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Bevezető
Minden település önmagában teljes és egész, megismételhetetlen és egyedi. Nem a szép
utcák, jó minőségű utak, a fényes üvegpaloták, a hívogató üzletek, hangos kávéházak vagy
híres, értékes épületek teszik naggyá, értékessé. Ezek színek, dalok csak, amolyan diszletek. És
persze fontos a múlt, az a kultúra, az a világ, amelynek részesei vagyunk. De a legfontosabb
maga az ember, aki lakjon fényes palotában vagy szerény hajlékban, legyen mindenkinek
megnyíló vagy szerényen az árnyékban élő, de teremtő, a másikért is élő, a közösért is tenni
akaró, mindenki kezét megfogni szándékozó, s nem csak a nyári nap hevében, hanem a
hidegben, s a viharban ugyanúgy. Az ember, aki életre hív, életben tart és kiteljesít, felemel egy
települést…
Róluk szól ez a kis könyv. Róluk, az örömeikről, a bánataikról, hogy hogyan vezette ide
Őket a sors, mit teremtettek itt, mit hagynak itt örökül, s ha elszármaztak mit vittek magukkal
innét. Mit jelent a „Szanki lét”, mit kaptak itt, mit alkottak, hogyan éltek és mit hirdetnek ebből,
ha az útjuk, munkájuk, családjuk máshová hívja, rendeli.
A kis könyvünk – a teljesség igénye nélkül – két részből áll. Akik ma alkotják
településünket, a helyben élők, itt otthonra találtak világát szeretnénk vallomásaik útján
megfesteni. A könyv másik részében az innét elszármazottak vallanak útjukról, amelynek
gyökere mindenkinek ugyanazon feltételrendszerből, adottságokból, kapott útravalókból
táplálkozott. Szankról indultak és Szank hírét viszik szerte az útjukon.
Képzeletbeli társas összejövetelünkhöz tartalmas időtöltést és szellemi-lelki feltöltődést
kívánnak a megszólalók és a szerkesztők. Egyúttal a kiadványunk egyfajta kordokumentum is,
amely igazodási pontul szolgálhat mindenkinek, aki Szankot, a Szankiakat szeretné
megismerni, aki a „Szanki lét” lényegét szeretné megérezni.
Loksa Gábor
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„Tázlár, Bodoglár átkozott két határ – hát még az a kutya Szank!”
A korábbi századforduló homoki vándorát ez a magányos nyárfa törzsébe vésett baljós
sóhaj fogadta a három település közös határán. Egy közel 80 éves életút, ezen belül a kőolaj- és
földgázipar szolgálatában eltöltött több évtized emlékei között lapozgatni és róluk írni
megtisztelő felkérés. Meghatározott számú sorok szorításában viszont nem mondom, hogy
lehetetlen, de nem egyszerű feladat.
„…az Isten áldja meg Zala aranyát!
a Bölcsőt becsüld, a Nagy Iskolát…
…nekem öröm, ha róluk írhatok,
arról, ki Kunság pusztáin barangol…”
(részlet Soós Zoltán: A fúrószár forog című verseskötetéből)
Jegyzetek egy ’hazajáró’ aranyokleveles olajmérnök naplójából
1941. február 8-án születtem Sopronban, a Hűség Városában. Az írás-olvasás
rejtelmeivel Nagykanizsán ismerkedtem-barátkoztam, majd 1959-ben Sopronban érettségiztem
a Széchenyi István (fiú) reálgimnáziumban, ahol évtizedekkel azelőtt Édesapám is végzett. Még
abban az évben sikerrel felvételiztem a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Karán. Az NKFV
társadalmi ösztöndíjasaként 1964-ben olajmérnökként végeztem.
Megbeszélt időpontban felvételre jelentkeztem a vállalat központjában, Szolnokon. A
gyakorlatnak megfelelően kaptam egy feladatokat tartalmazó üzemlátogató programot. Ennek
első színhelye az egri üzem (Demjén és Mezőkeresztes) volt. Itt ismerkedtem meg Tatai József
termelőmesterrel, a mezőkeresztesi tankállomás vezetőjével. Szigorú ember volt, sokat
tanultam Tőle. Amikor elköszöntem, azt mondta: mérnök úr, azért levelezhetnénk! Attól kezdve
„levelező tagozaton” tartottuk a kapcsolatot.
Az alföldi üzemlátogatási program kiértékelése után közös megegyezéssel termelési
üzemegység-vezetői beosztást kaptam a hajdúszoboszlói üzemben. A főtéren épült
munkásszálló első lakója lettem. Munkakörömbe tartozott a gázmező termelő kútjainak
felügyelete, a szükséges kútjavítási igények koordinálása és a közben megépült karcagberekfürdői földgázüzem üzembe helyezése (célfogyasztó a helyi üveggyár volt).
Házasságkötésünk (1965) után feleségemmel, Ónodi Katalinnal – akivel miskolci
egyetemi éveim alatt ismerkedtem meg – itt kezdtük meg közös életünket albérletben, majd
első szolgálati lakásunkban. Ő a BGTV-nél szerzett földmérői-térképészeti ismereteit,
gyakorlatát tudta kamatoztatni a TIGÁZ-nál, majd később a DÉGÁZ-nál is.
A magyarországi kőolajkutatás-termelés súlypontja 1937-től kezdve a Dunántúl volt. A
figyelem 1958-tól az Alföld felé fordult. A békési és hajdúszoboszlói sikerek után a két fő
terület a Tisza-Maros szöge és a Kiskunság lett. A szanki mező feltárását 1965-ben (január 2324-én) a Szank-4 számú kút kitörése tette emlékezetessé. Én Józsi bácsitól tudtam, hogy
sorozatban tűzik ki az újabb és újabb kutakat, és ideiglenes (?) tankállomást is építenek. A
kitörés földtani, technikai körülményeit és a tervezett folytatást (Szank-4/a számú kút) is
ismerve váratlanul ért, hogy vállalatvezetői utasítással – felelős műszaki vezetői megbízással –
1967 őszén áthelyeznek Szankra!
