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Újévi köszöntő
Régi jó szokása a magyar embereknek,
esztendőt temetni összesereglettek.

esztendőt temetni, újat köszönteni,
Múltból a jövőbe bátran tekinteni.

e szokáshoz híven összesereglettünk,
Hogy az elmúlt évtől szépen búcsút vegyünk.

Búcsút vegyünk annak öröm, bánatitól,
eredményeitől és kudarcaitól.

nem volt sikertelen az elmúlt esztendő,
Áldásban, termésben nem volt szűkölködő.

Isten megáldotta verejtékhullásunk,
Ha nem is színültig, tele a hámbárunk.

szőlőhegyeink is gazdagon teremtek,
vidámító jó bort bőven csepegtettek.

Barátságot szőni, bánatot felejtni,
sógorság, komaság összejön vigadni.

Összejön, de szemét a jövőbe veti,
vajon mit takar az? Folyton azt kérdezi.

Örömet takar-e vagy pedig bánatot?
sikert, eredményt-e vagy pedig kudarcot?

ne felejtsd, jó népem: a haladás titka,
Ma is, ezután is: imádság és munka.

Küzdj, és bízva bízzál, szükség az imádság,
emberé a munka, Istené az áldás.

Örömmel köszöntlek ez Újesztendőben,
Áldás szálljon rátok gazdagon és bőven.

Mezőn kalász nőjön, réten fű zöldüljön,
Munkában a nóta vidáman csendüljön.

Miben szűkölködünk? - ami még meg nincsen,
A beállott Újévben adja meg az Isten.

ez a kívánságunk, ami még úgy kéne,
Megértést és békét a népek szívébe.

Hogy keresztény néped megtérjen és éljen,
sok szenvedés után boldog időt érjen.

Adjon az Úristen ez újévben víg kacagást, csengőt,
Adjon Isten mindnyájunknak Boldog Újesztendőt.

Elmondta Ilyés Ferenc (Désfalva, 1993)

Szilveszteri szokások. 
Szent Szilveszter pápa (IV. század)
ünnepe, gyakorlatilag az újév vigí-
liája (előestéje). A szilveszteri szo-
kások közös célja, a következő esz-
tendőre egészséget, bőséget, sze-
rencsét, boldogságot varázsolni.
Különösen fontos szerepet kapnak
az e naphoz kötődő zajkeltő szoká-
sok melyek célja az ártó, rontó
erők távol tartása a háztól. Eszkö-
zei igen változatosak, karikás os-
tor, duda, csengő, kolomp.
Ezeknek a zajos mulatozásoknak a
városi megfelelői a szilveszteri
trombitálás és sajnos a petárdado-
bálás is. Természetesen szilveszter-
kor is jártak a legények házakhoz
köszöntőt mondani, vagy éppen
valamely tréfás jelenettel a házia-
kat jókedvre deríteni. 

Újévi szokások. 
A január 1-i évkezdés a Gergely-
féle naptárreform után vált általá-
nossá. Az új év első napjához szá-
mos hiedelem, babona kötődik,
mert ennek a napnak a lefolyásá-
ból következtettek az egész évre.
Így pédául semmit sem szabad
ezen a napon kiadni a házból,

mert akkor egész évben minden
kimegy onnan. Igyekeztek tartóz-
kodni a veszekedéstől, házi vi-
szálykodástól. Női munkatilalmi
nap is volt, nem szabadott mosni,
varrni, fonni, de az állatokat sem
fogták be újévkor. Azt tartották,
ha újév napja reggelén az első lá-
togató férfi, az szerencsét hoz, ha
nő, az szerencsétlenséget. Szokás
volt kora reggel friss vízben mosa-
kodni, hogy egészségesek maradja-
nak.  Baromfit nem lehetett enni,
mert a tyúk elkaparja a szerencsét,
ellenben ajánlatos volt a malachús
fogyasztása, mert az kitúrja a sze-
rencsét. A szemes terményeket is
ajánlatos enni - babot, lencsét -,
mert akkor sok pénzük lesz a házi-
aknak. Sok vidéken rétest sütöt-
tek szintén az analógia jegyében
(hosszúra nyúlik az élet, mint a ré-
testészta.) 

Szép hagyomány újév napján,
hogy fiúgyerekek és legények ház-
ról-házra járva verses jókívánságo-
kat mondanak a háziaknak, akik
cserébe megvendégelik őket. A
hajnali időjárásból az egész évre
jósoltak, ha szép idő volt, mező-
gazdasági szempontból jó lesz az
esztendő, ha csillagos az ég, rövid
lesz a tél.

Új év, Új esztendő... kedves
Olvasó! Mennyi minden tör-
tént 2014-ben? Mi lesz a jö-
vendő? 

A jászkunság önmegváltá-
sának (redemtio) 270 évfor-
dulóján jóleső érzés arra gon-
dolni, hogy elődeink a sza-
badságot és az önrendelkezést
választották, példát mutattak
az utókorban élő nemzedé-
keknek, valahányunknak,
hogy lehetünk a társadalmi
közjó alakítói, csak akarni
kell és együtt kell azt akarni!

A jó példa jóra tanít, mi
pedig tanuljunk belőle! Ál-
dott Karácsonyt, boldog új
évet kívánok!       A szerk.
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Apolgári értékek közötti
választást mindenkinek
minden szituációban ön-

magában kell elvégeznie, ugyan-
is nem uniformizálható, mert a
közösségi értékek bonyolult háló-
jában a konzervatív mentalitást
a kultúra örökíti át egyik generá-
cióról a másikra. ezért tartjuk az
egyik legfontosabb feladatunk-
nak, hogy a művelt polgári élet-
módra irányuljon minden tevé-
kenységünk, ami az egyén és a
közösség érdekét szolgálja, va-
gyis az ellenállásra is, a közössé-
gi értékek, a közerkölcs rombolá-
sával szemben.

Az eLnÖK, ALeLnÖK
együttes hatásköre:

- A Nádor Klub munkatervének

és napirendjének előkészítése. 

- Együttesen döntenek a Nádor
Klub szervezési, működési feltétele-
inek kialakításáról. 

- A munkájukat segítő független
tanácsadók, szakértők felkéréséről. 

- Sajtótevékenységről, a képvise-
letre jogosult szóvivő bejelentéséről.

- Az ügymenetnek s a szakmai
munkatervnek megfelelő kapcsola-
tok, szervezések kezdeményezésé-
ről. 

- Döntenek a fontosabb szakmai
kérdésekben és ellenőrzik a dönté-
sek végrehajtását. 

- Személyi kérdésekben javasla-

tot tehetnek, felkérhetnek egyes
szakmai feladatok elvégzésére szak-
értőket és társadalmi szervezeteket
egyaránt.

- Az Elnök, az Alelnök közösen
látja el az ügyvitellel kapcsolatos
tennivalókat, a befogadó szervezet-
tel együttműködve.

A NÁDOR KLUB 
KAPCSOLATRENDSZERE

1) - Az önkormányzatok képvi-
selőivel, a polgármesteri hivatalok
tisztviselőivel, az országgyűlési kép-
viselőkkel a szükség szerinti konzul-
tációkra, meghallgatásokra, az ille-
tékes hatóságok számára teendő ja-
vaslatok megfogalmazására igényt
tart.

