
POLgárI HírLEVéL — 12. SzáM — KISKUNHALAS, 2013. áPrILIS

Imádságos élet
„És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, mi-
nekutánna elvégezte, monda néki egy az ő
tanítványai közül: Uram, taníts minket
imádkozni, miképpen János is tanította az ő
tanítványait. Monda pedig nékik: Mikor
imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk ...“ 

(Lukács 11: 1-2.)

Az a két, vagy három esztendő, ame-
lyet Jézus a nyilvánosság előtt töltött,
csodálatos időszak volt. Akárhogy gon-
dolkodunk is Krisztus lelki nagyságáról,
emberileg képtelenek vagyunk megérte-
ni azt a páratlan nagy munkát, amelyet ő
e rövid idő alatt végzett. Napjainak ter-
hét szinte nem lehet leírni. Sokszor már
kora reggel messziről jött emberek ezrei
várták. Olyan tömegek vették körül,
amelyeknek tolongása elől a tengeren
hajóra kellett szállania. Amerre járt, ki-
tették az utcára, hogy meggyógyítsa
őket. A nagy tömegek nyomorúsága leír-
hatatlan volt. Mindenki segítséget kért
és szabadulást várt tőle. Magának az
Urnak nem volt, hol fejét lehajtsa.
Visszavonulnia és elmélkednie csak az
éjszaka óráiban lehetett. Ilyenkor a csen-
des magányban vehette fontolóra az em-
beriséghez intézett nagy mondanivalóját.

Hol volt a mi Urunk számára az erő-
nek az a gazdag forrása, amelyből szünte-
lenül meríthetett? Közvetlen közelében
élő tanítványai csakhamar meggyőződ-
tek arról, hogy Krisztus ereje a magány-
ban Isten színe előtt elmondott imádság-
ban rejlik. Azokban az éjszakai órákban
gyűjtött erőt lelke számára, mikor a vi-
lágtól elvonulva Istennel társalkodott.
Ez az erőforrás természetesen nemcsak
Jézus számára van nyitva. Minden idő-
nek kegyesei az imádságnak ehhez az ős-
forrásához mentek, hogy a nyomorúsá-
gukban vigasztalást, a munkában kitar-
tást és a szenvedésben erőt ebből merít-
senek.

A vallásos élet nagy és örök törvénye
az imádság szükséges volta. Amint nincs
ragyogó nappal nap nélkül, nincs élet a
szív dobbanása nélkül,teljesen lehetetlen
még csak elgondolni is az olyan keresz-
tyéni életet, amelyből hiányzik az imád-
ság napról-napra diadalmasan előretörő
és mindent átható ereje. Az imádság va-
ló só az emberi életre nézve, amely nél-
kül az élet hamar senyvedésnek, rotha-
dásnak indul.

Kedves testvéreim, mikor kis csecse-
mő kezedet összekulcsolták és az édes-
anyád először tanítgatott az imádságra,
már akkor szép és tiszta imádságos életet
szántak neked. Az iskola az imádságok
gyöngyszemeit adta szívedbe és a konfir-
máció részben felújította, részben kibő-
vítette szívedben az imádság drága kin-
cseit.

Hogy ki az igazán kegyes ember itt
ezen a földön, azt csak a mindeneket lá-
tó Isten tudja. Minket embereket meg

lehet téveszteni a kegyesség puszta lát-
szatával és itt e földön a képmutatók
gyakran kegyesebbeknek látszanak, mint
az igazi szentek. Sőt affelől sem vagyunk
tisztában, hogy vallás szempontjából mit
érünk. Kik és mik vagyunk mi a vallás vi-
lágában? Vallásosságunk mély és éltető
víztől duzzadó folyam-é, vagy sekély és
büzhödt vizű mocsár, sok ember nincs
tisztában ezzel.

Egy azonban nyilvánvaló. Imádságta-
lan szív soha még csak nem is beszélhet
komoly vallásosságról.

Törekedjél kegyes, istenfélő ember
lenni, légy rajta, hogy állampolgári és
családi kötelességeidet becsületesen tel-
jesíthesd. Törekedjél józanságra, erkölcsi
tisztaságra és becsületességre. De soha el
ne feledd, hogy mindezeknek természet
szerint való gyökere az imádságos élet.

Az imádságot el ne hanyagold!
Szomorú látvány az az aranygyűrű,

amelyből a gyémántot valami erőszakos
kéz durván kitörte. Ilyen szomorú az em-
bernek minden napja, amelyből hiányzik
az imádság égi ereje.

Mikor és hogyan imádkozzál? (...)
Soha se tekintsd az imádságot úgy,

mint valami kellemetlen nagy adót,
amelyre a te mennybéli Uradnak,
Istenednek van szüksége. Az imádságot
mindig tekintsd drága jognak. Mert bár
imádkozni szent kötelesség, amellyel
minden földi teremtmény tartozik a te-
remtő istennek, az imádságban mégsem
Isten vesz ajándékokat, emberi szívből
származó adományokat, hanem minden
alkalommal te magad teljesedel meg az
örök élet javaival.

Legjobb bizonyság az imádság mellett
maga az imádság. Próbáld meg!

Rövid és egyszerű imádságok, elmélkedések. 
Írta: Czeglédy Sándor, győri ref. lelkipásztor,

1927
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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

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 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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Kiskunhalas Város Önkor-
mányzata és számos szakmai,
valamint egyéb támogató se-
gítségével, 2007–2012 között
nagy sikerrel rendeztük meg a
„Halasi Borudvar” rendez-
vényt a Hősök ligetében (to-
vábbá 2009-től a Szüreti
Borudvart a Bethlen gábor
téren), amely kezdeményezé-
sünk három-négy napon ke-
resztül színvonalas kulturális
és gasztronómiai program-
ként bővítette Kiskunhalas
Város Napjához kapcsolódó
eseményeket.

A program szervezésében
az eltökélt ötletgazda, a
„Magyar Borfutár Társaság”
vállal fő szerepet, amely java
részben a 17 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.

2013. május 3–5. között
folytatjuk hagyományteremtő
programunkat, és kiemelt sze-

repet szánunk a magyar bor-
kultúra és egyéb hungariku-
mok képviselőinek bemutat-
kozására, az igényes és a helyi
értékekre is építő kulturális
kínálat mellett.

A rendezvény fővédnöke,
valamint május 3-án, pénteken
17 órakor megnyitja: Czerván
györgy agrár államtitkár, vala-
mint Fülöp Róbert alpolgármes-
ter. védnöke: Lukács László or-
szággyűlési képviselő.

A Duna Borrégiót a
Kunsági Borvidékről a méltó-
képpen szakmailag is elismert

Frittmann Testvérek borásza-
ta mellett a  Halasi Borászati
Kft. Szőke pincészete, a Kun
Vin, a Font és a Lantos pin-
cészet Soltvadkertről, vala-
mint a Hajós-Bajai Borvi-
dékről a Koch Vin Borászat
képviseli. régiónk mellett ha-
zánk több jeles borásza is be-
mutatkozik. Itt lesz többek
között a balatonfüredi Koczor
Pincészet, a szekszárdi Tringa
pincészet, valamint fővendég-
ként a szabadkai Boni László
családi pincészet, akik szemé-
lyes jelenlétükkel is segíteni

kívánják boraik megismerte-
tését. A kulturális és gasztro-
nómiai eseménysorozat kiállí-
tói közé bejelentkezett ezen-
kívül a Szekeres Pálinkafőzde
Soltvadkertről valamint a
garabonciás Sajtház Izsákról,
akik itt létükkel az igen szép
borkínálatot kellőképpen
megfűszerezik. Ezen kívül be-
mutatkoznak még a hazai ízek
képviselői közül mézesek, pé-
kek, kemencés lángososok, a
Sóstó Csárda kiskunsági pör-
költjei, és más kézműves ter-
mékek kínálói.

A rendezvény eddigi prog-
ramjából kiemelnénk a Men-
tés Másként Triót, a Vivat
Bacchus! énekegyüttest, vala-
mint a helyi művészek előadá-
sait. Fellépnek többek között a
Szilaj Citerazenekar,  a Kiskun
és Halas Táncegyüttesek, és
meglepetésként a ghymes
Együttes  több tagja. Várjuk
Önt is, minden nap, reggeltől
estig! 

részletes program a hirdetmények-
ben, továbbá a www.magyarborfu-

tar.com lapon. Info: 20/357-989

A NÁDOR KLUB 
KAPCSOLATRENDSZERE

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

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

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

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

MUNKATERv

I. Közélet, közösség

- HALASi TÉKA, érték- és mér-
téktartó előadássorozatunk foly-
tatása.

- HONiSMERETi HATÁRJÁRÁS

programok és utak szervezése az
Alsó-Kiskunságban.

