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Magyar népi hagyományok húsvétkor
A néphagyományban a vasár-
napoknak nevük volt: a má-
sodiké gulyásvasárnap, az
ötödiké feketevasárnap, a ha-
todiké virágvasárnap. 

Az utolsó vasárnap már a
húsvéti ünnepsorozat része. 

Magyar népszokás a zöldág-
hordás, más néven villőzés
(termékenységet segítő eljá-
rás). Az ággal megütögették a
fiatal lányokat, menyecské-
ket. 

A virágvasárnapot megelő-
ző szombaton a gyerekek bar-
kát szedtek, a templomban
megszenteltették, ennek baj-
elhárító szerepe volt.
Manapság is a moldvai csán-
gók fűzfa sípot fújnak, habaj-
gatnak, ezzel "keltik fel" a ta-
vaszt. Sok helyen zajos határ-
kerülést tartanak, mellyel a
rossz szellemeket űzik el. 

Nagycsütörtökön, zöldcsü-
törtökön a Rómába ment ha-
rangokat a fiúk kereplőkkel
helyettesítik. Az étrendbe e
napon valamilyen zöldet, pa-
rajt, salátát iktatnak. Régen
nagyböjt alatt sok helyen egy
nap csak egyszer ettek.
Olajjal vagy vajjal főztek,
zsírt, húst nem ettek, csak
száraz növényi ételeket. 

Ma már nem ilyen szigorú-
ak az egyház böjti előírásai. A
tilalom csak az utolsó hétre,
nagypéntekre vonatkozik.

Az utolsó hét, nagyhét vi-
rágvasárnappal kezdődik.
Nagycsütörtök estéjén a ha-
rangok elhallgatnak, a hagyo-

mány szerint Rómába men-
nek. A harangok útjának cél-
ja, hogy lássák a pápát. 

Nagyszombat a feltámadás
jegyében zajlik. E naphoz jel-
legzetes ételek tartoztak -

korpából készült savanyú le-
ves, esetleg tojás.

A feltámadás napja hús-
vétvasárnap. A húsvéti tojás
ajándékozása sok országban e
napon történik, nálunk a hét-
fői locsoláshoz tartozik.

A hagyományos sonkát
már szombat este, a böjt lezá-
rásával megkóstolják.
Vasárnap a sonka mellé to-
jást, tormát fogyasztanak.

Magyarország egyes vidéke-
in e napot vízbevető hétfőnek
is hívják, mert e nap a locso-
lás napja. A lányokat régen
kivonszolták a kúthoz, s vö-
dörből vízzel öntözték, vagy a
patakhoz vitték és megfürdet-
ték. A locsolás, az ősi termé-
kenységvarázslás és megtisz-
tulás jelképe. 

A locsolás ma is elterjedt
szokás, kissé szelídebb formá-
ban. Gyakran csak kölnivízzel
locsolnak a fiúk, férfiak. A
húsvéti népszokások sorát egy
fehérvasárnapi szokás zárja.
A lányok komatálat készíte-
nek, és elküldik egymásnak.
A kosárban lévő tálra húsvéti
tojás, kalács, ital kerül. Ezzel
a lányok örök barátságot köt-
nek, s ettől kezdve komának
szólítják és magázzák egymást
egész életükben. 

Forrás: http://legjobb.network.hu/

E l j ö t t  a  s z é p  h ú s v é t  r e g g e l e ,  
F e l t á m a d á s u n k  é d e s  ü n n e p e .

Ü n n e p l ő  r u h á k b a  ö l t ö z t e k  a  f á k ,  
P a t t o g n a k  a  r ü g y e k ,  s  v i r í t  a  v i r á g .

A  h a r a n g  z ú g á s a  h i r d e t  ü n n e p e t ,  
E g y  k i s m a d á r  d a l o l  a  z ö l d  r é t e k  f e l e t t .

K e l l e m e s  h ú s v é t i  ü n n e p e k e t !
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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.

A Nádor Klub szervezése
2009. május 6-án indult el, majd
még egy előkészítő ülés után,
2009. szeptember 17-én alakult

meg az alsó-kiskunsági polgári
együttműködés közösségeként.
Első tisztségviselőnek Dóka
Józsefet választottuk meg 1 évre.
2010. november 25-én kibővítet-
tük a vezetést – és kétévente a
tisztújító taggyűléseken - a Ná-
dor Klub elmúlt 6 évét lukács
lászló vezeti, Dóka József alel-
nökkel közösen. A legutóbbi,
helyzetértékelő közgyűlésünket
2015. november 20-án tartottuk
meg a Közösségek házában. 

Az elmúlt években kifejtett
erőfeszítéseink bizonyára nem
maradtak hatástalanul, és a
nemzeti, cívis együttműködés
körében számos tanulság levoná-
sára nyílt alkalom, az Alsó-kis-
kunságban élőkkel folyamatosan
fenntartott párbeszéd során. Óri-

ási jelentősége van annak, hogy a
halasi, mind a vidéki eredmé-
nyek alátámasztják az elkezdett
polgári, nemzeti együttműködés
fontosságát és célszerűségét.

MunKAtErv

I. PoLgárI EgyÜttMűKödéS

- halasi Téka (i-XVi.)– érték- és
mértéktartók előadássorozatának
folytatása.

- halasi Pódium (i-ii.) – elszár-
mazott halasi előadóművészek
irodalmi és színházi estje, klasszikus
bárzenével és vendéglátással. (lásd.
eddig: Tallér Edina-Gerner Csaba,
Ábrahám Nóra) 

(folytatás: 3. oldalon)

a nádor klub tevékenysége

2 ISTen, ÁlDD Meg a MagyarT! – kölcSey ferenc

csíziók és regulák
Az emberiség évszázados megfi-
gyelési majd mérési tapasztalatok
alapján az év hónapjaihoz és nap-
jaihoz különböző időjárási szen-
tenciákat, törvényszerűségeket al-
kottak, amelyek minden egyes pa-
rasztkalendárium részévé váltak.

februárius, azaz 
a böjtelő hava

A népi hagyomány úgy tartja,
ha Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony napján (február 2-án) süt
a Nap, nagyobb hideg lesz az-
után, mint azelőtt volt. Ha a feb-
ruár meleg, akkor a Húsvét lesz
igen zord. Február másodikához
kötődik a barnamedve ébredése
is, de erről bővebben a későbbiek-
ben írunk.

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

A mondás szerint jégtörő
Mátyás „ha nincs, jeget csinál, el-
rontja, bontja, ha talál. A jeget
olvasztja Mátyás, töri és rajta li-
kat ás..”

Ha a pacsirta Zsuzsanna (feb-

ruár 19-én) napján megszólal,
akkor vége a télnek, érkezik a ta-
vasz.

Március, azaz a
böjtmás, Tavaszelő 

hava

A március igencsak bővelkedik
időjárási jóslatokban. Ha március
10-én fagy, akkor még negyven
napig számíthatunk hidegre.
Gergely, március 12-én megol-
vasztja Mátyás jegét. Március
18-án, 19-én és 21-én Sándor,
József, Benedek hozza zsákban a
meleget.

Tavaszelő havára egyre több
olyan hiedelem született, amely az
ültetéssel, a gabona- és gyümölcs-
terméssel, termesztéssel foglalko-
zik. „Ha Böjtmás hava száraz:
Szent György hava nedves,
Pünkösd hava híves, bő bor, búza
lészen; a hóesés ártalmas a vete-
ményeknek ebben a hónapban.
Mennyi köd lészen ebben a hó-
napban, annyi záporeső lészen a
nyárban, mennyi harmat Húsvét
előtt, annyi fagy lészen Húsvét
után.”

Gábor napja (március 24-e) a
káposztaültetés, 25-e pedig a gyü-

mölcsfák oltásának ideje.
„Virágvasárnapján ha szép az

idő, a gyümölcsfáknak hasznos,
ha rút pediglen, ártalmas.
Nagypénteken ha eső esik, a föld-
mívelőknek igen jó; ha Húsvét
napján esik, minden vasárnapon
Pünkösdig eső fog esni, és változó
időket várhatni. Ebben a hónap-
ban ha a gólya és fecske jókor ha-
zajönnek, jó szerencsés időt jelen-
tenek.”

