
AzÉletkÉpek című lapban „Forradalom vér nélkül“ cí-
men, 1848. március 19-én jelent meg Jókai Mór cikke,
melyben így írja le a március 15-i eseményeket. „A

mennydörgés azt mondja: le térdeidre, ember, az Isten beszél. A nép
szava is megdördűlt és mondá: Föl térdeidről, rabszolga, a nép beszél!
tartsátok tiszteletben e napot, melyen a nép szava először megszólalt.
Március 15-e az, írjátok föl szíveitekbe és el ne felejtsétek. A magyar
nemzet szabadsága e naptól kezdődik. A nemzet történetében ez volt
az epochalis nap. ezentúl minden nap új dicsőséget fog számotokra

hozni; a nép fölébredett, a nép követelte szá-
zadok óta megtagadott jogait, minek

láncait legközelebb találta. Március
15-én reggel a fővárosi fiatalság,
mely a józanabb pártnak neve-
zett töredék által ajánlott türel-
met és várakozást sérelmei
gyógyszeréül nem tartotta ele-
gendőnek, adandó reformlako-
mája fölött tanácskozni egybe-
gyülekezvén, ez alkalommal
Jókai Mór következő prokla-
mációt kiáltott ki ügyvédbará-
taihoz: „Testvéreim! A pilla-
nat, melyet élünk, komo-
lyabb teendőkre szólít fel
bennünket. Európa minden
népe halad és boldogul, ha-
ladnunk, boldogulnunk kell
nekünk is. Legyen béke, sza-
badság és egyetértés! Köve-
teljük jogainkat, melyet eddig

tőlünk elvontak, s kívánjuk,
hogy legyenek azok közösek min-

denkivel. Kívánjuk a sajtó szabad-
ságát, cenzúra eltörlését; felelős minisz-

tériumot Budapesten; évenkénti országgyűlést Pesten, és azt rög-
tön! Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben; kí-
vánjuk, hogy a nemzeti őrsereg rögtön fölállíttassék, védje hazá-
ját minden férfi, egyenruha ne legyen; közös teherviselést; úrbéri
viszonyok megbüntetését; esküdtszéket képviselet alapján, ma-
gunk választjuk bíráinkat magunk közül; nemzeti bankot, idegen
bankjegyeket nem akarunk elfogadni. A katonaság esküdjék meg
az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a kül-
földieket vigyék el tőlünk. A politikai státusfoglyok bocsáttassa-
nak szabadon. Unio Erdély és Magyarhon között! Ezen jogokat
követelni tartozik a nemzet s bízni önerejébe, s az igaz ügy iste-
nébe! Egyenlőség, szabadság, testvériség!“ proklamáció minden
egyes pontjait mennydörgő helyesléssel fogadta a nép, s kinyilatkozta-
tá, hogy azt saját manifesztumául fogadja el. (...)

illusztráció: hadtörténeti intézet és múzeum

Ady Endre

A Tűz Márciusa

Csámpás, konok netán ez a világ 
S végbe hanyatlik, kit annyian űztek, 
De élethittel én, üldözött haló, 
Március kofáira és szentjeire 
Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tűznek. 

Hadd halljék végre olyan magyar szava, 
Ki sohse félt, de most már nem is félhet, 
De kihez bús Hunnia szikjairól 
Sírjáig eljut, lázítva, bárhova, 
Gőgös grófi szó s piszkos szolgaének. 

Vesznem azért kell tán, mert magyar vagyok 
S terhére e föld száz Pontiusának 
S haldoklóan mégis elküldöm magam 
Boldogabb testvéreimnek síromon: 
Az új, jobb márciusi ifjuságnak. 

Testvéreim, nincs nemigaz szavatok 
S százszor többet merhettek, minthogy mertek. 
Békésebb, szebb, jobb, vidámabb, boldogabb 
Életre váltott jussa nem volt soha, 
Mint mai, bús, magyar, ifju embernek. 

Úgy nézzetek szét, hogy ma még semmi sincs, 
Csak majmolás, ál-úrság és gaz bírság 
S mégis, lám, ti vagytok a fiatalok 
S mégis, sír-mélyről látom sikeretek: 
Holnap talán könnyebb lesz a mártirság. 

Búsabb az ifjú magyarnál nem lehet, 
Mert él basák és buták közepette, 
Mert hiába lett acélból itt a szív, 
Szép emberszívként szikrázni ha akar: 
A honi rozsda megfogta, megette. 

De Tűz és Tűz, én ifju testvéreim, 
Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni: 
Az Élet szent okokból élni akar 
S ha Magyarországra dob ki valakit, 
annak százszorta inkább kell akarni. 

Életet és hitet üzen egy halott 
Nektek, fiatal, elhagyott testvérek, 
Az olvasztó Tüzet küldi a hamu 
S láng-óhaját, hogy ne csüggedjetek el: 
Március van s határtalan az Élet.

Polgári hírlevél — 15. szám — KisKunhalas, 2014. február
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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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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.)
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Szilády Áron Társaság
egykor Szilády Áron (1837-
1922) ref. lelkipásztor,  orien-
talista nyelvész és akadémi-
kus kedves jelmondata volt a
„patria est cara“, amit a „haza
drága“ kifejezéssel fordított és
életének fontos gondolatává
vált. az 1993-ban alakult
Társaság célja: Kiskunhalas
városához kötődő tekintélyes
személyiségek emlékének,
szellemi örökségének ápolása,
az általuk alkotott értékek
közkinccsé tétele; nemes esz-
méiknek és a nemzeti műve-
lődési hagyományoknak mél-
tó és példaadó képviselete.

a lokálpatrióta polgári
együttműködés, alakulása óta
eltelt 20 éve alatt jelentős
szerepet vállalt a polgári öna-
zonosság, a cívis kultúra ápo-
lásában, az 1863-ban alakult
halasi Polgári olvasókör szel-
lemi jogutódjaként.

a 2013. janár 10-én meg-
tartott közgyűlés tisztújítást is
tartott, melynek döntése,
hogy a következő 5 évben ki
vezesse a Társaságot, de a ké-
sőbbiekben az alapszabályt is
módosítani kell még. 

Elnök: Lukács László
Tagok: Dóka József, Palásti
Károly, dr. Bognárné Nagy
Éva, Szakál Aurél.

tiszteletbeli elnök: Bödecs pál

ÁllANDó 
ProGrAMoK 2014 

(szilády áron református
gimnázium díszterme)

1.Szilády Emlékkonferencia
(március 22., szombat)
tervezett előadók: dr. Győri l.
János középiskolai tanár, kuta-
tóintézeti vezető (református is-
kolarendszer); dr. Örsi Julianna
a néprajztudomány kandidátu-
sa és a túrkevei Finta Múzeum
igazgatója (Gyárfás Istvánról).
Megemlékezés néhai dr. Rupnik
János kórházi főorvosról (Dr.
Rupnik János, péterfy Sándor
utcai kórház, Baleseti központ,
Budapest). 2. Pro Iuventute
díjátadás (június 5., csütör-
tök). 3. Társasági legáció
(szeptember 6., szombat)
Kishegyes (bácsfeketehegy,
bácskossuthfalva). 4. Szilády
Tudományos Konferencia 

(november 8., szombat)
szilády áron 177 éve szüle-
tett. 5. Közgyűlés (2015. ja-
nuár 10., szombat)

az új elnökség január 16-
án – kibővített létszámmal –
megtárgyalta a Társaság előtt
álló feladatokat és elhatároz-
ta, hogy hírlevélben, illetve
önálló internetes honlap léte-
sítésével bővíti elérhetőségét.

lokálpatrióta társasági ese-
ményeket szervez a nádor
Klubbal közösen és részt vesz
a gimnáziumi esteken, illetve
a jubileumi rendezvényeken
(tekintettel a 350 éve indult
halasi református oktatásra).
évkönyvet, egyéb kiadványo-
kat is tervez megjelentetni, és
részt vesz a helyi értéktár ki-

alakításában. fontos célkitű-
zés, „Szilády Áron tudóstársai
körében” címmel, félmagas
dombormű (kőből) elhelyezé-
se a ref. imaház külső oldalfa-
lán, reményeink szerint 2015-
ben. Jótékonysági és hazafias
programok, pl. Polgári bál,
szeretetvacsorák, hangverse-
nyek mellett a régi halasi csa-
ládok, hírességek, elszárma-
zottak találkozóját is előkészí-
tik (2015. május 6. 270 éves a
redemptio. hány éves halas
városa? ea. dr. hatházi gábor
régész, történész).

a Péter Dénes Népfőiskola
újraindításával – külön támo-
gatásokat igényelve, szeret-
nénk a protestáns tudomá-
nyos és Művészeti Napokat
megrendezni halason (októ-
ber 31-november 8.).

fontosnak tartjuk a helyi
civil együttműködést, ezért a
Nádor klubbal, a thúry József
Alapítvánnyal és a pásztortűz
egyesülettel közösen is rendez-
nek helyi eseményeket, részt
szeretnénk venni országos pá-
lyázatokon és adományszerzé-
seken. (Grafika: Bodor Miklós)
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lukács lászló országgyűlési képviselő (2010 – 2014)

Képviselői számadás
„Az a kötelessége az ember-
nek, hogy a maga népének
szolgáljon.” kós károly (1883-1977)

a képviselői megbízatásom
kezdete óta Kiskunhalas és
körzetének közösségi érdekét
képviseltem a törvényhozás-
ban. számadásomban kitérek
arra, hogy kormánypárti poli-
tikusként az országos ügyek-
ben milyen szerepet vállal-
tam, valamint arra, hogy helyi
képviselőként mindvégig szü-
lőföldem szeretete és szolgála-
ta jelentette a legfontosabb
ügyeket, és ennek érdekében
folytatott párbeszéd a válasz-
tókerületben élőkkel. 