(folytatás: 3. oldalon)

a nádor klub tevékenysége

2 ISTen, ÁlDD Meg a MagyarT! – kölcSey ferenc

csíziók és regulák
Az emberiség évszázados megfigye-
lési majd mérési tapasztalatok alap-
ján az év hónapjaihoz és napjaihoz
különböző időjárási szentenciákat,
törvényszerűségeket alkottak, ame-
lyek minden egyes parasztkalendá-
rium részévé váltak.

december, azaz 
Karácsony hava

A néphit szerint, ha december 13-
át követő tizenkét nap időjárásában
napról napra megfigyeljük a válto-
zásokat, következtetni tudunk az el-
jövendő tizenkét hónap időjárására.

Egy nagy fej vöröshagymát tizen-
két cikkelyre vágtak. Mindegyik
cikkely egy-egy hónapot szimboli-
zált. Besózták a gerezdeket majd a
kemence tetejére tették. A babona
szerint melyik gerezden elolvadt a
só és meglevesedett a hagyma, az a
hónap csapadékos, amelyiket nem
járta át a só, az a hónap száraz lesz
az új esztendőben. Másik híres
mondás szerint, ha „Midőn Kará-
csony hava zöld, Húsvét napján ha-
vas a föld.” A fekete Karácsony fe-
hér Húsvétot jövendöl.

Karácsonykor a szél alakulását is
érdemes megfigyelni, ha ugyanis
„Karácsony éjszakáján ha napke-
letről fúj a szél: marhák dögét, ha
napnyugotról: emberek halálát je-
lenti, ha délről: sok betegséget, ha
éjszakról: jó esztendőt hoz”.

januárius, azaz a télhó 
vagy Boldogasszony hava

A parasztregulák szerint az év első
hava döntően befolyásolja az esz-
tendő időjárását. Ha januárban
nincs fagy, akkor lesz márciusban
és áprilisban. A mondás valóban
beválik. „Ha ezen hónapnak első
napján a nap veres felhővel jő fel, a
parasztok jövendölnek havas, há-
borgó időket, hadakozásokat: ha
szép tisztán jő fel, bő esztendőt: ha
azon éjszaka olvasztó kemény szél
fúj, döghalált”.

Ha a hónap második napján tisz-
tán kél fel a nap, termékeny eszten-
dőt, vízáradást, sok esőt várhatunk.
Január 6-án Vízkereszt napján, ha
csepeg az eszterhély, azaz olvad a
hó vagy a kerékvágásba víz ered a
hóból, termő időre, korai tavaszra
számíthatunk.

„Hogyha szépen fénylik a Vince,
megtelik borral a pince, gabonával
a pajta s csűr, Mihály így jó édes
bort szűr”. A mondás szerint, ha
Vince napján derült az idő, jó lesz a
szőlőtermés. Mihály napkor már
érett bort ihatunk. „Pál fordulása
ha tiszta, bőven terem mező, pusz-
ta; Ha szeles, jó hadakozása, Ha
ködös, embernek sírt ás; Ha pedig
havas vagy nedves, Lesz a kenyér
igen kedves”.

Pál neve napja az év egyik leghi-

degebb napja. Sokak ezt tartották
tél fordulónak. Ha Pál ugyanis
köddel fordul, akkor a hidegnek kö-
szönhetően sok lesz a hűléses meg-
betegedésből fakadó halálozás.

Ebben a hónapban az állatok is
jelzik a tél minőségét, hiszen „ha a
farkas ordít, a róka csahol, az állat-
ok bujkálnak: erős telet éreznek”.

Februárius, azaz 
a Böjtelő hava

A népi hagyomány úgy tartja, ha
Gyertyaszentelő Boldogasszony
napján (február 2-án) süt a Nap,
nagyobb hideg lesz azután, mint az-
előtt volt. Ha a február meleg, ak-
kor a Húsvét lesz igen zord.
Február másodikához kötődik a
barnamedve ébredése is.

Azt azonban szinte mindegyik
szentencia megállapítja, hogy ha
február elején szokatlanul meleg az
idő, akkor annak meglesz a böjtje,
az igazi tavasz ugyanis nagyon so-
káig fog váratni magára.

A mondás szerint jégtörő Mátyás
„ha nincs, jeget csinál, elrontja,
bontja, ha talál. A jeget olvasztja
Mátyás, töri és rajta likat ás..”

Ha a pacsirta Zsuzsanna (febru-
ár 19-én) napján megszólal, akkor
vége a télnek, érkezik a tavasz.

Forrás: meteoline.hu
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* * *

a nÁDor klUb

tisztségviselőinek 
elérhetőségei:

lukács lászló elnök
nadorklub@mailbox.hu
lukacslaszlo@hdsnet.hu

Dóka józsef alelnök
hunepkerkft@gmail.com

Levelezés:

6400 Kiskunhalas, 
Pozsony utca 52.

Ügyfél telefon:

20/465-2300



2) - A közérdekű településfejlesz-
tések érdekében – képviselője útján
– helyben és magasabb szinten is el-
járhat.

3) - Fenntartja a jogot, hogy a
helyi társadalom igényeinek, a tár-
sadalmi párbeszéd felmérésére vo-
natkozó kutatási, értékelési segítsé-
get és nyilvánosságot kérjen.

4) - A (3) pontban megfogalma-
zott módon igényt tart a közéleti ér-
dekérvényesítés gyakorlati megvaló-
sulása érdekében a magyar és nem-
zetközi törvények, emberjogi doku-
mentumok, szakmai ajánlások
alapján szakértői, ha szükséges jog-
orvoslati segítségre.

MUNKATERV

I. Polgári együttműködés

- HALASI TéKA, érték- és mér-

téktartó előadássorozatunk foly-
tatása.

- HALASI PóDIUM, irodalmi és
színházi estek, klasszikus bárze-
nével és vendéglátással.

- LOKÁLPATRIóTA KLUBESTEK

minden hónap közepén, immár
öt sikeres együttlét után..

- HONISMERETI HATÁRJÁRÁS

programok és utak szervezése az
Alsó-Kiskunságban.

- MAGyAR LAKOMÁK. Sikeres
volt az első négy alkalom, a
folytatását tervezzük.

- PRO PATRIA HUNGARIA

Ifjúsági, családi utak, rendezvé-
nyek (jótékonysági estek, haza-
fias események)

II. vidékfejlesztés

- HALASI LÁTóHATÁR 2020 –
területfejlesztési munkaprogram
megvalósításának ütemezése,
párbeszéd és fórum. 

III. K-unikum (hungarikum)

- Védett kulturális, épített, ter-
mészeti stb. helyi érték védjegy
programjában való részvétel.
Halasi Csipke (kiemelt érték-
mentés).

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

- Jeles napok (kiskunsági kalen-
dárium és legendárium, meste-
rek, 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.) 2013-ban, 2014-ben nem
adtuk ki. Külön kiírás alapján.
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öt év után, két év előttünk
Anádor Klub tisztújító

közgyűlését újra meg-
hírdetve, 2014. no-

vember 28-án eredményesen
megtartottuk és a működési
szabályzat alapján megvá-
lasztottuk a következő 2 évre
a nádor Klub tisztviselőit.
elnök: Lukács László, alel-
nök: dóka józsef.

A Nádor Klub tagsága
megvitatta az elmúlt 5 év esz-
me- és célrendszerével össze-
függő tevékenységünket,
majd megállapítottuk, hogy a
polgári együttműködés hasz-
nos és célszerű formája a lo-
kálpatrióta értékvállalásnak.

mindazonáltal, a közös cé-
lok és tevékenységeink szer-
vezése nem állhat le és nem
vonulhatunk ki a kiskunsági
kultúrtájjal összefüggő isme-
retek, hagyományok népsze-
rűsítő, támogató eseményei-
ből, ezért a Nádor Klub – szá-
mos civil szervezettel is össze-
fogva – kiemelt feladatának
tekinti a cselekvőképes
együttműködést a cívis törek-
vésekkel, a megválasztott kö-

zéleti képviseletekkel, vala-
mint mindazokkal, akik a
művelt honpolgári életmód
hívei és kitartóan ragaszkod-
nak ősiségünkhöz.