Április, azaz Szent
györgy hava

Amennyiben április 6-án esős
az idő, akkor nagyon keserves,
szűkös esztendő várható.

„Ha Tiburtius (Tibor, április
14-e) napjára a rétek meg nem
zöldülnek, a parasztok nem re-
ménylik a föld termékenységét, ha
viszont ez a hónap nedves, bősé-
get várnak. Ha április havában
Szent Márk napján a fülemüle
hallgat, akkor változó tavasz vár-
ható, ha énekel, dalával csodás
tavaszt hirdet.

A Szent György (április 24-e)
napi virág ha bőven terem, bőség-
re, ha nem terem, drágaságra
mutat. Forrás: meteoline.hu
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- lokálpatrióta klubestek i-Viii.
folytatása, bővítése + Ady utca 3.
A Halasi Polgári Olvasókör 1863.
január 10-én mutatta be alapsza-
bályát. Az egyesület célja volt: a
város polgárai körében a művelő-
dés, szellemi fejlődés biztosítása tár-
sas élet formájában. Ezt segíti a fo-
lyóiratok, lapok, könyvek biztosítá-
sa és szabadelőadások, felolvasá-
sok, műkedvelő előadások tartása.

- honismereti határjárások (i-
XVi.) folytatása, kiszélesítése a
Kiskunságban.

- Magyar lakomák (i-V. folyta-
tása) Eddig: Gárdonyi Géza,
Krúdy Gyula, Nyirő József, Zrínyi
Miklós, Jókai Mór. 

- Pro Patria hungaria - Ifjúsági,
családi utak országszerte, hazafias es-
tek (pl. Hősök-napi megemlékezés
az 1926-ban felavatott I. Világhábo-
rús hősi emlékmű 90. évvel ezelőtti

átadására tekintettel. Külön prog-
ramterv alapján.

- Időszaki kiállítások szervezése,
pl. Zórád Ernő képregényrajzoló,
festő, grafikus, illusztrátor, karika-
turista, iparművész, a „Precíz
Bohém”.

II. vároSFEjLESZtéS

- HAlASI lÁTóHATÁr 2020 – vá-
rospolitikai munkaprogram megva-
lósításának elősegítése.

III. K-unIKuM (hungarikum)

- védett kulturális, épített, ter-
mészeti stb. helyi érték védjegy
programjában való részvétel.
Halasi Csipke (kiemelt értékmen-
tés). - regiszter (kiállítás és kiad-
vány szellemi, tárgyi, gasztronómiai
értékeinkről, pl. Kiffer körte) -
jeles napok (kiskunsági kalendári-
um és legendárium, mesterek, mes-

terségek tára) - Ars poetika, jeles
személyiségek önéletrajzainak szer-
kesztése és kiadása. * F. nagy
józsef életrajzi kötete, nagy
Szeder István emlékkönyv kiadá-
sa + Zelei Miklós szerkesztésében,
illetve támogatása. Az ’56-os
Emlékbizottsággal közösen: nagy
Szeder Emlékház (Tábor utca) ki-
alakítása.

Iv. díjAK, PáLyáZAtoK

redemptio emlékérem (Nádor-
díj) kiadása (május 6. – települé-
sek, egyének kiemelkedő hagyomá-
nyőrző tevékenysége, jelölés alapján
az alsó-kiskunságból.) 2013-tól
nem adjuk ki. Javasoljuk majd vá-
rosi díjként kiadni!

v. StádIuM (1-23.) polgári
hírlevél – negyedévente jelenik meg
a www.vashatos.hu honlapon, ezen
belül a Szilády Áron Társaság
programjaival.

vI. HALASI nEMES tAnácS

A HNT 2016. évi újraszervezé-
sével, már nem a szociográfusok ál-
tal meghívott véleményemberek
(1979), vagy az 1991-ben elindí-
tott civil fórum, vagy a 2007-ben
ismét elindított delegációs részvételi
tanácsadás (100-ak tanácsa) célki-
tűzése érvényesülne a demokratikus
vélemény-párbeszéd fenntartása
mellett, hanem a cívis, parasztpol-
gári értékrend képviselése és érde-
kérvényesítése, melynek házigazdá-
ja és fő szervezője a Szilády Áron
Társaság (Nádor Klub).
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az 56-os emlékbizottság
Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc kiskunhalasi tör-
ténelméhez szorosan kapcso-
lódó ’56-os Emlékbizottság
1996-ban alakult meg azzal a
céllal, hogy a forradalom és
szabadságharc, valamint a ha-
lasi sortűz áldozatainak emlé-
kének kopjafás emlékművet
állítson fel a város főterén.
Közel ahhoz a helyszínehz,
ahol két halasi polgár halálát
okozta az 1956. október 27-
én elkövetett sortűz.

Az elmúlt két évtizedben
számtalan ünnepi programot
kezdeményeztünk, illetve te-
vőlegesen részt vettünk az
előkészítésében és a magvaló-
sításában is. A forradalom- és
szabadságharc halasi vonat-
kozású történéseit alaposan
sikerült feltárni, az emlékmű
felavatását követően kiadvá-
nyok, visszaemlékezések je-
lentek meg városunkban,
egyedülálló szerepvállalásáért
Nagy Szeder istván mellszob-
rot állítottunk fel közadako-
zásból.

Az előzményekre való tekin-
tettel, a korábban már felme-
rült javaslatainkat is szeret-
nénk megvalósítani a közeljö-
vőben, alapvetően elősegítve
a közgondolkozás átalakulá-
sát, a hősiesség megbecsülé-
sért és a szabadságért kiállók
emlékének megőrzését.

Az elmúlt húsz évben szám-
talan kezdeményezésünk el-
érte célját, nagyon sokszor el-
lenkezések és támogatás nél-
kül szerveztük meghívott
vendégeink ellátását, költsé-
geinket magunk fizettük.
Mindez mellett nagyon sokan
segítették szervezéseinket, a
közreműködők díjtalanul vál-
lalták fellépéseket. 

Az elmúlt két évtizedben
kialakított 1956-os megemlé-
kezések színvonalas keretet
nyújtottak a megemlékzések-
nek. 

Az alábbiakban közreadott
felhívásunk levélrészlete az
alakulás időszakát idézi fel,
azt remélve, hogy továbbra is
el tudjuk látni önként vállalt
feladatunkat.

Tisztelt Polgártársam!

A halasi ‘56-os Emlékbizott-
ság ügyvivő testülete 1996 kora
őszén alakult meg azzal a céllal,
hogy az 1956-os forradalom és
szabadságharc szellemi öröksé-
géhez méltó rendezvényekkel és
önként vállalt tevékenységével
Kiskunhalas lakosságának javát
szolgálja.

Az  elmúlt időszak legfonto-
sabb tennivalója az 1996. októ-
ber 23-án átadott ‘56-os kopja-
fás emlékmű felavatásával füg-
gött össze, melyet közadakozás-
ból – úgyszintén országos pél-
dák alapján – kívántunk felállí-

tani, s amit nemzeti ünnepünk
alkalmából át is adtunk a város
népének... 

Az ‘56-os Emlékbizottság a
későbbiekben pályázati alapot,
továbbá ‘56 szellemi örökségét
bemutató kiadványokat szeret-
ne létrehozni, illetve kiadni.
Tevékenységünk eddig sem és
ezután sem irányul semmiféle
alkotmányos, demokratikus
rend ellen, nyilvános és meghir-
detett üléseinken bármely halasi
polgár részt vehet, véleményét és
segítő szándékát tiszteletben
tartjuk.

1996. december 10.  
Pajor Kálmán elnök

*
Az ‘56-os Emlékbizottság ala-

pító tagjai 1996-ban: Pajor
kálmán alpolgármester, f. nagy
józsef ny. tanár, díszpolgár,
lukács lászló igazgató Rendez-
vény- és Programiroda, PARitáS

- Kulturális Szolgáltató társulás
ügyvezető igazgatója.

Kép: Az 1956-os kopjás emlékmű
Kiskunhalason. Kosza istván fafaragó
és Székely tibor építész alkotása
(1996) 2015-ben néhány méterrel
áthelyezésre került.