az elmúlt esztendőkben is
több száz választópolgár kere-
sett meg problémákkal, kéré-
sekkel, javaslatokkal. átla-
gosan heti 10 egyedi esetben,
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 fogadtam a
polgárokat a választókerületi
irodában, és minden héten
szerdán délelőttönként az or-
szággyűlési képviselői irodá-
ban. a személyes kapcsolat-
tartás mellett, titkáraim és a
vidéki kapcsolattartóim köz-
vetítésével számos személyes
látogatást, szemlét is tartot-
tam, és telefonon vagy írás-
ban is válaszoltam a feltett
kérdésekre.

a gyakori parlamenti ülése-
zés mellett folytatódott vi-
dékjárásom, 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, képvi-
selő-testületi ülések és fóru-
mok gyakori vendége voltam,
ahol előzetesen és közvetle-
nül tájékoztattam a törvény-
hozás aktuális ügyeiről a tele-
pülések megválasztott vezető-
it. Jónéhány önkormányzati
kérést továbbítottam a mi-
nisztériumok felé, és megol-
dást is jelentő válaszokat kap-
tam, pl. halasi tüzérlaktanya,
ipari park, szennyvíz és ivó-
vízberuházások, hulladéklera-
kó és kórházi projekt, telepü-
lésfinanszírozás ügyeit illető-
en. 

a legfontosabb problémák
közé tartoztak a rokkantellá-
táshoz kapcsolódó szabályozá-
sok, a nyugdíjkérdések, a me-
zőgazdaság aktuális problémái
(főleg a hatóságokkal és a ha-
talmas bürokráciával kapcso-
latosan), a vidékfejlesztési
ügyvitelek, a vízügyi társulá-
sokkal kapcsolatos felvetések,
a közmunkaprogram változá-
sa, a munkahelyteremtés le-
hetőségei, a beruházások tá-
mogatása, a hazai és az uniós
pályázatok részletei, az ivóvíz-
program és arzénmentesítés
témái stb.

Kiskunhalas és vidéke vá-
lasztókerületében, 2010 tava-
szán mindkét fordulóban
győztesen, 60,4 %-os támoga-
tással kerültem a magyar or-
szággyűlésbe. a törvényhozás
előkészítő munkáiban, mun-
kacsoportjaiban és a kulturá-
lis és sajtóbizottság, valamint
ellenőrző albizottságában vet-
tem részt. alapelvem volt,
hogy más az ellenzék részéről
„álláshalmozással” zaklatott
képviselőtársaimtól eltérően,
semmilyen más bizottsági
tisztséget nem vállaltam, a
szégyenletesen elárult halasi
polgármester-választás után a
helyi képviselői helyemről is
lemondtam Pajor Kálmán
(nemzeti fórum) javára.

alapítója vagyok a fidesz

képviselőcsoport tanyaügyi
Munkacsoportjának, amely el-
sősorban a tanyán élők hely-
zetét könnyítené meg a lea-
Der programban nem meg-
oldott törekvések támogatá-
sával. Célunk, hogy a tanyán
élők alapvető szükségletei (az
ivóvíz ellátás, a villamosítás, a
bekötő utak felújítása) meg-
oldottá váljanak a jövőben,
amelyet nagy sikerrel teljesí-
tettünk az elmúlt években.

a megfeszített törvényho-
zói munka során, amire az el-
múlt 20 évben még nem volt
példa, közel 900 törvényja-
vaslatot és 400 országgyűlési
határozatot fogadtunk el.
ezek közül a legfontosabba-
kat emelném ki:

1. Magyarország Alaptörvé-
nyének elfogadása.

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. 

az új alkotmány szerkeze-
tében is eltér az eddigitől. Öt
részből áll, melyek sorrendje a
következő: nemzeti hitval-
lás, alapvetés (államforma,
területi struktúra, jelképek,
ünnepek, európai integráció,
határon túl élő magyarok és
magyarországon élő nemzeti-
ségek), szabadság és felelős-
ség (alkotmányos alapjogok),
az állam (lásd az alkotmá-
nyos rendszernél), Különleges
jogrend (rendkívüli helyze-
tek).

a több mint kéttucatnyi
sarkalatos 2/3-os jogszabályt
kellett ehhez kapcsolódva
megvitatnunk, és szakmai 

A magyar országgyűlés ülésnapján, 2013 tavaszán
Forrás: origo.hu (internet)
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területtől függően vagy módo-
sítani, vagy az eddigit felváltó
törvényeket megalkotni.

2. Törvényhozói munkánk
legnagyobb figyelemmel kö-
vetett törvényei 

• nyugdíjreform és adós-
ságcsökkentő alappal, vala-
mint a szabad nyugdíjpénztár-
választás lebonyolításával
összefüggő törvény módosítá-
sa; • Új büntető Törvény-
könyv; • Új Ptk; • 2006 őszi
tömegoszlatásokkal összefüg-
gő ítéletek orvoslásáról; •
nemdohányzók védelméről
és a dohánytermékek fogyasz-
tásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló tv.
módosítás; • sajtószabadság-
ról és a médiatartalmak alap-
vető szabályairól szóló 2010.
évi Civ. tv. és a médiaszol-
gáltatásokról és a tömegkom-
munikációról szóló 2010. évi
ClXXXv. tv. módosítás; •
Települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásá-
ról szóló tv. módosítás; •
Közbeszerzésekről szóló tv.
módosítás; • nemzeti Köz-
nevelésről szóló tv; • nemze-
ti felsőoktatásról szóló tv; •
népegészségügyi termékadó-
ról; • Devizakölcsönök tör-
lesztési árfolyamának rögzíté-
séről és a lakóingatlanok
kényszer-értékesítésének
rendjéről szóló tv. módosítá-
sok; • otthonvédelemmel
kapcsolatos egyes törvények
módosítása; • uzsorával ösz-
szefüggő egyes törvények mó-
dosítása; • magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló
tv.; • munka Törvényköny-
ve; • Családok védelméről
szóló tv.; • országgyűlési
képviselők választásáról szóló
tv.; • magyar nemzeti bank-
ról és a Pszáf összevonásá-
ról szóló tv. • Kettős állam-
polgárság felgyorsítása a hatá-
ron túl élő magyarok részére
• választójogi törvény módo-
sítása • a közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXiX. tör-
vény módosításáról szóló tör-
vényjavaslat; • a magán-

nyugdíjpénztári befizetések-
hez kapcsolódó törvénymó-
dosításokról; • a fővárosi és
megyei kormányhivatalokról,

valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakítá-
sával és a területi integráció-
val összefüggő törvénymódo-
sításokról; • a nemzeti adó-
és vámhivatalról (nav) tör-
vényjavaslat; • a sajtósza-
badságról és a médiatartal-
mak alapvető szabályairól
szóló törvényjavaslat; • a bí-
róságok hatékony működését
és a bírósági eljárások gyorsí-
tását szolgáló egyes törvények
módosításáról szóló tör-vény-
javaslat; • földforgalmi tör-
vény; • rezsicsökkentésekkel
összefüggő törvénymódosítá-
sok; • a diktatúrákhoz kap-
csolódó utca- és térelnevezé-
sek megváltoztatásáról szóló
törvény; • Devizahitesekkel
kapcsolatos törvénymódosí-

tások; • Települési adósság-
átvállalásokkal kapcsolatos
törvénymódosítások; • Civil
törvény. stb. stb.

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 Kul-
turális alap (nKa) államilag
támogatott költségvetését. 

nagyon fontos törvénymó-

dosításoknál szólaltam fel a
parlamentben. az ún. „szűz-
beszédemet” a költségvetés
általános vitájában 2010. no-
vember 20-án mondtam el.
Kifejtettem, hogy a gazdasági
globalizáció működése és in-
tézményrendszere az elkövet-
kező években alaposan át fog
alakulni, mert a gazdasági, a
társadalmi, és az ökológiai
problémák ezt ki fogják kény-
szeríteni. 

a „médiaszolgáltatásokról
és a tömegkommunikációról”
szóló törvényjavaslat tárgya-
lásának általános vitájában
szólaltam fel december 2-án.
Különösen fontosnak látom a
törvényjavaslat mögött álló
elveket és érdekeket, illetve a
tartalmak szabályozása közül
a gyermekkorúak védelmét.
ugyanakkor legalább ennyire
lényeges elem a médiaszolgál-
tatások piaci viselkedésének
szabályozása. a törvény meg-
lévő, európában elfogadott
szabályozásokon alapul.

a Bethlen Gábor Alapról
szóló törvényjavaslattal kap-
csolatosan, a szülőföld ala-
pot felváltó pályázati rend-
szerrel kiszámítható, átlátha-
tó, ellenőrizhető forrásokhoz
juthatnak a határon túli nem-
zetépítő törekvések. a parla-
mentben a bethlen gábor
alap létrehozásáról szóló tör-
vényjavaslat kapcsán – mely-
nek semjén zsolt kormányfő-
helyettes volt az előterjesztője
– a Kulturális és sajtóbizott-
ság előadójaként ismertettem
álláspontunkat. ez a törvény
is hozzájárul a nemzet újra-
egyesítéséhez, és az egységes
Kárpát-medencei lelki, kultu-
rális és gazdasági térséghez
vezető út fontos eleme.

a Jászkun emléknap kap-
csán elmondott expozémban
arra hívtam fel a figyelmet,
hogy a jászkun hagyományok
jelenléte fontos kötődést je-
lent a térségben élők számára,
kitűnő példa arra, hogy össze-
fogással és kitartó munkával
elérhetők a kívánt célok, 

Becsei Zsolt (EU parlament), Lehóczki Ferenc polgármester (Soltvadkert)
társaságában átadjuk a Soltvadkert és Pirtó közötti kerékpárutat.

Forrás: tvhalas.hu (paprika tamás)

Font Sándor országgyűlési képviselő (Soltvadkert) társaságában 
bejelentjük a Bács-Kiskun megyei útfejlesztésket (2011)

Forrás: tvhalas.hu (paprika tamás)
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történetesen az 1745. május
6-án aláírt kiváltságlevél (re-
deptio) igazságot és szabadsá-
got adott a konok kunoknak
és jászoknak. az országgyűlési
határozat kimondja, hogy er-
ről a napról és a jászkunok
összetartozásáról minden év-
ben meg kell emlékezni, mi-
ként halason is tesszük a vá-
ros napjával.