Amikor megérkeztem és túl voltunk a hivatalos községi bemutatkozáson, a SzkT-1.
számú tankállomáson Tatai Józsi bácsi várt az „irodának” becézett kétkerekű lakókocsi előtt.
A számomra új időszámítás kezdetén folytatódott albérleti életem. A községi pékmesterék
fogadtak be, házuk egyik szobája lett a lakhelyem. Általában kéthetente hétvégenként az
emlékezetes „fekete vonat”-tal (gyakran a kocsi peronján állva, szorongva, esetleg muzsikaszó
kíséretében) utazhattam haza, s vasárnap este vissza.
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A Duna-Tisza közén a folyamatos és egyre intenzívebb kutatás Szank-Kiskunhalas
körzetében kedvező, növekvő eredményeket hozott! A terület jelentősége a kőolajföldgáztelepek számának növekedése, a számítható, tervezhető kőolaj- és földgázvagyon
változásai és a leművelésük felelőssége… a hazai energiagazdálkodásban, -ellátásban, mind a
vállalati, mind az OKGT_MOL, sőt túlzás nélkül országos, nemzetközi szinten jelentős! Ezt a
tényt hangsúlyozta az a vállalati döntés, amely szerint – megszüntetve a társüzemi felügyelet
gyakorlatát – 1969. január 1-jén, az alföldi üzemeinek sorában ötödiknek, létrehozta az önálló
SZANK-i üzemet, mely az alapítás időpontjában Bács-Kiskun megye területére kapott
illetékességi hatáskört. Feladatunk sokrétű volt: a CH-bányászattal kapcsolatos tevékenységek
szervezése, koordinálása, hatósági kapcsolatok megteremtése, a tervezési, beruházási,
kivitelezési munkák figyelemmel kísérése mellett felkészülni a létesítmények próbaüzemi
állapotára, a folyamatos üzemeltetésre.
Ez az az időszak, amikor a magyar kőolaj- és földgázipart két termelő vállalat és két
fúrással-kutatással foglalkozó vállalat irányította. Ettől kezdve az átszervezések sokaságát éltük
meg: fúrás-termelés külön, fúrás-termelés együtt, Dunántúl–Alföld külön, Dunántúl-Kiskunság
együtt… A néhány évre tervezett feladatból az ezredfordulón is átnyúló évtizedek lettek, a
provizórikus megoldásoktól a világszínvonalú műszaki berendezések üzemeltetéséig.
Az üzem történetében 5-10 évenként fekete-fehér és színes fotókkal gazdagon
illusztrálva vállalati-üzemi kiadványainkban írásban foglaltuk össze a tárgyi időszak
eseményeit. Az első üzem- és ipartörténeti kiadványunk 1974-ben jelent meg. Benne Szank
község településtörténete, geológiai és kőolajföldtani ismeretek, kutatás-termelési eredmények
a publikálható adatokkal, beruházási-kivitelezési-üzembehelyezési programok évszámok és
dátumok kíséretében, létesítményjegyzékek, munkaerőgazdálkodás-oktatás, a szakmai
üzemegységek felkészültsége és a kiemelten fontos események-dátumok, pl.: kútkitörések.
Az üzemi rendezvényeinkről az oktatási központunkban (a volt SzkT-2. számú
tankállomáson – ma Bányászpark) tartott sikeres, kedvelt Szakmai Napokról, baráti
találkozókról, könyvbemutatókról, hagyományápoló szakestélyekről és az ünnepi jubileumi
megemlékezéseinkről, emlékszikla állításokról és bronz domborművek avatásáról is készültek
feljegyzések, fotók, filmfelvételek. Ha ezeket valaki mind fellapozza, elolvassa, megismerheti
a Szank-Kiskunhalasi Üzem fél évszázados történetét. (Sikertörténetét?)
Az üzem eredményeinek ismeretében azért szerény büszkeséggel elmondhatjuk, hogy
szervezeti egységeink, brigádjaink és munkatársaink megérdemelten vehették át állami, iparági,
vállalati kitüntetéseiket. Minden elismerés a jó szakmai felkészültségnek, az egymásért érzett
felelősségtudatnak, az igazi csapatmunkának volt köszönhető! Mindnyájuknak ezúton is
gratulálok! És gratulálok azoknak a volt kollégáinknak is, akik Szankról indultak és állami,
iparági, vállalati, társüzemi, hazai és nemzetközi feladataik teljesítése során sem tagadták meg,
s nem hoztak szégyent Szankra s az üzemi kollektívára.
Az emlékezés zászlaját meghajtva idézzük fel magunkban azoknak az alakját is, akik
hűséges alkotótársaink voltak ebben a közösségi tevékenységben, de már eltávoztak az örök
olaj- és gázmezőkre. Nyugodjanak békében! Arra biztosan mindnyájan örömmel
emlékezhetünk vissza, hogy közös munkával egy olyan üzemi kollektívát sikerült létrehoznunk,
amely évtizedeken át folyamatosan akart és tudott példamutató összefogással (nem egyszer
iparági vagy vállalati megértő, támogató segítséggel) részese lenni községünk, életterünk
értékgyarapító, megőrző munkájának.
Az utóbbi időkben szeretett szakmánk különböző szintjein egyre gyakrabban – hol
irigykedve, hol kicsit gúnyosan, de sokszor dicséretként is – fogalmazták meg a „szanki iskola”,
„szanki szellemiség” valós értékeit. Hogy ezek valóban voltak-e, és ránk még ma is jellemző
fogalmak lennének? Remélem. Arról sem akarok és nem is tudok megfeledkezni, hogy
falustársaimnak, üzemi munkatársaimnak, a két adományozó község önkormányzati képviseleti
testületének hálás szívvel ne köszönjem meg a tőlük kapott Szank község díszpolgára,
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Jászszentlászló község tiszteletbeli polgára megtisztelő címek adományozását. Köszönöm
szépen!