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 megalakult
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
társaság ezen törekvése kiter-
jed egyrészt a tudós akadémi-
kusok körére, másrészt művé-
szekre, lelkes lokálpatrióták-
ra, akik egykoron, illetőleg
napjainkban: munkálkodá-
sukkal, életművükkel gyara-
pították a város szellemi kö-
zösségét. 

Mindezen célok érdekében
előadásokkal, rendezvények-
kel veszünk részt Kiskunhalas
kulturális életében. A lokál-
patrióta polgári együttműkö-
dés, alakulása óta eltelt 23
éve alatt jelentős szerepet
vállalt a polgári önazonosság,
a cívis kultúra ápolásában, az
1863-ban alakult halasi
Polgári Olvasókör szellemi jo-
gutódjaként.

tagjaink lehetnek mind-
azon személyek, akiket két
tagtársunk együttesen ajánl
az elnökségnek. éves tagdí-
junk: 1000 ft, de adomá-
nyokkal és egyéb felajánlá-
sokkal is segíthetik törekvése-
inket. levelező és tiszteletbe-
li tagokat is választunk.

Közérdekű tevékenysé-
günkről, üléseinken, konfe-
rencián elhangzott előadá-
sokról honlapunkon és az

időszakosan kiadott évköny-
vünkben rendszeresen beszá-
molunk. társasági összejöve-
teleinket általában a Kiskun-
halasi Református Kollégium
Szilády áron Gimnázium
dísztermében tartjuk meg. 

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

www.sziladyarontarsasag.hu

Tiszteletbeli elnök: Bödecs Pál
Tiszteletbeli társelnök: F Nagy
József.

elnök: lukács lászló
Tagok: Dóka józsef, Palásti
károly, dr. bognárné nagy
éva, Szakál aurél

ÁllanDó
PrograMok

2016 

1. Szilády emlékkonferen-
cia** (március 19., szombat)
Szilády áron 94 éve hunyt el.
2. Pro Iuventute díjátadás
(június 2., csütörtök 16 óra) 
3. Társasági legáció (szep-
tember 3., szombat) Felső-
Kiskunság (Kunszentmiklós,
Szabadszállás)
4. Szilády Tudományos
konferencia*** (november
5., szombat) Szilády áron
179 éve született.
5. XXIv. közgyűlés (2017.
január 7., szombat)

**Szilády Emlékkonferencia
(2016. március 19., szombat)
Konferenciánk főtémájának ter-
vezzük a 125 éve született
Karácsony Sándor (1891. január
10.) életművét. 1. Előadónk:
Heltai Miklós ny. igazgató

(török ignác Gimnázium,
Gödöllő. A Csökmei Kör elnöke,
Pécel), 2. Hány éves Halas vá-
rosa? Ea. dr. Hatházi gábor ré-
gész, történész. 3. „A helyismere-
ti tudás a halasi diákság köré-
ben” címmel önálló előadásra
készülünk a Szilády áron Ref.
Gimnázium diákjaival.

***Szilády tudományos Kon-
ferencia (2016. november 5.,
szombat) vI. Protestáns Művé-
szeti és tudományos napok Az
1956-2016 emlékév kapcsán a fő
témánk lesz: 1. 1956 -
Kiskunhalas * Zelei Miklós ma-
gyar költő, író, újságíró. 2. „A
vallás, a történelem és a naiv
szemlélet Berki viola művészeté-
ben” Előadó: Szűcs Károly fotó-
és művészettörténész. 3. 90 éve
született Kiskunhalason Kan-
nás Alajos emigráns író, költő.

kIeMelT Ügyek,
Tervek

A Szilády áron társaság az
alapítás óta (1993) eltelt idő-
szak kezdeményezéseit, stabil
tevékenységét megerősítve,
kibővített együttműködésre
törekszik a halasi civil közös-
ségekkel, különösen azokkal,
akik a lokálpatrióta értékrend
mentén szervezik meg a tevé-
kenységüket.

A kiemelt ügyek esetében
szükséges az erőforrásainkat
bővíteni, ezért az önkéntes
segítőkön túlmenőleg, akár
közhasznú státuszban álló pá-
lyakezdők bevonása is indo-
kolt lehet. Kezdeményeznünk
kell Kiskunhalas város képvi-
selőtestületénél a mihama-
rabb megkötésre kerülő tá-
mogatási megállapodást, lásd.

1997. évi CXl. tv. 76.§ (1/a),
hogy a három éves stratégiai
munkatervünkben rögzített
feladatok teljesülhessenek.

Mindemellett aktívan részt
kell vállalnunk a nemzeti pá-
lyázati alapok által meghirde-
tett kiírásokon, pl. NEA,
NKA, MMA stb., illetve a
halasi vállalkozások részéről
számottevő adományokra is
számítunk, különösen akkor,
ha vissza tudjuk állítani a
közhasznú minősítésünket a
hatályos jogszabályok alapján.

1. „Szilády áron tudóstár-
sai körében” Félmagas dom-
bormű (kőből, bronzból) el-
helyezése a ref. imaház külső
oldalfalán, 2016) Új pályáza-
tot kellene benyújtani az
NKA-hoz! Az adományozási
felhívás megjelent már né-
hányszor a StáDiuM polgá-
ri hírlapban, de egyelőre nem
nagy sikerrel…

2. Szilády emlékszoba
Szilády lászló, Szilády

áron és Szilády János életét
és szolgálatuk bemutatását je-
lentené ez az emlékszoba a ré-
gi gimnázium épületében, a
ref. templom mellett. A kiál-
lítóhely megvalósításához je-
lentős pályázati támogatás is
elnyerhető volna, de ehhez
kapcsolódóan egy szakmai ve-
zető is szükséges, illetve a
megvalósítási terv!

3. évkönyv 1999-2015
tervezett megjelenés: 2016
ősze 

4. Szilády sírkert felújítás
(sírkő) * Adománygyűjtés.

5. thúry Emléknap (2016.
május 20.) thúry József 110
éve hunyt el. A thúry József
Alapítvánnyal közösen.
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Stratégiai munkaterv 2016-2018
lokálpatrióta polgári együttműködés



PéTer DéneS
néPfőISkola

Szép dolog pedig fáradozni a
jóban mindenkor, és nem csu-
pán akkor, ha köztetek vagyok.
(Gal 4,18)

Az 1999 júniusában alapí-
tott népfőiskolánk változat-
lan célkitűzése a protestáns
nevelési hagyományok és a
korszerű nemzetstratégiai
közismeretek együttes képvi-
selése. A PétER DéNES
NéPFŐiSKOlA alapvetően
három egymást segítő tevé-
kenységi kört teljesít azzal,
hogy a szervezeti-működési
rendszere segíti az öntevé-
keny civil közösségeket, az
igényes kulturális rendezvé-
nyeket, és sajátos népfőisko-
lai programokat valósít meg.
tagjai vagyunk a Magyar
Népfőiskolai Collégiumnak.

A PétER DéNES NéP-
FŐiSKOlA fontos működési
körébe tartoznak a szabadmű-
velődési, közösségi progra-
mok, és a meghirdetett nép-
főiskolai témakörökhöz kap-
csolódó szervezési, ügyintézé-
si feladatok elvégzése, ami az
alkalmi lehetőségek kihasz-
nálásával széleskörű tájékozó-
dásra nyújt lehetőséget vala-
mennyi résztvevőnek. Alap-
élményeket nyújtunk a ke-
reszténységről, a magyarság-
ról, a mindennapi élet kérdé-
seire való válaszkeresésben,
és a tetterős nemzetstratégia
megfogalmazásában. 

A Péter Dénes Népfőiskola
rendszeres tevékenységét az
egyházközség részéről jelenleg
is használt Szilády áron u. 2.
szám alatti régi gimnáziumi
épületben, illetve az Ady E. u
3. szám alatti, egykori Kis-
kunhalasi Polgári Olvasókör
felújított épületében képze-
lem el, akár 50 évre is átvéve
a városi önkormányzattól
(most 10 évre kapta kölcsön
a Központi Református álta-
lános iskola), és a délelőtti is-

kolai órák után a délután és
az esti időszakokban a népfő-
iskolai tanfolyamok, képzések
és más tevékenységek helyszí-
ne is lehetne. Miként a többi
egyházközségi intézmény is,
pl. a diákotthon, gimnázium,
könyvtár a tevékenységszer-
vezés aktuális igénye alapján. 