3. Meghívásomra, az elmúlt
években számos magas ran-
gú vendég érkezett a térsé-
günkbe:

• schmitt Pál köztársasági
elnök felesége, makray Ka-
talin asszony a halasi Pető-in-
tézetbe látogatott; • semjén
zsolt miniszterelnök-helyet-
tes, a megyei kórházak finan-
szírozása ügyében tárgyalt
bács-Kiskun  megye ország-
gyűlési képviselőivel, polgár-
mestereivel és Kecskemét,
baja, Kiskunfélegyháza, Kalo-
csa és Kiskunhalas kórházi
vezetőivel.• bencsik János, a
nemzeti fejlesztési miniszté-
rium Klíma- és energiaügyek-
ért felelős államtitkára a
vállalkozók Klubjában jelen-
tette be a ii. széchenyi Ter-
ves támogatásokat. • hoff-
mann rózsa, az emberi
erőforrások minisztérium
oktatásért felelős államtitkár
harkakötönyben nyitotta
meg a tanévet. • Dr. völner
Pál, a nemzeti erőforrás
minisztérium infrastruktúrá-
ért felelős államtitkára 20 év
óta az első fejlesztési politikus
volt városunkban. és 20 év
után az első kormánytag, aki
a vasúti felújítás elindulásáról
bejelentést tett Kiskunhala-
son!  • font sándor, a Darf
elnöke és a mezőgazdasági
bizottság elnöke több alka-
lommal is vendégem volt, mi-
ként • bányai gábor, a bács-
Kiskun megyei Közgyűlés el-
nöke, illetve • dr. Kerényi
János, a bács-Kiskun megyei
Kormányhivatal kormánybí-
zottja is, ki helyben jelentette
be, hogy halas ismét járási
székhely lesz. • szócska

miklós, a nemzeti erőforrás
minisztérium egészségügyért
felelős államtitkára az álta-
lunk elindított, 3 milliárdos
kórházi pályázat teljesítését
erősítette meg. • lezsák

sándor, az országgyűlés alel-
nöke 56-os megemlékezésen
járt halason. • l. simon
lászló a Parlament Kulturális
és sajtóbizottságának elnöke,
majd államtitkár is vendégem
volt. • Pálffy istván, a parla-
ment Kulturális és sajtó
bizottságának alelnöke adta
át a nádor-díjat a múzeum-
ban, a város napján, majd
2013 szeptemberében dísz-
vendégünk volt a magyar
lakomák sorozat gárdonyi-
estjén. • Kovács József, az or-
szággyűlés egészségügyi bi-
zottságának elnöke vágta át a
nemzeti színű szalagot a hazai
tulajdonú kunfehértói gyógy-

szergyárban, • Czerván
györgy agrárállamtitkár 2013
május elején megnyitotta a
halasi borudvart és részt vett
a térség borászataival történt
találkozón, • Kalmár ferenc

képviselőtársam, az európai
Tanács kisebbségi bizottságá-
nak alelnöke, aki 2013. októ-
ber 23-án részt vett és ünnepi
beszédet mondott nemzeti
ünnepünkön.

4. Pest – Halas – 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 130
éves budapest-belgrád vasút-
vonal teljes felújítása, gyors-

vasúttá tétele. Tagja vagyok a
magyar-szerb iPu tagozat-
nak, ennek keretén belül két-
oldalú megbeszélésekre is sor
került a magyarországra akk-
reditált szerb nagykövettel és
számos tisztviselővel. völner
Pál, a nemzeti erőforrás
minisztérium infrastruktúrá-
ért felelős államtitkára kis-
kunhalasi látogatásakor
(2011. október 27.) megerősí-
tette a kormány ez irányú
szándékait és terveit, amit az
eu különféle döntéshozó
szervei is jóváhagytak, és a
közelmúltban a háromoldalú
kormányközi megállapodások
is megszülettek. Képviselői
időszakom legnagyobb sikere,
hogy a nagyon régóta várt fel-
újítás hamarosan megvalósul! 

5. Térségi támogatások 

a) 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 330 millió forintos pá-
lyázati támogatást nyertek a
vidékfejlesztési minisztérium
Tanyafejlesztési Programjából
az elmúlt 3 évben. részt vet-
tem a nemzeti vidékstratégia
kialakításában, véleményezé-
sében. a program olyan prob-
lémák megoldására nyújt tá-
mogatást, amelyekkel az el-
múlt évtizedekben szinte sen-
ki nem foglalkozott. Kiemelt
cél a tanyarendszer megújítá-
sa, valamint az ott élők hely-
zetének, gazdálkodásának tá-
mogatása. Térségünk jellem-
zően tanyás térség, és mindig
minden lehetséges plénum
előtt hangsúlyoztam a tanyás
térség gondjait, igyekeztem
felhívni a figyelmet arra, hogy
a lehetőségek szerint igyekez-
nünk kell könnyebbé és kom-
fortosabbá tennünk a tanyá-
kon élő polgáraink életét.

Jankovics Marcell elnök (NKA) társaságában 
a Halasi Téka előadássorozaton (2011)

Forrás: tvhalas.hu (paprika tamás)

L. Simon László kulturális államtitkárral a Csipkemúzeumban (2013) 
kiliti Zsuzsanna igazgatónővel és Szakál Aurél múzeumigazgatóval

Forrás: tvhalas.hu (paprika tamás)
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háromszázezer ember él ta-
nyán, így égető szükség van a
fejlesztésekre, hogy XXi. száza-
di körülmények között élhesse-
nek tanyán is az emberek.

b) A körzet településeinek for-
rásszerző sikerei:

az elmúlt évtizedben alig-
alig látott, 2011-ben megítélt
pályázati, részben normatív
össztámogatások a belügymi-
nisztériumtól jelentős segítség
volt a forráshiányok enyhíté-
se terén, amit számos egyezte-
tés előzött meg, és jól eső ér-
zés, hogy képviselői munkám
részeként segíthettem a tér-
ség önkormányzatait. 

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.

c) kormányzati együttműködés

régóta elmérgesedett vitá-
kat zártunk le azzal, hogy
sikonda és balatonakali tá-
borhelyeket ingyenes vagyon-
használatba adta a kormány-
zat halasnak. a halasi és já-
rási civil egyesületek, alapít-
ványok és szövetségek eddig
kb. 40 millió forint pályázati
forrást kaptak a nea-ból.
ugyancsak jelentős, hogy
Kiskunhalas és a járás telepü-
lései belügyminisztériumi
ÖnhiKi forrásokból több
mint 500 millió forintot kap-
tak az elmúlt években, ráadá-
sul, több lépésben, valameny-
nyi település, így Kiskunhalas
felhalmozott adósságának át-
vállalása is megtörtént. Kis-

kunhalas esetében kb. 4,4
milliárd forintos terhet jelen-
tett, amit a magyar kormány
átvállalt. Tállai andrással, a
belügyminisztérium államtit-
kárával többször is egyeztetet-
tem és megnyugtató vala-
mennyiünk számára, hogy az
önkormányzatok tehermen-
tes feladata marad a helyi gaz-
daságfejlesztés és munkahely-
teremtés, melynek lehetősé-

gét az adósságok teljes kon-
szolidációjával teremtette
meg 2014-re a magyar kor-
mányzat.

d) Rendkívüli ügyek

harkakötönyben – brassó
imre polgármester segélyhí-
vására – 2010 őszén közremű-
ködtem a katasztrófavédelem
megyei vezetésének bevoná-
sával, és beindíttattuk a
Dong-ér csatorna kikotrását a
vízügyesekkel, amely az új át-
kötő csatornák vizét levezette

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

6. Magyar áruk, értékek vé-
delme, marketingje

Térségünk, országunk egyik
kitörési lehetősége a hazai
termékek - belső - fogyasztá-
sának fellendítésében, a regi-
onális értékesítési csatornák
kiépítésében, új piacok meg-
találásában rejlik. ezért kie-
melt fontosságú a megszüle-
tett magyar termék törvény.
a hungarikum törvény kap-
csán - kézműipari remekünk -
a halasi Csipke is kiemelt sze-
rephez juthat, miként vala-

mennyi termékünk és érté-
künk. már 2011 januárjában
a kultúra napi rendezvé-
nyünk keretében sikeresen
bemutattuk térségünk hunga-
rikumaiból álló termékeket.
fontos célkitűzésem az alsó-
Kiskunság értékeinek megőr-
zése és népszerűsítése, ennek
részeként segítettem a tompai
Szent Anna templom felújítá-
sát. ugyancsak fontos célkitű-
zésem valósult meg azzal,
hogy piaccsarnokok épülhet-
tek és szépülhettek meg, a
kiffer körte pedig visszatérhe-
tett a nemzeti fajtajegyzékbe.

7. Társadalmi szerepvállalá-
sok

a) a Fidesz - Magyar polgári
Szövetség bács 08. választóke-
rületi elnökeként 2011. októ-
berében még újjászerveztem
és megerősítettem Kiskun-
halas és Kisszállás helyi fidesz
szervezeteit. Kiszélesítettem a
polgári együttműködést a szö-
vetséges szervezeteinkkel és a
civil vezetőkkel. az új válasz-
tókerületek kialakítása után,
2012 tavaszától csak a fidesz
és a KDnP halasi szervezeté-
nek egyszerű tagjaként veszek
részt a helyi közéletben.

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 Kiskunhala-
son és térségében figyelemre-
méltó kezdeményezései vol-
tak, melyek a magyar nemzeti
kultúra részeként is számotte-
vőnek tekinthetőek. az alsó-
kiskunsági nádor Klub kie-
melt jelentőséget tulajdonít a
szülőföld védelmének, a helyi
értékek megőrzése érdekében
határjárásaink során számba
vettük települési értékeinket.
a kéthavonta megjelenő
sTáDium polgári hírleve-
lünk értékőrző fóruma tevé-
kenységünknek. 

