
SOS KISHANTOS!
Kedves Barátunk!

A  Kishantosi  Mezőföld  Népfőiskola  és  Vidékfejlesztési  Központ  kalandos  és  kanyargós  történetének 
sorsdöntő állomásához érkezett. Több mint tíz éves hiábavaló küzdelem után most végre elértük, hogy a 
tulajdonos hajlandó nekünk eladni a Kishantosi Kastélyt a hozzá tartozó területekkel és épületekkel. 

Ezzel új fejezet nyílhat  Kishantos történetében: a fenntartható vidékfejlesztést,  ökológiai gazdálkodást és 
hazánk demokratikus fejlődését szolgáló központ végre elindulhat a valódi fejlődés útján.

Ebben  a  különleges  és  számunkra  történelmi  helyzetben  minden  azon  múlik,  hogy  képesek  vagyunk-e 
előteremteni a vételárat, mely a tulajdonossal történt legutóbbi egyeztetés alapján 60 millió forint plusz áfa – 
ha 2010. július 30-ig ki tudunk fizetni 50 millió Ft + áfát. Így a teljes költség áfával és illetékkel együtt:  
81.000.000 Ft.

Amennyiben nem sikerül július 30-ig fizetni, úgy a vételár visszaáll az eredeti megegyezes szerinti 70 millió 
+ áfa összegre, ami 94.500.000 Ft teljes költséget jelentene.

Ebben a helyzetben minden lehetséges támogatásra szükségünk van, mert ilyen nagyságrendű összeggel nem 
rendelkezünk. Természetesen kapcsolatba lépünk minden külföldi  partnerünkkel – és minden lehetőséget 
megvizsgálunk. Külföldi partnereink azonban joggal várják el, hogy hazai támogatókat is keressünk. Ezért 
fordulunk most barátainkhoz segitségért.

Hosszabb távon természetesen az új vidékfejlesztési politika keretében Kishantos kiemelt szerepet kaphat, 
támogatásokhoz juthat, a tulajdonviszonyok rendezésére azonban most van lehetőségünk – vagy talán soha 
többet…  tekintettel  arra,  hogy  Kishantos  a  privatizációval  magántulajdonosok  kezébe  került,  akik  úgy 
döntenek, ahogy akarnak.

Ezért azzal a kéréssel fordulunk minden kedves barátunkhoz, volt tanítványuknhoz, támogatónkhoz, hogy 
lehetőségük szerint támogassák a Mezőföld Népfőiskolai Társaságot. Sok kicsi sokra megy.  Minden fillér 
számít! A pénzügyi támogatáson felül ennek nagyon nagy jelentősége lenne abból a szempontból is, hogy 
felmutassuk  annak  a  körnek  az  erejét,  akiknek  fontos  mindaz,  amit  Kishantos  képvisel  a  mai  magyar 
társadalomban.

Ha támogatni akarod Kishantos ügyet, kérlek, a felajánlott összeget az alábbi címre és bankszámlaszámra 
küldd:

Mezőföld Népfőiskolai Társaság
2434 Hantos, Rákóczi út 18.
Adószáma: 19098337-2-07

Bankszámlaszám belföldi utalás esetén: 11736051-20003933 
Külföldi utalás esetén: IBAN: HU08 1173 6051 2000 3933 0000 0000 

SWIFT kód: OTPVHUHB

Segítségedet előre is köszönjük. 

Kishantos, 2010. július 8.

   Bolye Ferenc  Ács Sándorné 
               elnök                                                                                   titkár