Az ehhez szükséges megál-
lapodást a Szilády áron
társaság és a Kiskunhalasi
Református Egyházközség
megkötheti. A kiskunhalasi
önkormányzattal külön meg-
állapodást kell kötni az állami
normatíva megosztásáról és a
feladatátvállalásról, lásd.
1997. évi CXl. tv. 76.§ (1/a).

A legfontosabb kérdés,
hogy milyen pénzügyi keretek
között működhetne a népfő-
iskola. Saját bevételei között
elképzelhető a támogatói
utalványok (Alma Mater
klubkártya) kiadása, céges
adományok, önkormányzati
támogatás, tandíjak, pályáza-
tok bevételei (hazai és eu-s
egyaránt), részvételi díjak stb. 

Ami előnyössé és az egész
város számára nyitottá teheti
a népfőiskola tevékenységét,
az ún. papír nélküli képzések,
előkészítők, tehetséggondo-
zások, szülősegítések, tovább-
képzések vállalása, a klasszi-
kus népfőiskolai rendezvé-
nyek megtartása mellett.

Kiemelt szerepet kaphat a
Péter Dénes Népfőiskola a
Kiskunhalasi Református
Kollégium óvodájába, általá-
nos iskolájába és gimnáziu-
mába járó gyerekek és diákok
szüleinek bevonásában (kb.
1500 fő!), mert bizonyítottan
növeli a tanuló és ez által az
iskola és a pedagógus eredmé-
nyességét. A szülői részvétel-
nek számos formája létezhet,
de mind abból indul ki, hogy
a gyermekek elsődleges neve-
lői a szülők. Európában már
sok helyen szülő-támogató
programokkal segítenek az
anyáknak-apáknak abban,
hogy még jobb szülővé vál-
hassanak, így léteznek szülői
szervezetek által nyújtott
programok, szülő-tanár tré-
ningek, ún. peer learning.

Joyce Epstein a téma kiemel-
kedő kutatója a hatékony
szülő-pedagógus kommuniká-
ciónak hat területét nevezi
meg: aktív szülősegítés, kom-
munikáció, családok bevonása
önkéntes munkába, otthoni ta-
nulás, döntéshozatalba való be-
vonás, a helyi közösséggel való
együttműködés.

Ehhez kapcsolódóan, a já-
rási szintű hatáskörben mű-
ködő népfőiskolai tevékeny-
ségünk példamutató volna és
az elsők között kapcsolódhat-
nánk be a kormányzati csa-
ládsegítő, tehetséggondozó
komplex programokba. 

SzakMaI
TerÜleTek

A felvállalható tevékenysé-
gek tárháza széles és tovább is
bővíthető a céltámogatások
függvényében. 

„Neveljük a népet, mely édes
testünk és vérünk, s melynek

szellemi fejlődéséért egyedül mi
vagyunk Isten és ember előtt

felelősek.” Szilády Áron, 1865

1) Szabadművelődési, kö-
zösségfejlesztő területek 

- apáczai kollégium
(1999-ben kidolgozott tema-
tikával)

- vI. Protestáns Művé-
szeti és Tudomány napok *
(2000, 2001, 2002, 2014,
2015) Külön programterv
alapján (tervezet).

- Ismeretterjesztő előadá-
sok (humán és reál)

- népfőiskolai táborok *
cumania campus (testvér-
települések és gyülekezetek
diákjainak)

STÁDIUM - PolgÁrI hírlevél - 2016. febrUÁr 5a TeTT halÁla az okoSkoDÁS! – MaDÁch IMre

PétEr dénES halasi föld-
birtokos és író volt (Kiskun-
halas, 1837. szeptember 15. –
Kiskunhalas, 1904. március
16.). Halason a református
templom melletti algimnázi-
umban kezdte tanulmányait,
majd a nagykőrösi főgimnázi-
umban (1851–53) Arany
jános kedvenc tanítványa –
mindvégig Szilády iskolatársa
– és ugyanitt érettségizett,
majd Bécsben és Pesten jogot
tanult. 1863 és 65 között az

Úri Kaszinó jegyzője. A 70-es években a vigalmi
Bizottmányban tevékenykedett. 1877–1900 között – huszon-
két éven át – a református egyház és gimnázium főgondnoka.
Mint a presbitérium vezetője, 1892-ben az új gimnáziumi épü-
let felépítésében Szilády áron szövetségese. Elbeszélései jelentek
meg a vasárnapi Újságban, humoreszkjei KíSérI név alatt a
Borsszem jankóban. Egy frakk kevés című vígjátékát 1859-ben
előadta a nemzeti Színház. A népnyelvi közléseit a Magyar
nyelvőr rendszeresen közreadta és egy ízben Móricz
Zsigmondot plágiummal is megvádolták, amiért Kerek Ferkó c.
regényében felhasználta Péter dénes népnyelvi értekezését
(Mnyr., 1879). jelesebb munkája: jó kedvemből. Humoros el-
beszélések és életképek, 1889. Frankó Miklós 1864-ben meg-
festette portréját, ami a Szilády áron gimnázium kisdísztermé-
ben látható. 
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- Testvérgyülekezeti haza-
fias csereprogramok, part-
nerségi találkozók, pl. Rima-
szombat.

- Tematikus rendezvé-
nyek, pl. egészségnap, bűn-
megelőzés, drog megelőzés,
áldozattá való válás- előadás-
sorozat, környezet- és termé-
szetvédelmi, pályaválasztási
stb.

- régi halasi családok, hí-
rességek, elszármazottak ta-
lálkozója (2016. november
5.) – külön pogramterv alap-
ján, a Szilády tudományos
Konferencia részeként, dísz-
ebéddel. lásd. VI. Protestáns
Művészeti és Tudományos
Napok.

2) Szülők-nevelők kap-
csolat

- családsegítő programok
(jeles napok), családi tábo-
rok, színházbusz

- alma Mater club * klub-
kártya, kedvezményekkel az
együttműködő intézmények-
kel és cégekkel, Polgári bál,
kedvezménykártya kiadása)

Mindenki számára nyitott
tagsággal működő pártoló kö-
zösség, akik a programjaink-
ról közvetlenül (e-mailben)
kaphatnak információkat,
kedvezményeket a partnersé-
gi együttműködésbe bevont
intézmények és cégek részé-
ről. Javasolt alakuló találko-
zó: 2016. szeptember

- aktív szülősegítés (kom-
munikációs honlap és levele-
zés), munkanélküliek segítése

- önkéntesség, misszió
(közösségi feladatszervezés)

- Szülő-tanár tréningek
(járási szinten kitelepülések,
képzések és előadások)

3) babérliget, tanórán kí-
vüli felkészítések (tehetség-
gondozás) Nem szakkörök!

- kompetencia tanfolya-
mok (16-18 óra között), ide-
gen nyelvi, szaktantárgyi

- babérliget * (tehetséges,
de szegény gyerekek foglal-
koztatása egész évben +
programtábor)

- Pályaválasztási és neve-
lési tanácsadások szervezése

4) felnőttképzési progra-
mok (OKJ-s tandíjas képzé-
sek, partnerekkel együttmű-
ködve)

- érettségi után és érettsé-
gi nélkül elérhető képzések
(pl. érettségire felkészítés, je-
lenleg is folyik)

- Továbbképzések (humán
terület, üzleti tanácsadás)

- célirányos képzések, pl.
agrárvállalkozói vagy szociális
téren, civil szaktanácsadás

- vidékfejlesztési progra-
mok (konferenciák, találko-
zók, Eu-s pályázatok, gazda-
képzés)

- 18< fiatalok-idősek fel-
készítő tanfolyamok, pl.
nyelvi, számítástechnikai stb.

civil együttműködés

A Nádor Klub tagjait, to-
vábbá a halason élő díszpol-
gárokat, a Pro urbe díjban ré-
szesülteket, a civil és egyházi
vezetőket, továbbá a polgári
együttműködésben érintett
lokálpatriótákat meghívjuk a
Szilády áron társaság tagjai
közé. 

A Szilády áron társaság és
a Nádor Klub vezetői egyetér-
tésben szervezik meg közös
programjait, eseményeit a vá-
ros több helyszínén.

luKÁCS lÁSZló ElNöK

SZIlÁdy ÁrON TÁrSASÁG

NÁdOr KluB

A stratégiai munkatervünk meg-
valósításához jelentős erőforrásokat
szükséges mozgósítanunk, melynek
érdekében széles körben kezdemé-
nyezzük az összefogást a célkitűzése-
inket támogatókkal!