Pilvax - ünnepi program a Thorma János Múzeumban (2011)
Aradszky Montika munkatársam és Nagy ernő kollégiumigazgató társaságában

Forrás: tvhalas.hu (paprika tamás)

L. Simon László államtitkárral a kiskunmajsai 56-os múzeumban (2013)
Forrás: tvhalas.hu (paprika tamás)
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a nádor Klub a kiskunsági
értékőrzés szószólója, 2013
óta tagja a Kárpát-medencei
hungarikum klubok szövetsé-
gének. 2010 novemberében a
polgári együttműködés elnö-
kének választottak meg,
melynek tagjai között megta-
lálhatjuk a választókerülethez
tartozó települések polgári,
konzervatív értékrendet kép-
viselő vezetőit és aktív tagjait
mintegy 120 taggal. 

az érték- és mértéktartó
Halasi téka előadássorozat-
ban a nádor Klub elnökeként
a következő vendégeket hív-
tam meg: dr. lánczi András
egyetemi tanár, dr. kakuszi
péter irodalomtörténész, Czakó
Gábor író, dr. Hidán Csaba
történész, dr. Bogár lászló köz-
gazdász, 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, Gy. Szabó
Béláról emlékeztünk meg a
szanki képtár vezetőivel (Sz.
Mikor Márta és Falk Miklósné)
és Huth Gergely újságíró, a
pestiSrácok.hu kiadója.

c) 56-os emlékbizottság

már 1996 óta alapító tagja
vagyok az emlékbizottságnak,
a halasi sortűz áldozatainak
emlékére iker kopjafát állítot-
tunk, Nagy Szeder István kis-
gazda politikus, mérnök és
helytörténetíró emlékére mell-
szobrot avattunk 2011-ben
(lezsák Sándor országgyűlési
alelnök részvételével). 

a kiskunmajsai, az ország
egyetlen 56-os múzeumának
felújításában is vállaltam szere-
pet. l. Simon lászló, a kultúr-
áért felelős államtitkár személyes
közreműködésével elindított
felújítás közel 50 millió forin-
tos ráfordítással idén tavaszra
valósul meg. elősegítettem,
hogy 1956 emléke térségünk
számára példakép maradjon.

d) Szilády Áron társaság

idén január 10-én az 1991-
ben elgondolt, majd 1993-
ban megalakult szilády áron
Társaság elnökének válasz-
tott meg a szilády áron
református gimnázium dísz-
termében. a megtisztelő fel-
adat lehetőséget kínál arra,
hogy a lokálpatrióta, cívis ér-
tékrend mentén létező polgá-
ri együttműködés tovább erő-
södjön Kiskunhalason.

A 2010-ben, 35 pontban
meghirdetett vidékfejleszté-
si programom a következő-
képpen teljesült a fidesz-

KDNP-s kormányzati
ciklusban.

I. Kiemelt stratégiai
feladatok:

1) Kiskunhalas város északi
elkerülő útjának megépítése,

az 53-as főút városi szakaszá-
nak kiváltása, illetve a szerb
államhatárig történő felújítása.

Intézkedés: - A kormány 2011.
június 29-én megjelent rendele-
te alapján az 53-as főút több lé-
pésben, legkésőbb 2024-ig, tele-
pülési csomópontokat elkerülő
utakkal (Solt, kiskőrös, Solt-
vadkert, kiskunhalas) épülhet
meg. A nagyfelületű burkolati
javítás is megtörtént 2011-ben,
mintegy 600 millió Ft értékben.
A tompai körforgalomtól a
Szerb határig 2014 végéig meg-
történik a régóta tervezett teljes
felületű útfelújítás.

2) a budapest — Kelebia
(e9b) vasútvonal korszerűsí-
tése, fejlesztése.

Intézkedés: - kiemelt személyes
közbenjárásom alapján, vala-
mint Szerbia és Magyarország
kormánya között 2010 őszén

létrehozott együttműködési el-
vek figyelembevételével, a
teN-t páneurópai korridor-
ként számon tartott teheráru fő-
vonal teljes felújítása megkezdő-
dik 2014-től, mintegy 85%-os
európai uniós támogatással, ön-
részét érintően kínai tőkével.
Beruházási értéke: kb. 270 mil-
liárd forint. ennek helyi bejelen-
tése 2011. október 27-én már
megtörtént kiskunhalason, dr.
völner pál államtitkár részéről,
azóta pedig a kormányközi meg-
állapodások is létrejöttek. A
MÁv 150-es fővonalát három
ütemben újítják meg, 120
km/óra, majd 160 km/óra for-
galmi sebesség elérése érdeké-
ben, valamint dupla pályával,
amit az eu döntéshozói is jóvá-
hagytak. 

3) az m5 autópályához veze-
tő Kiskunhalas – Kiskunfél-
egyháza közút felújítása

Intézkedés: - A kormány külön
döntésére vár a kiemelt jelentő-
ségű útszakasz felújítása, tekin-
tettel arra, hogy 2012-ben a
kiskunfélegyháza – kiskunmaj-
sa útszakasz már felújításra ke-
rült, ehhez kapcsolódva szeret-
ném elérni, hogy a kiskunhalas
– kiskunmajsa útszakasz is mi-
hamarabb felújításra kerüljön,
várhatóan 2015-ben.

4) az m5 autópályához,
szeged felé átkötő zsanai út
felújítása

Intézkedés: - Még 2014 tava-
szán befejeződik kiskunhalas
bevezető 5,7 km-es útszakaszá-
nak megújítása, de a Soltvad-
kert – kiskunmajsa útvonal
megújítása is napirendre került
és a tervezési szakaszba lépett,
majd 2015-től megkezdődhet a
teljes útszakasz megújítása,
amely tázlár és Szank esetében
is fontos közlekedési fejlesztést
fog jelenteni.

II. Kiemelt fejlesztések: 

1) a halasi gyógyfürdő komp-
lett rekonstrukciója és fejlesz-
tése.

Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkárral és Font Sándorral 
együtt tartott sajtótájékoztatón a Budapest-Kelebia-Belgrád 
vasútfejlesztésről (2011) Forrás: tvhalas.hu (paprika tamás)

Kunfehértó pályázati támogatással megújult vízparti létesítményei (2012)
Forrás: tvhalas.hu (paprika tamás)



Megjegyzés: - A kiskunhalasi ön-
kormányzat egyelőre nem kezde-
ményezte a gyógyfürdő fejleszté-
séhez kapcsolódó tulajdonviszo-
nyok rendezését, valamint nincs
elfogadott fejlesztési programja.
korábban alpolgármesterként
(2006–2010) kezdeményeztem
a 2008. évben megvalósult 66
millió forintos beruházást.

1.1) fedett termálfürdő, ver-
senysport központ kialakítása
Kunfehértón, Kelebián sza-
badidő és sportközpont kiala-
kítása.

1.2) Tanuszoda felújítása
Tompán. magántőke bevo-
násával wellness központ
megépítése (redl-kastély).

1.3) zsanai és kisszállási sza-
badidőközpont létrehozása.

Megjegyzés: - kunfehértón a
strandfürdő korszerűsítése meg-
történt, csúszdával és családi fö-
vennyel. Más önkormányzatok
egyelőre nem pályázták meg az
Új Széchenyi terv támogatásait,
azok átcsoportosítását. Civil és
vállalkozói szereplőkkel a Redl-
kastély teljes felújítása mellett kö-
teleztem el magam. Szank és
kelebia esetében a BM sportköz-
ponti fejlesztését sikerült számot-
tevő támogatásban részesíteni.

2) bérlakás-, szociális lakás
program beindítása.

Intézkedés: - A kormányzati
programok elindultak, az Új
Széchenyi terv keretén belül
megjelentek a szükséges pályá-
zati kiírások. vissza nem téríten-
dő támogatást nyújtanak építés-
re, vásárlásra és felújításra.

3) agrárlogisztikai központ
kialakítása a volt halasi tüzér
laktanya 40 hektáros terüle-
tén.

Intézkedés: - A kiskunhalasi ön-
kormányzat 2007-től folyama-
tosan kezdeményezte a volt tü-
zér laktanya ingyenes tulajdon-
ba adását, mely ügyben, 2011
júniusában a vagyonkezelési ál-

lamtitkárságtól kértem és kap-
tam írásban tájékoztatást.
egyelőre a helyi önkormányzat
nem rendelkezik elfogadott
hasznosítási tervekkel.

3.1) vasúti terminál építése a
magyar-szerb határátkelő
mellett a kamionok vasúton
való szállításának megoldá-
sához (Kelebia, Kisszállás).

3.2) fedett piaccsarnokok
kiépítése balotaszálláson és
Kelebián.

Megjegyzés: - Az érintett önkor-
mányzatok IpA és regionális
pályázatokon kezdeményezték a
határmenti együttműködés erő-
sítését, pl. az ásotthalmi határ-
átkelő megnyitását magam is se-
gítettem, de a vasútvonal meg-
újításához kapcsolódó egyéb be-
ruházások előkészítése már el-
kezdődött. A tanyafejlesztési
programból kelebia és tompa
fedett piaccsarnoka 2014 tava-

szán megvalósulhat közel 50-50
millió forintos támogatással, mi-
ként jónéhány tanyavillamosítá-
si program is.

4) Központi rendelőintézet
megépítése Tompán, amely
tartalmazza az orvosi rendelő,
tűzoltóság, rendőrség és a
mentőállomás megépítését.

Megjegyzés: - A tompai önkor-
mányzat egyelőre nem kezdemé-
nyezte a rendelőintézet megépí-
tését, valamint a kormányzati
támogatások átcsoportosítását.

III. További fejlesztések:

1) sóstó üdülőterület és pihe-
nőpark fejlesztése.

Megjegyzés: - A kiskunhalasi
önkormányzat egyelőre nem
kezdeményezte a sóstói pihenő-
park fejlesztéséhez kapcsolódó

kormányzati támogatások át-
csoportosítását. ennek ellenére
figyelemmel kísértem a Sóstó ta-
nulmány elkészültét, valamint a
helyi vállalkozói üzemeltetés
erőfeszítéseit. Fontos lépés volt a
horgászat szabályozásáról szóló
törvény, amely egyrészt nyitott a
horgászok kezdeményezésére,
másrészt fontos keretszabályo-
kat jelent a horgászok számára.