- PRO PATRiA HUNgARiA

(Halasi 48-as Kör) ifjúsági,

családi utak, rendezvények (jó-
tékonysági estek, hazafias ese-
mények)

II. Vidékfejlesztés

- HALASi NORMA 2020 – terü-
letfejlesztési munkaprogram el-
készítésének ütemezése, párbe-
széd és fórum. (Stratégiai mun-
kacsoport megalakítása – Látó-
határ 2020)

III. K-unikum (hungarikum)

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

- Regiszter (kiállítás és kiadvány
szellemi, tárgyi, gasztronómiai
értékeinkről, pl. Kiffer körte)

- Jeles napok (kalendárium,
mesterek, mesterségek tára)

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

IV. Díjak, pályázatok

Redemptio emlékérem (Nádor-
díj) kiadása (május 6. – telepü-
lések, egyének kiemelkedő ha-
gyományőrző tevékenysége, je-
lölés alapján az alsó-kiskunság-
ból.)

STÁDIUM - PolgÁrI hírlevél - 2013. ÁPrIlIS 3a haza MInDen előTT! – kölcSey ferenc

halasi borudvar 2013



A 2012-es esztendő kiemel-
kedő volt egyesületünk élet-
ében, amely az elvégzett fel-
adatok tekintetében mutat-
kozott meg leginkább. 

Szervezetünk az elmúlt esz-
tendőben öt gyermek és ifjú-
sági labdarúgótorna megszer-
vezésében vett részt a Szilády
rFC-vel együttműködésben,
továbbá örömmel segítettük –
szintén a focinál maradva – a
Sport az Esélyért Kiskunha-
lasi Egyesület hagyományos
kupájának megrendezését. E
rendezvények a térség szinte
összes települését érintették,
a kisiskolásoktól egészen az if-
jú korúakig. 

Továbbá egyes rendezvé-
nyeinken nagy örömmel lát-
tunk vendégül határon túli
csapatokat is. A Vári Szabó
István Szakközépiskolában

első alkalommal megrende-
zett Krampusz Kupa támoga-
tóiként pedig egy minden bi-
zonnyal sikeres kezdeményes
megszületésében vehettünk
részt. A sport mellett, alap-
szabályunkkal és egyben kül-
detésünkkel összhangban fi-
gyelmet fordítottunk a fiata-
lok szokásainak, életének he-
lyes mederben tartására, így
szintén boldogan és örömmel
álltunk a városunkban elő-
ször megrendezett 

Casting prevenciós nap
mellé, és segítettük a szerve-
zők munkáját. Fontosnak tar-
tottuk a nehéz sorsú, vagy ép-
pen beteg fiatalok támogatá-
sát, ezért ősszel immáron má-
sodik alkalommal szervez-
tünk egy egész délutános,
sporttal kiszínezett ruha- és
játékgyűjtési akciót a Bernáth
Kollégium lakói számára, il-

letve támogattuk a helyi
Fidelitas Csillaszóró akcióját,
amely során Karácsony előtt
sok-sok játékkal és könyvvel
tettük könnyebbé talán az
ünnepeket a Kórházban töltő
gyermekek életét. A tavalyi
évben eddigi munkánkat a
Nádor Klub Nádor-díjjal is-
merte el, mely mind közössé-
günk, mind pedig személye-
sen számomra is felemelő, s
egyben a további időszakra
nézve számtalan energiát fel-
szabadító érzés volt.

A 2013-as esztendőben cél-
jaink nem változtak, több si-
keres pályázat esetén azonban
a programjaink bővülhetnek
is. A január és március közöt-
ti időszakban összesen nyolc
hétvégét töltöttünk a Szilády
Buborékjában vagy a volt
áMK sportcsarnokában, s az
összes alkalommal számtalan
helyi, környékbeli vagy hatá-
ron túli fiatalnak szerveztünk
sportolási lehetőséget a zord
időjárás ellenére is. A tavasz
beköszöntével szeretnénk fa-
ültetési akciót szervezni és
legalább egy játszóteret meg-
szépíteni. A korábbi években
megrendezett, immáron talán
hagyományosnak nevezhető
programjainknak szeretnénk
idén is teret biztosítani. S vé-
gül az idei év egyik legna-
gyobb feladata. Egy elbírálás
alatt álló pályázatunk sikere
esetén a város központjában
szeretnénk felállítani egy kö-
zösségi teret, amely egyfelől a
fiatalok, másrészről a helyi ci-
vil szervezetek szolgálatában
állna.

FARKAS DÁNiEL ELNöK, 
KiSKUNHALASi iFJúSÁgi EgyESüLET

Kiskunhalasi ifjúsági Egyesület
Hivatalos cím: Kiskunhalas, Kossuth
utca 21. Telefon: (30) 474 4302
E-mail: farkasdaniel88@gmail.com
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a fiatalok szolgálatában

AMagyar garabonciás Szö-
vetség 1989 szeptemberé-

ben Nagykállóban alakult meg a
második nemzedék vezetésével,
azokkal a kiérlelt élménypedagó-
giai, szellemi törekvésekkel, ame-
lyet a rendszerváltás előképének
tekintünk. A Szövetség fontos
feladata volt, hogy helyt adjon a
gondolattalálkozásoknak, a ván-
dorlásoknak Hazánkban hatá-
ron innen és túl, mentorképzé-
seknek, ahol a jövő generációt
láttuk el eszközrendszerrel, mód-
szertani útmutatással.  

Sajnálatos, hogy 1994-től a
visszarendeződött, egziszten-

ciális ellenkultúra a polgári, civil
kezdeményezésünk lassú elsor-
vasztását jelentette (általános je-
lenséggé vált, pl. cserkészet, hon-
ismereti mozgalom stb.). A má-
sodik nemzedék mögül elfogyott
a társadalmi és pénzügyi támo-
gatás és érdeklődés, a népszerűvé
és könnyen elérhetővé vált euró-
atlanti hatások és a kapitalizáló-
dás háttérbe szorították a közös-
ségi érdekeket és a személyessé-
get. Az önzés és az egyéni érde-
kek kíméletlen érvényesítése mo-
rálisan is megtörte a nemzeti
egyetértést és a közjóba vetett bi-
zalmat.

2010után újra remény-
teljesen figyeljük a

társadalmi közérdeklődés átala-
kulását, a felelőtlen nemzetgaz-
dasági nyomorból kitörni igyeke-
ző erőfeszítéseket, és arra készü-
lünk, hogy a harmadik garabon-
ciás-olvasótáboros nemzedék
megújítja erőforrásainkat, és
hozzá tud járulni nemzetünk fel-
virágoztatásához. Mi készen ál-
lunk. 

www.garabonciasok.hu
A nyilatkozatot a Magyar garabonciás
Szövetség Országos választmányi
gyűlésén egyhangúlag elfogadta. Kiskun-
dorozsma, 2012. november 17. (részlet)
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az utolsó garabonciás
Írta: Krúdy Gyula

KRúDy gyULA mintegy két-
ezer-ötszáz novellát írt pályafu-
tása négy évtizede alatt. Ezek
java része újra meg újra megje-
lent gyűjteményes köteteiben.
Számos olyan elbeszélése akad
azonban, amelyik álmát alussza
egy-egy régi újság porladó lapja-
in. Olyan nehéz sorsú, mint az
itt újra közölt novella, talán
nincs még egy. Bármely váloga-
tás állandó darabja lehetett vol-
na, mégis mindenünnen kima-
radt az első megjelenése óta el-
telt több mint hetven év során.
(Még a Krúdy Életművet alapo-
san feldolgozó, gedényi-féle
bibliográfia sem tud a létezésé-
ről.) A mellőzés oka, hogy a no-
vella a Kosztolányi Dezső szer-
kesztette vérző Magyarország
című antológiában látott nyom-
dafestéket 1921-ben. Ebben a
harmadfélszáz oldalas, Magyar
írók Magyarország területéért
alcímet viselő kötetben Babits
Mihály, Tóth Árpád, gárdonyi
géza, Karinthy Frigyes és lite-
ratúránk többi jelese vallott ar-
ról, miként élte meg Trianon se-
bét, erkölcsi és lelki drámáját.
Ez lett a Krúdy-novella „bűne”,
ezért tűnt el majdnem örökre az
író munkásságából. (Kelecsényi
László)