Nem túl régen, úgy fogal-
maztak erről, hogy nem úgy
kell élnünk mint déd- és
nagyapáink, hanem úgy kell
cselekednünk, miként azt
megtehetjük, de éppen úgy
ragaszkodva múltunkhoz,
mint felmenőink, hogy lehes-
sen jelenünk és jövőnk. 

Mindenkinek
segítsünk, de senkinek

ne ártsunk!

A tisztújítással megkezdjük
a kb. 140 fős közéleti közössé-
günk aktív tagjainak vélemé-
nyének bekérést, nyilatkoz-
tatni szeretnénk minden ta-
gunkat és pártolónkat a kö-
vetkező évek értékképvisele-
tére és újabb csatlakozásra.

Ennek részeként írásban
kérünk mindenkit arra, hogy
jelezze vissza szándékait és
terveit a Nádor Klub részére,

ami alapján a következő két
év eseményeit el tudjuk kép-
zelni a 270 évvel ezelőtt létre-
jött Jászkun önmegváltás tör-
ténelmi kötelezettségünkkel
összefüggésben.

Nem titkolt szándékunk,
hogy a sikeres közéleti képvi-
seletekkel is karöltve, tovább
szeretnénk bővíteni a polgári
együttműködésben résztve-
vők számát és területét, az
Alsó-Kiskunság településeit is
bevonva a kultúrtájat érintő
problémák megoldásába.

Ötleteink, értékképvisele-
tünk és programjaink ennek
jegyében születnek meg a kö-
vetkező években, amihez kér-
jük és reméljük a jóakaratú
emberek támogatását.

A közösségépítő együttléte-
inket továbbra is folytatni
szeretnénk, néhány új kezde-
ményezéssel és alkalommal
kiegészítve, de nem mondunk
le az elmúlt öt évben elkez-
dett előadásaink szervezéséről
sem, mégis úgy gondoljuk,
hogy a mezővárosi polgári
kultúra részeként nem rejtjük

el a véleményünket a körü-
löttünk zajló társadalmi tör-
ténésekről, és kritikusan vi-
szonyulunk mindenféle szél-
sőséges törekvéshez, ami szét-
zilálni és elfedni szeretné
hon- és nemzetstratégiai erő-
gyűjtésünket.

A Nádor Klub tagjai nem
öncélú közösségi életet tarta-
nak fenn, mégcsak nem is a
saját szórakoztatásukra, ha-
nem példát szeretnénk mu-
tatni mindazoknak, akik sze-
retik a szülőföldjüket, tenni
és segíteni kívánnak ahhoz a
közéleti értékválasztáshoz,
amely gyarapodást hozhat a
Kiskunságnak is, hitben, re-
ményben és szeretetben ép-
pen úgy, mint gazdasági té-
ren. Nos, ezért folytatjuk a
megkezdett közösségpártoló
tevékenységünket, és várjuk
mindazok csatlakozását, akik
egyetértenek céljainkkal és
honfitársként segítik terveink
megvalósítását.

Aki magyar, velünk tart!

LUKÁCS LÁSZLó ELNöK
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A halasi társasági életből ki-
szorult polgári együttlétek,
társasági alkalmak felidézésé-
vel, remélhetően új színfolt-
ként jelenünk meg a kulturá-
lis életben.

„szeretni bolondulásig“.
tallér edina és 

Gerner Csaba estje
2015. január 23-án,
pénteken 18 órától a

Csipkeház dísztermében.

Ezt a címet azért választottuk
mert kicsit áthallásos. Egyrészt
felvállaltan, mint művészházas-
pár lennénk jelen, másrészt vi-
szont az est fő vezérmotívuma a
művészet (színház, irodalom)
iránti szeretet, szenvedély lenne. 

A pódium-est tartalma: kiin-
dulva a múltból (mindketten
halasiak vagyunk, innen indul-
tunk stb.) „öninterjút“ folytat-
nánk egymással, amelyben né-
hány életrajzi momentum mel-
lett elsősorban az irodalomról és
a színházról lenne szó. Közben
néhány színpadi részlettel, iro-
dalmi szöveggel, én pedig a saját
könyveimből való részletekkel
„szakítanánk meg“ a beszélge-
tést. Egy derűs, családias elő-
adásra gondoltunk, ahol a kö-
zönséget esetleg be is vonhat-
nánk a beszélgetésbe. Lehet tő-
lünk bármit kérdezni, beszélget-
ni stb. – ajánlja figyelmünkbe
Tallér Edina.

A társasági hangulatról pe-
dig profi bárzongorista és bár-
mixer is gondoskodik, halasi
művészkávézónak rendezzük
be a csipkeház dísztermét,
ahol tea-kávé, koktélok, fi-
nom italok és bor- és sörkor-
csolya várja a publikumot
egész este.

bÁrzongorISTa: 
Szénási Pál zeneszerző-
énekes, a kecskeméti
zenészegylet elnöke
bÁrPUlToS: Domján

zoltán bártender 

csipke Drink bár 
www.csipke-haz.hu

Belépő: 1900 Ft/fő (amiért egy
koktél is jár és egy szép este)

Asztalfoglalás, információk:
dancsó szilvia (tel.: 70/5769911)

hitvallásunk, hogy a törté-
nelmi helyszínnek „teremtő”
légköre van. Igyekszünk sok
információt közölni nap mint
nap mindazokkal, akiket a
rendezvényünkre invitálunk,
az alkotókat egy olyan térbe,
ahol nem színpadon állnak a

közönségtől különválva, távol
helyezve önmagukat, hanem
egy kávéházi légtérben beszél-
getnek. Ez a közvetlenség, az
egymás szemébe nézés, és ez a
fajta párbeszéd a közönség és
alkotók között nagyon fontos
a mai világban. mi ezt a pár-
beszédet és közeget teremtjük
meg és ezt szeretnénk folytat-
ni hónapról hónapra.

„A kávéház zúgott, a zaj a
karzaton egyre erősbödött.
Ebben a harsány lármában
érezték életük ütemét, azt, hogy
mennek valahová, hogy halad-
nak előre. Minden asztal, min-
den fülke el volt foglalva. A
füstből viharfellegek tornyosul-
tak. Jól esett elnyúlni ebben a
gőzben, ebben a meleg pocsolyá-

ban, semmire sem gondolni, fi-
gyelni, hogy fortyog és bugybo-
rékol...“ Kosztolányi Dezső, részlet az Esti
Kornél-ból

szeretni bolondulásig,
de finom lenne!
Csak az a másik észrevenne,
s benne lenne!

tudom, ha egyszer átölel,
Utána úgysem enged el,
Magasba repülni volna jó
valakivel!

szeretni bolondulásig,
elolvadásig…
elég, ha csókol
Márciustól februárig.

Fantáziám kalandozó,
te vagy talán a nekem való,
valakit bolondulásig
szeretni volna jó!