2) Térségi sportközpont ki-
építése

Megjegyzés: - A kiskunhalasi
önkormányzat egyelőre nem
kezdeményezte a sportközpont
fejlesztéséhez kapcsolódó kor-
mányzati támogatások átcso-
portosítását. Az átadott tAO
támogatások jelentős mértékben
jelentek meg a helyi ver-
senysportban (foci, kézilabda),
kb. évente 100 millió forint ér-
tékben.

3) ivóvízellátás további fej-
lesztése a külterületen, az ivó-
víz körgyűrű további fejleszté-
se.

Intézkedés: - A kormányzati tá-
mogatások átcsoportosításának
köszönhetően, amit magam is
sürgettem, az ivóvízminőségi
program elindulhat térségünk-
ben, az arzénmentesítés prog-
ramja kb. 2015-ig lezárul, min-
tegy 1 milliárd Ft beruházás ke-
retén belül. A tanyafejlesztési
program keretén belül a külte-
rületek számottevő támogatás-
ban részesülhettek 2011-től
kezdődően, mintegy 6 millárd
forint keretösszeg terhére. 

4) Csatornázási programok
befejezése a térség minden te-
lepülésén.

Intézkedés: - kiskunhalas,
kunfehértó, kelebia, kisszállás
és tompa esetében sikerült a
csatornázási támogatások, ön-
résztámogatások, igénylésének
elősegítése, melynek megfelelően
kb. 8 milliárd Ft-os, együttes
beruházás valósulhat meg térsé-
günkben.
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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

Szank pályázati támogatással megújult sportpálya létesítményei (2012)
Forrás: tvhalas.hu (paprika tamás)



IV. Közlekedés, 
helyi érdekű úthálózat:

1) a történelmi értékű
szentháromság tér, valamint a
szent imre utca–szabadkai út,
illetve a Kálvin tér felújítása. 

Megjegyzés: - A kiskunhalasi
önkormányzat egyelőre nem
kezdeményezte a belterületi és
külterületi utak fejlesztéséhez
kapcsolódó kormányzati támo-
gatások átcsoportosítását. Jelen-
tős változás történt azonban a
2009-ben kezdeményezett fő-
tér-rekonstrukcióra benyújtott
pályázat ügyében, mert a ko-
rábban nem támogatott pályá-
zat – visszalépés okán – ismét
előtérbe került, és a kormányzat
részéről feljánlott közel 1 milli-
árd forintos projekt 2014-ben
megvasósulhat Halason, amit
teljes mértékben támogattam.

2) a kopolyai út és a keceli út
bel- és külterületi szakasza-
inak felújítása.

2.1) Pirtó község bel- és kül-
területi útszakaszainak felújí-
tása, részben szegélykövezése.
2.2) harkakötöny, balota-
szállás, Kelebia bekötőútjai-
nak felújítása.
2.3) Kunfehértó és Kisszállás
közötti összekötő út megépí-
tése.
2.4) Tázlár–soltvadkert köz-
útvonal korszerűsítése, szank
– bócsa közútszakasz megépí-
tése.

Intézkedés: - Az érintett önkor-
mányzatok közül csak Harka-
kötöny, kelebia, Szank és pirtó
települések kezdeményezték a
belterületi és külterületi utak
fejlesztéséhez kapcsolódó kor-
mányzati támogatások átcso-
portosítását, melyek részben
vagy egészben meg is valósul-
hattak. A tázlár–Soltvadkert
útvonal tervezés alatt van, kb.
2015-ben megvalósul a Solt-
vadkert – kiskunmajsa útsza-
kasz felújítása.

3) a külterületen biztosítani
kell a folyamatos közlekedést,

külterületi útszakaszok felújí-
tása.

Intézkedés: - A tanyafejlesztési
program keretén belül lehetősé-
get kínálunk a külterületi tanya-
gazdaságok fejlesztéséhez, az út-
javításokhoz is 2011-től.
Számos önkormányzat földnye-

sőt nyert el, a közmunkaprog-
ram terhére kommunális eszkö-
zöket és gépeket. 

4) a belterületi földutak
megszüntetetése.
Megjegyzés: - A kiskunhalasi

önkormányzat egyelőre nem
kezdeményezte a belterületi föl-
dutak fejlesztéséhez kapcsolódó
kormányzati támogatások át-
csoportosítását.

5) Kerékpárutak fejlesztése
Megjegyzés: - A kormányzat
egyelőre a 53-as útszakaszhoz
kapcsolódó kerékpárút megújí-
tását támogatja, részben önkor-
mányzati és határon túli össze-
fogás keretének terhére. tompa
és Szabadka között – személyes
támogatásommal – elindult a

kerékpártút projekt előkészítése. 

V. Közbiztonság, rendészet:

1) a városi rendészet meg-
erősítése, hatékonyabb Köz-
terület-felügyelet, és mezőőr-
ség központi támogatással. 

Intézkedés: - A törvényhozási és
kormányzati döntések keretén
belül a polgárőrség és a helyi

rendőrség megerősítése megtör-
tént, a készenléti rendőrség köz-
ponti bázisán, kiskunhalason
140 fővel nőtt a szolgálati lét-
szám. A tűzoltóság bekerült az
országos katasztrófavédelmi
központ irányítása alá.

VI. Munkahelyek 
kialakítása, megőrzése:

1) az új telephely-engedélye-
zési eljárásokkal kapcsolatban
felmerülő vállalkozói problé-
mák sürgős áttekintése és a
megfelelő megoldások kiala-
kítása.

Intézkedés: - A törvényhozás
döntései alapján a kormányzati
programok elindultak, az Új
Széchenyi terv keretén belül
megjelentek a szükséges pályá-
zati kiírások. Jelentős térségi si-
kerek is születtek a helyi vállal-
kozások klaszteres, telephelyfej-
lesztési, új eszközök és technoló-
giák bevezetése stb. címen az el-
múlt két évben kiskunhalason,
kunfehértón, pirtón is. Bács-
kiskun megye 11 járása közül a
4. legtöbb támogatást ebben a
térségben sikerült elkönyvelni.

2) a közmunka program ki-
bővítése, a befektetéseket ösz-
tönző decentralizált kormány-
zati programok elindítása.

Intézkedés: - A kormányzati
Start-programok elindultak, és
az Új Széchenyi terv keretén
belül megjelentek a szükséges
pályázati kiírások. A közmun-
kaprogramokban munkát ka-
pott dolgozók azonban minden
településen jelentős munkát vé-
geznek el a köztereken.

3) agrár- és vidékfejlesztési
programok.

Intézkedés: - A kormányzati
programok elindultak, a Nem-
zeti vidékstratégia keretén belül
megjelentek a szükséges intézke-
dések, és a törvényhozásban is
kedvező helyzetbe hoztuk a helyi
termékek, hungarikumok érté-
kesítését és forgalmazását.
Számos sarkalatos törvényben
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Harkakötöny közmunka-programjának bemutatása Brassó Imre 
polgármester társaságában (2012) Forrás: tvhalas.hu (paprika tamás)

Kiskunhalasi Semmelweis Kórház megújítása (2013)
Fotó: paprika tamás
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rögzítettük a magyar föld, víz-
készlet védelmét, GMO-men-
tesség feltételeit. egyszerűsítet-
tük és elősegítettük helyi magyar
termékek piacra jutását, módo-
sítottuk a termelési és értékesíté-
si szabályokat. A kiffer körtét
pedig a Nemzeti Fajtajegyzékbe
sikerült felvetetni.

VII. Szociális és 
egészségügyi ágazat:

1. a Kiskunhalasi semmel-
weis Kórház fejlesztése.

Intézkedés: - A meghozott ága-
zati intézkedések következtében,
a 3,5 milliárd forintos kórház-
fejlesztés befejezés előtt áll, va-
lamint 2012. május 1-től állami
fenntartásba került a halasi
kórház. Az egyik legnagyobb be-
ruházás megvalósulását kiemel-
ten támogattam.

2) egészségvédelmi terv, csa-
ládbarát város program ágaza-
ti támogatása

Intézkedés: - A kormányzati
népegészségügyi programok el-
indultak, a szükséges törvény-
módosítások is megszülettek.

3) a cigányság felzárkóztatá-
sának elősegítése, saját szoci-
ális intézmény kiépítése

Intézkedés: - A kormányzati
programok elindultak, a szüksé-
ges törvénymódosítások is meg-
születtek. A nemzetiségi intéz-
mények esetében az országos ro-
mastratégia keretén belül bizto-
sított az intézményfenntartás.

4) bölcsőde építése Tompán

Megjegyzés: - Az önkormányzat
az elnyert támogatást nem vette
igénybe az önrész hiánya és a
várható tetemes fenntartási kia-
dások miatt. 

VIII. Kiskunhalas város
rangjának és elismerésének

érdekében:

1) Kiemelt versenysportok, a
halasi Csipke hungarikum

központi támogatása. Intézke-
dés: - A kormányzati támogatá-
sok keretén belül kiemelt szelle-
mi örökségvédelemben részesült
a Halasi Csipke, és mint hunga-
rikum is védett értékünk. több
kormányzati vendégem kezde-
ményezte a kormányzati proto-

koll listákra való bekerülését, és
írásbeli kérdésben is felvetettem
a kulturális államtitkárságnak. 

• a látvány csapat ver-
senysportok esetében jelentős
társasági adóátcsoportosítás
történt az utánpótlás-nevelés
részére, amellyel a helyi kézi-
labda és a labdarúgás után-
pótlás is élni tudott, a közvet-
len támogatásommal. 

• a lovasközpont fejlesztése
ügyében ágazati döntések
szükségesek. a korábban el-

készült lovaspálya fejlesztési
program ügyében számos tár-
gyalást folytattam le a lovas-
élet vezetőivel, valamint a
kormányzattal. kiskunhalas
tulajdonba kapta az egykori
Csendőrlaktanyát a fedeles lo-
vardával együtt. 