A Bács-Kiskun megye 8. számú választókörzetében lakók közül sokaknak köszönöm,
hogy szavazataiknak köszönhetően két ciklusban országgyűlési képviselőként szolgálhattam
megyénk és a választókörzet érdekeit. (Településeink vezetékes földgázbekötései, út- és
járdaépítések, felújítások, a vidék egészségügyi ellátásának problémái, a geotermikus
energiafelhasználás lehetőségei, a Jonathermál strand és üdülőfalu létrehozása, a Gy. Szabó
Béla könyvtár és képtár felépítése, működtetése.)
A hazai szénhidrogén-előfordulások földtani, kutatási, termelési adatai, eredményei
benne vannak a hazai és a nemzetközi szakirodalmi adattárakban, könyvtárakban,
archívumokban. Munkánk emléke tehát megmarad. Köszönjük, hogy együtt emlékezhetünk
ezekre a megélt évtizedekre itt, ahol hajdan a harang azt kongatta, hogy „Szankot hadd ott,
Szankon nincs kenyér!” Fél évszázad emlékei között lapozgattam. Naplómat becsuktam,
leteszem.
Bocsánat! Magunkról annyit, hogy 1967 őszétől szanki lettem, 1969. január 1-jétől
voltam az önálló Szank-Kiskunhalasi Üzemalapító üzemvezetője, üzemigazgatója. A
Bányatörvény vonatkozó előírását figyelembe véve - mely szerint a felelős műszaki vezetőnek
a művelés alatt álló bányatelek területén kell laknia – 1969. február 8-án (óriási havazásban)
beköltöztünk az akkor épülő lakótelep egyik majdnem kész lakásába. Ma is itt lakunk. Életünk
fontos eseménye volt, amikor itt, Szankról Szegeden megszülettek gyermekeink: Richárd fiunk
1969-ben, Nóra lányunk 1974-ben. Mindketten itt voltak óvodások, általános iskolások és
Kiskunhalason, a Szilády Áron Gimnáziumban érettségiztek. Ezután Ricsi Sopronban folytatta,
ma is ott él. Nóra Piliscsabán diplomázott, ma Budapesten él, de mindketten lelkesülten
emlegetik szülőfalujukat s az élménydús falusi gyerekkort.
Összegezve megállapíthatom, hogy bizony-bizony az idő múlik, s mi itt a kiskunsági
„Homokvilág” szanki szegletén megöregedtünk. Ám a melegszívű, segítőkész emberek,
otthonos környezet, a megtisztelő barátságok és élményeink emléke éltetnek, sőt jól tartanak
bennünket. Ezért biztos, hogy családunknak sem időben, sem térben nem voltak átkozottak ezek
az évek! Ma is itt (és még…) élünk. A múlt sok-sok emlékével gazdagon, ragaszkodó, boldog
lakói vagyunk Községünknek.
Záró gondolat s egyben üzenet:
„Vannak vidékek…
tavaszok nyarak őszeim
maradékaim s őseim
meggyötörten is gyönyörű tájak…
ahol a keserű számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül.”
(Tördelt sorok nagy költőnk, Szank becses díszpolgára, testvérfalunk, Nagygalambfalva
szülötte, Kányádi Sándor Előhang című verséből.)
Köszönjük, SZANK!
Szerencse fel!
Falk Miklós
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Még a gyerekeink is úgy beszélnek: „Hazamegyünk Szankra”
1969 decemberében újdonsült feleségemmel először indultunk munkába kiskunmajsai
vállalati albérletünkből autóbusszal Szankra, a gázüzembe. A busz zsúfolásig tele volt
emberekkel, majd megsüketültünk, úgy zörgött, csörömpölt minden porcikája, út közben egyik
kereke meg is előzött minket, de szerencsére a párja fennmaradt, így baj nélkül célba értünk.
Az üzemben minden a feje tetején állt: kitörés-elhárítási munka folyt, a 24-es kút vezetéke
eltört, lecsavarta a karácsonyfát, a gáz szabadon süvített a levegőbe. Hát így kezdődött!
Szerencsére a kitörést 1-2 nap alatt elfojtották, és megkezdhettük a normális munkát.
Mi vegyipari gépész üzemmérnökök vagyunk, az olaj-, és gáziparban nekünk sok minden új,
ismeretlen volt. De nagy kedvvel tanultunk és dolgoztunk, rengeteg feladatot kaptunk. Én
megmaradtam a földgáztermelés egységeinek üzemeltetésénél, a feleségem beruházóként a
Szank és Kiskunhalas térségének összes olaj-, és gázipari létesítményeinek egyik műszaki
ellenőre lett. Munkánk veszélyes körülmények között felelősségteljes, változatos, értelmes,
szép volt. Minderről lehetetlen ilyen terjedelemben írni, de számomra minden évben a nyári
TMK-munkák előkészítése, megszervezése, anyagbiztosítása volt a legfontosabb feladat, mert
ez biztosította az egész éves zavartalan földgáztermelést. Volt olyan időszak, amikor az ország
földgázszükségletének több mint 20%-át szolgáltatta a szanki üzem. Az is nagyon fontos
nekem, hogy 30 éves munkám során halálos balest nem volt az üzemben, súlyos is csak 1, de
az sem a mi hibánkból.
