturális és Sajtó
Bizottságának alelnöke adta át
a Nádor-díjat a múzeumban, a
város Napján. • Dr. Kerényi
János kormánymegbízott nyá-
ron jelentette be, hogy Halas is-
mét járási székhely lesz. •
Kovács József, az országgyűlés
Egészségügyi Bizottságának el-
nöke vágta át a nemzeti színű
szalagot a hazai tulajdonú kun-
fehértói gyógyszergyárban.

4. Pest-Zimony, 
a 21. századi vasút

Még 2010 őszén kezdemé-
nyeztem az M150 munkacso-
port létrehozását, mely a
budapest-Kelebia vasútvonal
mellett lévő települések or-
szággyűlési képviselőit foglal-
ja magába. Célunk: a Buda-
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pest-Belgrád vasútvonal teljes
felújítása, gyorsvasúttá tétele.
Tagja vagyok a Magyar-Szerb
iPU tagozatnak, ennek kere-
tén belül kétoldalú megbeszé-
lésekre is sort került a Ma-
gyarországra akkreditált szerb
nagykövettel és számos tiszt-
viselővel. völner Pál, a nem-
zeti Erőforrás Minisztérium
Infrastruktúráért felelős ál-
lamtitkára kiskunhalasi láto-
gatásakor (október 27.) meg-
erősítette a kormány ez irányú
szándékait és terveit, amit az
Eu különféle döntéshozó
szervei is jóváhagytak, továb-
bá az 53-as főút felújítására és
átalakítására is ígéretet kap-
tunk a június 29-én kiadott
kormányrendelet alapján.

5. Térségi támogatások 

a) Tanyaügyi Munkacso-
port megalapítói voltunk kép-
viselőtársaimmal. Cél, a ta-
nyán élők helyzetének köny-
nyítése volt, egyre bővülő tá-
mogatási forrásokkal. Kis-
kunhalas és a térség települé-
sein - őstermelők, családi gaz-
dálkodók, önkormányzatok,
kistérségi társulások és tanya-
gondnoki szervezetek - több
mint 33 millió forintos pályá-
zati támogatást nyertek a
Vidékfejlesztési Minisztérium
Tanyafejlesztési Programjá-
ból. részt vettem a Nemzeti
vidékstratégia kialakításában,
véleményezésében, amelyet
idén fogunk elfogadni.

Nyertes tanyafejlesztési pá-
lyázatok 2011-ben:

Harkakötöny (tanyagondnok
szolg., 701.184 Ft), Kisszállás
(tanyavillamosítások 7.430.860
Ft), Zsana (tanyavillamosítás,
16.116.300 Ft), Horváth Mária
(tanyagazdaság, 1.763.625 Ft),
Kazi Zoltán (tanyagazdaság,
1.968.800 Ft), Kiss Gergő (ta-
nyagazdaság, 2.000.000 Ft),
Paor-Smolcz Ferencné (tanya-
gazdaság, 1.000.000 Ft), Szank
(a majsai kistérséggel közösen,
tanyafejlesztési program kidolgo-
zására: 900.000 Ft).

2012-ben már 1,5 milliárd
forintból gazdálkodhatnak
majd az új keretből pályázók,
így azok is nyerhetnek, akik
idén esetleg kimaradtak. A
program olyan problémák
megoldására nyújt támoga-
tást, amelyekkel az elmúlt év-
tizedekben szinte senki nem
foglalkozott. Kiemelt cél a ta-
nyarendszer megújítása, vala-
mint az ott élők helyzetének,

gazdálkodásának támogatása.
Térségünk jellemzően tanyás
térség, és mindig minden le-
hetséges plénum előtt hang-
súlyoztam a tanyás térség
gondjait, igyekeztem felhívni
a figyelmet arra, hogy a lehe-
tőségek szerint igyekeznünk
kell könnyebbé és komforto-
sabbá tennünk a tanyákon
élő polgáraink életét. Három-
százezer ember él tanyán, így
égető szükség van a fejleszté-
sekre, hogy XXI. századi kö-
rülmények között élhessenek
tanyán is az emberek.

b) A körzet településeinek
forrásszerző sikerei:

Az elmúlt évtizedben alig-
alig látott, 2011-ben megítélt
pályázati, részben normatív
össztámogatások a belügymi-
nisztériumtól jelentős segítség
volt a forráshiányok enyhítése
terén, amit számos egyeztetés
előzött meg, és jól eső érzés,
hogy képviselői munkám ré-
szeként segíthettem a térség
önkormányzatait: •  Kiskun-
halas: 42.971.757 Ft (kizáró-
lag folyószámlahitel konszolidá-
ció) • Kunfehértó: 5.301.753

Ft (kizárólag folyószámlahitel
konszolidáció) • Balotaszállás:
19.705.194 Ft (amiből
6.800.694 Ft a folyószámlahitel
konszolidáció) A korábbi forrá-
sokhoz kaptak az év végén:
315.000 Ft  öNHiKi+ támo-
gatást és a hátrányos infrast-
ruktúra jogcímű támogatásból:
3.982.500 Ft-ot. • Harkakö-
töny: 12.669.000 Ft. A koráb-
bi forrásokhoz kapnak az év vé-

gén: 687.000 Ft öNHiKi+
támo-gatást és a hátrányos inf-
rastruktúra jogcímű támogatás-
ból: 2.220000 Ft-ot. • Kelebia:
25.745.000 Ft. A korábbi for-
rásokhoz kapnak az év végén:
2.119.000 Ft öNHiKi+ tá-
mogatást és a hátrányos infrast-
ruktúra jogcímű támogatásból:
7.065.000 Ft-ot. • Kisszállás:
28.547.309 Ft (amelyből
14.396.309 Ft a folyószámlahi-
tel  konszolidáció) A korábbi
forrásokhoz kapnak az év vé-
gén: 1.374.000 Ft öNHiKi+
támogatást és a hátrányos inf-
rastruktúra jogcímű támogatás-
ból: 6.600.000 Ft-ot. • Szank:
18.187.889 Ft (amelyből
4.935.689 Ft a folyószámlahitel
konszolidáció). A korábbi for-
rásokhoz kapnak az év végén:
2.033.000 Ft öNHiKi+ tá-
mogatást és a tűzifa  támogatás-
ból 1.219.200 Ft-ot. • Tázlár:
4.400.000 Ft (hátrányos inf-
rastruktúra jogcímű támogatás)
• Zsana: 2.090.000 Ft (hátrá-
nyos infrastruktúra jogcímű tá-
mogatás).

Mindezeken felül egyéb
kormányzati támogatások,
projektek megvalósulását is
javasoltam és eredményesen

meg is valósultak térségünk
együttműködő önkormányza-
tainál, illetve vállalkozóink-
nál. bács-Kiskun megye tér-
ségei közül a 4. legnagyobb el-
nyert támogatási összeggel,
egyértelműen eredményesnek
tekintem az együttműködést
a térség vállalkozóival, pl.
klaszteralapítás, telephelyfej-
lesztés Pirtón és Kiskunhala-
son, továbbá számos új
Széchenyi Terv és DAoP pá-
lyázat.

6. Magyar áruk, értékek 
védelme, marketingje

Az előkészítés alatt álló
hungarikum törvény kapcsán a
Halasi Csipke kiemelt szerep-
hez juthat. 2011 januárjában
a kultúra napi rendezvé-
nyünk keretében sikeresen
megrendeztük a térségünk
hungarikumaiból álló ter-
mékkiállítást is. A választási
kampánytervem 35 pontjá-
ban leírtam, a kormány pedig
támogatta a halasi csipke kul-
turális örökségvédelmét. A
város rangjának és elismeré-
sének növelése érdekében a
Halasi Csipke hungarikum kie-
melt szellemi kulturális örökség
lett, és ennek támogatása
örömteli esemény volt. Tagja
vagyok a Lezsák Sándor által
vezetett Hungarikum mun-
kacsoportnak is, és részt ve-
szek a törvény előkészítésé-
ben. fontos célkitűzésem az
Alsó-Kiskunság értékeinek
megőrzése és népszerűsítése,
ennek részeként segítettem a
tompai Szent Anna templom
felújítását.

7. Társadalmi 
szerepvállalások

a) A Fidesz - Magyar Polgári
Szövetség Bács 08. választóke-
rületi elnökeként 2011. októ-
berében újjászerveztem és
megerősítettem Kiskunhalas
és Kisszállás helyi fidesz szer-
vezeteit. Kiszélesítettem a
polgári együttműködést a szö-
vetséges szervezeteinkkel és a
civil vezetőkkel.