Valamikor, midőn a ku-
tyák éjszaka veszettül

ugattak divatjamúlta falusi
házam körül és hirtelen el-
hallgattak, mintha megszé-
gyellték volna magukat, azt
gondoltam, most megy el a
kertek alatt Siska. Ha lakoda-
lomból jövő szánka csörgött
el lassacskán az ablakom
alatt, amelyen az utasok oly
mélyen aludtak, mint meg-
annyi behavazott Nepomu-
kiak, tudtam, hogy Siska vi-
gyáz a kasfarból a lovakra,
hogy árokba ne tévedjenek,
ugyancsak üldögélt a víg vá-
sárból hazafelé bóbiskolva ha-

ladó vásárosok ládái mögött.
Ha a nyugalmazott major, a
falu másik oldalán jókedvé-
ben éjjeli zenét rendelt magá-
nak vagy rosszkedvében pisz-
tollyal kilőtte a pipát az őszi
ködben ballagó parasztok szá-
jából, azt gondoltam ismét,
hogy néhány órával előbb
Siska járt erre, aki az őrnagy
levelére választ hozott a
Dunántúlról attól az asszony-
ságtól, akibe a régimódi férfiú
élete végéig szerelmes volt,
miután egyéb dolga nem volt.
Ha nyári reggeleken a rigók
úgy énekeltek, mint a dombé-
rozók, akik egy új nótáért az
éjszaka az ezüstkupakos szip-
kájukat hagyták Késő Fáni-
nál, bizonyosan tudtam, hogy
Siska ment át hajnalban a hí-
don. A hosszú szőrű fuvaros-
lovak, amelyek egykedvűen
jártak messzi lengyel városo-
kat és kőoszlopos fogadói ud-
varokat, mindig felvidámod-
tak, ha Siska a fülükbe súgott.
A Tiszánál a holdvilág elől
eresz alá bújt révészlegények
felébredtek, ha Siska a maga
nyelvén átkiáltott hozzájuk a
túlsó partról. Erdélyben, fe-
hérlő országutakon gyors já-
rása elhagyta a borvizes sze-
kereket, a Tátra alatt beko-
pogtatott magányos kasté-
lyokba és több újságot mon-
dott a házigazdának, ameny-
nyit a falusi postás hord, a
Bakonyban benyitogatott er-
dőszéli korcsmákba és az er-
dőzúgásban a csárdás nagyap-
járól beszélt hosszú történe-
tet. 

Siska vándorlegény volt,
talán mindenütt ismerték
Magyarországon. Ő maga azt
mondta örökös járás-kelésé-
ről, hogy egyszer igen fontos
levelet bíztak rá, amelyet tíz
esztendő óta nem tud kézbe-
síteni, mert nem találja a cím-
zettet. Néha – amint Siská-

nak kedve diktálta – egy igen
nagy úr bízta meg a levéllel a
bécsi piacon, amint ott bá-
mészkodott volna a Magyar-
országról jött komondorokra,
a kutyák ugattak és a nagyúr
szeme nedvesedett a köny-
nyektől. „Vidd el, fiam ezt a
levelet annak az asszonynak,
aki a gyermekünket nevelgeti
valahol Magyarországon.
Nem bánod meg.” Máskor,
ha őszi sarat kapart le a csiz-
májáról, gomolygó kárpáti
köd féstölgött száraz makkal
díszített kalapja alól, Siska
búsan dörzsölgette a kezét a

nedves fán bizonytalankodó
tűznél. „Sohase adhatom oda
a levelet annak, akinek írták.
régen meghalt az már a vára-
kozástól” – dörmögte. De so-
hase melegedett meg annyira
– még akkor sem, ha a major
cigányokért küldte és a nagy-
erejű Siska nemcsak a cim-
balmot, nagybőgőt vette a há-
tára a derékig érő hóban, ha-
nem a muzsikusokat is – hogy
megmondta volna: kinek ki-
től viszi a nagy fontosságú le-
velet. és ilyenformán herva-
tag férfiak, tavaszamúlt asszo-
nyok, akiknek valamely titok
(persze: szerelem) lappangott
régen letűnt életében: felreb-
bentek a sötét zugolyban el-
gondolkozásukból, ha a korán
beköszöntő őszi estéken Siska

keresztülhaladt a falun. De
megfeledkeztek kialvóban lé-
vő pipájukon szippantani
azok a faluvégi uraságok, akik
sárga újságpapirossal bera-
gasztott ablakaik mögött min-
dig fantasztikus örökségeket
vártak – hátha éppen erről
van szó a Siska levelében? De
várták a vándorlót azok az
őszi mezőként fakult leányok,
akik ritkuló, rövidülő hajukat
mind bánatosabban fésülget-
ték a tükör előtt – hátha
Csillag Anna üzeni meg a haj-
növesztés titkát a levélben?
Talán halottak is felültek ra-
vatalukon két vagy tíz gyertya
között, amikor Siska a faluba
érkezett, tán megjött a levél,
amelyet életükben hiába vár-
tak? 

Szívet hidegítő őszökön,
hancúrozó kedvű tavaszokon,
elnémultan kanyargó orszá-
gutakon, katzenjammeros
ócska fogadók környékén, be-
horpadt sírhalmú temetők
mellett így mendegélt Siska
sok esztendőn át. Haja és ba-
jusza megsárgult, megpirult,
mint a nagy fák levelei, kalap-
ja megfogyatkozott, mint a
félkerék a kerékjártók kapu-
ján, lábai a lőcshöz hasonlí-
tottak, amelybe annyit ka-
paszkodott, ha elfáradt, de
rongyos köpenyege nem nyí-
lott széjjel a titok felett, ame-
lyet rejtegetett. Hazugságok-
ból élő öregek egy pohár bor,
vagy néha már csak a temetés
kedvéért rokonaiknak légvá-
rakat építettek a Siska-féle le-
vélről, ajtó mellé ültetett
vénasszonyok holdas éjjele-
ken váratlanul megpillantgat-
ták álmukban azokat a piros
arcú, nagybajuszú leventéket,
akiket fiatalkoruk óta nem
láttak, elkártyázott életű,
zöldre kopott uraságok kisiet-
tek a kapun, hátha meghalt
valaki, kitől örökséget re-

krúDy gyUla

Simon M. Veronika festménye



STÁDIUM - PolgÁrI hírlevél - 2013. ÁPrIlIS6 ITT élneD, halnoD kell. – vöröSMarTy MIhÁly

ménylenek? Az örök, kiirtha-
tatlan reménység volt a ván-
dorlegény, haldoklók felsó-
hajtottak: „éppen itt volna az
ideje, hogy Siska megjöjjön a
levéllel!” 

Siska még egyszer vissza-
tért, amikor már azt hittem,
hogy többé soha sem látom.
Egy vasúti kocsiban találtam
meg, amely vagon azelőtt
marhákat szállított, falára
krétával vasutasok jelzései
közé lelkesen az volt írva:
Magyarország. Siska igen
nyomorult állapotban feküdt
sok más társával együtt a szal-
mán. Emberek, akik hegyeik-
ből, városaikból menekültek
az ellenség elől. gyermekek,
akik tágra nyitott szemmel
bámulták a rákosi pályaud-
vart. Asszonyok, akik hama-
rosan megtalálták a kutat,
ahol vizet meríthetnek, de
gyufájuk nem volt, amellyel
tüzet gyújthattak volna. A
vasúti kocsi tetején hó, ame-
lyet Kárpát vagy a Királyhágó
rázott rá szakállából emlékül.
Az arcok sötétek, mint a
fenyveserdő. Egy rákóczi
Ferenc fejű öregember, aki-
nek rongyos ködmönét egy
jóravaló hajdú sem venné
magára, a haldokló Siska fejé-
nél ült és arra biztatta, hogy
adná elő a levelet, amelyet rá-
bíztak. 

Siskát a hideg rázta. Ez az
utolsó láz, amelynek fagyossá-
ga elől az emberek szívesen
menekülnek a sírdomb hó-
bundája alá. A szeme félig ki-
fordult, mintha olyan messzi-
ségbe nézne, a múlt időbe,
hogy belát a föld alá ismerőse-
ihez. 

Az öreg földbirtokos csen-
desen káromkodott: 

– Mit akarsz a levéllel a
másvilágon, Siska? én talán
még hasznát vehetném az
örökségnek, amit rádbíztak. 

Siska a fejét csavarta. A
ködmönös öreg duzzogva el-
húzódott. 

Most egy viharvert, korán

nekiőszült férfi fogta meg
Siska gémberedett kezét. 

– Te sok földet bejártál,
ahol magyarok laknak. Felre-
pültél a Felvidékre, átkeltél
Erdélybe, átszöktél az ellen-
ség láncán. Talán a felesé-
gemtől való az a levél, aki

nem tudott elmenekülni az
ellenség elől? 

Siska nemet intett. 
Fakó asszony bújt elő ron-

gyokban, mint a szegénység
képmása. 

– Ember, légy magadbaszál-
ló. Tán férjem, mindenem,
kenyéradóm, életem fele bíz-
ta rád a levelet, midőn az el-
lenség elhurcolta a messzi
rabságba? Könyörülj rajtam.
Csak azt mondd, hogy él még,
és erőm lesz tovább várni. 

Egy kisfiú és egy kisleány
térdepelt a haldokló mellé. 