Szanki lakosok 1970. július 1-jén lettünk, akkor kaptunk a vállalattól lakást. Új építésű
kertes ház volt, sok munkát jelentett a kert kialakítása, pláne úgy, hogy azelőtt ilyesmit sem
csináltunk soha. Meg a lakást is be kellett rendezni, mégpedig gyerekbútorokkal is, mert 1 év
múlva kislányunk született, később meg 2 fiú. A gyerekek Szankon jártak iskolába,
Kiskunmajsán meg zenét tanultak mindhárman. A lányunk jogász lett, most Debrecenben a
megyei bíróság bírája, nagyobbik fiunk középiskolai tanár, de közgazdász másoddiplomájával
dolgozik egy cégnél, a legkisebbik közgazdász a pénzügyminisztériumban. És van 7 gyönyörű
unokánk, akik annyira szeretik Szankot, hogy az leírhatatlan: ilyen jó játszótér sehol sincs, a
nyári programot úgy kell alakítani, hogy a Méz és Meggyfesztiválon itt lehessenek, és az itt
termelt barack és málna a legfinomabb. Azt is nagyon élvezik, hogy az utcán majdnem
mindenkinek köszönünk: „ …Papi, te mindenkit ismersz ?”
Tényleg sok embert ismerek, sokakkal van szép emlékem: buszos kirándulások,
színházlátogatások, ünnepi események a faluban, vagy éppen közös munka. Szeretem a szanki
embereket, ügyesek, szorgalmasok, segítőkészek, barátságosak. Hogy egymást segítik, az talán
nem is olyan nagy dolog (majdnem minden ház kalákában épült), hanem hogy az erdélyi
gyűjtéskor 2-3 nap alatt pótkocsis teherautónyi adomány gyűlt össze, az számomra
felejthetetlen, és mindig büszkeséggel gondolok rá.
Akik az idegeneken is segíteni tudnak, azok saját környezetükre is igényesek,
gondozzák, fejlesztik, szépítik. Ez így volt abban az 50 évben, amióta itt élünk. Már szinte
természetes, hogy minden ide látogató vendégünk azt mondja, hogy „De szép falutok van !” Én
ezt látom és tudom, meg azt is, hogy jó itt élni. És belül azt is érzem, hogy egy pici részem
nekem is van ebben, egy kicsit én is beépültem a faluba, itthon vagyunk. Még a gyerekeink is
úgy beszélnek: „hazamegyünk Szankra”.
Besesek Béla
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„És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz és te is tiszta, jó vagy!”
Nevem Horváth István, Szankinak vallom magam, mert életem legnagyobb részét
Szankon éltem meg. A gyermekkoromat Bugacon, majd később Szankon töltöttem. A
nagyapám Szeleczki János Bugacon lévő tanyáján eltöltött gyermekévek egész életemre
meghatározóak. Gyermekként nagyapámtól láttam először a bográcsban való főzést. Nyaranta
alkalmanként szomszédokból, barátokból kis közösség verődött össze a tanyánkon, tüzet
raktunk az udvaron, körül ültük a tűz mellett a bográcsot és együtt főztünk. Az így készült
bográcsos pörköltek íze számomra a legfinomabb volt a világon. Gyermekként azt gondoltam,
hogy azért van ez így, mert közösen, jó hangulatban főztük meg az ételt. Nagyapám nagyon
szerette a népdalokat, éneklését citerával kísérte. A főzések, a citeraszó melletti
népdaléneklések a tűz körül gyermekkorom felejthetetlen élményei. Már ekkor elhatároztam,
hogy én is megtanulom, a bográcsban való főzés tudományát.
Már 16 éves koromtól, 25 éven át dolgoztam a Haladás Termelőszövetkezetben
Szankon, az állattenyésztésben kezdtem a munkámat, majd később traktoros lettem. Ezután
vagyonőrként dolgoztam, majd tanyagondnokként vállaltam hivatást a Szank külterületén élő
idős és szociálisan rászoruló emberek ellátásban. Jelenleg nyugdíjas vagyok, napjaimat
igyekszem aktívan tölteni. Településőrként, polgárőrként járulok hozzá a településen élők
közbiztonságának javításához.
A Haladás Termelőszövetkezet közösségében nyílt lehetőségem a bográcsos húsfőzés
megtanulására. A TSZ-ben dolgozók brigádokat alkottak, gyakoriak voltak a brigád ebédek,
vacsorák. A legnagyobb közös ünnep volt évente a zárszámadási vacsora, melyre több száz kg
húsból készült bográcsban marha és birka pörkölt. Fiatalként örömmel vállaltam szerepet a
különböző alkalmakon a pörköltek főzésében. Az idősebb, gyakorlott húsfőzőket figyelve
tanultam meg a bográcsos főzés alapjait, majd az évek alatt tapasztalataim szerint egyéni főzés
technikát és fűszerezést alakítottam ki. A pörkölt főzésre általánosságban receptem nincs. A
főzést és a fűszerezést attól függően, hogy milyen fajta és mennyi idős, soványabb vagy
zsírosabb az állat húsa, egyedileg alakítom ki. Minden általam megfőzött pörköltet másképpen
főzök, mindig törekszem úgy ízesíteni, hogy egyik fűszer íze se legyen domináns. Hiszem, hogy
a jó pörkölt ízét együtt adják meg a fűszerek. A specialitásom a sűrű szafttal főzött pörkölt. A
legjobban marha és birka pörköltet szeretek főzni, de a vadhúsból készült bográcsost is szívesen
készítem el. A legfőbb és legszeretettebb kritikusom Nagy Klári, aki ebbéli minőségében
családi tradíciókkal rendelkezik, már gyermekkorában is Ő volt a fő kóstoló.
Életem minden eddigi szakaszában igyekeztem különböző közösségekhez tarozni.
Fiatal éveimben tagja voltam a szanki sportegyesület focicsapatának, futásban versenyeztem a
falusi szpartakiádokon. Alapító tagja vagyok a szanki polgárőrségnek, polgárőrként jelenleg is
aktívan tevékenykedek. Több év óta vagyok vadász, a Bertóti Vadásztársaság tagja.