Pirtói vasútállomás (Sáli Levente, 2008)



b) A Nádor Klub elnöke-
ként számos esemény, prog-
ram és tudományos előadás
megszervezésével erősítettük
a társadalmi párbeszédet és
cselekvést térségünk feleme-
lése érdekében. Nádor-díjat
alapítottunk, amelyet az kap-
hat meg, akinek Kiskunhalas-
on és térségében figyelemre-
méltó kezdeményezései vol-
tak, melyek a magyar nemzeti
kultúra részeként is számotte-
vőnek tekinthetőek. 2011-
ben a Nádor-díjat Fejes József-
né kapta meg a Szivárvány
Bábszínház vezetéséért. Az al-
só-kiskunsági nádor Klub ki-
emelt jelentőséget tulajdonít
a szülőföld védelmének, a he-
lyi értékek megőrzése érdeké-
ben határjárásaink során
számba vettük Imrehegy,
Pirtó, Kelebia, balotaszállás
k-unikumjait, így a kiffer kör-
tét, vagy éppen a mérgesi riz-
linget. Kéthavonta megjelenő
STÁDIuM polgári hírleve-
lünk értékőrző fóruma tevé-
kenységünknek.

8. Jelenleg folyó nagyobb
beruházások

a) Semmelweis Halasi
Kórház

A 2006-2010 között előké-
szített, majd benyújtott és el-
nyert csaknem 2,9 milliárd
forintos támogatás elnyerése -
a társadalmi infrastruktúra
fejlesztését célzó uniós pályá-
zaton - a Semmelweis Halasi
Kórház megújítását jelenti,
amihez közvetlenül nyújtot-
tam segítséget. A 2009. szep-
temberétől önkormányzati
non-profit kft.-ként működő
kiemelt térségi intézményben
ezzel újabb lendületet kap a
betegek még jobb ellátását és
kényelmét szolgáló tevékeny-
ség. 

A központi intenzív osztály
új betegőrző monitorokat, in-
tenzív-ágyak mellett új léle-
geztetőkészülékeket és egyéb,
az életfunkciók biztosításhoz
szükséges műszereket kapott.

Modernebbekre cserélték a
radiológiai osztály képalkotó
diagnosztikai apparátusát
(többek közt új CT, direkt-di-
gitális röntgen); más korszerű
diagnosztikai berendezések
beszerzésére nyílott lehetőség.
Kiterjed a korszerűsítés a mű-
tőkre is, amelyeket új műtő-
asztalokkal, altatókészülékek-
kel és más műtői berendezé-
sekkel, kézi eszközökkel sze-
relnek fel. A pályázat révén
folytatódik a 2006-ban meg-
kezdett toronyépület 6. szin-
tig való továbbépítése. Ezzel
az intézmény hasznos alapte-
rülete csaknem 1000 négyzet-
méterrel bővül majd. 

Ez a fejlesztés lehetőséget
biztosít a szülészet átfogó mo-
dernizációjára: az új, egyágyas
szülőszobákkal lehetővé vá-
lik, hogy a családtagok együtt
legyenek a vajúdó anyával, és
alternatív szülési módok vá-
lasztására is lehetőség nyílik.
Megújul a császárműtő is.
négydimenziós ultrahang-ké-
szüléket vásárolnak, és olyan
komfortos, kis létszámú szo-
bákat alakítanak ki, amelyek-
ben az anyák 24 órában
együtt lehetnek gyermekük-
kel. A gyermekellátás is teljes
mértékben megújul (gyer-
mekosztály, gyermekfertőző).
A pályázat során részben

megvalósul a nyílászárók fel-
újítása is; a jelenlegiek mel-
lett 3 új liftet is telepítenek a
szakrendelői részlegen, az új
épületrészben, illetve a mű-
tők és az intenzív osztály kö-
zött 2 év alatt.

b) Kiskunhalasi szennyvíz- és
csatornaprogram

A 2006-2010 között előké-
szített, majd benyújtott és el-
nyert KEoP-os állami pályá-
zat „Kiskunhalas város szenny-
víztisztításának és csatornázá-
sának fejlesztésé”-t szolgálja,
mintegy 4 milliárdos érték-
ben. Végre megoldódhat az
évtizedek óta problémát je-
lentő, egyre nagyobb mennyi-
ségű szennyvíz kezelése a vá-
rosban. Helyi alvállalkozók is
munkát kapnak a projektből,
több milliárdos nagyságrend-
ben. 