– Apánkat, anyánkat láttad
tán, vándor? Mi életünk vé-
géig imádkozunk a lelked üd-
vösségéért, ha hírt mondasz
róluk. 

– A vőlegényem? – sírt köz-
be egy ifjú szűz. – A fiam? –
rebegte egy félig vak asszony.
– Elveszett vagyonomról
tudsz talán? – reménykedett
egy tönkrement kereskedő. –
Hová lett a vármegye címere?
– dadogta egy őszbeborult fe-
jű, halovány férfiú. 

Siska felült a szalmán és
mind lejjebb ereszkedett a
szempillája. A menekültek
körülállották a vándorle-
gényt, akinek rongyos csizmá-
ján tapadt minden magyar or-
szágutak sara, ruháján a fol-

tok, mint Magyarország tér-
képén a megyék, kalapja mel-
lett havasi gyopár és ibolya. A
haldoklót körülvevő ember-
gyűrűn egy fiatal legény to-
longott át. 

Siska felnyitotta a szemét
és örömteljesen intett. A keb-
lére mutatott: 

– Itt van a menyasszonyod
levele – rebegte. – Azt írja,
hogy legyen bár ellenség éve-
kig a hegyeken és síkságokon,
hűsége meg nem törik: és
visszavár szíve minden dob-
banásával. Felébred bármily
sötét az éjjel, ha lépteket hall
az ablaka alatt, megismeri a
fehér galamb lehulló tollán a
te üzenetedet, meghallja a sü-
völtő szélben a te messzi só-
hajtásodat. Vár. 

Siska átadván az üzenetet,
mint aki dolgát jól végezte,
elballagott az árnyékvilágból. 

– A Felső-Tisza hullámai-
ban kékül a szeme, a válla fe-
hérsége szűz, mint a tátrai
csúcsok hava, a kezének ujjai
a szétváló magyar folyók, a

Kőrösök, a fogainak sövénye
a Királyhágó hegylánca, arca,
haja barna, mint a bánáti
föld, hangjában lágy furulya-
szó, amelyet északon hallani a
Szent János tüzei mellett, ér-
zelme mély, mint a Duna
Drégely romjai alatt, remény-
sége a csillag, amelyet mélázó
pásztorok látnak hegyeikről
messzi Magyarország felett
tündökölni; szájának méze
érmellék és Szerednye borá-
hoz hasonlatos, jókedve játé-
kos, mint a pisztráng a

Poprádban és búja, búbánata
halkan jön, mint az este
ereszkedik le a fénylő mára-
marosi havasokra. Az ország
szépe ő, felruházva mindazon
bájakkal, amelyekkel a költők
valaha Magyarországot ma-
gasztalták. Szívének nemessé-
ge végtelen, mint a búzater-
més, lelkének áhítata égbe
emelkedő, mint Lomnic he-
gye, jósága oly áldott, mint a
nyár a Duna völgyében. Ő ír-
ta neked a levelet, amelyben
azt üzeni, hogy szakadatlanul,
felejtés nélkül vár. Vár a
Tisza mellett, vár a Kárpát
alatt, jelen van Erdély ősi or-
szágutain, a Bánátban búzavi-
rág kékségével virít, Pozsony-
ban a harangok hangjában
maradt meg a szava, hogy
nyomban ráismerni. 

A fiatal legény keresztet ve-
tett. A vándorló elment
ugyan az élők sorából, de itt
maradt utolsó üzenete, mint
az örökös reménység, a holtig
tartó fogadalom, az álomban
sem elfelejthető jegyesi hű-
ség, amelytől elcsüggedt férfi-
ak feje az égnek emelkedik. 

Ez volt utolsó szereplése
Siskának, aki átjött a régi
Magyarországból, hogy végre
vallomást tegyen a levélről,
amelyet egész életében hor-
dozott északról délre, megál-
lás nélkül, de soha sem kellett
felbontani a levelet, mert ke-
leten és nyugaton is szabad
magyarok laktak. 

(HiTEL, 1992. 9. SZÁM.)

Képek: Zórád Ernő grafikusművész 
Krúdy-illusztrációi

***

KRúDy gyULA (Nyíregyháza,
1878. október 21. – Budapest, Óbuda,
1933. május 12.) író, hírlapíró, a mo-
dern magyar prózaírás kiváló mestere.
Krúdy gyula halálának 80. és születé-
sének 135. évfordulója alkalmából
gasztro-kulturális rendezvényekkel (ki-
állításokkal, színházi bemutatóval, iro-
dalmi és zenei estek) eseményekkel em-
lékezünk a Szindbád-történetek megal-
kotójára. (lásd. 11. oldal)



STÁDIUM - PolgÁrI hírlevél - 2013. ÁPrIlIS 7SzIrT a habok közT – hűSégeD MegÁlljon! – arany jÁnoS

Kiskunhalason a régi mezővá-
rosban és környezetében min-
dig fontos szerepe volt a ló-
nak, mint a mezőgazdaságban
nélkülözhetetlen igavonó há-
ziállatnak, és mint a hadvise-
lésben szükséges szállítóesz-
köznek. A város évszázado-
kon át volt a régió lovaséleté-
nek központja, melynek fény-
kora vitathatatlanul a
Határőrség Lovasiskolájával
lett teljes. A Lovasiskola a ló
és lovasképzésben, a katonai
lovas hagyományok ápolásá-
ban, a lovassportban, az után-
pótlás nevelésben nemzetközi
tekintetben is kiemelkedőt
ért el. A Lovasiskolában lét-
rehozott Határőr Dózsa SE az
egyetemes magyar és nemzet-
közi sportéletben a lovasszak-
ágban meghatározó szerepet
töltött be, mint nevelő és
mint sportrendezvényeket
szervező egyesület. A félév-
százados működése létrehozta
Kiskunhalason és környékén
azt a működő polarizált és
sokrétű lovaséletet, amely
megszűnését követően a tá-
volabbi jövőben is emberöltő-
nyikre határozza meg a régió
lovassportját és lovas kultúr-
áját.

A halasi lovaséletnek vitat-
hatatlan lendületet adott re-
gionális és országos vonatko-
zásban is az 1902-ben épülni
kezdő csendőr lovaslaktanya,
amely akkoron a város szélé-
nek számító üres területen, a
régi református temetőtől
északra, több hektáron foglalt
helyet. A Lovasiskola a ko-
rábbi katonai lovashagyomá-
nyokon, tapasztalatokon ki-
alakított, szigorúan a rendvé-
delmi feladatok szolgálati ló-
val történő ellátásának, és az
arra való felkészítésének cél-
jával jött létre. A Lovas-isko-
la, mint lovascsendőr kiképző
központ működött a második
világháború végéig, amelyben

minden feltétel megadatott a
ló és lovászképzéshez, hiszen
a legénységi épület mellett át-
tekinthető, célszerűen kiala-
kított, akár 100-150 ló igé-
nyes tartására is alkalmas is-
tálló sor létesült. A szabadté-
ren a lovak szabad mozgásá-
hoz elegendő teret, a külön-
böző katonai feladatok, gya-
korlatok végrehajtására pedig
lovardákat hoztak létre. A té-
li képzéshez pedig egy korsze-
rű, megfelelő belső térrel ren-
delkező fedett lovardát épí-
tettek. A második világhábo-
rút követően néhány éven át
a rendőrség kezelésében és
tulajdonában, a rendőrségi
lovasképzés bázisaként műkö-
dött, amelyben már ekkor
szerepet kapott a lovassport.
A rendőrség sportolóinak és
lovasainak Budapestre helye-
zése után 1949-1950-ben a
Határőrség Kiskunhalasi

Kerülete vette át a Lovasis-
kola épületeit, melyet 1953-ig
különböző tanfolyamok és
összevonások levezetésére
használt. A második világhá-
ború végétől 1950-ig a
Határőrség – mint Honvéd
Határvadász Csapatok köz-
vetlenül a honvédségi pótló-
telepekről kapta a lovas és ló
utánpótlást. 1950-ben a
Határvadász alakulatokat az
államvédelmi Hatóság köte-
lékébe helyezték, melynek
következtében a honvédségi
lovas és ló utánpótlás meg-
szűnt. Ebben az időszakban a
Határőrségnek kb. 2.000 db
lova volt, az őrsök és az őrs-

parancsnokok fő közlekedési
eszköze a ló és a lovas jármű
volt. Sürgető feladat lett e
fontos szolgálati ág utánpótlá-
sának biztosítása. így alakult
meg 1953 januárjában a
Határőr Lovasiskola, mely
közvetlenül a Határőrség
Országos Parancsnokság ál-
lategészségügyi Osztályának
alárendeltségébe került. A ki-
képző keretet a Határőrség
egységeinél és alegységeinél
válogatták össze olyan tiszt-
helyettesekből, akik a múlt-
ban huszárok voltak, illetve
olyan határőrökből, akik a
polgári életben lovakkal fog-
lalkoztak. A beindításhoz
szükséges lovakat részben a
Honvédség, részben a
rendőrség biztosította.