Hogyan élte meg a háború éveit
egy alföldi kisváros? Kezdeti lel-
kesedés, mozgósítás, a munka-
képes férfiak nagy részének be-
vonulása, a kieső munkaerő
pótlására bevetett hadifoglyok,
internáltak, megrendült közbiz-
tonság, gazdasági megszorítá-
sok, élelmiszerjegyek, hadiköl-
csönjegyzések, rekvirálások, a
háború vége felé pedig a katona-
szökevények fosztogatásai és
bűntettei – a hátországi telepü-
lések jellegzetes háborús króni-
kája, amit Végső István törté-
nész Kiskunhalas példáján ke-
resztül mutat be. 

1914-ben világszerte izga-
lommal várták, hogy a két
nagyhatalmi tömb mikor csap
össze. Kiskunhalason is öröm-
mel vették tudomásul a nagy
háború kitörését. 1914 szep-
temberében ii. Vilmos német
császárról és i. Ferenc József
osztrák–magyar uralkodóról
még két belvárosi utcát is el-
neveztek. igaz, ezt az intézke-
dést végül nem hajtották vég-
re. A vasútállomáson veszteg-
lő, áthaladó katonai szerelvé-
nyeknél kisebbfajta piknikek
alakultak ki. Mindenki hitt
abban, hogy néhány hónapos
háború lezárja majd az egész
„felfordulást”. Ezzel szemben
teljesen más irányt vett ez a
történet is, mint már oly sok-
szor a világ- és helytörténet-
ben.

Az 1914. július 26-án el-
rendelt részleges mozgósítást
már igencsak megérezte a vá-
ros. Ősszel még díszzászlót
küldtünk a német császárnak,
ám hamarosan polgárőrséget
kellett szervezni, mert a ren-
det egyre nehezebb volt fenn-
tartani. Kiskunhalas vasúti
csomópont volt, így a katona-
ság szinte állandóan jelen volt
a városban. budapest felől a
balkán-félsziget felé innen
volt a leggyorsabb az útja
minden szerelvénynek, de

sínpár vitt a településről
bajára, Kiskunfélegyházára és
részben Szegedre és
zomborba is.

1914-ben rövid időre bezárt
a Sóstó fürdő, majd hétvégére
korlátozták a nyitva tartását.
1914-től a városban és a kül-
területen is rövidített tanéve-
ket vezettek be. A gyerme-
keket is munkára fogták a
családok, így például a tanyai
iskolások száma az 1914-es
889 főről 1915/1916-ra 505
főre apadt. 1915-ben a keddi
és pénteki napokon nem le-
hetett húst vásárolni. A heti-
vásárok számát egyre csök-
kentették. 1915-ben kolera
ütötte fel a fejét a városban.

A polgárőrséget felszámol-
ták, így a fegyelem egyre lany-
hult a városban. Ezért 1915.
április 26-án idetelepült az
52. cs. és kir. gyalogezred pót-
zászlóalja Pécsről. Az állami
iskolaépületeket, magánháza-

kat és a vásártéren felállított
barakktábort használták a kö-
zel hatezernyi honvéd elszál-
lásolására. Rekettyén és

Eresztőn lőtereket rendeztek
be a katonáknak. ám a rend
helyett az egyenruhások ren-
geteg kihágást követtek el a
lakosság terhére. Ezért év vé-
gén kérvényezte a város a mi-
előbbi elhelyezésüket. Ez nem
történt meg ekkor, viszont az
„összemelegedés” a kiskunha-
lasiakkal a közel 150 megkö-
tött házasságban mérhető.

1916 elejétől a gabona
adás-vétele is csak állami fel-
ügyelet mellett zajlott. A
gazdáknak olcsón kellett ad-
niuk a terményeiket. Megin-
dultak a házkutatások, mert
sokan elrejtették a megter-
melt javaikat, nem akarták
eladni áron alul. 

Kiskunhalasra is több ala-
kulat érkezett, hogy rekvirál-
jon. A hadikölcsönjegyzés

kezdetben valóban önkéntes
alapon ment, de később egyre
inkább kényszerűségből. A
város nyolc alkalommal, 1914
és 1918 között összesen
16.909.800 koronát jegyzett.
Sokan utolsó kis vagyonkáju-
kat is odaadták. Az árvák
pénzét is ide fektették be.

hamar bevezették az élel-
miszerjegyeket. hiány lépett
fel szépen lassan mindenből.
A fatalpú cipők szimbólumai
lettek a hátország nyomorú-
ságának. A cukor, a zsír és a
kenyér fogyasztását korlátoz-
ták. A szél-, a száraz-, és a
műmalmok katonai ellenőr-
zés alá kerültek. ugyanez a
sors jutott a Sóstó-fürdőnek,
amelynek a bevételét fel kel-
lett ajánlani az 52. gyalogez-
red hadiárvái és özvegyei ja-
vára. A villanyszolgáltatás a
közterületeken és a temetők-
ben 1916-tól szünetelt. 1917-
től a magánlakásokban is kor-
látozták az áramhasználatot.
A harangokat elvitték, hogy
ágyúkat öntsenek belőlük. A
református templom tornyá-
ból, a négyből három haran-
got vittek el, de természete-
sen a római katolikusokat
sem kímélte meg a hadigazda-
ság. A pálinkafőző kisüstök, a
háztetők fedőlemezei és a für-
dőkályhák is ágyúalapanyag-
nak kellettek. Sőt, a réz ajtó-
kilincseket is összeírták, hogy
a háborús gazdaságot szolgál-
ják.

A dolgos férfikéz egyre fo-
gyott a városban, és a mező-
gazdasági területeken egyre
több orosz és délszláv hadifo-
goly dolgozott. Kerültek ide
olasz internáltak is Fiuméből,
15-25 fő közé tehető a létszá-
muk. Ezért aztán olyan „egzo-
tikus” nevű emberek is meg-
fordultak halason, mint pl.
bartolomei Ferenc, Fonda
bertoló, Maskagiacomó Etsi-
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lia, Pechonió italó vagy
Caputi Ronaldóné. 

Valószínűleg a lovas csen-
dőrlaktanyában helyezték el
őket. A szláv származásúak
viszont egykori katonák vol-
tak, akik közül néhányan itt
is hunytak el a fronton szer-
zett betegségeikben. Sírjaik
ma már nem találhatók meg.
Az egyesületi székhelyeken
hadikórházak működtek. Az
ápolónői szolgálatot a
Vöröskereszt helyi fiókjának
tagjai látták el.

A nélkülözés egyre nőtt, de
a kiskunhalasiak igyekeztek a
nyomorgókon segíteni. A fel-
vidéki falvak pusztulását oko-
zó orosz offenzíva által föl-
dönfutóvá lett szerencsétle-
nek számára 8600 koronát
gyűjtöttek. 1916-ban erdélyi
menekülteket fogadott be a
város. állami kötelezettség is
lett a gyűjtés. A vallás- és
közoktatásügyi miniszter kör-
levélben szólította fel az isko-
lákat a gubacs, a szederlevél,
a csalán és a gyógynövények
gyűjtésére, hadi célokból.
Persze cigarettát, dohányt,
babot, cukrot, ruhaneműket
is gyűjtöttek a halasi tanulók
a katonáknak. A leányok pe-
dig sapkát, lábszárvédőt és
egyéb melegítő ruházatot kö-
töttek. A nevelők fizetésük
1%-t ajánlották fel pénzado-
mány céljára, de hadikölcsönt
is rendszeresen jegyeztek.
1918-ra a tanítók közül töb-
ben hadba vonultak, a gyer-
mekek pedig nagyon sokan
kimaradtak. Egyre szaporod-
tak a hazafias, lelkesítő ünne-
pi rendezvények is. A háború
vége felé városunk 37 osztrák
szegény gyermek nyaraltatá-
sát vállalta fel. A nélkülöző
közalkalmazottaknak kerte-
ket mértek ki a város felső vé-
gében, amit a köznyelv
„Koldustelepnek” nevezett el.