• kiffer körte állami fajtajegy-
zékbe vételével kapcsolatban
jelentős előrelépések történ-
tek, személyes közbenjárásom
alapján és több városmarke-
ting eseményt személyes tá-
mogatásommal segítettem
elő, pl. halasi és szüreti borud-
varok, kiskunhalas-Szabadka
kerékpártúra, operettgála, Fa-
zekas Mihály Általános iskola
névadója, focikupák, egyházi
rendezvények, sikeres intéz-
ményfejlesztési pályázatok,
számtalan jótékonysági ese-
mény, bál stb. 

• eredmény, hogy a Halas
Rádió sikeres frekvenciapá-
lyázaton vett részt és hiteles
közösségi hírszolgáltatóként
is megjelenik a térségben.

• Kitűnően sikerült a thorma
János nemzetközi vándorkiállítás,
melynek utolsó állomásaként –
Kecskemét, Kiskunhalas,
nagybánya, münchen, stutt-
gart és berlin után – érkezett a
magyar nemzeti galériába
2013-ban a Thorma-tárlat 125
darabja. Thorma János élet-
művét bemutató festménykiál-
lítást 2 évig szervezte a
Thorma-múzeum baráti köre
és 70 halasi jelenlétében nyi-
tott meg l. simon lászló, kul-
turális államtitkár budapesten.
Képviselőként hathatósan
közreműködtem a vándorkiál-
lítás létrejöttében és támogat-
tam a halasi múzeum épületé-
nek 120 milliós kibővítését is
2011-ben.

• a kiskunsági aranyforintot
(helyi pénz) kezelő gyárfás
istván alapítvány ügyében
Kiskunfélegyháza után Kis-
kunmajsa önkormányzata is
egyetértésben csatlakozva be-
lépett. félegyháza, majsa és
halas, a 3 kiskun járás 120
ezres történelmi régiója újra
fog éledni, mert a régiós közös
pénz kiválóan illeszkedik a
2014 és 2020 közötti térségi
gazdaságfejlesztési törekvések
összehangolásához. ez a több-
ször felhasználható utalvány
(a kiskunsági pénz) kézzel fog-
ható mértékben segítheti a
helyi gazdasági összefogást, a
megtermelt értékek és szolgál-
tatások lokálisan történő fel-
használását. ennek a gazdasá-
gi önvédelmen túlmenően je-
lentős marketing és idegenfor-
galmi kihatása is érvényesül-
het a következő években. 

a korántsem teljes körű, de
a teljességre törekvő összegzé-
sem megjelentetése alapján
nyugodt szívvel kijelenthe-
tem, hogy az elmúlt két évti-
zed egyik legsikeresebb
együttműködését tudtam 

Czerván György agrár államtitkárral a Csipkemúzeumban (2013)
Forrás: tvhalas.hu (paprika tamás)

Thorma János vándorkiállítás a Magyar Nemzeti Galériában (2013)
Forrás: tvhalas.hu (paprika tamás)
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létrehozni – külön köszönet
közvetlen munkatársaimnak
is: Aradszky Montikának és
kiss Sándornénak, valamint
paprika tamásnak – a válasz-
tókerület önkormányzati, vál-
lalkozói és civil képviselőivel,
melynek eredménye, hogy a
törvényhozásban, kormány-
zati intézkedésekben megjele-
nő nemzeti, keresztényde-
mokrata, polgári jobbközép
értékvállalás az alsó-Kis-
kunságban élők érdekében
(is) érvényesülhetett.

számtalan formában és té-
mában tartottam sajtótájé-
koztatókat, élőműsoros érté-
keléseket, beszámolókat és
interjúkat, amelyekért köszö-
netet mondok a térség újságí-
róinak és közreműködőinek.
az internetes tárhelyeken
(tvhalas.hu, lukacslaszlo.fi-
desz.hu, halasmedia.hu stb.)
megtalálhatók a régi és új
közlemények, cikkek tovább-
ra is, illetve a sTáDium polgá-
ri hírlevelünk korábbi számai-
ban, amelyek elérhetők és le-
tölthetők a www.vashatos.hu
honlapon.

Köszönetet mondok mind-
azoknak, akik választópolgár-
ként megtiszteltek a bizal-
munkkal és remélem, hogy
nem okoztam csalódást a szá-
mukra. Köszönöm családom
kitartását és türelmét, hogy a
közügyek látható és láthatat-
lan tényezőit elviselték ben-
nem és általam. 

nagyon remélem, hogy az
eddig elvégzett vidékfejlesztés
2014-től tovább folytadód-
hat, és a kibővített választó-
kerület érdekeit szolgálja.

bízom abban is, hogy sikeres
és boldog jövő előtt állunk,
amihez a magam részéről te-
vőlegesen is sikerült hozzájá-
rulnom.

megtapasztaltam azt is,
hogy a közéleti szerepvállalás
egyáltalán nem hálás feladat.
számtalan rosszakaratú, meg-
tévesztett és kiábrándult em-
berrel találkoztam, akik elke-
seredetten és kilátástalanul
élik életüket, és várják, hogy
helyettük mások oldják meg a
mindennapok problémáit. 

az ellenzék oldalán gyüle-
kezők jelentős része nem tud-

ja és nem is akarja megtudni,
hogy milyen erőfeszítések áll-
nak a magyar kormány, a par-
lament mögött, annak érde-
kében, hogy magyarország új-

ra erős és élhető ország le-
gyen. a józan és becsületes
emberek közül senki nem kí-
vánhatja, hogy a 2002-2010
között látott szocialista-libe-
rális ámokfutás legyen ha-
zánkban a következő évek-
ben. az ország elsőrendű ér-
deke, hogy a polgári kor-
mányzás folytatódhasson.

Tény, hogy 2014 tavaszától
már nem rám hárul majd an-
nak felelőssége, hogy az or-
szággyűlésben képviseljem
több tízezer ember érdekét.
mégis, magam is jól tudom,
hogy a közjó szolgálata lényé-
ben nem tisztségek, megbíza-
tások és pártok népszerű vagy
népszerűtlen szerepjátéka,
hanem tisztességes életprog-
ram: minden időkben. 

sokan megkérdezték már
és még többen gondolják,
hogy a következő években is
vállalok közéleti szereplést. a
jelenlegi fejlemények és tö-
rekvések kimenetelésről nem
tudok előre nyilatkozni, de
nem is szoktam tisztségekért
jelentkezni, mert számomra
sohasem volt különbség a ha-
za és a magyarság szolgálata
között. 

ha valamilyen nagyrabe-
csült közösség vagy személy
igényli az eddig megszerzett
szakmai és politikai tapaszta-
lataimat, a közjó érdekében
kifejtett munkámat, minden
bizonnyal meg fog találni, de
addig sem fogok tétlenkedni a
számomra elrendelt térrel és
idővel. 

ehhez tartottam magam az
elmúlt évtizedekben is, és
semmi okom nincs arra, hogy
ne így cselekedjek a követke-
ző időkben.  

egyedül Istené a dicsőség!

lUkÁCS lÁSZló

ORSZÁGGYŰlÉSI kÉpvISelŐ

BÁCS8vk. 2010-2014

A Nádor Klub határjáró csoportjával a tompai Szent Anna templom előtt
(2010) Forrás: tvhalas.hu (paprika tamás)

A Halas Táncegyüttes műsora a Halasi Borudvar színpadán (2013)
Forrás: tvhalas.hu (paprika tamás)

Dr. Horváth Tibor előadást tart Kiskunmajsán a Bocskai Koronáról
kapus krisztián kiskunfélegyházi polgármester, országgyűlési képviselő 

és Faludi tamás kiskunmajsai polgármester társaságában (2013)
Forrás: tvhalas.hu (paprika tamás)

LáTóHATár 2020
Meghívom a Nádor Klub tagjait a „Halasi Norma“ 

várospolitikai munkaprogram stratégiai munkacsoportjának
kibővített, de nem sajtónyilvános összejövetelére

2014. március 26-án, szerdán 17 órára
a Közösségek Házába.

TÉMAKÖr: VároSFEJLESZTÉS 2014–2020
Lukács László elnök (Nádor Klub) 

Kiskunhalas és vidéke országgyűlési képviselője



STÁDIUM - PolGÁrI HírlEVÉl - 2014. fEBrUÁr 13IMÁT Az ÉGBE CSAK SóHAJ VIHET. – rEVICzKy GyUlA

A halasi református templom 
halas legrégibb templomára
utal a szegedi ferenc-rendi
kolostor feljegyzése: „Csütör-
tök lászlót rablók meggyilkolták
1575-ben. eltemették a halasi
templom alá.” a templomokat
ekkoriban kerítés vette kerül,
s a kerítésen belül temető
volt. a templom pontos hely-
éről, nagyságáról, időközbeni
javításáról, ezideig biztos is-
meretünk nincs. 

feltételezésünk szerint azon
a helyen állt, ahol a mai temp-
lom is van, csak méretében ki-
sebb és építészetileg egysze-
rűbb formában. ezt erőssíti,
hogy már ismert és megbízha-
tó adatokat tudunk későbbi
templomokról, melyek ezen a
helyen épültek, álltak, bővül-
tek és újultak meg.

Tudjuk például, hogy
1643-ban a gyülekezet haran-
got öntetett eperjesen. a
Xvii. század második feléből
egyházi feljegyzések bizonyít-
ják a templom építését.
eszerint: „1667. szeptember 5-
én fejeződött be az építkezés a
mostani templomunk helyén.
Becsületes tegzes János uram
bíróságában.” ettől kezdve
(1669-től) folyamatosan ve-
zetik az anyakönyvi bejegy-
zést, nyilvántartást.

ez a kistemplom csak rövid
ideig felelt meg rendeltetésé-
nek. nem is lehetett szilárd
építmény, mert 1679-ben már
új templom építésére gyűjtést
indítottak. Pestisjárvány dúlt
ekkor a városban. a pusztító
betegség ellenére adakoztak a
hívek e nemes célra.