A Lovasiskolát az alábbi cé-
lok elérésére hozták létre: 1.
Biztosítsa a határőr végrehaj-
tó szolgálat részére szükséges
lovászokat és hajtókat. 2.
Képezze ki a szükséges hátas
és vonathámos lovakat. 3.
Biztosítsa a tiszti iskolák lo-
vaglás oktatását, hajtsa végre
a kerületek állategészségügyi
szolgálat vezetőinek és patko-
ló mestereinek továbbképzé-
sét. Szükség esetén tartson
patkoló kovács tanfolyamot.
4. A Lovasiskola törzse ve-
gyen részt a lovassportban.

1953 februárjában megkez-
dődtek a lovász és hajtó tan-
folyamok, melyek a 24-27 hó-
napos sorkatonai szolgálat
időszaka alatt 3 hónaposak
voltak, ezen időszak alatt kb.
3.000 fő lovászt és hajtót ké-
peztek ki a Lovasiskolán. A ló
és lovasképzéshez kitűnő te-
repadottságot nyújtott Kis-
kunhalas és környéke. A lo-
vardákon kívüli úgynevezett
terepgyakorlatokon éjszaka és
nappali időben különböző ka-
tonai, rendészeti jellegű fel-
adatokat oldottak meg a lo-

vas járőrök. Kiskunhalas kör-
nyezetében, akár a Tázlár-
Ládahomok, akár a pirtói
dombok, vagy a rekettye te-
rülete ideális színhelye lett a
gyakorlatozásoknak. A 70-es,
80-as években virágzott a
Lovasiskola és a szolgálati ló
alkalmazása a Határőrségnél,
amelynek központja a
Kiskunhalasi Lovasiskola
volt. A rendszerváltást köve-
tően, azonban egy korsze-
rűbb, az európai normákhoz
közelebb álló Határőrség for-
málása mellett döntött a kor-
mányzat, amely a sorozott ál-
lomány megszüntetésével és a
szolgálati lóállomány csök-
kentésével járt. A Határőrség
hivatásos állományra történő
átállásával a szolgálati ló al-
kalmazása fokozatosan leé-
pült, majd 1998-ban teljesen
ki is vonták a határőrizet
rendszeréből. A Lovasiskola
majd százéves tevékenysége
hivatalosan 2000. június 26-
án véget ért és jogutód nélkül
megszűnt. 

Erre az időszakra a fokoza-
tosan csökkenő lóállományt
és az egyéb lószerszámokat le-
selejtezték, illetve a még
hasznosíthatókat elárverez-
ték. A Lovasiskola épületei-
nek egy része ma a Határőr-
ség alapfeladatának ellátásá-
ban nyújtanak elhelyezési le-
hetőséget. A lovasképzéshez
használt építmények, mint a
csapat istállók, a bokszos is-
tállók, a fedeles és szabadtéri
lovardák jelenleg nem funkci-
onálnak, illetve egyes körle-
tekben tárolási feladatot lát-
nak el.

bM. határőr Dózsa
Sportegyesület

Az alapítás éve és körülmé-
nyei: A Kiskunhalasi BM.
Határőr Dózsa Sportegyesü-
letet a Határőrség Lovasis-

kiskunhalas, a lovasélet városa
Írta: Kovács Iván

Kiskunhalas Város Nagydíja
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kolájának parancsnoka kez-
deményezésére hozták létre.
Hirling József akkori parancs-
nok szorgalmazta és 1953-ban
megalakította az egyesületet.
A Lovasiskola abban az idő-
ben a határon szolgálatot tel-
jesítő lovasok és lovak képzé-
sét végezte. A sportegyesület
az első időkben ezekre a szol-
gálati lovakra és belovaglóik-
ra építkezve kezdte el a lovas-
sport művelését. Később a ta-
pasztalatszerzést követően
célirányos ló vásárlásokkal a
tehetséges fiatalok leigazolá-
sával, a kiskunhalasi diákok
bevonásával, valamint na-
gyon jó szakmai munkával az
ország legeredményesebb, a
válogatott gerincét alkotó lo-
vasegyesület lett. 

Az egyesület elnöke: Tuska
Pál nyugállományú határőr
őrnagy. A Dózsa SE-nek je-
lenleg 50 fő tagja van, akik
különböző szinteken képvise-
lik az egyesületben folyó lo-
vasszakágakat. A Határőr
Dózsa SE-ben mind a négy
szakágban képeztek lovaso-
kat, akik azokban országos
nemzetközi sikereket értek el.
A négy szakág: díjugratás, lo-
vastusa (military), fogathaj-
tás, távlovaglás. Díjugratás-
ban mind egyéni, mind csapat
kategóriában sorozatban
nyerte a felnőtt és korosztály-
os magyar bajnokságokat. A
magyar bajnoki címek, a kitű-
nő szakmai háttér sok halasi
lovasnak meghozta a magyar
válogatottságot. így Kiskun-
halasról rész vett Dózsás lovas
a római, Müncheni,
Moszkvai, Barcelonai és az
Atlantai olimpiákon. Egyéni
olimpiai szereplés terén a II.
Világháborút követően máig
a legnagyobb magyar sikert
tudhatja magáénak Suti
István, aki 1960-ban
rómában a díjugratásban 10.
helyezést ért el. A Határőr
Dózsa SE, mint a legnagyobb
hazai utánpótlás nevelő bázis
is jól vizsgázott, amelyet a
magyar bajnoki címek és vá-
logatottságok évtizedeken ke-

resztül bizonyítottak. Krizsán
János 1967-ben a Hollandiá-
ban rendezett Military Ifjú-
sági EB-n egyéniben ezüstér-
mes lett. Lovastusában fel-
nőtt és korosztályos magyar
bajnokságok sorát nyerték,
versenyzőik az olimpiai, világ-
bajnoki, európa bajnoki ese-
ményeken rendszeresen kép-
viselték a magyar és természe-
tesen a Dózsás színeket.
Fogathajtásban Szegedi
gábor majd két évtizeden át
a válogatott állandó tagja
volt, és csapatban Európa és
Világbajnoki címet is szerzett.
Távlovaglásban a klub lova-
sai állandó szereplői a magyar
bajnoki fordulóknak. 

A Hatátőr Dózsa SE nem
csupán a versenyzéssel, verse-
nyeztetéssel, de a versenyren-
dezéssel is magas fokon fog-
lalkozott. A Lovasiskola terü-
letén egy európai színvonalú
lovasversenyek rendezésére
alkalmas lovaspályát építet-
tek, amelyen 1968 óta ren-
deztek különböző szintű or-
szágos és nemzetközi verse-
nyeket. A nemzetközi díjug-
rató lovasverseny elnyerte a
CSIO minősítést is és Európa,
sőt a világ legjobb lovasai is
megfordultak a 3 napos május
elsejei megmérettetésen,
amelynek több tízezer nézője
volt akkoron. Az utolsó
XXXII. Merkbau Kupa
Nemzetközi Díjugrató Lovas-
versenyt 1998-ban rendezték.
A Lovasiskola 2000-ben tör-
tént bezárása után más felté-
telekkel, szerény körülmé-
nyek között, immár a bázis
szerv a Határőrség támogatá-
sa nélkül folytatta tevékeny-
ségét a klub. Elsősorban lo-
vastusában és díjugratásban
értek el hazai és nemzetközi
sikereket. Az év legjobb lo-
vastusa egyesülete címet
nyerték el 2000-ben és 2001
évben. Magyar Bajnoki címet

nyert Tuska Pál 2000-ben
Melittis nevű lovával, 2001-
ben pedig gábris nyergében
védte meg magyar bajnoki cí-
mét. A Magyar Ifjúsági
Bajnokságban, 2001-ben első
helyezést ért el ifj. Tuska Pál
Melittissel, harmadik helye-
zést ért Bakaity Vajk Bajna
nevű lovával. A két verseny-
ző tagja volt 2001-ben az
Ifjúsági Európa Bajnokságon
8. helyezést elért magyar csa-
patnak. A Tanintézeti Baj-
nokságban egyéniben Bakaity
Vajk Bajnával második,
ifj.Tuska Pál Melitissel har-
madik helyen végzett, míg
csapatban az első helyezést
szerezték meg. Díjugratásban
az általános Iskolás Bajnok-
ságban ifj. Tuska Pál Lampi-
onnal bajnoki címet nyert. A
Magyar Ifjúsági Bajnokságban
stílusban harmadik ifj. Tuska
Pál Lampionnal, Bakaity
Vajk pedig Bandita nyergé-
ben hetedik lett.