A térség csaknem vala-
mennyi települése – több
megoldást választva – elin-
dult a szennyvízkezelés prog-
ramokon, ezekhez a beruhá-
zásokhoz jelentős kormányza-
ti támogatást kaptak telepü-
léseink, pl. Kisszállás 63 millió
Ft-ot nyert a szennyvízberuhá-
zás önerő-alapjához, Kunfehér-
tó 46 millió Ft-ot, de Kelebia is
sikeresen elindult a beruházás
megvalósításához vezető
úton. Az alföldi ivóvíz-minő-
ségi programban is jelentős
változásokat jelentett, hogy a
kormányzat átalakította a
megvalósítás pénzügyi feltéte-
leit, és a térségünkben 5%-os
önrésszel valósulhat meg a
2,3 milliárd ft-os arzénmen-
tesítés.

*
A kormányzati fejlesztéspo-

litikánk, a támogatási keretek
kialakítása és a törvényhozói
munka együttesen szolgálja
mindazon törekvéseket, me-
lyek a hazai gazdaság élénkü-
lését és a vidéki gazdaság
megerősödését irányozzák
elő. reményeink szerint a
2012-es esztendőben az or-
szágvédelmi intézkedések ha-
tására a térségünk is talpon
marad és az előző szocialista
évtizedek, valamint a globális
hitelválság sokkja után elin-
dulhat végre a kilábalás.  

Képviselői munkám lénye-
gét továbbra is, mindenkor
szülőföldem szeretete és szol-
gálata jelenti, és az ennek ér-
dekében folytatott párbeszéd
a választókerületben élőkkel
és az együttműködő önkor-
mányzatokkal.

remélem, hogy Magyaror-
szág felemelkedésének törté-
nelmi pillanatait együttesen
megélve, hozzájárulhatok ha-
zám, szülővárosom és térségé-
nek boldogulásához.

(Közlemény gyanánt.)
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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

Szent Anna templom, Tompa



LAKAToS VInCE a Víz-
öntő jegyében, 1907. ja-
nuár 21-én született az

Arad melletti Mikelakán.
édesapja Lakatos András,
akit munkahelye, a Magyar
Államvasutak 1910-ben csa-
ládjával együtt a Kiskunha-
lastól mintegy tíz kilométerre
eső Halasi Tanyák vasúti
megálló bakterházába helye-
zett szolgálatra. édesanyját
boros Eszternek hívták. A
szülők három gyermeke közül
Vince a legkisebb volt, a szü-
letési sorrendben Juliska nő-
vére és a legidősebb András
előzte meg. Szegényesen él-
tek, és amíg Vince iskolába
nem került, nem sokat látott
a bakterházon túli világból:
„Hétéves voltam, és 1913.
december 1-én kerültem elő-
ször kapcsolatba a Duna-
Tisza közi tanyavilággal, né-
hány nappal később a tanyai
iskolával” – írja egyik novel-
lájában. Kezdetben egy mó-
dos gazda lóistállójában mű-
ködő tázlári tanyai iskolába
járt: „nádtetős melléképület
volt, az ajtója üveges, és hátul
kicsi ablakot vágtak rá. A
gyerekek 5-6 hosszú padban
ültek. A padlózat földes, he-
lyenként akkora gödrökkel,
hogy a kutya megkölykezett
volna bennük.” Majd a har-
kapusztai tanyai iskolát láto-
gatta, napi tizenkét kilomé-
tert gyalogolván oda és vissza.
A tanyai iskolában töltött
évek a későbbiek során is
alapvetően meghatározták a
gondolkodását, tudatosítot-
ták származásának gyökereit,
és kialakították felelősségér-
zetét a tanyai kisiskolások
sorsa, valamint oktatásuk kö-
rülményei iránt.

A négy elemi után édesapja
nem kívánta tovább taníttat-
ni, de a tanító ösztönzésére
édesanyja ragaszkodott hozzá,
így az 1918/19-es tanévben
beíratták a nyolc osztályos
Kiskunhalasi református

főgimnáziumba. Kedvelt ta-
nára, gulyás Sándor, a ma-
gyar irodalmat tanította, és a
gimnázium irodalmi önképző-
körét, a Szász Károly-kört ve-
zette. felsőbb gimnazista éve-
iben Lakatos a kör aktív tagja
volt, több díjat is nyert az év
végi pályaműveivel, így
1924/25-ben tíz, a következő
tanév végén pedig nyolc ezüst
koronát, a Sárga rózsák című
versgyűjteményéért. Ádám
gyula, a hajdani osztálytárs
visszaemlékezése szerint szín-
darabot is írt, amit az Úri
Kaszinóban adott elő a gim-
názium színtársulata. Ekkori-
ban író, költő szeretett volna
lenni. 1927-ben érettségizett,
a gimnáziumi értesítő tanúsá-
ga szerint „megfelelt” minősí-
téssel.