Megint egy új kis dal
A szerelemről,
Megint egy új kis dal
s megint erről!

ez a kis tolvajdallam
Idelopódzik halkan,
s elcseni még a csepp
Maradék nyugalmam.

szeretni …

Szövegíró: Szenes Iván
Zeneszerző: Fényes Szabolcs
Előadó: Szécsi Pál

www.vashatos.hu
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Szeretni bolondulásig

Az 1935-ben épült Csipke-
ház, a halasi csipke bölcsője,
ma a Csipkemúzeumnak ad
otthont, ahol megtekinthető
a halasi csipke 109 éves tör-
ténetét bemutató állandó ki-
állítás: eredeti rajzok, a kez-
deti színes, selyemszállal
varrt csipkék, a több világki-
állításon díjnyertes alkotá-
sok, a ’pápai ’ és a julianna
csipkék, a 60 féle öltésmin-
ta, az 570 munkaórával el-
készült mellény és még sok
szemkápráztató csipkecsoda. 

A múzeum látogatásakor
lehetőség van csipkevarrási
bemutató megtekintésére és
különböző álomszép halasi
csipkék és emléktárgyak
megvásárlására is.
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bakanyelv - magyar katonai zsargon 
a Monarchia haderejében

Agyusztál, bagázsi, glancol, ko-
misz… – sokak számára ma-
napság is ismerősen csengő,
német eredetű szavak nyel-
vünkben, melyek pontos je-
lentésével, még inkább erede-
tével azonban kevesen van-
nak tisztában.

Az 1867-es osztrák-magyar
kiegyezés hatással volt a biro-
dalom haderejére is. I. Ferenc
József – a szép emlékű „Ferenc
Jóska” – 1868 decemberében
szentesítette a véderőről, a
honvédségről és a népfelke-
lésről szóló törvénycikkeket,
amelyek jelentősen megrefor-
málták a fennálló hadszerve-
zetet. Bevezették az általános
hadkötelezettséget, a hadki-
egészítési és -pótlási rendszer-
ben pedig a területi elvet al-
kalmazták: a monarchiát 103
hadkiegészítési körzetre osz-
tották, ebből 47 esett a törté-
nelmi magyarországra. 

A területi elvű hadkiegészí-
tés azt eredményezte, hogy
egy-egy alakulat – ezred, zász-
lóalj – legénységének zöme
ugyanazon közigazgatási-föld-
rajzi területről származott:
így megvolt rá az esély, hogy
azonos nyelvet beszéltek, de
legalább is megértik egymás
nyelvét. A területi kiegészítés
a tiszti kart nem érintette, a
tisztek beosztása más elvek
alapján történt: azonban el-
várt követelmény volt, hogy –
különösen a közös hadsereg-
nél – a tisztek anyanyelvük és
a kötelező német mellett, az
alakulat többségét adó le-
génység nyelvét is elsajátítsák
és beszéljék. már csak így mű-
ködött ez a „népek tömlöcé-
ben”…  

magyarország területéről
az újoncokat a császári és ki-
rályi (cs. és kir., vagyis közös)
hadseregbe, illetve a magyar
Királyi honvédségbe soroz-

ták, 3:1 arányban. A közös
hadsereg vezényleti nyelve a
német, honvédségé pedig a
magyar volt.

A katonai nyelv sajátos
szakmai nyelvnek számít, a
vele foglakozó nyelvészek há-
rom szintű vertikális tagozó-
dást különböztetnek meg
benne:

- a hadsereg szolgálati nyelve,
amelyet a hivatalos érintkezé-
sekben használnak;

- a katonai szaknyelv;
- katonai szleng, melyet jellem-
zően a legénységi állomány
használ egymás között.

A katonai szaknyelv és a
katonai szleng szétválasztása
a gyakorlatban nem mindig
lehetséges, hiszen ugyanazon
kifejezés mindkettőben elő-
fordulhat más jelentéssel.

de hogyan boldogultak a
német vezényszavakkal, kato-
nai szakszavakkal a magyar

kiegészítésű közös hadsereg-
beli ezredek újoncai, akiknek
zöme először találkozott ezzel
az idegen nyelvvel?  hát úgy,
hogy a kiváló magyar nyelvér-
zéknek köszönve, a magyar
nyelv sokszínűségét és válto-
zatosságát alkalmazva sajátos
katonai nyelvezetet alakítot-
tak ki: a magyar katona a leg-
több német kifejezésnek igye-
kezett magyaros formát adni,
magyarosítani azt, vagy ma-
gyar szavakhoz hasonlítani. A
magyar katonák nyelvébe ke-
rült német szavak az idegen
nyelv ismeretének hiánya mi-
att gyakran megváltoztatták
hangalakjukat. Erre annál in-
kább szükség volt, hiszen így
könnyebben emlékezetben
tarthatta. 

A bakák (a német Wache
kifejezésből, jelentése: őr-
szem) által kreált katona-
zsargon szavai a seregből írt
levelekkel is terjedtek, de az
obsitosok (a német Abschied
kifejezésből, jelentése: végel-
bocsájtó) is – leszerelve és
visszatérve a polgári életbe –
előszeretettel  használtak, ez-
zel bizonyítva katonaviseltsé-
güket. hiszen a katonaviselt-
ség a XIX. század végén, a
XX. század elején – különö-
sen faluhelyen – jelentős tár-
sadalmi státust biztosított a
férfinép számára, pl. előfelté-
tel volt a nősüléshez. A kato-
nai zsargon kifejezései a min-
dennapi polgári beszédben is
gyorsan meghonosodtak, ha
nem is mindig eredeti jelen-
tésük szerint használták őket.

Tömörkény Istvánt 1888-
ban hívták be katonának a
monarchia hadseregébe, há-
roméves katonaidejének je-
lentős részét Boszniában szol-
gálta le. Itt közvetlen kapcso-
latba került a nép mundérba
bújtatott egyszerű fiaival.



Tömörkény, egyik katonaé-
letből merített elbeszélésében
leírja, hogyan oktatta káplár
Suba – mert német mintára a
rang megelőzi a vezetékne-
vet! – fegyverforgatásra az
öreg póttartalékost: 

„Ha azt kommandirozom,
hogy indiblánc, akkor ájncra a
rekte arm mögfogja fölül a ge-
verszíjat. Cvájra fölemeli a sul-
tertul, és a linke arm középütt
kapja a gevert. Drájra pedig in-
dibláncra gyün a gever, és nyo-
mi a rekte arm kisujja középön,
úgy, hogy a mündung a sulte-
rung irányában hóhh lögyön.”

hogy a tisztelt olvasó is né-
mileg tisztába legyen, hogy
mit is mondott a derék tize-
des, közöljük – a teljesség igé-
nye nélkül – a leggyakrabban
használt, a magyar katona
szóhasználatához igazított
osztrák-német kifejezések,
annak szabályos/eredeti he-
lyesírása, s végül magyar je-
lentése szerint. 

http://nemfelejtjuk.blog.hu
Irodalom: Felszeghy Ediltrud: A csá-
szári és királyi hadsereg nyelve
magyarországon, 1939. Tömörkény
István: Katona a kötélen. Bp., 1989.

az elmaradt
budapesti olimpia

Az eléggé közismert, hogy az
1916-ra, Berlinbe tervezett
VI. nyári olimpiai játékok a
háború miatt elmaradtak, azt
viszont már csak kevesen
tudják, hogy az 1920-as, ant-
werpeni olimpia eredeti hely-
színe Budapest lett volna, a
magyar főváros rendezési jo-
gát azonban a háborús vere-
ség miatt elvették. magyaror-
szág – pontosabban az
osztrák−magyar monarchia
– 1914 júniusában nagy esély-
lyel pályázhatott az 1920-as
olimpia megrendezésére. A
magyar pályázatot 21-en tá-
mogatták, míg Antwerpen
összesen csak 7 szavazatot ka-
pott. Aztán sajnos eldördült a
végzetes lövés Szarajevó-
ban… A háború ideje alatt a
magyar olimpiai Bizottság