A Határőr Dózsa SE jelen-
leg több helyszínen, Kiskun-
halason és Pirtón végzi a lo-
vas szakmai feladatait, jobbá-
ra önerőből és szponzori tá-
mogatásokból. A sportolás
feltételeit komplex módon
Pirtón alakították ki, ahol
mindkét szakágban rendelke-
zésre állnak az alapvető felté-
telek. A munkába bekapcso-
lódott a II. világháborút kö-
vető időszak eddigi legered-
ményesebb magyar díjugrató
olimpikonja Suti István, aki
Sóstó melletti lovardájában
képzi a fiatal tehetséges díjug-
ratókat (Suti István az 1960-
ban rómában rendezett olim-
piai játékokon a díjugratás-
ban egyéni versenyszámban
10. helyezést ért el, amelyet
magyar színekben olimpián
azóta sem sikerült felülmúl-
ni). Az egyesület tagsága a fi-
atal lovak belovaglásával,
sportlovak felkészítésével

(kezdőtől-nehéz kategóriáig)
foglalkozik. Az egyesület ve-
zetése törekszik a lovassport
népszerűsítésére, a kezdő lo-
vasok rajtengedélyéhez szük-
séges vizsgafelkészítésének el-
végzésével biztosítja a fiatal
lovas utánpótlást, de a sport-
lovak képzésére is folyamato-
san figyelmet fordít a lovastu-
sa és a díjugrató szakágban.
Az ország számos lovas egye-
sületében versenyeznek egy-
kori kiváló, pályafutásukat a
Határőr Dózsa SE-ben kezdő
lovasok, mint például Sós
Attila, Sebők János, vagy
Fodor gábor.

A Határőr Dózsa SE 2003-
ban ünnepli fennállásának
50. évfordulóját. Az egyesület
több mint 40 éven át volt a
magyar lovassport fellegvára,
és bár manapság szerényebb
feltételek között, de méltó
módon képviseli a halasi lo-
vassportot a hazai és a nem-
zetközi porondon egyaránt. A
Dózsa SE 2002. január 26-i
közgyűlésén határozott az 50.
évforduló méltó megünneplé-
séről, amelynek kapcsán a
klub történetét könyvben kí-
vánják megjelentetni, és több
látványos rendezvénnyel em-
lékeztetni fogják a kiskunha-
lasi közönséget sikerekben
gazdag múltjukra. A Határ-
őrség Kiskunhalasi Igazgató-
ságának Igazgatója árvai
Ferenc határőr ezredes, mint
az egykori bázisszerv jelenlegi
parancsnoka, a közgyűlésen
minden segítségre és együtt-
működésre ígéretet tett, hi-
szen a Határőrség múltjához
szervesen hozzátartozott a lo-
vasszolgálat, és az azt előké-
szítő, felkészítő Lovasiskola.
A Határőr Dózsa SE, pedig a
magyar lovassport legkivá-
lóbb reprezentánsa volt évti-
zedekig és ez a Határőrség
múltjából kitörölhetetlen.

HALASi ALMANACH, 2000
- RÉSZLETEK -



képviselői levél
lezsák Sándor

részére

A múlt héten szóbahozott
halasi lovasközpont fejlesztési
elképzeléséről szóló háttérter-
vezést és szakmai leírást leve-
lemhez csatoltan átadom Ön-
nek. Az előkészített, pályázati
programba bevont fejlesztés
150 millió Ft támogatást is le-
hetővé tett volna, ha a helyi
és kormányzati politika sajá-
tos ellentmondásai miatt nem
hiusúlt volna meg a fejlesztési
pályázat benyújtása 2009
őszén. 

- Az egykori csendőr lovas-
laktanya 1912. évtől szolgálta
2000-ig a lovas határőrizet
személyi és tárgyi feltételeit,
illetve 1953-tól a BM Határőr
Dózsa SE megalakulásával az
évenként megrendezett, má-
jus eleji nemzetközi lovas díj-
ugrató rendezvényeket is.

- Kiskunhalas méltán ne-
vezhető a lovas hagyományok
központjának, részben a kis-
kunsági történelmi örökség-
nek, részben a csendőrség,
határőrség részéről 88 évig fo-
lyamatosan fenntartott lovas-
központ kiképzési feladellátá-
sa miatt. Tény azonban az is,
hogy a város ebben a feladat-
ellátásban tevőlegesen és szá-
mottevően sohasem vett
részt, tulajdonképpen a min-
denkori kormányzat gondos-
kodott 2000-ig a lovaslakta-
nya fenntartásáról. Amikor ez
a feladat átszervezésre került,
a hagyományőrző sportágazati
tevékenység is megszűnt, sőt
a helyét elfoglalni kívánó he-
lyi amatőr lovasok törekvései
is sorra elhaltak a városi és
mecénási támogatások elma-
radásával. 

- A versenypálya egy része
2003-tól átkerült városi tulaj-

donba, de a laktanya egésze
ezáltal megosztotttá vált, az
egységes lovasszakmai fel-
adatellátásra alkalmatlanná
vált, mert pl. az épületek, a
fedett lovarda és jelentős bel-
terület kezelése megmaradt a
BM feladatának. Ebből is kö-
vetkeztek olyan szakmai meg-

állapítások, hogy a jelenlegi
megosztott, felemás helyzet-
ben, a lovaspálya és a melegí-
tőpályák, istállók együttese
nem alkalmas arra, hogy lo-
vasközponti szerepet lásson el
a térségünkben.

- A Nemzeti Lovas
Program szakmai célkitűzései,
valamint a romantikus szak-
mai emlékezet azonban azt
kívánja meg, hogy a helyi és
nemzeti értékteremtés része-
ként, a halasi lovasközpont

további sorsáról kezdődjenek
meg érdemi egyeztetések és
valóban fenntartható módon,
gondoljuk át közösen a lovas-
központ újjáélesztését.

- Véleményem szerint, a
halasi lovasközpont három
fontos programterületet érin-

tő fejlesztésbe vonható be: 1)
a díjugratás, mint olimpiai
sport szakmai feltételeinek ki-
alakítása; 2) oktatási köz-
pont; 3) szabadidős, lovas ha-
gyományőrzés, huszártábor.

- A halasi lovasközpont fel-
adatait akkor lehet elvégezni,
ha egységes ingatlan- és va-
gyonkezelés történik, illetve
egységes szakmai irányítás alá
kerül. Ennek részeként a je-
lenleg elkülönített BM állami
közvagyon és a városnak
2003-ban átadott önkor-

mányzati vagyon újra egyesí-
tése elkerülhetetlen, és létre
kellene hozni a Kiskunhalasi
Lovasközpont Alapítványt.

- A Kiskunhalasi Lovas-
központ Alapítvány egységes
vagyonkezelési és szakmai ve-
zetéssel az egykori csendőrsé-
gi főépületből szállodát, a le-
génységi épületből bentlaká-
sos képzési kollégiumot kiala-
kítva, a fedett lovarda, istál-
lók, bemelegítő lovaspályák
és versenypálya felújítását és
működtetését vállalhatja ma-
gára, kiemelt állami támoga-
tással, mint pl. Ludovika
Lovarda. Az előzetes szakmai
elvárások alapján, évente leg-
alább 10 országos és nemzet-
közi lovasverseny esetén len-
ne kifizetődő az intézmény.

- A lovasközpont jelenlegi
állapotáshoz mérten jelentős
állami támogatás és magántő-
ke bevonása is szükséges ah-
hoz, hogy a Nemzeti Lovas
Program célkitűzéseit meg le-
hessen valósítani Kiskunha-
lason, de Délmagyarországon
példanélküli lenne az intéz-
mény, amely jelentős vonze-
rőt is jelenthetne városunk-
nak és térségének.

Javaslom, hogy gondoljuk át
közösen a halasi lovasközpont
fejlesztési elképzeléseit, és mi-
előbb szülessenek meg olyan
döntések, amelyek elősegítik a
szakemberek részéről is elfo-
gadható lovasközpont kiépíté-
sét Kiskunhalason, amit nagy
örömmel és segítőkészen tá-
mogatok a jövőben is!

Kiskunhalas, 2012. május 10.

LUKÁCS LÁSZLÓ

ORSZÁggyűLÉSi KÉPviSELő

KiSKUNHALAS ÉS viDÉKE, 
ALSÓ-KiSKUNSÁg

(* Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke, a
Kincsem Nemzeti Lovasprogram fővédnöke) 

Kép: Szabó iván: Sportlovasnő, 1973
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a halasi lovasközpont jövője?

A csendőr laktanya a Kárpát utcában 1914-ben
Szakál Aurél: üdvözlet Kiskunhalasról (2000)
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AMrITA SHEr-gIL

India magyar származású festője
Amikor Új-Delhiben egy cso-
port indiai művésszel, újságí-
róval beszélgettem, egyikük
mint köztudomású tényt em-
lí-tette: „Amrita Sher-gil is fé-
lig magyar!“ Csodálkoztak,
hogy nevét sem hallottam, hi-
szen ő India gauguinje. 