Nyugdíjazásom után, beléptem a Szanki Horgászegyesületbe. A Jászszentlászlói Hangász
Együttesben népdalok éneklésével ápolom a népzene hagyományait. Napjainkban fontos
szerepe van az életemben a horgászatnak és a népzene szeretetének. Ha megkérnek a
nyugdíjasok, horgászok, a sportegyesület focistái szívesen főzök részükre pörköltet. Örömmel
tölt el, ha elismerő szavakkal dicsérik, amit főztem részükre, de a negatív kritikákból is szívesen
okulok. Fontos elismerések számomra, hogy a Szankon 2018. évben a Kiskunmajsai kistérség
csapatai között megrendezett „Ízig vérig disznótor” rendezvényen a legfinomabb
sertéspörköltért járó díjat vehettem át. A településen 2019. évben megrendezett Civil Napon a
pörkölt főző verseny arany érmét kaptam meg.
A közösséghez való tartozás érzése létfontosságú szerepet játszik számomra. Életem
során és jelenleg is aktív életet próbálok élni. Tevékenységeimmel igyekszem részt venni a
helyi közösségek életében. Aktív szerepet vállalok a település közbiztonságának
fenntartásában. Történetemet az alábbi idézettel szeretném zárni, amely kifejezi hitvallásomat:
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„És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó vagy;
s egy tekintetük elhitesse véled:
- szép dologért élsz - és érdemes élned”
(Váci Mihály)
Horváth István
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Hogy lettem Szankon fogorvos?
A híres, idén 160 éves Eötvös József Gimnáziumba jártam, ahol rendkívüli tanároktól
nagyon jó felkészítést kaptam. Az Eötvös most is az ország tíz legjobb gimnáziumának
egyike. Közös családi döntés eredménye volt, hogy a SOTE fogorvosi karára jelentkeztem.
Pesti születésű vagyok, de a számomra nagyon kedves emlékek a vidéki
nagymamáimnál töltött nyarakhoz, valamint a Zamárdiban töltött szünidőkhöz kötődnek. Az
egyetem utolsó évében egy távoli, megyei rokonomat felkeresve érdeklődtem, hogy lenne- e
valahol vidéken fogorvosi állás. Sikerült, és segítségével elindultam Szank felé.
A faluról ötven éve még nem sokat tudtam, a térképet tanulmányoztam, merre induljak,
hogyan is érek ide. A kisvonattal jöttem. Emlékszem, néztem ki a vonat ablakán és egy
fúrótornyot láttam. Ámulva szemléltem, mikor szólt a kalauz, hogy Szankon vagyunk. A
Rákóczi utcán jöttem végig. Gyümölcsfák, jukkák sora az apró házak mentén. Kellemes volt az
első benyomás. Ez 1965. november 18-án történt, nagyon jól emlékszem erre a napra.
November ellenére ezen a reggelen öt centiméteres hó esett. Ekkor még hallgatóként érkeztem,
megnézni jövendőbeli munkahelyem. Nagyon kedvesen fogadott Udvardi Illés, bemutatott a
helyi körorvosnak, Dr. Elek Józsefnek. Kedvesek voltak, én voltam az első fogorvosa a falunak.
A kőolaj vállalat is kérte, hogy legyen az itt dolgozóknak fogorvosi ellátás is.
A bútorral megpakolt teherautó kis családommal együtt, - ekkor Emese lányom már
négy hónapos volt -, 1966. július 27-én érkezett meg Szankra. A Rákóczi utcai községi
bérkocsma nagyterméből lett a szolgálati lakásunk és a rendelő. Egyszer egy néni megkérdezte:
"Megszokott-e
már
doktor
úr
nálunk?"
Azt
feleltem
nem
volt rá időm, hiszen a sok munka és a közben megszületett két lányom, Marian és
Szilvia mellett nem gondolkodtam ezen. A rendelőben az egyik fiókom volt a papírbolt a
gyerekeknek, hiszen a faluban nem lehetett ilyesmit megvenni ekkoriban, ha városban jártunk
"felvásároltuk" a szükséges dolgokat. Tizenkét év után költöztünk a családi házunkba
és rendelőbe, amely a megyében a legkisebb működő rendelő. Ezt én is csak később
tudtam meg. Már ennek is harminchét éve!
Sok szanki ember szájában hagytam nyomot! A viccet félretéve, már szankinak érzem
magam. Ma is nagyon szívesen sétálok Budapest egy-egy szép részén, vagy ott, ahová
gyermekkori emlékeim kötnek, de már nem tudnék a fővárosban élni. Nagyon szeretem
a Balatont, ahol - már 68 éve - Zamárdi a legkedvesebb számomra, de én már itt,
Szankon vagyok otthon.
A fogorvosoknak a vállaik, karjuk ízületei nagyon keményen igénybe vannak véve,
hiszen milliméterpontos mozdulatokat kell tenni felemelt karokkal. Ez a hosszú évek alatt
nálam is okozott problémákat, de 1999 óta masszírozásra járok, amely nem csak a vállaimnak,
de az erőnlétemnek is nagyon jól tett.