Családja pénztelensége
azonban nem engedte, hogy
bölcsész tanulmányokat foly-
tasson, így megragadva az
egyetemre jutás számára meg-
adott egyetlen lehetőségét,
katonai ösztöndíjat szerzett,
és 1927 őszétől, az Egyetemi
Század tagjaként, beiratko-
zott jogásznak a szegedi egye-
temre. Két-három szemesz-
tert végzett. Valószínűleg
1929 elején, családi okok mi-
att, abba kellett hagynia ta-
nulmányait. Visszaköltözött
Halasra a szüleihez, és mun-
kát vállalt. A közeledő világ-
válság idején azonban ez nem
volt egyszerű feladat. „Ha
nem dicsekedtem volna még
vele: voltam én végrehajtó is
a boldogabb világban. Erre a
nemes mesterségre abban az
időben fanyalodtam, amikor
még a nagyternónál (sic!) is
többet ért, ha az ember dupla
diplomával bejuthatott vala-
hová szellemi ínségmunkás-
nak. Hosszú esztendők keser-
ves küzdelmeit vívtuk akkori-
ban egy-egy díjnoki fazék el-
érhetetlennek látszó vágyál-
máért. Hét sovány esztendőn
át magam is végigpróbáltam

mindent. Pályáztam postás-
nak, vasutasnak, rendőrnek,
villamoskalauznak, egyetemi
altisztnek, börtönőrnek, sőt
még – de igazán ám – temető-
csősznek is. Hol az volt a baj,
hogy kevés a képesítésem, hol
meg az, hogy sok. A temető-
csőszi állásra például azért
nem tartottak elég intelli-
gensnek, mert az egyetemi
leckekönyvemben csak egy-
hangú alapvizsgák voltak.” –
írta az 1941-ben megjelent
Árva népem egyik elbeszélé-
sében. A hét sovány esztendő
azonban költői túlzás, mivel
városházi írnokként elég
gyorsan el tudott helyezked-
ni, igaz, az írnoki fizetés meg-
lehetősen alacsony volt.
édesapja a harmincas évek
elején nyugdíjba ment; beköl-
töztek a városba, egy kis csa-
ládi házat építettek, ahol nő-
süléséig Lakatos Vince is ve-
lük lakott.

1933 nyarán indult újságí-
rói karrierje, amely 1944-ig
tartott. Mellékállásban vagy
rövid periódusokban főállású
újságíróként dolgozott Hala-
son és budapesten. Megvá-
sárolta első professzionális
fényképezőgépét, a kor egyik
legjobb kameráját, egy 6x9

cm-es negatívra dolgozó
Makinát, és szociológiai jelle-
gű cikkei informálisabbá, kor-
szerűbbé tétele érdekében
céltudatosan fényképezni
kezdett. Cikkei kezdetben a
Halasi Hírlapban, majd ha-
marosan több fővárosi napi-
lapban is megjelentek.

1937. szeptember 29-én
hétévi, kitartó udvarlás után
feleségül vette „a szép Vass
Teriké”-t, egy szegény sorból
származó, ám öntudatos hala-
si varrólányt. A házasságkö-
tés után egy évvel született
egyetlen gyermekük, Iván,
aki már gyermekkorában elkí-
sérte apját a vidéki forgatá-
sokra. Az itt szerzett élményei
alapján Iván felnőtt korában
operatőri végzettséget szer-
zett a Színház- és filmművé-
szeti főiskolán, és apja legkö-
zelebbi szellemi alkotótársa-
ként számtalan közös filmet
forgattak.