„Az a szép utca, amelyen vé-
gighaladt, Sher-gilről van elne-
vezve“ mondták szemrehá-
nyóan. Ennek utána kell néz-
ni – határoztam el. 

Már csak egy napunk volt
Indiában, és tervem megvaló-
sítását nehezítette a 40 fokos
hőség, meg a minden délutá-
ni, kettőtől négyig tartó
áramszünet. Mégis két kísé-
rőmmel nekivágtunk, hogy
meglátogassuk a Modern Mű-
vészet Nemzeti galériáját. 

Egy fiatal művész várt ránk
a galéria kertjében, ő vezetett
a nyitott, kupolás előcsarno-
kon át egy ajtóig, melyre az
volt írva: Amrita Sher-gil. A
teremőr már nyitotta is. 

Lenyűgözve álltam meg. A
teremben mint-egy 30 fest-
mény; nagy, színdús vásznak
– mintha csak gauguin
Tahiti helyett Indiába tévedt
volna. De ez csak  az első be-
nyomás. Mert Sher-gil nem
gauguint hozta Indiába, bár a
nagy francia posztimpresszo-
nista hatása szembetűnő nála
– hanem az indiai festészetet
kapcsolta be az európai mű-
vészet áramkörébe. A neves
költő, Baldoon Dhingra mu-
tatja be őt a „Mai Indiai
Művészet Sorozat“ egyik kis
kötetében, s így jellemzi: 

„Olyan művészek, mint
Amrita Sher-gil, nem korunk
tükrei, hanem teleszkópok, me-
lyeken át a jövőt megláthatjuk.
ők csinálják a forradalmakat,
és ők hirdetik meg az azt követő
új békét... Amrita, aki önmagá-
ban egyesítette a Keletet és
Nyugatot... az új szellemi

egyensúly hírnöke volt Európa
és Ázsia között, új szintézis, egy
lépés a világművészet felé.“

Amrita Sher-gil Budapes-
ten született, 1913. január
30-án. Apja Sardar Umrao
Singh, annak a sikh kasztnak
volt a tagja, mely az indiai
társadalom merev rendjében
a katonákat szolgáltatta.
Magyar nőt vett feleségül.
1921-ben a család Indiában
telepedett le, Simla államban.
Elképzelhető a gyökeres  kör-
nyezetváltozás hatása a nyol-
céves kisleányra. Festői te-
hetsége korán megmutatko-
zott, és az alig tizenhat éves
lány Párizsban tanult tovább,
az école Nationale de Beaux
Arts-ban. Tizenkilenc éves
korában, 1932-ben megfes-
tette első önarcképét. A port-

réról élénk tekintetű, öntuda-
tos lány néz ránk. Amrita so-
ha nem ismert megalkuvást.
Húszéves volt, amikor a pári-
zsi festők Nagyszalonja kül-
tagjává választotta. 

Nagy karriert futhatott vol-
na be Európában, de ő úgy
határozott: visszatér Indiába,
1934-ben meg is tette.  A nép
közé ment, a legszegényebb
falvakba. Ekkor készültek
„Hegyi férfiak“ és „Hegyi asz-
szonyok“ című képei is. 1935-
ben már kiállításokat rendez-
tek műveiből India nagyobb
városaiban. A simlai Szépmű-
vészeti Társaság díjjal tüntet-
te ki, de ő visszautasította,
mert „nem akarta magát azo-
nosítani a divatos irányzattal,
mely kizárólag a mitológiából és
romantikából táplálkozik.“

A sors különös iróniája,
hogy nő létére szembeszegült
festőkollégáival, mert művei-
ket túl nőiesnek tartotta. A
bengáli festők valóban lírai
stílusban festettek, és ezt kö-
vetelte a közönség is. A nyu-
gati festőket India nem is-
merte, sem a művészvilág,
sem a közönség nem érdeklő-
dött a modern stílusok iránt.
A maradiakat felháborította,
hogy egy nő, méghozzá félig
idegen, veti el a megszokott
stílust. 

Ebben a „jelenkor gonosz-
ságát“ látták és agresszív fe-
minizmussal vádolták Sher-
gilt. De őt nem lehetett elté-
ríteni útjáról. 1936-ban kez-
dődött legtermékenyebb kor-
szaka. Legtöbb vászna 1937-
38-ban készült.

1938-ban visszatért Ma-
gyarországra és házasságot kö-
tött unokatestvérével, dr.
Egan Viktorral. 

1939-ben együtt utaztak
vissza Indiába. Lahoreban
halt meg, 1941-ben váratla-
nul. Huszonnyolc éves volt. 

B. HUNyADi DALMA

(NőK LAPJA, 1978. SZEPTEMBER 30.)
HALASi CÉH (1997/1)

* 

Kiskunhalas külön sziget
Amrita Sher-gil művészetében.
1938-ban vőlegénye, Egan
viktor itt katonáskodott, és a
hosszabb indiai tartózkodásról
érkező Amrita  a város forgata-
gát vizsgálta, a heti vásárt, ahol
„a környék parasztjai színes né-
pi ruháikban igen festői képet
mutattak“. (id. Losonci Miklós:
Amrita Sher-gil művészetének
forrásai. Halasi Céh (1997.)

amrita Sher-gil: Magyar vásári jelenet (halasi piac, 1938)
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Honismereti határjárás X.Honismereti határjárás X.
Kiskunfélegyháza történelmi, közösségi értékei.

Alsó-kiskunsági határjárás és vendégség.

A Nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2013. május 31-én, pénteken 15 órától.

A márciusi hóvihar miatt elhalasztott utazásunk
kisbusszal történik. Indulás 15 órakor 

a kiskunhalasi ref. templom parkolójából. 

Vendégvárás: Kapus Krisztián polgármester

Határjárásunkra összesen 16 fő jelentkezhet!
Részvételi hozzájárulás: 2000 Ft/fő. 

Jelentkezés 2013. május 10-ig! 

Ügyfél telefon: 20/465-2300

lUkÁcS lÁSzló
bács-Kiskun megye 8. számú választókerület megválasztott 

országgyűlési képviselőjének fogadóórái, elérhetőségei.

balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kunfehértó, Kiskunhalas, 
Kisszállás, Szank, Tázlár, Tompa, Pirtó, Zsana

ORSZÁggyűLÉSi KÉPviSELői iRODA
Kiskunhalas, Bethlen tér 1. (Filmszínház mellett) Mobil: 20/465-2300

Fogadóórák: külön időpont egyeztetés alapján.

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

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

A felmerülő közérdekű kérdésekre, javaslatokra írásban is válaszolok!

ARADSZKy MONTiKA, vK. MUNKATÁRS

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

MAgyAr LAKOMáK (ELŐzETES)

krúdy-est a Sóstó csárdában
„…A külországokról csak a ké-
peslapokban olvasott, mert azt
tartotta, hogy úriember ne men-
jen idegenbe, ahol gyanúsak a
borok, ismeretlen összetétellel ké-
szülnek az étkek, s érthetetlen
nyelven hazudnak a nők…”

(Márai Sándor: 
Szindbád hazamegy)

KrÚDy művészetében nagy
hangsúlyt kapnak a kulináris
élvezetek. Az író egészen kirí-
vó életet élt: este hét órakor
ébredt, majd nyolckor regge-
lizett a New york kávéház-
ban. Innen egyenesen a
Tabánba sétált, ahonnan haj-
nali 3–4 óráig haza sem in-
dult. Ez a tabáni kocsma volt
a törzshelye, ahol mindig ba-
rátai és hívei várták. Krúdy itt
csakis pörköltet evett fehér
kenyérbéllel és ehhez vörös-
bort ivott. Az asztalnál sosem
beszélt sem az irodalomról,
sem a politikáról vagy a mű-
vészetekről – csakis a nőkről
volt hajlandó társalogni.
Krúdy novelláiban egy olyan
kort fest le, amelyben az éte-
lek értékesnek számítottak, és
azok elkészítésére, valamint
elfogyasztására elegendő időt
szántak.

Habár ő maga sosem vetett
papírra önmagában semmi
ilyesmit, számos receptet és

szakácskönyvet tulajdoníta-
nak az írónak, aki ínyencként
fél mondattal is képes volt
éhséget és szomjúságot kelte-
ni. Úgy tartják, hogy ezt egyik
ősének köszönheti, aki itáliai
szakácsként Beatrix királyné
kíséretében érkezett a királyi
udvarba.

Több novellája is a konyhai
örömöket helyezi előtérbe,
ilyen mű az Újházi levese,
amely Újházi Edének, a 19.
századi színésznek és a róla el-
nevezett levesnek állít emlé-
ket. Ide tartoznak még A bé-
csi csonthús legendája és A
rákleves című irományai is.