éveken keresztül bízott ab-
ban, hogy a budapesti nyári
játékokat meg lehet szervez-
ni, a történelem azonban
másként alakult: a háborút
vesztesként záró magyaror-
szágtól politikai döntés vette
el a rendezés jogát, ami a má-
sik pályázóra, Antwerpenre
szállt. „mellékbüntetésként”
még azt is megtiltották, hogy
a magyarok sportolókkal ve-
gyenek részt az olimpiai játé-
kokon – hasonlóan a háború
többi vesztes országához. 

az első világháború
áldozatai

ugyancsak kevésbé ismert
tény, hogy mennyien vesztet-
ték életüket a több mint négy
éven át tartó öldöklésben. A
legújabb kutatások szerint az
antanthatalmak 5 696 056
katonája halt meg a harcok-
ban. mellettük 4 655 757 ci-
vil vesztette életét, a hadi se-
besültek száma pedig 12 809
280 volt. A központi hatal-
mak részéről is közel hasonló
volt a veszteség: 4 024 397
katona halt meg (az oszt-
rák−magyar monarchia
megközelítőleg 1,1 millió ka-
tonát vesztett), a polgári ál-
dozatok száma 5 391 000 volt
(a monarchia területén 467
ezer civil vesztette életét),
míg a háborúval összefüggő
sebesültek számát 8 419 533-
ra teszik (a monarchia kato-
nái közül 3,62 millióan sebe-
sültek meg). A civil áldozatok
nagy száma – annak ellenére,
hogy a hátországokban nem
zajlottak nagyobb hadi cse-
lekmények – a háború miatt
fellépő éhínség és a spanyol-
nátha következménye. 

(www.honvedelem.hu)
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In memoriam Markovits Mária
tisztelt Megemlékezők!

Itt állunk Markovits Máriá-
nak, a halasi csipke szülőany-
jának ez alkalomra fölújított
síremlékénél. Több mint két
emberöltő múlt el a halála
óta, emléke mégis, ma is ele-
venen él, hiszen halasnak, de
nemcsak halasnak, hanem az
egész magyar nemzetnek
olyan dicsőséget hozott,
melynek fénye napjainkban
sem haloványul.

most elcsöndesedünk a sír-
jánál, hiszen éppen ma 60
esztendeje, hogy eltávozott
közülünk. Elevenítsük föl az ő
életútját, áldozatos munkás-
ságát.

Tudom, hogy mindez a leg-
többjük számára már ismert,
mégis engedjék meg, hogy
ezen a szomorú, de kerek év-
fordulón összefoglaljam és
méltassam markovits mária
küzdelmes, de nagyszerű élet-
útját.

1875-ben született hala-
son. A magyar Királyi állami
Női Ipariskola fehérnemű
varró szakosztályán végzett.
A korabeli lapok úgy írnak
róla, mint az iskola többszörö-
sen kitüntetett, ösztöndíjas
növendékéről. Tehát rendkí-
vüli tehetségét korán fölfede-
zik.

Vaszary Kolozs hercegprí-
más a budapesti mátyás
templom miseingeinek hím-
zését tőle rendelte meg, de őt
bízták meg a király számára
készített garnitúra kárpitjai-
nak elkészítésével is. E mun-
káit az 1900-as párizsi világki-
állításon is bemutatták, és
aranyéremmel díjazták.

Nagy nemzetközi sikere el-
lenére 1902-ben hazaköltö-
zött, és kézimunkaműhelyt
nyitott halason.

Később Janó ákos és Vorák
József a halasi csipke születé-
séről, történetéről írott tanul-
mánya véletlen események
szerencsés összejátszásáról tu-

dósít. Az első véletlen, hogy
dékáni árpád a halasi
református Gimnázium rajz-
tanára, aki 1900-ban már az
Iparművészeti Társulat tagja,
itt halason dédelgeti álmát a
magyar varrott csipke megte-
remtéséről. Terveket készít a
halasi szűröket és subákat dí-
szítő ősi, népi motívumok fel-
használásával, a szecesszióra
jellemző, tehát akkor modern
vonalvezetésű összekötéseket
alkalmazva.

Törekvése volt, hogy telje-
sen eredeti, magyaros min-

tákkal állítsa elő a csipkét. A
terveket azonban a családja
kitűnően kézimunkázó nőtag-
jai, és más hozzáértők is meg-
valósíthatatlannak tartották.

A másik véletlen – vagy ta-
lán nem is véletlen? - , hogy a
kiváló tehetségű markovits
mária éppen ekkor költözik
haza, és éppen az ő tehetsége,
vagy ahogyan ma monda-
nánk, a kreativitása szüksé-
geltetett a halasi csipke meg-
születéséhez. Ő találta meg az
egyedi megoldást, az egyedü-

lálló technikát dékáni tervei-
nek megvalósításához.

1903-ban már 12-en varr-
ják a csipkét markovits mária
betanító, előmunkás nő veze-
tésével.

1904-ben már elnyerik a
kereskedelmi miniszter 2000
koronás iparművészeti díját,
majd a St. lousi világkiállítás
fődíját.

A halasi csipke tehát szinte
berobbant az addigi csipkék
világába, és egycsapásra mél-
tán hatalmas elismerést, si-
kert aratott.

már 1904-ben az első nagy-
szabású kiállításról a Pesti
hírlap így ír: „A halasi csipke
ezúttal szinte fenomenálisan lép
fel: finom az anyaga, mesteri a
munkája, és mindenek fölött
gyönyörűen finomodott magyar
ízléssel készült.”

A halasi csipke folytatja a
diadalútját, 1905-ben a ve-
lencei, 1906-ban a milánói
nemzetközi kiállításon nyer
nagydíjat.

Az 1908-as, 1910-es esz-
tendőkben meghódítja
Párizst, londont.

1911-től az országos
magyar Iparművészeti Iskola
és a háziipari Szövetség ka-
rolja föl a csipkeműhelyt.

de az első világháború és az
azt követő nehéz idők sajnos
megtorpantották a halasi
csipkét is.

A nehézségek ellenére
folytatódott a legmagasabb

körök extra protokoll ajándé-
kozása halasi csipkével.

1916-ban, a háború kellős
közepén kapott IV. Károly ki-
rály és felesége zita királynő
koronázási ajándékul halasi
csipkét. Később államférfiak
és feleségeik sora kapott hala-
si csipkét.

Az 1910-es és 30-as évek
között már sok kiváló terve-
zője volt a halasi csipkének:
Tar Antaltól, Pongrácz
margiton, Szebeni márián át
Stepanek Ernőig.

A korabeli újságok tovább-
ra is felsőfokon fogalmaznak.
Az egyik pl.: a tündérújjú ma-
gyar asszonyok ügyességét,
művészi készségét dícséri.

A másik így ír a halasi csip-
kéről: „Nagy önfegyelemre,
odaadó, kitartó ráfigyelésre
van szükség, aprólékos, nagy
kézügyességet igénylő munka.

Nem beszélve arról, hogy a
végzéséhez valami csendes,
művészi elmélyülésnek is tár-
sulni kell.”

Sütő József tanár úr úgy ír
erről a szépségesen nehéz
mesterségről, hogy „A halasi
csipke a türelem himnusza.”

de az igaz és szép szavak el-
lenére a 20. század viharos
történelme sajnos sok meg-
próbáltatást okozott a halasi
csipkének, és a csipkével egy-
beforrt markovits mária élet-
ének is.

