
A NIT 2021. évi központi programja 

Nagyatádon, a megújulás városában 

 

Szeptember 17-19 között Társaságunk a Somogy megyei Nagyatádon tartotta 

meg a pandémia miatt 2020-ról elhalasztott központi rendezvényét, melyen a 

földosztás 75. évfordulójára emlékeztünk. Egyúttal Kaposváron és Nagyatádon 

megünnepeltük Nagy Imre születésének 125. évfordulóját. A programon, 

melyen mintegy nyolcvanan vettek részt, Társaságunk csaknem valamennyi helyi 

szervezete képviseltette magát. 

Az emléktúra Kaposváron névadónk szülőházának megkoszorúzásával 

kezdődött, majd a résztvevők felkeresték Nagy Imre szobrát és az egykori 

iskoláján elhelyezett emléktáblát. 

Nagyatádon Ormai István, polgármester, Társaságunk elnökségi tagja fogadta 

csapatunkat, majd a város kultúrházában tartott vetített képes előadást 

Nagyatád történetéről, megújulásáról, és számos nevezetességéről. Délután 

részt vettek a IV. katonai találkozó eseményein, majd megnézték a Somogy 

táncegyüttes és zenekar rendkívül magas színvonalú produkcióját. 

A vacsoránál Balahó elnök úr emléklapot adott át vajdasági barátainknak 

szervezetük 15 éves fennállása alkalmából (ezt tavaly a pandémia miatt nem 

tudtuk megtenni).  

Szeptember 18-án a kultúrházban került sor a két földosztásra emlékező 

konferenciára. 

 Dr. Sipos József agrártörténész, elnökségi tagunk „parasztpolitika a 20. századi 

Magyarországon” című előadásában bizonyította, hogy alapvetően téves 

Nagyatádi Szabó István személyének és tevékenységének a közelmúlt 

történelemoktatására jellemző negatív megítélése. A nagyhatású 

parasztpolitikus, az Országos 48-as Függetlenségi Gazdapárt alapító elnöke 

mindig következetesen képviselte a parasztság érdekeit. Az adott politikai 

helyzetben nem érhetett el többet a nevéhez fűződő, 1928-ig elhúzódó részleges 

földreformnál. 

Farkas Péter, a Somogy Megyei Levéltár kutatója „a Somogy Vármegyei 

Direktórium agrárpolitikája” című előadásában a Tanácsköztársaság időszakának 

kevesek által ismert tényeire hívta fel a figyelmet. 



Szántó László ny. főlevéltáros, Somogy megyei szervezetünk elnöke szülőfaluja, 

Kóny (jelenleg Ötvös-Kóny) birtokviszonyainak változásán keresztül mutatta be a 

kisközségekben kialakult helyzetet. 

Délután az emléktúra Csokonyavisontán, Nagyatádi Szabó István 

szülőfalujában folytatódott. A résztvevők megtekintették a helytörténeti 

múzeumot, benne a falu nagy szülöttének emlékszobájával, majd 

megkoszorúzták Nagyatádi Szabó Istvánnak a temetőben lévő nagyszabású 

szoborkompozícióját. 

A hivatalos program Nagyatádon, a Nagy Imre téren, névadónk emlékkövénél 

fejeződött be. Ormai István emlékezett Nagy Imre életútjának legfontosabb 

állomásaira és máig érvényes tanulságaira. Ezt követően Társaságunk nevében 

Balahó Zoltán és Kudlik Zoltán koszorúztak, majd a résztvevők virágokat 

helyeztek el az emlékkőnél és mécsesekből alakították ki a 125-ös számot. 

A harmadik napon csapatunk felkereste a Balatonfenyveshez tartozó 

Imremajort, majd Balatonöszödön tatabányai barátaink egy selyemvirág 

koszorút helyeztek el Kilár István Franciaországban élő magyar művész kalandos 

úton odakerült Nagy Imre fejszobránál. 

A NIT közössége melegen köszöni Ormai István polgármester úrnak és 

munkatársainak a felülmúlhatatlan vendéglátást, a konferenciához biztosított 

ideális körülményeket és a változatos, színes szabadidő programokat. 

Köszönetet mond Balahó Zoltán elnök úrnak, Csizmadia Gyöngyinek, Szántó 

Lászlónak és a szervező munka valamennyi közreműködőjének Társaságunk 

történetének egyik legsikeresebb programjáért. 

Köszönet illeti a program fotódokumentációját készítő Tahirákné Tóth Gyöngyit, 

Linn Mártont, Haas Péternét, Kudlik Zoltánt és Fakli Tibort (a részletesebb 

fotóanyag a későbbiekben a honlap „Galéria” rovatában lesz látható).     