Dr. Váraljai György
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„Úgy gondolom, hogy a „védőnői szolgálat”, mint hungarikum egy részéhez

hasznosan hozzájárultam”
1978. augusztus 1-jén fiatal házasként kerültem Szankra körzeti védőnői állásba. A
kezdeti időszakban kerékpárral jártam a tanyavilágot és a férjem ismerősei segítettek
gépkocsival, hogy a tanyai látogatásokat is el tudjam végezni. Az Izsáki úton még plusz
nehézséget okozott, hogy orosz harckocsik sűrűn vonultak a bugaci gyakorlótérre és
járhatatlanná tették a homokos dűlőutat, de a védőnői gondozás, a családok látogatása
szükséges és fontos feladat volt. Védőnői tevékenységemet emiatt megszakításokkal végeztem
Szankon. 1996-tól főállású anyaként neveltem gyermekeinket. 2003 év közepén a betöltetlen
védőnői körzet újbóli betöltésére jelentkeztem, de az akkori települési önkormányzat vezetése
nem tartott rá igényt. 2003. augusztus 1-től Kiskunmajsa Város Önkormányzatánál a hét
védőnői körzetből egyet én töltöttem be. A tanyai ellátásban gépkocsival biztosították a
gondozottak elérhetőségét. Itt a munkámat jó érzéssel tudtam végezni 2016. március 01-ig.
Ezután egészségem megromlása, öt féle betegségem miatt rokkantellátásba kerültem. Úgy
gondolom, hogy a „védőnői szolgálat” mint hungarikum, egy részéhez hasznosan
hozzájárultam.
Hangodi Istvánné
1978. augusztustól 1 hónapig a Községi Tanácsnál dolgoztam Szankon. 1978.
szeptember 7-től átkerültem a Kőolaj-és Földgázbányászati Vállalat szanki üzeméhez. A
szénhidrogén bányászat területén sokrétű fizikai munkakört töltöttem be nyugdíjazásomig
(kútkezelő, rétegnyomásmérő, olajelszámoló, anyaggazdálkodás a Termelésnél,
költségfigyelés, kazánfűtő, kompresszor és berendezés kezelések). 1978 évben már 14 éve
működött a kőolaj és földgáz kitermelés, amely a falu fejlődését és szépülését nagymértékben
befolyásolta. Az emberek az iparban elhelyezkedés mellett továbbra is háztáji tevékenységeket
folytattak (dohánytermesztés, paradicsom és fűszerpaprika termesztés, lúdtömés, stb.).
1980. júliusáig a Jászszentlászlói Vagontöltő biztosította a kőolaj elszállítását. Akkor
kapcsolódott be az üzem 40 km-es távvezetékkel a pálmonostorai csomópontnál az algyői
távvezetékbe a Százhalombattai Finomító felé, a vagonos szállítás a nagyobb termelést már
nem biztosította és a vezetékes szállítás 10-ed részbeni költség.
Az üzemben akkori szokásnak megfelelően több szocialista brigád tevékenykedett,
amelyek a falu szépítésében is részt vettek. 1980-as években Szank II. Tankállomáson a
kőolajtermelés megszűnt, az üzemi vezetés engedélyezte az ott lévő kezelőépület brigádok
házává való átalakítását. Az olajbányászok összetartozását erősítette a bányásznapi vacsorák
rendezése a szanki lőtéren. A 90-es évek elejére ezen rendezvények megközelítették az 1000
főt, a lőtér helyett más rendezvényhelyszínt kellett keresni. A mai Bányászpark helyén ekkor
még az üzem állóeszköz selejtezésre váró berendezései és tárgyai voltak a volt Szank II.
Tankállomáson. Az újonnan megalakult MOL kiterjedtebb jóléti alapot biztosított a dolgozók
együttes szabadidő felhasználására (MOL napok, bányász nap). A Kiskunsági Bányászati
Üzem helyi vezetése (Fehér László főmérnök úr és Csombok Imre Kunpetrol Kft. vezető) úgy
döntött, hogy a Szank II. Tankállomáson tárolt selejtezésre váró állóeszközöket már nem
érdemes tovább tárolni, mert szocialista relációból származott, alkatrész újrapótolhatósága már
nem biztosított. Az üzem kénytelen volt a nyugati tőkés relációból biztosítani az új eszközöket.
Ekkor kaptam meg a Kiskunhalasi Raktárral együtt azt a feladatot, hogy ezek az eszközök
selejtezésre onnan elkerüljenek. Az üzemvezetés így a MOL napoknak és bányásznapoknak
állandó helyet tudott biztosítani 1000 személyes sátor felállításával és a hozzá tartozó
infrastruktúrával. A bányászati rendezvények biztosították az emberek összetartozását és jó
együttlétének lehetőségét.
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2006-tól Patkós Zsolt polgármester úr jó érzékkel látta, hogy a Bányászparkot hasznos
község- és közösség építésre tovább lehet fejleszteni, a falu összetartására. 2008-ban az
Önkormányzat megrendezte az I. Méz és Meggyfesztivált, amely a falunak két jelentős
termékét jelképezi. A mai napig a kétnapos rendezvény a környékről és az ország minden
pontjáról sok látogatót vonz szórakozásra és hasznos együttlétre. A helyi meggytermesztők
biztosítják a meggyet a süteményekhez. A helyi óvodavezető (még a kezdetekben
alpolgármester asszony, jelenleg polgármester asszony) Varga Ferencné szervezésében az
óvónők sütötték a meggyes lepényt és meggyes rétest, amelyek íz világukkal bizonyították a
látogatóknak, hogy „Szankon édesebb a meggy, mint máshol a cseresznye” A Bányászpark
biztosítja és bizonyítja, hogy a község szempontjából fontos az összetartozás. A MOL a község
életében fontos munkahelyeket és a dolgozóinak és a szanki lakosoknak jobb megélhetést adott.
1980 februárjától öt gyermekünk született. Mind az öt gyermekünk Szankon járt
óvodába és általános iskolába. Minden gyermekünk felsőfokú végzettséget szerzett, ez a jó
szülői indítás és a közösségi beilleszkedés eredménye.