Az 1929-32-es gazdasági vi-
lágválság idején a halasi csip-
ke, mint az iparművészet ke-
vésbé nyereséges ága végve-
szélybe került. A csipke e két-
ségbeejtő helyzetére hívta fel
a figyelmet Sz. csorba Tibor
„A halasi csipke múltja – jövő-
je” című 1933-ban magánkia-
dásban megjelent könyve.

Az ebben leírt programot
Fekete Imre polgármester ka-
rolta föl, és a már korábban
elkezdett lelkes propaganda
munkájának köszönhetően, a
rádió akkor nagy jelentőségű
nyilvánosságát is fölhasznál-



va, erőfeszítései 1933-ban
meghozták a várva várt ér-
deklődést.

A Budapesti Nemzetközi
Vásáron nagy sikert aratott a
halasi csipke, és a kereskedel-
mi miniszter a csipke fönnma-
radásáért kifejtett áldozatos
munkájáért elismerő oklevél-
lel tüntette ki markovits
máriát.

mindenki tudta, hogy a
csipke sorsát legkitartóbban,
a legnagyobb hittel markovits
mária vitte a vállán a legne-
hezebb időkben is.

A Kereskedelmi miniszté-
rium, a megye és halas váro-
sa összefogásával 1935-ben
megépült a csipkeház. Az
avató ünnepség fő védnöke
horthy miklósné kormányzó-
né volt. 

Az 1935-ös brüsszeli világ-
kiállításon a halasi csipke kol-
lekcióról, mint „a világ leg-
művészibb és legszebb” csip-
kéiről emlékezett meg a sajtó.

Ekkor vette fel az Iparügyi
Kamara a halasi csipkét az
áruvédjegy lajstromába.
Védjegye a város címeréből
átvett három hal lett. 

A halasi csipke újra szár-
nyalt, nemcsak belföldön, ha-
nem külföldön is. Pl.: 1936-
ban a londoni claridge szálló-
ban rendezett lordok bálján a
halasi csipke elnyerte az an-
gol arisztokrácia elismerését.
Ezt látszik igazolni, az
Iparművészeti Társulat által
kiállított 100 db csipke mind-

egyike elkelt. A halasi csipke
1936-ra ismét világmárka
lett.

megrendelések érkeztek
Párizsból, rómából,
Németországból, Amerikából
sőt még Indiából is.

17 csipkevarró nem győzte
a munkát. Az alig egy éve fel-
avatott csipkeház munkater-
me kicsinek bizonyult, bőví-
tése egyre sürgetőbbé vált.

A külföldi érdeklődés mel-
lett egymást követték a na-
gyobb állami megrendelések
is. Ismét sok államférfi és fele-
sége kapott halasi csipke
ajándékot.

A két háború között 24
külföldi kiállítás elsőrendű
minősítését nyerte el. 

1939-re megépült az új
épületszárny, így újabb ter-
mekhez jutott a közel 100 (!)
fő állandó alkalmazottat fog-
lalkoztató csipkeműhely.

de sajnos, mint már annyi-
szor, újabb megrázkódtatás
következett.

A második világháború és a
bekövetkező gazdasági nehéz-
ségek, a hozzá nem értés vé-
get vetettek a bel- és külföldi
népszerűsége csúcsán lévő
halasi csipke virágzó korsza-
kának.

markovits mária otthon
varrt tovább, szinte megszál-
lottan.

A háború idején minden

erejével igyekezett a
csipkeház anyagát megmen-
teni a kifosztástól.

1944. február 23-át követő-
en a megrongálódott épület
berendezéseinek, gyűjtemé-
nyének, csipkéinek egy töre-
déke maradt meg.

Ismét keserves időszak kö-
vetkezett.

A Bács-Kiskun megyei
Népújság 1953-ban így ír er-
ről: „A Csipkeház, a város régi
büszkesége ma igen mostohán
áll. Parkját gaz verte fel, falairól
évek óta hullik a mész, piszkos,
elhagyatott. A háborúban tönk-
rement, de kilenc év nem volt
elegendő a rendbehozatalához?
A halasi csipke műhelyénél
megfelelőbb helyet nem talált a
város vezetősége sportöltöző cél-
jára? 

Végül eljutsz kereső utadon a

Zöldfa u. 16. szám alá. Itt lakik
a 78 éves Markovits Mária.
Fiatalságát, élete 50 évét áldoz-
ta a csipkének. A csipkevarrás
művésznemzedékét nevelte fel
ez idő alatt. Keze munkáját, ta-
nítványai tehetségét világszerte
csodálták, dicsérték. Most elha-
gyottan, elfelejtve él. Valami ke-
vés segélyt kap a várostól.

S a szoba világos sarkában
végre felfedezed a halasi csipkét.
Egyetlen leány az egész város-
ban: Papp Amália varrja a cso-
dálatos mintákat, aki így nyilat-
kozik: Magam maradtam. 18
éve csinálom, az iskola padjából
a csipke mellé kerültem, vétek-
nek tartom abbahagyni.”

Bizony, ilyen méltatlan kö-
rülmények között hagyta itt
markovits mária, a halasi
csipke szülőanyja ezt az ár-
nyékvilágot.

hajtsuk meg kegyelettel fe-
jünket áldott emléke előtt.

Isten áldása legyen a meg-
emlékezőkön, és markovits
mária életművén: a halasi
csipkén!

PAJor KálmáN

a Halasi Csipke Közalapítvány
kuratóriumának elnöke

Elhangzott a Régi Református 
temetőben, 2014. október 21-én.

Fotó: Barth Károly - Mozer Ilona
(1994): Csipkevarrók (Markovits

Mária és Dékáni Árpád)

STÁDIUM - PolgÁrI hírlevél - 2014. DeceMber 9légy eMber, ez a cél – légy Magyar, ez a legjobb eSzköz – DeÁk farkaS

Honismereti határjárás Xv.Honismereti határjárás Xv.
Ismerkedés Kéleshalma vidékével, a védett ősborókással.

A nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2015. március 6-án, pénteken 16 órától!

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

vendégvárás: Keszthelyi tibor 
agrárvállalkozó tagtársunk

Határjárásunkra összesen 15 fő jelentkezhet!
Részvételi hozzájárulás: 1000 Ft/fő. 

jelentkezés 2015. március 1-ig! 

Ügyfél telefon: 20/465-2300



STÁDIUM - PolgÁrI hírlevél - 2014. DeceMber10 MagyarT a Magyarnak! – gÁrDonyI géza

JóKAI mór (született: ásvai
Jókay móric, Komárom,
1825. február 19 - 1904. má-
jus 5.) magyarország terüle-
tén kívül úgy is ismert, mint
Jókai maurus, költő, író, poli-
tikus. 

Jókai mór gyermekként fé-
lénk és érzékeny fiú volt. 10
éves koráig magántanuló volt
otthon, mikor is Pozsonyba
küldték, majd Pápára az otta-
ni református kollégiumba,
hogy befejezze tanulmányait.
Itt találkozott először Petőfi
Sándorral, Kozma Sándorral,
és más, később híressé vált
zseniális fiatalemberrel.

Jókai mór 12 évesen veszí-
tette el édesapját, minek után
a családja ügyvédi pályára te-
relte, hogy édesapja nyomdo-
kaiba lépjen. Jókai mór kitar-
tóan és lelkiismeretesen vé-
gezte iskoláit. Kecskeméten
tanult jogot, minek befejezté-
vel Asztalos István komáromi
ügyvédnél volt patvarián egy
éven keresztül.

Az ügyvédi irodák rabszol-
gamunkája nem volt rokon-
szenves a buzgó fiatal költő
számára, és hamar szakított
ezzel a pályával. Közeli barát-
ja, Petőfi Sándor ekkorra már
ünnepelt költő volt.