Lakatos Vince 1938-ban –
boldizsár Iván biztatására -
összeállította első szociográfi-
ája kéziratát a kun pusztákról,
amelyet a Cserépfalvi Kiadó
szándékozott megjelentetni.
A népi-szociográfiai írók elle-
ni bírósági perek, amelyeket
féja géza és Kovács Imre el-
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Nádor-díj 2011
Várjuk az Ön személyi javaslatát is, hogy akinek 2011-ben
Kiskunhalason és térségében figyelemreméltó kezdeményezései
voltak - melyek a magyar nemzeti kultúra részeként is
számottevőnek tekinthetők - elismerésünkben részesülhessen.
Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk szülőföldünk, kultúrtájunk
sajátosságaihoz köthető törekvések és elképzelések megvalósításá-
nak, ezért kérjük, hogy indokolt javaslatát célkitűzéseinkkel össze-
függésben fogalmazza meg!

A díjat - a nádor Klub közgyűlés döntése alapján - várhatóan a
redemptio napján tartandó ünnepi összejövetelen adjuk át a
Thorma János Múzeumban, 2012. május 6-án. Az elismerés tárgy-
(aranyforint) és pénzdíjas. 

***
Az ön által JAvASOLT személy vagy közösség nevét 

és indoklását a Nádor Klub címére kell eljuttatni, 
legkésőbb 2012. március 31-ig. 6400 Kiskunhalas, 

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

Kiskunsági krónikás: lakatos vince
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Honismereti határjárás vI.Honismereti határjárás vI.
Kunfehértó természeti és közösségi értékei.

Holdrutás határjárás és vendégség.

A Nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2012. március 9-én, pénteken 16 órától.

Utazás kisbusszal. Indulás 16 órakor 
a kiskunhalasi ref. templom parkolójából. 

vendégvárás: Kovács Erzsébet polgármester

Holdrutás határjárásunkra összesen 16 fő jelentkezhet!
részvételi hozzájárulás: 1000 ft/fő. 

Jelentkezés 2012. február 29-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

len indítottak, visszaretten-
tette a kiadót a további koc-
kázat vállalásától, és talán a
nősülni készülő Lakatos is
meggondolta magát, így köl-
csönösen elálltak a könyv
megjelentetésétől. (Az írás
kiegészült két újabb kiskun-
halasi szociográfiával, 1958-
ban és 1977-ben, majd Laka-
tos halála után tizenegy évvel
jelent meg Kecskeméten,
Krónika a kun pusztákról
címmel.)

1941 elején Kiskunhalas
országgyűlési képviselője, gróf
Teleki Mihály segítségével
családjával együtt budapestre
költözött. Kezdetben anyagi
okból a földművelésügyi
Minisztérium selyemtenyész-
tési főfelügyelője, majd 1941
és 43 között a nemzeti Újság,
1943-tól 1944-ig pedig a
függetlenség és az Esti Újság
főállású munkatársa lett.
Mint haditudósító az orosz
frontot is megjárta, de még a
nagyobb harcokat megelőző-
en a hátországba rendelték
vissza, és ott szolgált leszere-
léséig. Annak ellenére, hogy
elköltözött Halasról, amíg a
körülményei engedték, rend-
szeresen visszajárt oda, hiszen
ott éltek szülei, testvérei és
felesége rokonsága is. nem
szűnt meg a kapcsolata a he-
lyi sajtóval sem, elköltözését
követően is publikált a Halasi
Újságban. (Később is számta-
lan filmjét forgatta a kiskun-

sági tájon.) Ezt az időszakot a
szépírói tevékenységének ki-
bontakozása, novelláskötetei-
nek, regényeinek megjelenése
jellemzi. 

Könyvei: Árva népem,
1941.; zúg a nádas, 1942.;
Hatrongyos, 1943.; Egy-ku-
tyások, 1944.; A rab fia,
1946. A Kiskunsági krónika
1958-ban, a tanyai tanítók-
nak emléket állító Mécsvi-
lágnál 1977-ben, és a már
említett Krónika a kun pusz-
tákról 1988-ban jelent meg.

1945 után ismét a
földművelésügyi Minisztéri-
umban dolgozott, de akkor
már az oktatás és az ismeret-
terjesztés volt a feladata. A
világháborút követően a mi-
nisztérium a belgiumi
gevaert gyártól élelmiszerért
cserébe nagy mennyiségű
filmnegatívot vásárolt, ame-
lyet a mezőgazdasági ismeret-
terjesztés és agitáció céljára
készített filmekhez kívánt fel-
használni. Lakatos először rö-
vid témavázlatokat írt, majd
dokumentumfilmes szakem-
berek hiányában maga kez-
dett forgatni. Mint 1998 már-
ciusában a halasi Szilády
Áron Társaság emlékülésén
Lakatos Vincéről tartott elő-
adása során fia megjegyezte,
apja egész életében – a szó jó
értelmében vett – dilettáns
volt, hiszen számtalan foglal-
kozása közül egyikhez sem
volt iskolai végzettsége. Sem

a fotózáshoz, sem az újságírás-
hoz, de a filmezéshez sem.
Mindezek professzionális gya-

korlására íráskészsége, szociá-
lis érzékenysége és vizuális te-
hetsége képesítette.