Ildikó a családban a második gyermekünk. Főiskolai tanulmányai befejeztével 2004 óta
a helyi óvodában dolgozik óvodapedagógusként. Az óvodában a helyi óvodavezetés és az
óvónők áldozatos munkája, szakmai felkészültsége, módszertani tudása révén minden gyermek
jó nevelésben és színvonalas oktatásban részesül, ezzel biztosítva mindenki számára az
esélyegyenlőséget. A pedagógusok megalapozzák az eltérő kulturális, társadalmi háttérből
érkező emberek elfogadását, előítélet-mentesség fontosságát. Ezzel hozzájárulnak, hogy
nincsenek etnikai konfliktusok a településen. Az óvónők aktívan részt vesznek a település
életében. Felkészítik a gyermekeket a község által szervezett rendezvényeken, ünnepségeken
való szereplésre és részt vesznek azok megvalósításában. A fentiekből látható, hogy jó
alapképzéssel biztosítható az ország részére a jó munkaerő, amely elősegíti a jó szakemberek
„helyben maradását”.
Szimonetta 1993-ban született 5. gyermekként. Szankon járt óvodába és általános
iskolába. Középiskolai tanulmányait Kiskunmajsán végezte. Az egészségügyi pálya felé
orientálódva a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karán
szerzett gyógytornász diplomát. Szankon lakik, a Kiskunfélegyházi Kórház Rehabilitációs
részlegén dolgozik, mint gyógytornász. Sok környékbeli beteg felépülésében közreműködik,
egyre több szanki embernek is igénybe kell vennie ezt a szakmai segítséget. Szabadidős
tevékenységében fontos szerepet kap a sport szeretete - aktívan fut-, amely az
egészségmegőrzés szempontjából fontos.
Titanilla lányunk jelenleg Egerben él, geográfus végzettséggel rendelkezik és
webgrafikusként tevékenykedik. Két fiúgyermekünk egy online webáruháznál dolgozik
Szegeden. István logisztikai vezető, Dávid a beszerző és raktározási részlegen van. István
Üllésen alapított családot, ahol két lánygyermeküket nevelik. Mindannyian jó szívvel
gondolnak vissza a Szankon töltött éveikre.
Hangodi István
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Úgy döntöttek, hogy saját munkahelyet teremtenek maguknak
A gyerekeim a középiskolai tanulmányaik után úgy döntöttek, hogy saját munkahelyet
teremtenek maguknak. Mint minden kezdet, ez sem ment olyan egyszerűen! Először földet
kellett vennünk, hogy elindulhasson a gazdálkodás. Szerencsére, a közvetlen közelünkben
tudtunk földeket vásárolni, amelyeken ma is folyik a termelés. A legnehezebb a vevők
megnyerése volt, és a piacra való bejutás. Ebben a legnagyobb segítségünkre egy nagyon
kedves ismerős volt, akit mi is a nagybani piacon ismertünk meg és ő is egy hasonló
növénytermesztő, mint mi. Segítsége nagy lendületet hozott a fiaim számára, amiért a mai napig
hálásak vagyunk. Természetesen a mai napig kölcsönösen segítenek egymásnak.
Így örülök, hogy a fiaim nem költöztek városba, mindig a közelünkben tudhatjuk őket.
Úgy gondolták, a faluban is van jövő, ha keményen meg is kell érte dolgozniuk, akkor is itt
szerettek volna elindulni a nagybetűs életben! Persze, mi szülők is azon vagyunk, hogy a
jövőben is ilyen lendülettel haladjanak, fejlődjenek, mert a mai világban csak így lehet
boldogulni!
A legnagyobb mennyiségben hónapos retket termesztenek, majd a paradicsom, paprika
és az uborkatermesztés a fő profiljuk. A retket tavasszal és ősszel tudjuk legjobban eladni, ezért
így van beállva a munkafolyamat. A paradicsom és a paprika szabadföldben termelődik, mint
az uborka is amit csak kimondottan savanyításra termesztünk. Szerencsére az uborkára is meg
van az állandó piac, de természetesen kisebb mennyiségeket is adunk el! Ez a munka viszont
tavasztól őszig megállás nélkül folyik, csak a téli hónapokban van lehetőség lazításra.
Reméljük, a jövőben is fogunk tudni fejlődni, akár gépekkel, vagy pedig újabb
földrésszel, hogy minél több embernek friss zöldségféle juthasson az asztalára, vagy az
üvegeibe télire.
Kriván család
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Mindig vonzottak a kihívások
2013 óta vagyok a KRK Gy. Szabó Béla Általános Iskola tagintézmény-vezetője. Ahogy
mondani szokták, tősgyökeres szanki vagyok, bár nem itt születtem, de 1 éves korom óta
kisebb-nagyobb megszakításokkal itt élek. Itt jártam általános iskolába, innen jártam be naponta
a kiskunhalasi Sziládi Áron Gimnáziumba. Utána Baján szereztem tanítói majd német
nemzetiségi nyelvtanítói diplomát. Tanítottam, férjhez mentem, született 2 fiam, akikre nagyon
büszke vagyok. Az egyikük, Marcell már diplomás, ő Budapesten lakik és dolgozik, a kisebb,
Máté 11. osztályos Kiskunhalason.
Mindig vonzottak a kihívások, ezért Budapesten az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karán nyelv-és beszédfejlesztő végzettséget szereztem. Más kihívásokat
kerestem, éreztem, hogy jobban érdekelni a különböző lelki gonddal küzdő emberek megértése,
segítése. Családom támogatta a szándékomat, ezért jelentkeztem, majd felvételt nyertem a
Szegedi Tudományegyetem pszichológia szakára. Itt sok hasznos dolgot tanultam, kitűnő
tanáraim voltak. Jó eredménnyel végeztem, de még mindig képeztem magam, és eredeti
foglalkozásomból adódóan a választott szakterületem az iskolapszichológia lett, amelyből
szakvizsgáztam is.