1846-ban a hétköznapok-
nak című első regényének a
sikere után az írásnak szentel-
te életét. A rá következő év-
ben Jókait nevezték ki a veze-
tő, életképek című irodalmi
folyóirat szerkesztőjének.
1848. augusztus 29-én vette
feleségül a nagy drámai szí-
nésznőt, laborfalvy Benke
rózát.

Az 1848-as forradalom ki-
törésekor a fiatal szerkesztő
lelkesen felvállalta a nemzet
ügyét, melyért mind tollal,
mind fegyverrel is harcolt.
1849 augusztusában jelen
volt a világosi fegyverletétel-
nél is. Az elkövetkezendő 14
évet Jókai, politikai gyanúsí-

tottként élte, de talán ez volt
életének legdicsőbb korszaka,
mivel a tiltott és megalázott
magyar nyelv rehabilitációjá-
nak szentelte magát, megal-
kotva nem kevesebb, mint 30
nagyszerű romantikus művet,

számtalan mesekötetet, esszé-
ket, és kritikákat. Ezen idő-
szak alatt születtek olyan re-
mekművek, mint az Erdély
aranykora, ennek folytatása a
Török világ magyarországon,
az Egy magyar nábob, majd a
folytatása: Kárpáthy zoltán,
Janicsárok végnapjai, illetve a
Szomorú napok.

1867-ben az osztrák-ma-
gyar kiegyezésnél a magyar al-
kotmány újbóli létrehozásá-
nál Jókai aktívan kivette ré-
szét a politikából. mint a
Tisza kormány állandó támo-
gatója, nemcsak a parlament-
ben, ahol 20 éven keresztül
képviselte magát, de mint a
kormányszervezet szerkesztő-
je is hatékonyan tevékenyke-
dett. Bár ő maga sosem lépett
hivatalba, gyakran segítette
ki a kormányt a nehéz helyze-
tekből.

1886. november 20-án halt
meg első felesége. 1897-ben a
király nevezte ki a felsőház
tagjának. 1899-ben országos
botrányt kavaró házasságra

lépett Nagy Bella 20 éves szí-
nésznővel. Jókai mór 1904.
május 5-én halt meg, és első
felesége mellé, a Kerepesi úti
temetőbe temették el.

*
A „nagy magyar mesemon-
dó“, Jókai mórnak kedvence
a tiroli máj volt, és több más,
szívesen fogyasztott étele kö-
zül talán a legismertebb a
nagy szemű babból és füstölt
malackörömből készült leves
(Jókai-bableves), amit az író
saját írásaiban ,,görögolvasó
arany vagy angyalbakancs“
kifejezéssel illet. mint mond-
ta, olyan nagy szemű bab kell
hozzá, mint a görög szerzete-
sek rózsafüzére, és az omlós,
füstölt malacköröm színre
arany, formára meg mint az
angyalok lábbelije, olyan le-
gyen.

Jókai Jolán (Jókai mór test-
vérének lánya) szerint:
„Móricz bátya kisevő volt, de
nagyon szerette a csibének a zú-
záját meg a combját, libának a
mellét hidegen. Tavasszal a tár-
konyos bárányt. Minden hüve-
lyes veteményt nagyra becsült.
A lencsét például disznó fülével
és sonkával ette.”

Jókai mór felesége, labor-
falvi róza színésznő sokat
időzött és sürgött-forgott a
tűzhely mellett. Aszalt szilvás
orjalevese (csontleves karaj-
csontból) és sertésbordája
nagy népszerűségnek örven-
dett a vendégek körében. A
lakomák végén igazi csemegé-
nek számított a Jókai-háznál
a jégbe hűtött dinnye rummal
és tejszínhabbal.

***

A 190 éve született „nagy
mesemondó“ Jókai mór tiszte-
letére a Szilády áron
Társaság, a Nádor Klub és az
Erdélyi csillagok Irodalmi
Egyesület, továbbá a Vasha-
tos Kft. gasztronómiai utazást
és borkostolót rendez irodalmi
és művészeti programokkal. 

közreműködnek: gerner
csaba színművész és Tallér
edina írónő, valamint gál
gabriella énekművész és

jean klára zongoraművész.
főtámogató: dr. kövér lászló,

az országgyűlés elnöke

SzereTeTTel
MeghívjUk önT 

2015. febrUÁr 20-Án,
PénTeken eSTe 

19 órÁra a SóSTó
cSÁrDÁba!

Ez alkalomból Jókai Mór gasztro-
nómiai ínyecségeinek hódolhatunk.
Fogások: Kiffer-körtepálinka, Jókai
bableves (Frittman ezerjó), 1) ro-
pogós libamell szeletek vajas pecse-
nyelében burgonyapürével (Font
kékfrankos rosé), vagy 2) tárko-
nyos báránysült tepsis burgonyával,
párolt lila káposztával (Koch
Cabernet Sauvignon-Pinot Noir
cuvée), jégbe hűtött gyümölcs rum-
mal és tejszínhabbal (Koch Hóbor)

Ára: 4500,- ft/fő

asztalfoglalás: személyesen és elővé-
telben a 20/465-2300 telefonszámon
kérjük egyeztetni, de a Sóstó
csárdában (tel.: 77/521-402) február
17-ig is lehetséges, illetve a hirdet-
ményekben megadott címeken is ér-
demes érdeklődni. A belépő olvasóje-
gyek 500 Ft/db áron kerülnek kibo-
csátásra, melyek sorszáma alapján az
est folyamán kisorsolunk  5-5 db
ajándék Jókai-kötetet, valamint ha-
lasi taxi-utalványt. A belépő olvasó-
jegyeket asztaltársaságok részére
ajánlott megvásárolni, és a Sóstó
csárda XIX. századi nagytermében
helyreszólóan. Az érdeklődők mie-
lőbb igényeljék és foglalják a férőhe-
lyeket! A változtatás jogát fenntart-
juk!

ToVáBBI INFormácIóK: 
www.vashatos.hu

www.sziladyarontarsasag.hu
www.erdelyicsillagok.hu

www.sostocsarda.hu

mAGyAr lAKomáK 5.

jókai Mór est a Sóstó csárdában
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„Egy malomban őr lünk!”

Lokálpatrióta klubestekLokálpatrióta klubestek
tisztelettel meghívjuk Önt

2015. február 15-én, vasárnap 18 órára 
a végh-kúriába (Bajcsy-zsilinszky endre u. 5.)

vI. díszvendéGÜnK: 
jerémiás Béláné ny. pedagógus,

önkormányzati képviselő (2004-2014)

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

HÁzIGAzdA: 
Lukács László elnök (nádor Klub)

A belépés díjtalan!

A Nádor Klub és a Szilády áron Társaság új közösségi progra-
mot hirdetett meg, elsősorban azok számára, akik szeretnék
megismerni és megtisztelni halason és vidékén élő jeles polgá-
rait, szakmai értékeit, eredményeit, terveit, világlátását és ked-
venc elfoglaltságait. mindenkinek teljesítjük egy kívánságát,
amivel meglepjük a résztvevőket! Klubestjeinket általában
minden hónap idusán tartjuk meg!

Információk: www.sziladyarontarsasag.hu
E-mail: nadorklub@mailbox.hu

Telefon: 20/465-2300

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

rendezzük meg a végh-kúriában!rendezzük meg a végh-kúriában!