A filmipar államosítását kö-
vetően, 1948-tól a filmgyár
dokumentumfilm részlege al-
kalmazta rendezőként és for-
gatókönyvíróként. Mintegy
180 rövidfilmet és három,
egész estét betöltő filmet ké-
szített, köztük a II. világhábo-
rúról szóló nyolc órás, 12000
méteres történelmi alkotását,
a Mementót. Mint élete vége
felé nyilatkozta, több mint
százezer „hasznos” méter fil-
met forgatott életében. A fil-
mezésre rátalálva gyakorlati-
lag felhagyott a fotózással és a
szépírói ambíciókkal is. Úgy
tűnik, hogy alkotói hajlamait
a filmek készítésével teljesen
kielégítette: a kezdeti évek
szociográfiai témáit, a fényké-
peket a későbbi filmjeibe is
beépítette. filmjeiért harmin-
cöt díjat kapott a hazai és kül-

földi fesztiválokon. Megkapta
az érdemes művész (1971) és
a Magyar népköztársaság
Kiváló Művésze (1973) ki-
tüntetéseket, 1978-ban pedig
a naplemente című, négy ré-
szes televíziós filmjéért
Kossuth-díjra jelölték, amit
halála miatt mégsem neki
ítéltek.

A Halas környékén élő em-
berek életét, a természetet
bemutató fontosabb filmjei: a
Konok homok, a Magány, a
futóhomok, a Halas hatal-
mas, a naplemente, illetve a
Virrasztók és a Hírmondó.

filmjeinek többségét a
filmgyár keretében készítette,
így azok kópiái ma a Magyar
filmarchívumban megtalál-
hatók – ellenben az MTV
számára forgatott alkotásai-
nak sorsa ismeretlen, ugyanis
a televízió film- és szalagtárá-
ban az átalakulási és leépítési
folyamatok következtében je-
lenleg áttekinthetetlen a
helyzet.

Lakatos Vince gazdag élet-
művet maga után hagyva,
1978. február 20-án hunyt el
budapesten. életművének
teljes feldolgozása még várat
magára. (részlet)

(forrás: fotomuveszet.com)

SzűCS KÁroLy
művészettörténész, 

fotótörténész



A Halasi Szépmíves céh
alapításának 17. évfordu-
lója alkalmából, 2012. feb-
ruár 4-én, szombaton 17
órától céh-gyűlést tart a
Végh-kúriában.

*
A Halasi Szépmíves céh
hagyományos, egyúttal
10., jubileumi, borkóstoló-
val egybekötött hazafias
ünnepi programot rendez
a soltvadkerti frittmann-
borászatban, 2012. márci-
us 15-én, csütörtökön 16
órától.

*

A Szilády Áron Társaság
emlékkonferenciát ren-
dez 2012. március 24-én,
szombaton 10 órától a
Szilády Áron református
gimnázium dísztermében.

*
Nemzetközi csipkefesz-
tivál és a 110 éves Halasi
csipke emlékkiállítása,
2012. április 20. - május 6.
Immár 13. alkalommal
rendezik meg a hagyomá-
nyos nemzetközi csipke-
fesztivált a Csipkeházban.
Internet: www.halasi-
csipke.hu

*

A STÁDiUM - polgári hírle-
vél következő (8. szám)
megjelenése: 2012. április 1.
A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!
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Kiskunhalasi képeslap az 1940-es évekből
(Szakál Aurél: üdvözlet Kiskunhalasról, 2000)

SzEnTMIHÁLyI SzAbó PéTEr

PolITIKAI ABc
SAJTóSzABADSÁg

Asajtószabadság egyértelműen politikai fogalom, mely
nyomtatásban, illetve elektronikusan, vagy más médi-

umokban való gondolat- és véleményközlés szabadságát je-
lenti. A megírás, megjelentetés és terjesztés hármas szabad-
ságának egysége együtt kezelendő, s ha bármelyik jog sérül,
nem szólhatunk sajtószabadságról.