Krúdy gyula, aki igazi
ínyenc volt, regényeiben is
nagy figyelmet szentel étel-
nek-italnak, s utánozhatatlan
hangulatot varázsolva, tű-
nődve elmélkedik a különbö-
ző fogások élvezetéről. Az író
a rácponty, marha- és köröm-
pörkölt mellett a tányérhúsok
(főtt marhahús) nagy kedve-
lője volt. 

(Készítette: gebri Máté, 

Beke Zoltán, Nyíregyháza, 2012)

A 80 esztendeje elhunyt,
135 esztendeje született
Krúdy gyula tiszteletére a
ínyenc kultúr-vacsorát rende-
zünk irodalmi és művészeti
programokkal.

a nÁDor klUb Meghívja

önT a „Magyar lakoMÁk”
renDezvénySorozaT

MÁSoDIk PrograMjÁra

2013. okTóber 19-én, 
SzoMbaTon 19 órÁra

a kISkUnhalaSI

SóSTó cSÁrDÁba! 

Ez alkalomból hódolhatunk
a híres magyar ételek és a tisz-
tító-mámorító bor iránti vá-
gyunknak, és fejet hajthatunk
a magyar irodalom 80 éve el-
hunyt, és 135 éve született ro-
mantikus-mágikus-realista
írójának, a pesti fürdők,
macskaköves óbudai utcák,
kávéházak, éttermek, és ele-
gáns hölgyek jó ismerőjének:
Krúdy gyulának…

Az „utolsó gavallér“ ínyenc
kultúr-vacsora  fogásai:  teper-
tős pogácsa Krúdy-recept alap-

ján ~ Húsleves előírt velős-
csonttal, pirítóssal ~ Csárda
pörkölt ~ Borjúdió Krúdy-
módra vagy Rácponty ~
Kemencés házirétes ~ Kiffer-
körte pálinka ~ világos vagy
Barna ser ~ Négyféle kiskun-
sági bor és Baka-féle szikvíz.

VENDéGEINK: 

Délikert Színház (Szeged), 
Székely Tibor és népzenésztársai. 

Az est háziura: Gerner Csaba szín-
művész. Fővédnök: Lukács László

országgyűlési képviselő.

Asztalfoglalás: személyesen és elő-
vételben a Sóstó Csárdában szep-
tember 1-től október 1-ig lehetséges,
illetve a hirdetményekben megadott
címeken és értékben. A belépők sor-
száma alapján az est folyamán ki-
sorsolunk 5 jegyet, amelyek ajándék
Krúdy-kötetet valamint halasi taxi-
utalványt érnek. A belépőjegyeket
asztaltársaságok részére ajánlott
megvásárolni, és a Sóstó Csárda
XiX. századi nagytermében helyre-
szólóan. A változtatás jogát fenn-
tartjuk!

ToVábbI INFoRMáCIóK: 
vashatos@mailbox.hu

www.vashatos.hu
Telefon: 20/465-2300



hősök napja. A KDNP
Kiskunhalasi Szervezete
megemlékezést rendez
2013. május 26-án, vasár-
nap 11:15 órakor az I. vi-
lágháborús hősi emlékmű-
nél. Minden megemléke-
zőt szeretettel hívunk!

*

A halasi Szépmíves céh
LXXX. honismereti ba-
rangolását rendezi meg a
Börzsönyben, 2013. június
1-2. között. A program so-
rán a börzsönyi kisvasutak
között gyalogos túrázást
jelent, kisinóci szálláshely-
lyel. További információk:
lukacslaszlo@hdsnet.hu

*

Trianon 1920. A Nem-
zeti Összetartozás Napja
alkalmából városi megem-
lékezést lesz a halasi or-
szágzászlónál, 2013. június
4-én,  kedden 16 órától. A
Közösségek Házában júni-
us 3-án, hétfőn este este 7
órától „Halottak napjától
virágvasárnapig" egyfelvo-
násos drámát, a Kanizsai
Udvari Kamara Színház
előadásában tekinthetjük
meg.

*

A STÁDiUM – polgári hírlevél
következő (13. szám) megjele-
nése: 2013. augusztus 1. A
programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk! Terjesztési informáci-
ók: 20/465-2300

STÁDIUM - PolgÁrI hírlevél - 2013. ÁPrIlIS12 Magyarnak lennI éleTSTílUST jelenT... – karÁcSony SÁnDor

Fürdő és vendéglő a Népszigeten másképpen Natkai szigeten, 
1910-es elkészülte után (Szakál Aurél: üdvözlet Kiskunhalasról, 2000)

SzENTMIHáLyI SzABó PéTEr

PolITIkaI abc
önrenDelkezéS

Azönrendelkezés (autonómia) fogalma egyidős a de-
mokráciával, s azt a jogot jelenti, hogy minden sza-

bad egyén és minden szabad egyénekből létrejött önkéntes
közösség külső kényszer és korlátozás nélkül rendelkezik
mindazzal, ami hatályos állami és nemzetközi törvényekkel
nem ellenkezik.

Az önmagukat kormányzó, államaikon belüli csoportok
illetve intézmények függetlensége és kezdeményezési, dön-
tési szabadsága évszázadok óta nemcsak jogi viták témája,
de gyakran forradalmi megmozdulások oka is volt. (...) Az
önrendelkezés fogalma mindig a többség és kisebbség vi-
szonyrendszerében jelenik meg és működik, s politikai, val-
lási, nyelvi, kulturális, etnikai autonómia minden többség
számára sorozatosan felvetődő probléma, míg az érintett ki-
sebbségek számára létkérdés.

Az önrendelkezés megoldatlan, s bennünket legközvetle-
nebbül érintő problémája a kollektív autonómia és ezzel
összefüggésben a területi önrendelkezés joga. Az önkényu-
ralmak jellenzője, hogy minden számukra elérhető eszköz-
zel, tehát erőszakkal is visszaszorítják, késleltetik és meg-
akadályozzák a kollektív jogok elismerését és érvényesíté-
sét, és a kollektív jogok egyéni jogokra való redukálásával a
társadalom atomizálását, védtelen egyedekké való széttag-
lását készítik elő.

Minden társadalmi folyamatot az egyéni szabadságjogok-
ra visszavezető liberalizmus minden közösségi autonómia-
törekvés legveszélyesebb ellensége, éppen azért, mert nem a
létező viszonyokból indul ki. Az autonómia, az önrendelke-
zés a huszonegyedik század kulcsfogalma lesz, mert a globá-
lis diktatúrát csak a globális autonómia, az alulról szervező-
dő természetes közösségek együttműködése ellensúlyozhat-
ja. Az egymással egyetértő közösségek autonómiája, a saját-
magukat meghatározó közösségek önrendekezése jelenti a
jövőt. Az állam úgy hal el, ahogy egykor felépült: a görög
városállamokban. - részlet - (Windsor Kiadó, 1996)

nÁDor klUb
az alSó-kISkUnSÁg érTék- 
éS MérTékTarTó közöSSége.

kérjük, hogy TÁMogaSSa aDo-
MÁnyokkal célkITűzéSeInkeT!

AAKIKI MAGyARMAGyAR, , VELÜNKVELÜNK TARTTART!!
nadorklub@mailbox.hu

halaSI Téka
éRTéK- éS MéRTéKTARTó

ELőADáSoK KISKuNHALASoN

A Nádor Klub meghívja 
Önt és családtagjait
2013. április 25-én, 
csütörtökön 18 órára 

a Szilády áron Református
Gimnázium dísztermébe

A  s z a n k i  A  s z a n k i  
h o m o k v i l á gh o m o k v i l á g

címmel

raDvÁnSzkIné

Szabó MIkor éva
képtárvezető, valamint 
falk MIklóSné

ny. képtárvezető
Gy. Szabó béla Képtár, Szank 

előadására. bevezetőt tart 
besesek béla alpolgármester 

Szank történetéről.

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,

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

Ádám vasúti szakértő, Szentesi Zöldi
László író, újságíró (Magyar Hírlap),

Zombori Ottó csillagász.

GáRDoNyI GéZA SZÜLETéSéNEK 150. éVFoRDuLóJA ALKALMábóL

A Nádor Klub meghívja Önt a „Magyar lakomák” 
rendezvénysorozat első programjára 

2013. június 28-án, pénteken 19 órára 
a kiskunhalasi Sóstó Csárdába! 

gÁrDonyI-eSTgÁrDonyI-eST
A „Láthatatlan ember“ menüje.

Halvacsora, kemencés-kapros túrós lepénnyel.
A részletes programot és menürendet külön 

hirdetményekben tesszük közzé!

TOvÁBBi iNFORMÁCiÓK: 
vashatos@mailbox.hu, www.vashatos.hu, Telefon: 20/465-2300