1917-re ideért a spanyol-
nátha is, amely sokakra halált
hozott. Nyár végén a pécsi
gyalogezred elhagyta a várost.
1917. augusztus 22-én a cs. és
kir. vadászok pótzászlóalja és

egy altiszti iskola is ide került.
Magánházakban és iskolák-
ban szállásolták el őket. Ez új-
ra számos konfliktus gócpont-
ja lett a katonaság és a lakos-
ság között.

A Kiskunhalas helyi érte-
sítőjét egy időre betiltották,
mivel 1918-ban háborúelle-
nes hangnemet ütött meg
cikkeiben. Egyre kevesebben
tudtak leérettségizni a gimná-
ziumban. 1918-ban nyolc di-
ák tett le ún. hadiérettségit.
Ekkorra lakáshiány lépett fel,
és a háztulajdonosoknak hoz-
zá kellett szokniuk, hogy éve-
ken át idegenek vannak a
hajlékaikban.

ha nem is volt jellemző, de
voltak, akik szerettek volna
kibújni a háborús kötelezett-
ség alól, és kapcsolataik révén
kijárták, hogy ne sorozzák be
őket. A kortársak szerint
ezért elsősorban a paraszti
társadalom férfitagjait vitték
el. S ne higgyük, hogy ez vala-
mi egyszeri eset volt egy idő-
szakban. Dr. Silling Ede pol-
gármester (1909-1918), töb-
bek között ebbe bukott bele.

Kiderült, hogy (jogász) bará-
tainak elintézte a sorozás alól
való felmentéseket. Emiatt az
1917 őszén indult vizsgálat
nyomán, 1918 nyarán a Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vármegyei

közigazgatási bizottság felfüg-
gesztette tisztségéből.

1918-tól egyre több hazaté-
rő-, szökevény-, bujkáló kato-
na fosztogatott a kiskunhalasi
határban, amely újabb borzal-
makat és konfliktusokat ered-
ményezett. Ez év elején 12
katona kirabolta a harkai
csárdát. Kisszállás pusztaré-
szen egy hadiszökevény
agyonlőtt egy csendőrt. Pirtó-
pusztán két rablógyilkosságot
jegyeztek fel ekkoriban.
tavasszal a kiskunhalasi re-
formátus régi temetőben két
katona lőtt rá egy leányra.
Nyáron, Pirtón volt gyilkos-
ság, majd Szankon négy hon-
véd rabolt ki egy gazdát.
Később ugyanitt Csorba Géza
tanítót ölte meg két szökött
katona, de még három rabló-
támadás is történt később er-
refelé. Ősszel Kecskemétről
megszökött orosz hadifoglyok
balotán fosztogatták a lakos-

ságot. A hadifogságból vagy
frontról hazaérkezők között
sokan „új eszméket” is hoztak
magukkal, ezzel megalapozva
a későbbi forradalmak „hely-
beli ideológiáját”, és erősítve
a lassan megerősödő kiskun-
halasi (szélső)baloldali szer-
vezeteket.

A háború kezdetén Kis-
kunhalasról 2000 katonát és
600 népfelkelőt vonultattak
be a közös hadseregbe. 1915-
től mintegy 3000 bevonulta-
tott férfi volt távol Kiskun-
halastól. Csak a gimnázium
tanulói közül 70-80 ifjút öl-
töztettek mundérba. 

Miközben egyre több front
nyílt meg, és azokon is első-
sorban az értelmetlen véron-
tás, vagy az állóháború lett a
jellemző. A Kiskunságba pe-
dig csak érkeztek a gyászleve-
lek. Egyre több édesapa, édes-
anya, mennyasszony, gyer-
mek, testvér öltözött feketé-
be. Már 1914-ben megnyílt a
római katolikus temetőben az
első világháborús parcella,
amely egy idő után szociális
alapon fogadta be a gyakran
üres koporsókat a hősi halot-
takkal. (Fotó: A kiskunhalasi temető
első világháborús sírjai napjainkban
Forrás: Pásztortűz Egyesület) 

A háború kétségtelenül
mély nyomokat hagyott min-
denkiben. Az életmódválto-
zás mellett az emberek min-
dennapjaiba és gondolatvilá-
gába is befészkelte magát. Az
egykor a pusztákról, a szere-
lemről, a vallásról, a borról
vagy a magányról író halasi
parasztverselők is egyre in-
kább a katonatémákat kezd-
ték előtérbe helyezni. A sok
közül, íme egy:

Babós Imre: Baka nóta
(1915 k)

ögye mög a fene a mészáros bárdját
Mért vágta rövidre gyönge borgyú lábát
Gyönge borgyú lába nem ér le a sárba
Föl eszi a fene a honvéd hátára

deszkatetős kalibának kőből van a fala
Benne szenved a 30-as népfölkelő baka
Szép hazánkat megvéndeni jöttünk ilyen
messze / Vén bocskoros Nikitának el is
ment a kedve
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a felállítás ideje: 1926. jú-
nius 13. a korabeli fényké-
pek és leírások alapján több
százan vettek részt az ün-
nepségen, Horthy Miklós
kormányzó is jelen volt. az
emlékművet leleplezte dr.
thuróczy dezsõ polgármes-
ter, ünnepi beszédet mon-
dott báró Prónay györgy
nemzetgyűlési képviselő.
(Forrás: Felső-Bácska 1926. jún.
18; Szakál Aurél: Kiskunhalas an-
no 1994. 88. képrészlet)

Az emlékművet Hikisch
rezső építész tervezte, a mész-
kő szobrokat Szentgyörgyi
István szobrászművész faragta.
A talapzat piramisszerűen fel-
építve 4x4 méteres földszinti
alapról emelkedik két és fél
méteres magasra, rajta két al-
legorikus alak. A lehajtott fe-
jű gyászfátyollal borított nő az
özvegyek és fiaikat sirató
anyákat, a meztelen fiú az ele-
sett áldozatokat, és árván ma-
radt gyermekeiket szimboli-
zálják. 

Kezükben a hősök tisztele-
tére babérkoszorút tartanak.
A talapzaton a felirat:

A hazáért elesett hőseink 
emlékére 1914-1918

„Az nem lehet, hogy annyi
szív hiába onta vért”…

A talapzat másik három ol-
dalán elhelyezett márvány-
táblán, és a kétoldalt felállí-
tott műkő obeliszken az áldo-
zatok nevei vannak bevésve.
Az alsó szinten keresztbe ra-
kott fegyverek és hadizászlók
hevernek. Az obeliszkeket
láncból és műkő oszlopokból
szerkesztett kerítés köti össze.

A két világháború között
május utolsó vasárnapján em-

lékeztek meg az elesett hő-
sökről. 

A kompozíció hitelesen
mutatja be a háború tragikus
következményeit és vállalha-
tó módon állít emléket az ál-
dozatoknak. Más, puskatussal
hadonászó fenyegetőző har-
cosokat ábrázoló művekkel
ellentétben, itt a tisztelet és a
méltósággal viselt szomorú
hangulat uralja az alkotást.
Említésre méltó még Hikisch
rezső tervező építészről, hogy
ő tervezte a városházát, a
színházat és a szállodát is.

Forrás: www.kozterkep.hu

Az 1926-ban felavatott i.
Világháborús hősi emlékmű
90 évvel ezelőtti átadására te-
kintettel – külön programterv
alapján – megemlékezést ter-
vezünk a 2007-ben kezdemé-
nyezett, a KDNP által szerve-
zett hősök-napi program ki-
egészítéseként.

Reményeink szerint, az em-
lékművet sikerül újra megtisz-
títtatni a rárakódó szennyező-
désektől, melynek elvégzésére
a város támogatását és intézke-
dését reméljük.

A Szerk.
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A 30-as népfelkelő rágyujt pipájára
Gondolta elkalandoz szép Magyaror-
szágba / Nemsoká tart a szép ábránd,
eldördöl az ágyu / Fegyvert ragad s ki-
szalad a meleg Kalibából.