1699-ben el is készült a
templom, téglából, torony
nélkül. a tetejét fazsindellyel
fedték. a prédikáló széket, a
templomi padokat és a festett
deszkatáblákból álló mennye-
zetet komáromi asztalosok
készítették.

1702-1703. években fazsin-

dellyel fedett, vörösre mázolt
tornyot építettek a templom
nyugati, rét felöli végére. a
torony ott állhatott, ahol
most az orgona van, de ez
nem volt a templom része.

1742-ben a tornyot javít-
tatták, és emlékeztető irato-
kat helyeztek el a toronysisak
gömbjébe. ez a feljegyzés rész-
letes adatokat tartalmaz az
építkezésről. megtudjuk belő-
le, hogy a szükséges anyago-
kat Pestről 90 szekérrel szállí-
tották halasra az egyházta-
gok. ez a torony 1814-ig ál-
lott fenn.

ebből a korból származó
feljegyzésekből azt is megtud-
hatjuk, hogy a halasiak 1750-
ben harangot öntettek, 1751-
ben toronyórát készíttettek.

a lakosság számának növe-
kedése miatt ez az 1699-ben
épült templom szűknek bizo-
nyult. ezért új templomot
építettek 1771–72-ben. (bel-
világa: 18 öl hosszú, 7 öl 2 láb
széles, magassága 5 öl.) a to-
rony a régi helyén maradt.
ezen építkezésről emlékezik
meg a mai templomban a déli

bejárat felett elhelyezett latin
nyelvű emléktábla.

1772-ben, a mennyezetére
Kovács Péter és Csallyági
ferenc asztalosmesterek által
készített festett táblák kerül-
tek. 

a gyülekezet lélekszáma
rohamosan emelkedett,
1803-ban 6500 fő volt.
emiatt a templom ismét kicsi-
nek bizonyult. bővítés csak
kelet felé volt lehetséges.
mivel az 1790/91. évi XXvi.

tc. már megengedte, hogy a
protestáns templomokat és
tornyokat utcára is lehet épí-
teni, ezért a nyugati tornyot
lebontották, és helyette a ke-
leti végén építenek újat. az új
torony 1816-ban készül el,
úgy, hogy ezzel is bővül a
templom. (a toronyfedél
nem azonos a mostanival.)

ezután a régi templomot le-
bontották, mert 1818. év ta-
vaszán új templom építését
kezdték el, melyet 1823. no-
vember 23-án fejeztek be. a
szükséges téglát az egyház
maga égette, belenyomva sa-
ját jelét: h.r.e. (halasi
református egyház)

a kőműves munkát
schwörtz frigyes, az ácsmun-
kát brandtstädter János sze-
gedi mesterek végezték az ál-
taluk készített terv alapján.

1903–1904-ben készült a
jelenlegi magasított toronyte-
tő: Topán istvánné Dömötör
zsuzsánna és Topán imre
adakozásából. az elvégzett
bővítéseket a jelenlegi temp-
lomtető osztottságán is lát-
hatjuk.

a templom déli oldalán, kí-
vül a fal mellett egy nagy fe-
kete követ láthatunk. ez a
„szégyenkő”. erre a kőre állí-
tották vagy ültették – köz-
megvetésre – azokat, akiket
valamely vétekben bűnösnek
találtak. Pl.: vasárnap mun-
kát végez, lop, csal, házasság-
törő, parázna, hazudik, ká-
romkodik, felebarátját sérti,
szidalmazza… ez a büntetés-
forma 1792-ig állt fenn.

a három templomajtót
tomó Imre halasi asztalos ké-
szítette tölgyfából. figyelemre
méltó a keleti oldalon a
szilády áron utcai főbejáró
két rézkilincse, amelyek halat
(csík vagy csuka) ábrázolnak.

az ajtón belépve fehér falú,
egyszerű templombelső tárul
elénk. biztonságot, békét,

Bródi Mária grafikája

Bodor Miklós grafikája



nyugalmat sugároz a látvány.
balról (a déli oldalon) a gyö-
nyörű szószék és alatta a
„mózes-szék” köti le a figyel-
münket. Templomunk egyik
ékessége ez! ezt a művészi
szépségű és kivitelezésű szó-
széket 1821-ben Jaquitz nevű
pesti asztalos tervezte.

elkészítették: oberfrank
antal asztalos, molnár
mihály képfaragó, valamint
lieb antal aranyozó egri
mesterek. a hangvetőn és a
„mózes-széken” látható nap-
korongba vésett emberarc áb-
rázolás a János jelenések
könyve 21. rész 23-27 versére
utal.

a szószék mellett, a déli be-
járat fölötti falon két latin
nyelvű emléktábla hirdeti az
1772. és az 1823. évi építke-
zések emlékét.

az első szövege így hangzik
magyarul: „A Szentháromság
tiszteletére, felséges Mária
terézia és II. József római csá-
szár dicsőséges magyarországi
uralkodása alatt, a helvét hit-
valláson levő halasi tanács és
nép megnagyobbíttatta az 1772.
évben. Énekeljetek Jehovának,
kik álltok Isten tornáciban és la-
koztak Jeruzsálem falai között.
CXXXv. zsoltárból.” 

a második emléktábla szö-
vege: „Az 1790/91. évi
XXvI.tc. alapján vallásszabad-
ság visszaállítván, ezen temp-
lom megújíttatott, kibővíttetett,
és alapjától fogva új toronnyal
ékesíttetett, a református egyház
elöljáróinak gondoskodásából,
egyesült erővel a saját költségén.
Az ősök buzgóságához méltón,
az elődök példáját követve az
egy Istennek emelte a halasi
nép, 1823. évben.”

az 1818-as nagy építkezés
előkészítésének idején (1774-
től 1814-ig) az egyházközség
lelkésze, egyben a dunamellé-
ki egyházkerület püspöke
tormássy János, a főgondnok
pedig toóth János volt.
Tormássy püspök 1814-ben
elhunyt, az építkezést a helyé-

be meghívott kovács József
lelkész folytatta és fejezte be.

1848-ban Péter ferencné
Pető erzsébet csináltatta a
déli bejárattal szemben elhe-
lyezett keresztelő-medencét.

1883-ban szűcs ferenc
adományaként, márványból,
kehely formára díszesen kifa-
ragott úrasztala is készült, a
keresztelő-medence elé.

1845-ben készült az orgo-
na, bárány lajos orgonakészí-
tő mester munkája. a díszes
„házat” hozzá Tomó imre ha-
lasi asztalosmester készítette,
s a költségek nagy részét is ő
viselte. az orgona ma: 2 ma-
nualos, 20 regiszteres.

a templompadokat Ötvös
János pesti asztalos készítette.
a karzaton lévő padok halasi
asztalosok: munkácsi János,
Tomó imre, Csikós Kovács
sándor munkája.

1904-ben gál sándor és
gyúgel Kálmán helyi vállal-
kozók a toronyfedelet egy
magasabbra cserélték.

„templomunk hossza: 42 m,
szélessége: 14 m. A fal magas-
sága: 13 m 50 cm. A torony
csillaga pedig: 55 m 50 cm ma-
gasságból néz szét az alföldi sí-
kon.” a toronyban jelenleg
két harang van, amelyek
„fisz” és „a” hangon zenge-
nek.

a templomépítkezéseket –
különösen a török megszállás,
a nagy járványok és szegény-
ség idején – hitvalló őseink
összefogása, vallásukhoz való
ragaszkodása hozta létre.
isten segítségébe vetett hitük,
meggyőződésük erőt adott
nekik, és az Úr megáldotta ál-
dozatos munkájukat: házának
építését.

(Forrás: a kiskunhalasi reformá-
tus templomról készült gyülekezeti
összefoglaló nyomán)
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A kommunizmus A kommunizmus 
áldozatainak áldozatainak 
emléknapja emléknapja 

„Soha többé nem tűrjük el,
hogy ilyen történhessen 

velünk!”

az országgyűlés 2000. júni-
us 13-án elfogadott határo-
zatával minden év február
25-ét a Kommunizmus ál-
dozatainak emléknapjává
nyilvánította. 1947-ben ezen
a napon Kovács bélát, a
független Kisgazdapárt főtit-
kárát a megszálló szovjet ha-
tóságok jogellenesen letar-
tóztatták, majd a szovjet-
unióba hurcolták. a mentel-
mi jogától megfosztott képvi-
selő nyolc évet töltött börtö-
nökben és munkatáborok-
ban. Kovács béla 1959-ben,
51 évesen halt meg. 

bronzszobra ma mementó-
ként áll a Közigazgatási és
igazságügyi minisztérium
épülete és az országház kö-
zötti téren. letartóztatása az
első állomása volt annak az
eltervezett folyamatnak,
amely során a kommunista
párt az ellenszegülők kiikta-
tásával a totális egypárti dik-
tatúra kiépítése felé haladt. 

a képviselő önkényes fog-
vatartása a demokratikus jo-
gok lábbal tiprásának jelké-
pévé vált, amely a pártállami
rezsim majdnem fél évszáza-
dos uralmát jellemezte. sorsa
egyfajta típuspéldája lett
azoknak, akiket ma a kom-
munizmus áldozataiként
tarthatunk számon.

Idén is várjuk minden 
tagunkat február 25-én, 

kedden 17 órakor a Bethlen
Gábor téri ‘56-os emlék 
kopjafához gyertyákkal, 

mécsesekkel és virágokkal. 

Nádor-díj 2013
várjuk az Ön személyi javaslatát is, hogy akinek 2012/2013-ban
Kiskunhalason és térségében figyelemreméltó kezdeményezései
voltak − melyek a magyar nemzeti kultúra részeként is számot-
tevőnek tekinthetők − elismerésünkben részesülhessen. Kiemelt
jelentőséget tulajdonítunk szülőföldünk, kultúrtájunk sajátossá-
gaihoz köthető törekvések és elképzelések megvalósításának, ezért
kérjük, hogy indokolt javaslatát célkitűzéseinkkel összefüggésben
fogalmazza meg!

a díjat − a nádor Klub közgyűlésének döntése alapján −
várhatóan a redemptio napján tartandó ünnepi összejövetelen
adjuk át a Thorma János múzeumban, 2014. május 4-én. az elis-
merés tárgy- (aranyforint) és pénzdíjas. 