SzIlády ároN TárSASáG

XXII. közgyűlés
tisztelt tagtársam!

Előzetes terveinknek megfe-
lelően, szeretettel meghívom
Önt 2015. január 10-én,
szombaton 10 órára a
szilády Áron Református
Gimnázium dísztermébe víz-
kereszti és újévköszöntő
XXII. társasági közgyűlésünk-
re. A közgyűlésen értékeljük
a 2014. évi tevékenységünket
és meghatározzuk a 2015. év-
re vonatkozó terveinket.

A levelemhez ismételten
csatoltam az adategyeztető
ívet. Arra kérem, hogy kitölt-
ve – ha korábban nem tette
volna meg - legkésőbb a köz-
gyűlés napján adjon át a
Társaság elnökségi tagjainak,
vagy juttassa el a székhe-
lyünkre. A későbbiekben a
személyes kapcsolattartást te-
lefonon, e-mailben, valamint
a már működő honlapunkon
keresztül is kezdeményezni
szeretnénk Önnel.

a SzIlÁDy Áron
TÁrSaSÁg XXII.
közgyűléSének 

TervezeTT 
naPIrenDje: 

• Gyülekezés a díszterem-
ben, az új esztendő köszönté-
se, tagdíjfizetés.

• A határozatképesség
megállapítása Alapszabá-
lyunk 4. § (2) bek. figyelem-
bevételével. (határozatkép-
telenség esetén a közgyűlést
változatlan napirenddel, 30
napon belül meg kell ismétel-
ni!)

• Beszámoló a Társaság
2014. évi tevékenységéről.
Előadó: lukács lászló elnök

• A beszámoló értékelése,
javaslatok, döntés a beszámo-
lóról, mérlegről.

• A 2015. évi program-
terv*, költségvetési terv meg-
határozása.

• Pohárköszöntők, vendég-
látás a kisdíszteremben.

A napirend fontosságára
tekintettel kérem, hogy rész-
vételével segítse elő közgyűlé-
sünket!

* JAVASlAT Az
állANdó 

ProGrAmJAINKrA 
2015 

1. szilády emlékkonferencia
(március 21., szombat)
szilády Áron 93 éve hunyt el.
2. 21. Pro Iuventute díjáta-
dás (június 4., csütörtök)
3. társasági Legáció (szep-
tember 5., szombat) Pécs?
4. szilády tudományos
Konferencia (november 7.,
szombat) szilády Áron 178
éve született.
5. XXIII. Közgyűlés (2016.
január 9., szombat)

Várjuk észrevételeit és to-
vábbi javaslatait!

A közeli találkozás remé-
nyében köszöntöm Önt,
BoldoG ÚJ ESzTENdŐT
kívánok!

Kiskunhalas, 2014. december 29.

luKácS láSzló 
ElNÖK

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2.
Telefon: 77/421-123

OTP Bank 11732064-20039431
Adószám:18343081-1-03

www.sziladyarontarsasag.hu



Az  EmBErI ErŐForráS

mINISzTérIumA a „Gön-
cölszekér Kompánia –
Garabonciás vándortábor
a Mecsekben“ elnevezésű
mintaprogramunk elindí-
tását nem tudja támogat-
ni, ezért a mintaprogram
elindítást egyelőre felfüg-
gesztjük.

*
A Doni-csata emléknap-
ján, 2015. január 12-én,
hétfőn 16 órakor kezdődik
a megemlékezés II. Világ-
háborús emlékműnél.
Közreműködnek: a Bibó
István Gimnázium diákjai,
beszédet mond: Végső
István történész.

A halasi Szépmíves céh
alakulásának 19. ünnepi
estjét 2015. február 7-én,
szombaton 18 órától kez-
dődően tartjuk meg a
Végh-kúriában.

*
A STÁDIUM – polgári hírlevél
következő (20. szám, tavasz)
megjelenése: 2015. március. A
programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk! Az időszerű ünnepi
programokról külön értesítése-
ket küldünk! Terjesztési infor-
mációk: 20/465-2300
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Köszönöm,  Uram,  ez t  a  ha lk  zenét ,
az  é j szakai  f r i s s  l evegőt ,  a  csendet ,
köszönöm,  bárhogyan i s  –  az  é le temet .
tanú lehet tem a végte len  egyet len  röpke  p i l lanatában:
k ip i l lanthat tam a gyorsvonat  ab lakain .

Köszönöm,  hogy é l tem.
A füveket ,  madarakat ,
a  fo lyókat ,  t engereket ,
te s tvér -embereket  é s  t e s tvér -könyveket ,
a  templomokat  és  menedékhe lyeket .

Köszönöm a Helyet  é s  az  Időt .
Köszönöm,  hogy engedté l  vé tkezni  e l l ened,
próbaidőre  bocsátot tá l ,  s  lá tod ,
a  nevedben éneke lek .
Köszönöm,  bárhogyan i s  –  az  é le temet .
Köszönöm anyámat ,  apámat ,
fe l e ségemet ,  gyermeke imet ,
baráta imat ,  e l l ensége imet ,
köszönöm,  hogy most  i s  ve led  l ehetek .
Látod,  neked éneke lek .
Köszönöm,  bárhogyan i s  –  az  é le temet .  

I r ta :  Szentmihály i  Szabó Péter  

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

kérjük, hogy TÁMogaSSa aDo-
MÁnyokkal célkITűzéSeInkeT!

MAGyARtMAGyARt AA MAGyARnAKMAGyARnAK!!

szentMIHÁLyI szABó PéteR 1945. január 8-án született
Budapesten; az ELTE bölcsészkarának angol-magyar szakán
végzett, ezután gimnáziumban, majd 1975-től az ELTE-n taní-
tott. A József Attila-díjas író, költő 1979-től a Szépirodalmi
Könyvkiadó szerkesztője, később ügyvezetője, 1985-től a
Galaktika című folyóirat főmunkatársa volt. Az 1990-es évek ele-
jén a Külügyminisztérium sajtófőosztályának vezetőjeként, 1995 és
1997 között a The Hungarian Observer főszerkesztőjeként dolgo-
zott. Oktatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, 1998 és 2000
között pedig a Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumának elnök-
ségi tagja volt. 2014. október 20-án hunyt el.

Szentmihályi Szabó Péter angolból fordított, irodalomtörté-
nészként a 20. századi költészettel foglalkozott. Kedvelt műfaja
a fantasztikus, illetve a történelmi regény. Főbb művei: ének a
civilizált emberről, yeats, A Nagy Számítógép, Avarok gyűrűje,
Apát keresek, Gellért, A tökéletes változat, Aranykereszt, acél-
kard, Anti-regény, édua és Kun László, Haláltánc, Péter bácsi
meséi, Az erősek gyöngesége, Felőlünk az idő szól majd,
Kapisztrán és Hunyadi, Lázadók, 66 új mini sci-fi. 1983-ban
József Attila-díjat kapott. (Magyar Hírlap)

SSzabózabó DDezSőezSő

70 70 éveéve hUnyThUnyT elel!!
-----

A nádor Klub tisztelettel
meghívja Önt 2015. január

13-án, kedden 18 órakor
kezdődő emlékestünkre 

a sóstó Csárdába!

SZABó DEZSŐ író, közíró 

(Kolozsvár, 1879. június 10.–
Budapest, 1945. január 13.)

A férőhelyekre tekintettel az 
emlékesten csak előjegyzéssel 

lehet részt venni a Sóstó Csárda 
különtermében. Fogyasztás: a'la
carte, önállóan, de társaságban!

Közreműködnek: 
halasi felolvasók, zenészek

Információ: Lukács László
nadorklub@mailbox.hu

Fotó: Bérczi László