A kiskunhalasi férfiak kö-
zül mintegy ezer veszett oda
az első világháborúban. A
helybeli családok közül:
Babanyeczek, Babók, Benede-
kek, Brecskák, darányik,
Erdélyiek, Farkasok, Ferrók,
Gusztosok, Gyenizsék, Hat-há-
ziak, Horváthok, Juhászok,
Kissek, Kolompárok, Kovácsok,
lászlók, Modokok, Molnárok,
Nagypálok, Némethek, Orbá-
nok, Paor-Schmolczok, Papok,
Paprikák, Sándorok, Szabók,
Tallérok, Takácsok, Tóth
Abonyik, Vargák, Vácziak,
Vánok (és még sorolhatnánk
hosszasan) vesztették el sze-

retteiket. halottaink neveit
út menti keresztekre, telepü-
lési-, egyházi- és iskolai em-
lékművekre vésték fel a vá-
rosban és a külterületen.
Kiskunhalason a református
gimnáziumban, a zsinagógá-
ban, illetve a hősök terén lát-
hatóak ezek az emlékhelyek.

Sajnos, sem a korszakban,
sem mostanra nem sikerült a
neveiket teljesen felderíteni,
illetve pontosítani. Már az
1920-as években többen fel-
hívták rá a figyelmet, hogy
nem mindenki szerepel a ha-
lotti lajstromokon, vagy, hogy
hibásak a listák.

A soha vissza nem térő fi-
úk, apák, testvérek, vőlegé-
nyek, szomszédok, komák
vagy barátok gyakran jeltelen
sírokban, Kiskunhalastól
messzi földön nyugszanak. Az
értelmetlen háború a veszte-
sek számára még nagyobb tra-
gédia, hiszen még hiábava-
lóbb a vérontás. Viszont az ál-
dozatokra kötelességünk em-
lékezni!

A vérontás eredménye a
sok halott mellett, hogy
Kiskunhalas is elveszítette
gazdasági-társadalmi partne-
reit a Délvidék felé. határ-
majd katonaváros lett, annak
minden pozitív és negatív ha-
tásával. (Kép: profila.hu)

Forrás: http://nagyhaboru.blog.hu/

a hősök szobra átadása
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20 éves a halasi Szépmíves céh
Kultúrközösségünk alapötle-
tét Kós Károly erdélyi épí-
tész, szépíró életműve adta, és
ezért az Erdélyi Szépmíves Céh
megalakításának 70., vala-
mint Kiskunhalas város kiala-
kulásának 600., továbbá a
Millecentenárium évforduló-
ja alkalmával megalakult a
Céh, mindazokból, akik vál-
lalták, és tevékeny részt vál-
lalnak ma is a nemzeti s társa-
dalmi progresszió segítésében,
mindemellett alkotómunkája
ékes bizonyságul és példaként
szolgál halas város közössége
előtt.

„Sehol több tehetség el nem
pusztul, mint Magyarországon.
és elpusztulnak, nem munka
közben, nem lázban, nem az
energiájuk halálos tusájában –
elpusztulnak pihenő férfikarral,
mielőtt a fejlődés homály-útját
elhagynák, nyomtalanul és csak
kevesektől észrevéve, mintha
csak vázlatoknak születtek vol-
na. Magyarország a teremtés-
nek egy ilyen vázlat könyve; ...”

Osvát Ernő 1905-ben írta a
fentebb olvasható bevezetőt
(Motívumok) a Figyelő című
folyóirat első számában.
Munkássága nyomán eleve-
nedett fel a magyar társadal-
mi próza és szépirodalom, és
neki köszönhető, hogy a
Nyugat 1908. január 1-jén
megjelenő folyóirat – ignotus
szerkesztőtársával – a legje-
lentősebb kútfőjévé vált a
magyar közéletnek. A Nyugat
címlapján Beck ö. Fülöp rep-
rodukciója alapján ugyanazt a
motívumot dolgozta fel, amit
később Kós Károly is az
Erdélyi Szépmíves Céh első
éveiben. témája: egy íróasz-
talnál ülő férfialak (Mikes
Kelemen), aki könyve fölé
hajolva olvas, esetleg ír, mint
hajdan a kódexmásolók.

természetesen nagy hatás-
sal volt ránk Illyés Gyula a
„reform és Irodalom” című

(Magyarország, 1935. április
24.) cikkében levezetett gon-
dolat is, a népi irodalom fel-
adatát jelölve ki ezáltal:
„Tárjuk fel a nép sebeit és ere-
jét, hozzuk napvilágra az érté-
keket, de a bajok gyökereit is:
tudatosítsuk, amit eddig csak
aggódásból ismertünk, hogy mit
jelent magyarnak lenni. Erre
egyetlen reformra van szüksé-
günk: a szabadságra, hogy
őszintén a szemükbe mondhas-
suk a bajokat azoknak, akik
azon segíteni akarnak." 

A KElEt NéPE című fo-
lyóirat (1935-től) folyóirat-
ként és programként is hatott
ránk (1938-tól a főszerkesztő
Féja Géza, 1939 végétől
Móricz Zsigmond), mert a népi
tábor összefogását lelkesen
pártolta és minden tekintet-
ben a nemzeti egység megte-
remtésén munkálkodott.

Számunkra legjobban KÓS
Károly szellemisége hatott,
mert mélyen gyökerezik a ma-
gyar kultúrában, de ezzel
együtt az egyetemes európai
kultúrában és művészetben is.
A szecesszió, a népművészet,
a tisztességes helytállás és a
törhetetlen akarat együttesen
jellemzik életét. Véleménye
szerint: „... az igazi író minden
időben népének élő és ható lelki-
ismerete volt, és nem is lehetett
más, mint korszerű, ha becsüle-
tes volt és őszinte és – művész.”
Ezért is választottuk Kós

Károly könyvdíszét, amelyet a
Varjúnemzetség című könyvé-
nek borítójáról másoltunk át.

Előzményeként 1993-ban
Kalotaszegen kezdtük meg az
azóta is tartó táj- és falukuta-
tásunkat (a Városi ifjúsági
Műhely kulturális egyesület –
1988-1995 – keretén belül),
Kós Károly nyomán, emlék-
helyét (Varjúvár) és életprog-
ramjának helyszíneit szeret-
tük volna megismerni. 

Szépemlékű nt. Tóth József
ref. lelkipásztor fogadott ben-
nünket 1993 Pünködjén,
majd 16 településen együtt
jártuk be Kalotaszeg vidékét,
a ref. gyülekezeteket, híres
templomait és a hagyomá-
nyőrzés településeit. Sok-sok
jóravaló, hittel élő személyi-
séggel találkoztunk, lelké-
szekkel, kalotaszegi emberek-

kel. Külön megemlítem Kis-
petriben Bódis Ilonkát és párját
Istvánt, a kántor Annus nénit,
akik nagy-nagy szeretettel fo-
gadtak bennünket az elmúlt
20 évben, legutóbb 2013-ban. 

Az alkotói társaskör alaku-
ló ülésére 1996. március 15.,
pénteken este került sor a
Közösségek házában. Az el-
készült céhládánkat 1997.
február 2-án avattunk fel. (A
kifestését rébék Benő végezte
el, az asztalos munkákat
Cserkó József) Jelmondatunk
Pál apostoltól való: „a jókedvű
adakozót szereti az Isten".
(2Kor. 9,7) 

A különféle festészeti, gra-
fikai munkák, és szépírások
megjelentetésére lehetőséget
kínáltunk fel egyedi kiadvá-
nyainkban (Mákony és Mar-
gitka 1-2. Halasi Céh 1-2),
mindemellett a fiatal és csalá-
dos alkotók és érdeklődők ál-
landó társaskörével színház-
ba, kiállításokra járunk, rend-
szeresen országjárásokon ve-
szünk részt, kézműves játszó-
házakat, táncházakat látoga-
tunk, borkóstolókat, továbbá
önálló kiállításokat is rende-
zünk stb. 

A Végh-kúria korábban el-
vadult udvarkerjét 1997-től
parkosítottuk és 2006-ig sze-
mélyesen is gondoztuk. 