***
Az Ön által JAvASOlt személy vagy civil közösség nevét 

és indoklását a Nádor klub e-mail címére kell eljuttatni, 
legkésőbb 2014. március 31-ig. e-mail: nadorklub@mailbox.hu

Bertalan Gábor felvétele
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„egy malomban őrlünk!”

Lokálpatrióta klubestekLokálpatrióta klubestek
Tisztelettel meghívjuk Önt

2014. február 15-én, szombaton 18 órára 
a Végh-kúriába (Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 5.)

VENDÉGÜNK: 
dr. Nagy András sebész főorvos

(Kiskunhalasi Semmelweis Kórház)

Vendégünk kívánsága szerint, 
kedvenc itala, étele is terítékre kerülhet!

HáZIGAZDA: 
Lukács László elnök (Nádor Klub)

Kiskunhalas és vidéke országgyűlési képviselője

A belépés díjtalan!

a nádor Klub és a szilády áron Társaság új közösségi progra-
mot hirdet meg, elsősorban azok számára, akik szeretnék meg-
ismerni és megtisztelni halason és vidékén élő jeles polgárait,
szakmai értékeit, eredményeit, terveit, világlátását és kedvenc
elfoglaltságait. mindenkinek teljesítjük egy kívánságát, amivel
meglepjük a résztvevőket! Klubestjeinket általában minden
hónap idusán (kivéve: 2014. március) tartjuk meg!

információk: www.vashatos.hu
e-mail-1: nadorklub@mailbox.hu
e-mail-2: vashatos@mailbox.hu

Telefon: 20/465-2300

A következő klubestünket várhatóan A következő klubestünket várhatóan 
2014. április 15-én, kedden 18 órakor 2014. április 15-én, kedden 18 órakor 

rendezzük meg a Végh-kúriában!rendezzük meg a Végh-kúriában!

a magyar borhagyományok
népszerűsítése érdekében − a
korábban elkezdett és támo-
gatott programok mellett −
meghirdetjük a nádor Klub,
a halasi 48-as Kör és a halasi
szépmíves Céh tagjai és pár-
tolói számára nemzeti bortú-
ráinkat.

elszánt kiskunsági borvitézek
(honfiak és honleányok egya-
ránt) számára kínáljuk cso-
portos, kb. 2-3 asztaltársasá-
got alkotó vándorlásainkat a
Kárpát-medence történelmi
borvidékeire.

Jelképes, de a borvidéke-
inkhez tradicionálisan kap-
csolódó Miska-kancsónkat az
újra felfedezett régi magyar
őshonos szőlőfajtákból ké-
szült borokkal töltjük meg, pl.
góhér, furmint, hárslevelű,
balafánt, bakator, kövérszőlő,
ezerjó, kövidinka, kéknyelű,
juhfark, feketeleányka, po-
zsonyi fehér stb., de az új ne-
mesítésűekkel is megismer-
kednénk a jeles magyarorszá-
gi borászatok pincéiben, pl.
zenit, zefir, karát, zeusz, vul-
canus, rózsakő etc.

a borvitéz-kancsónkról jó
tudni, hogy szinte páratlanul
gazdag ősi hagyományunk
egyik csodálatos tárgya a – ré-
gebbi időkben még öltöztetett
– Miska-kancsó, melynek az
újabb korban az öltözetét (is)
színes kerámiából készítik, el-
sősorban a Közép-Tisza vidé-
kén található fazekasközpon-
tokban, pl. mezőcsáton.

a miska-kancsó használata
mellett bornaplót is vezetünk
majd, mert a magyar borvidé-
keket járva − a szőlészet és bo-
rászaton túlmutatóan − az élő
borhagyományok tapasztalata-
it is szeretnénk lejegyezni.

első borutunkat, 2014. áp-
rilis 12-én, szombaton tervez-
zük a reformkori borkultúrát
is gazdagon képviselő és meg-
tartó balaton-felvidéken.

miután itt három borvidék
is megtalálható egymás mel-
lett, majd többször is szeret-
nénk ide visszatérni, de ezút-
tal magyarország csodálatos
tanúhegyeihez kapcsolódó
borászatokat keressük fel, a
Badacsonyi borvidékhez kap-
csolódva, pl. Szent Antal pince
és Szatmári pincészet (Szigli-
get), Nyári Ödön pincéje
(Szent György-hegy, Szeremley
Birtok (Badacsony), kál-vIN
pince (Révfülöp). 

Érdeklődni és jelentkezni 
az ismert címeken lehet, 
legkésőbb március 15-ig.
Költségek: borkóstolók és
vendéglátás (szállás és

étkezés, kisbusszal), 
kb. 12 eFt/fő. 

a KárPáT-meDenCe borviDéKein

Magyar borvitézek



a Halasi Szépmíves Céh
tagjai, immár 12 éve folya-
matosan, 2014. március
15-én délután ismét meg-
rendezik az ünnepi bor-
kóstolást a soltvadkerti
frittmann Pincészetnél.
További információk az is-
mert címeken.

*
a Magyar lakomák III.,
2014. február elsejére ter-
vezett Weöres Sándor estje
sajnálatosan elmaradt. a
sorozat folytatásáról a ké-
sőbbiekben adunk részle-
tes tájékoztatást. 

*

Halas rádió - a bizalom
hangja a 92.9 mhz-en.
elérhető: www.halasra-
dio.hu Telefon: (77)-737-
797 6400 Kiskunhalas,
szilády áron u. 2. e-mail:
info@halasradio.hu

*
Hatvani zoltán középis-
kolás szavalóversenyre
kerül sor 2014. március 8-
án, szombaton 10 órától a
Csipkeházban.

*
A StÁDIUM – polgári hírlevél
következő (16. szám) megjele-
nése: 2014. április 1. A prog-
ramváltoztatás jogát fenntart-
juk! Az időszerű ünnepi prog-
ramokról külön értesítéseket
küldünk! terjesztési informáci-
ók: 20/465-2300
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Üdvözlet Kiskunhalasról 1907-ben
Szakál Aurél: Üdvözlet kiskunhalasról - kiskunhalasi képeslapok, 2000

szenTmihályi szabó PéTer

PolITIKAI ABC
DD E M A G ó G I AE M A G ó G I A

Ademagógia nagyhangú, hazug ígérgetés és az érzelmek,
szenvedélyek felelőtlen felszítása a tájékozatlan néptö-

megek megnyerésére, népcsalás, népámítás avagy bujtogatás
és lázítás – az idegen szavak és kifejezések szótára szerint.

a demagógia nemcsak politikai, de retorikai fogalom is:
szinte minden népszerűségre törekvő politikus használ de-
magóg, népámító fordulatokat, olyan kifejezéseket és csú-
szattásokat, melyek nyelvi és lélektani eszközökkel képesel
felkelteni a hallgatóságban az azonosulást, a „mi“ érézését,
azt az érzést, hogy ez a politikus „helyettünk“ beszél, a „mi“
emberünk, olyan, mint mi, olyan, mint én. a született de-
magóg ezt ösztönösen tudja és gyakorolja is.

a „népből“ jött népámítók huszadik századi névsora igen
hosszú, s bőven akad utánpótlás. az egyik oldalon
mussolini, hitler, szálasi, a másikon lenin, sztálin, rákosi.
bőven akad utánpótlás a demokráciában is. a diktatúra és
demokrácia demagógjai ugyanis gyakorlatilag, ugyanabból a
„deklasszált“ társadalmi rétegből származnak, bukott és
frusztrált értelmiségiek, akik kudarcot vallottak egyéni élet-
pályájukon, s egyéni felemelkedésre semmi esélyük nincs,
ha nem lehetnek politikai demagógok..

a demagógia a mindenkori nép elbutultságára épít, an-
nak műveletlen, és szellemileg igénytelen és védtelen tö-
megnek az ízlésére, amely számára a reklámok készülnek, a
különböző televíziós vetélkedők állandó és lelkes nézői, sze-
replői, a különböző „kirakatok“ nyálcsorgató bámulói, ők
példázzák legjobban a népámítás társadalmi veszélyességét.

a demagóg a társadalom értelmes, kiszámítható, közös
cselekvési programját – puszta jelenlétével – meghiúsítja, és
cirkusszá silányítja a zsarnoki kormányzást éppenúgy, mint
a demokratikus intézményeket. a habzó szájú, rikácsoló,
hadonászó demagóg akkor is veszélyes, ha nevetséges.
amikor hatalomra kerül, ajkunkra fagy a mosoly.

- 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

Támogassa Ön is céljainkat!

Honismereti határjárás XIII.Honismereti határjárás XIII.
Kiskundorozsma történelmi, közösségi értékei.

Alsó-kiskunsági határjárás és vendégség.

A Nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2014. március 7-én, pénteken 16 órától.

Utazásunk kisbusszal történik. Indulás 16 órakor 
a kiskunhalasi ref. templom parkolójából. 

Vendégvárás: Hajdú Géza igazgató 
(Petőfi Sándor Művelődési Ház, Kiskundorozsma)

Határjárásunkra összesen 15 fő jelentkezhet!
részvételi hozzájárulás: 2500 Ft/fő. 

Jelentkezés 2014. február 25-ig! 

Ügyfél telefon: 20/465-2300

Berki Viola könyv
megjelent Kovács Zita:
Berki Viola munkácsy-díjas
festőművészről, Kiskunhalas
város díszpolgárának életét
bemutató kötet a Thorma
János múzeum, a halasi
múzeum alapítvány és a
berki viola alapítvány kia-
dásában. a remek kiállítású
könyv a berki viola életmű
jelentős részét bemutatja.
megvásárolható a Thorma
János múzeumban. 

További információk: 77/422-864 
e-mail: muzeum@halas.hu

www.muzeum.halas.hu

Berki viola tusrajz: A bőrdudás, 1969