Az emberi és polgári szabadságjogokért folytatott évszáza-
dos küzdelemben legelső helyen szerepel a sajtó szabadságá-
nak követelése; a cenzúra és hatalmi nyomás nélküli hír-és
véleményközlés minden demokrácia létalapja. (...) Az angol
polgári forradalom idején e jog még inkább kiterjedt, a fran-
cia forradalom deklarációjának tizenegyedik cikkelye pedig
kimondja: „gondolatainak és véleményének szabad nyilvá-
nítása az ember egyik lebecsesebb joga. így tehát minden
polgár szabadon nyilatkozhat szóban, írásban, nyomtatás-
ban, de a törvényben megállapított minden esetben felelős
azért, ha visszaél a szabadsággal.”

Az intézményes (állami) cenzúra elleni harc állomásai jól
ismertek. Magyarországon az 1770-es években kezdődött
meg a küzdelem a sajtószabadságért, de időleges sikert csu-
pán 1848. március 15-én ért el, amikor cenzori engedély
nélkül kinyomtatták a nemzeti dalt és a 12 pontot. A for-
radalom alatt megszületett sajtótörvény azután eltörölte a
cenzúrát. (...)

1989 után alapvetően megváltozott helyzet: a sajtósza-
badság helyébe megfelelő sajtó- és médiatörvény hiányában
a véleményszabadság lépett, azonban a polgári társadal-
makban sok évtizeden át kiérlelt törvényi szabályozás, poli-
tikai közmegegyezés, és főleg az üzleti és sajtóetikai normái-
nak ismerete vagy elfogadása nélkül. (...) Daniel Defoe ko-
rára gondolok, amikor szabad volt a sajtóban (is) csalni és
hazudni, rágalmazni és lejáratni - amíg politikailag és gaz-
daságilag erősebb érdekcsoportba nem ütközött e tevékeny-
ség. Jó lenne, ha legalább az Emberi Jogok Európai Konven-
ciójának (1950) 10. cikkét kötelező alapnormaként érvénye-
sítenék hazánkban és általában a posztszocialista régióban,
mely az információk és vélemények hatóságok beavatkozása
nélküli, határokon túli szabad áramlását is előírja.

- részlet - (Windsor Kiadó, 1996)

BélA BorÁSzAT

PINceAvATó

február 24-én, szökőnapi pén-
teken kiskunsági pinceavató

Imrehegyen. Indulás: 16 óra-
kor a ref. templom parkolójá-
ból! részvételi díj: 3000 ft

Legfeljebb 16 fő részére, jelent-
kezés,  2012. február 15-ig.

Telefon: 20/465-2300

HAlASI TéKA
érték- és mértéktartó 

előadások Kiskunhalason

A Nádor Klub 
szeretettel meghívja 
Önt és családtagjait

2012. március 30-án, 
pénteken 18 órára 

a Szilády Áron református
Gimnázium dísztermébe

Magyarok asztala
Gasztronómiai kalandozás 

címmel

SzeNTeSI zÖlDI lÁSzló

főszerkesztő-helyettes
(Magyar Hírlap) 

előadására.

Házigazda: Lukács László 
országgyűlési képviselő

Előadóink voltak:

dr. Lánczi András egyetemi tanár, 
dr. Kakuszi Péter irodalomtörténész,

Czakó Gábor író, dr. Hidán Csaba törté-
nész, dr. Bogár László közgazdász, 

dr. Margittai Gábor irodalomtörténész,
Jankovics Marcell filmrendező, Perkovátz
Tamás közgazdász - a helyi pénz kiadója, 
dr. Szakály Sándor hadtörténész, Jakóts

Ádám vasúti szakértő.

A MAgyAr KÖlTéSzeT NAPJA
A Nádor Klub ünnepi összejövetelt rendez 

a vári Szabó István tanétteremben (Kölcsey utca), 
2012. április 14-én, szombaton 17 órától.

Ü N N E P I  P r o G r A M

Köszöntőt mond: dr. Kerényi János országgyűlési képviselő,
a Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.

KISKUNSÁGI ÉTELEK, BoroK, ITALoK KóSToLóK.
vendégünk: dr. Margittai Gábor irodalomtörténész, újságíró

Közreműködnek: a meghívott művészvendégeink.