Rendszeres üléseinket és
rendezvényeinket 1996-tól
2006-ig, általában szomba-
tonként este 8 órától tarttot-
tuk a Végh-kúriában. Azóta
már csak a Márton-napi, a
Gyertyaszentelő-napi és a
Péter-Pál-napi állandó prog-
ramjainkat tartjuk meg, to-
vábbá a családos országjárása-
inkat, és szilveszteri összejö-
veteleket az ország minden
részén. 

luKÁCS lÁSZló

Keretszöveg: Céh-levél 1996

MI, akik Halas Városában a SZÉPMÍVES CÉHBE
beálltunk: mindkét nembéliek alkotó közössége-
ként: úgy mint a Céh MAGISZTEREI és MÍVES
MESTEREI: etc. hűséggel és barátsággal fogadjuk
és adjuk értésükre minden halasi polgárnak és úr-
nak, hogy a Mi Céhünk gyűlése megtartatott kö-
zöttünk: és személy szerint állván becsülettel ígér-
tük és bizonyságul tettünk a Céh Privilégiumát
majd pecsételt iratát a Céh sáfárának őrzésre át-
adtuk: minek után kötelességünkből felszabadítva:
becsülettel kértük akármely szükségben való s il-
lendő segítséget: várván azt egymástól: kegyelme-
tek kebeléből kijöttekkel és kijövendőkkel: hason-
ló jó cselekedeteket. Lelki–testi BÉKESSÉGGEL
KÍVÁNJUK: hogy a Céh tagjai közé újfent besorolt
személyek regulánkat megtartsák: igaz jó szívvel
szolgái legyenek a Társ-Pohár átvételében és az
áldomásban részesülők közösségének.



„Egy malomban őr lünk!”

Lokálpatrióta Lokálpatrióta 
klubestekklubestek

tisztelettel meghívjuk önt
2016. április 15-én, pénteken 18 órára 

a végh-kúriába (Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 5.)

IX. vEndégÜnK: 
Bödecs Pál lelkész-főigazgató

A Szilády áron társaság tiszteletbeli elnöke
Pro urbe díjas

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

HáZIgAZdA: 
Lukács László elnök

A belépés díjtalan!

A Nádor Klub és a Szilády áron társaság közösségi programot hirde-
tett és elsősorban azok számára, akik szeretnék megismerni és meg-
tisztelni halason és vidékén élő jeles polgárait, szakmai értékeit, ered-
ményeit, terveit, világlátását és kedvenc elfoglaltságait. Mindenkinek
teljesítjük egy kívánságát, amivel meglepjük a résztvevőket! Klubest-
jeinket általában minden hónap idusán tartjuk meg!

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

telefon: 20/465-2300

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A magyar borhagyományok
népszerűsítése érdekében − a
korábban elkezdett és támo-
gatott programok mellett −
meghirdetjük nemzeti bor-
mustráinkat.

Elszánt kiskunsági borhuszá-
rok (honfiak és honleányok
egyaránt) számára kínáljuk
csoportos, kb. 2-3 asztaltársa-
ságot 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, ba-
lafánt, bakator, kövérszőlő,
ezerjó, kövidinka, kéknyelű,
juhfark, feketeleányka, pozsonyi
fehér stb., de az új nemesíté-
sűekkel is megismerkednénk
a jeles magyarországi borásza-
tok pincéiben, pl. zenit, zefir,
karát, zeusz, vulcanus, 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 2016. áp-
rilis 30-án, szombaton ter-
vezzük a reformkori borkultú-
rát is gazdagon képviselő és
megtartó 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 
legkésőbb április 15-ig lehet. 

E-mail: vashatos@mailbox.hu

Költségek: borkóstolók 
és vendéglátás (kisbusszal)

kb. 10 000 Ft/fő. 

KáRPát-MEDENCE bORViDéKEi

hungarikum bor’mustra
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A STÁdIuM – polgári hírlevél
24. számának várható megjele-
nése: 2016. május. A program-
változtatás jogát fenntartjuk!
Az időszerű ünnepi programok-
ról külön értesítéseket küldünk!
Az 1-22. számok letölthetők a
vashatos.hu honlapról. További
információk: 20/465-2300. E-
mail: nadorklub@mailbox.hu

Kiskunhalas; M. kir. csendőrségi laktanya 1945 előtt (oSZK) 
Forrás: http://postcards.hungaricana.hu

kiskunsági történetek
írta: nagy czirok László

A nEMZEtES Úr 
KASZáSoKAt FogAd

Az 1850-es években az egyik nemzetes – ki vastag tré-
fáiról lett nevezetes – egy hajnalon a kimaradott munkás-
ok közül nyolc kaszást fogadott. Mivel kapát hoztak, haza-
küldte őket kaszáért. Mikor a kaszákkal jelentkeztek, így
kezdték:
– itt vónánk, nemzetös uram! hanem most már merre
lössz a kaszálni való?
– Nem möntök innen sehová! Mögkezditök innen a vá-
rosházátul, aztán haladtok arra felé a zilah-malomnak, az-
tán mögfordultok balra, lekanyarodtok a Papp Richárd há-
zának, onnan Szent János szobáig!
– Nincs itt mit kaszálni, alig van egy-két szál gaz az utcá-
kon! - mondják a kaszások.
– Mit találtok, azt levágjátok, ahun mög nincs gaz, ott üres
kaszálást csináltok! De kapáljatok ám sűrűn, mert ott lö-
szök a sarkatokba! Mögértöttétök?
– hát ki az atyaúristen látott ilyen munkát? – fölyhöztek a
munkások.
– Ne törjétök a fejetöket, hanem csak fogjatok hozzá! De
jól megfönjétök, kalapáljátok ám a kaszákat!

A munkások hozzáláttak, s fenték is kaszákat sűrűn, pe-
dig fű se volt a főutcán. Megkapták a jó früstököt, délben
a húsos ebédet 5 iccés kulacs borral. Vacsorát is kaptak a
szobor mellett, aztán kifizette őket 1-1 ezüst huszassal.
– A szögény embörnek is élni köll! – mondta a nemzetes
úr.

Csakhogy az üres kaszálás jobban kifárasztotta őket,
mintha kaszáltak volna.

Forrás: bereznai zsuzsanna - Nagy Czirok lászló: 
A hajdani halasi nép humora / thorma János Múzeum, 2011

halaSI Téka
XvII. értéK- éS MértéKtArtó

ELőAdáS KISKunHALASon.

tisztelettel meghívom 
önt és családtagjait
2016. április 7-én, 

csütörtökön 16 órára 
a thúry józsef
Könyvtárba!

Földönfutók,
hontalanok

Menekülés Bácskából
1944-45.

címmel szerzői estre és
könyvbemutatóra kerül sor.

vendégünk: 
gutai István író-kutató

(Paks)

Házigazda: lukács lászló elnök
Szilády Áron Társaság

Nádor Klub

*

Eddigi előadóink voltak:

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

történész, dr. Bogár lászló közgazdász, 
dr. Margittai Gábor irodalomtörténész,

Jankovics Marcell filmrendező, Perkovátz
Tamás közgazdász - a helyi pénz kiadója,

dr. Szakály Sándor történész, 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), Huth Gergely

újágíró (Pesti Srácok, Polgár Portál),
Irimiás Balázs építész (Csoma Alapít-

vány), Horváth Sándor költő (ungvár)

Honismereti határjárás XvII.Honismereti határjárás XvII.
Ismerkedés  a  homokhátsági  Mórahalom 

természe t i  é s  nemzet i  örökségéve l .

A nádor Klub tagjait tisztelettel meghívjuk 
2016. március 4-én, pénteken 15:30 órától!

utazásunk kisbusszal történik
a kiskunhalasi ref. templom parkolójából. 

vEndégváráS: 
nógrádi Zoltán polgármester (Mórahalom) 

és Somodi Sándor borász (ásotthalom)

Határjárásunkra összesen 15 fő jelentkezhet!
részvételi hozzájárulás: 2000 Ft/fő.  

jelentkezés 2016. február 29-ig! 
Ügyfél telefon: 20/465-2300

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

MAgyArtMAgyArt AA MAgyArnAKMAgyArnAK!!

halaSI Téka
XvIII. értéK- éS MértéKtArtó

ELőAdáS KISKunHALASon.

tisztelettel meghívom 
önt és családtagjait
2016. május 7-én, 

szombaton 17 órára 
a végh-kúriába!

Kiskunhalas
népdalai

címmel redemptiós
népzenei estre kerül sor.

vendégeink: 

Bakó Katalin, 
dr. vladár Károly,
Székely tibor és 

népzenész növendékei

Házigazda: lukács lászló elnök
Szilády Áron Társaság

Nádor Klub