A kiskunmajsai kistérségben dolgozom jelenleg pszichológusként, és a Szent Ágota
Gyermekvédelmi Szolgáltató megyei hálózatában a nevelőszülők és a hozzájuk került gyerekek
megsegítését látom el. Egyéni kérdésekkel, gondokkal is felkeresnek, vállalt feladatom a lelki
segítés. Ha ápoljuk a testünket, ugyanilyen megszokottá kellene válnia, hogy a lelkünkkel is
foglalkozzunk. Hiszem, ha lelkileg és érzelmileg „stabilak vagyunk”, akkor szinte fel sem tűnik,
könnyedén küzdünk meg sok nehézséggel és problémával. Stabilitás hiányában viszont úgy
érezzük magunkat, mint a dombtetőn álló fa, amit minden szellő megcibál.
Kell időt szánnunk magunkra, hogy a gondolkodásunk, lelkünk rendben legyen és a
stabilitásunkat vissza tudjuk szerezni. Utána az életünk minden más része is a helyére kerül.
Személyes meggyőződésem, hogy az ember csak akkor érzi igazán jól magát, akkor tud
harmóniában élni önmagával, környezetével és a természettel, ha kellő rálátással bír önmagára,
családjára, párkapcsolatára és karrierjére.
Sören Kierkegaard gondolata: „az életet csak visszatekintve érthetjük meg, de csak
előretekintve élhetjük” – kifejezi azt, amiben segíteni szeretnék.
Ujfaludi Lilla
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„S boldog, aki elér a felelethez, mert az Istennek terve van vele!”
8 éves koromban költöztünk szüleimmel Szankra, általános iskolába is itt jártam.
Kecskeméten végeztem szakmunkás tanulmányaimat, egy akkori divatszakmát szereztem,
majd Budapesten érettségiztem. Néhány évet dolgoztam ezután, mint víz-gázszerelő, azonban
szakmámat nem szerettem. Ekkor a Jó Isten egészen más szakmai területre terelt. Ápolói
képesítést szereztem Budapesten, s így fiatal-felnőtt koromban 1976-ban Szankról
Kecskemétre, majd Budapestre kerültem az Országos Mentő Szolgálathoz (OMSZ).
Itt először mentő-ápoló, majd szak-ápoló, végül fő-ápoló pályát futottam be a Bp. XVII.
kerületben, Rákoskeresztúron. Időközben masszőr képesítést is szereztem, így 2000-től 2018ig egy sport klubban is dolgoztam mellékállásban szabadnapokon mint masszőr, ezzel
párhuzamosan a B.ZS.K. mozgásszervi rehabon dolgoztam szintén mellékállásban ápolói
státuszban hétközben, éjszakai ügyeletben, szabadnapos hétvégéken pedig nappali műszakban.
2006-ban az OMSZ-nál az irányításra kerültem be, s ettől fogva itt, mint mentésirányító
teljesítettem szolgálatot egészen nyugdíjba vonulásomig, 2018-ig.
A budapesti szolgálati évek alatt gyakran hazatértem Szankra szüleimhez. A szoros
szeretet-kapcsolat ápolásának a példáját láttam gyakorolni Édesanyám testvérétől, Dr.
Mészáros Kálmán (1925-2008) professzor emeritus úrtól, a Baptista Teológiai Akadémia néhai
dékánjától, illetve Országos Baptista Egyház néhai alelnökétől is, aki bár szintén Budapesten
végezte szolgálatát, hasonlóképpen sűrűn látogatott haza Szankra, szülő falujába. Mondhatom,
nagybátyámat szoros szálak fűzték Szankhoz. A családi kapcsolaton kívül a korábbi szanki
önkormányzat vezetésével is jó kapcsolatot ápolt, a településen szerették, tisztelték az emberek.
2005-ben a község önkormányzata díszpolgári címet adományozott neki, a település jó hírének
öregbítése okán. Gyakran kapott itthon is felkérést a katolikus, a református illetve a baptista
felekezetek részéről, mint vendég igehirdető – szolgálattevő, mely felkéréseket kivétel nélkül
mindig örömmel teljesítette az egyéb szolgálatai mellett. Jelesül az ország határain kívül és
belül sokat utazva, fáradhatatlanul hirdette az evangéliumot, még nyugdíjba vonulása után is.
Példaképemnek tekintem Őt ezért akképpen is, mint aki a közösségi életben is aktív résztvevő
volt. A Budapesten eltelt munkás éveim alatt is megmaradt szoros kötődésem és a családi jó
példamutatás a honvágyra arra ösztökélt, hogy nyugdíjazásomkor, mint elszármazott
hazaköltöző visszatérjek a szülői házba.
2018 óta a település életében aktívan résztvevő lakosként életszerűen Szankon lakom, a
településen tartott rendezvényeken rendszeresen részt veszek. Alkalmanként felkérésre
szívesen mondok verset, akár sajátot is. Gyermekkorom óta írok verseket kedvtelésből, illetve
számos alkalomból kaptam felkérést szavalatra, egyszer még az RTL Klubba is felkértek
versmondásra. Aktív tagja vagyok a helyi Kék Nefelejcs Dalárda és Citerazenekarnak, a
fellépéseken mindig részt veszek. Nagyon szeretem az „aranyhomok” természeti adottságait, a
térség klímáját, friss, jó levegőjét, az állatokat. Három gyermekem van. A legidősebb fiam
sikeres vállalkozó, a kisebbik fiam és a lányom egyetemet végzett közgaszdászok, s bár nem
Szankon laknak, családi hagyományainkhoz híven gyakran haza látogatnak. Két fiú unokám
van, akik a szanki nyaralásokat, a vidéket, a játszótéri mókákat nagyon szeretik és várják.
„Legkedvesebb versem”, saját versem, ami az életemnek fordulópontot adott, mely
születésekor az elhivatásomat megkaptam a mentős szolgálat, a szakápolói küldetés, illetve a
masszőr hivatás iránt, s így szolgáltam a fent említett 42 éven keresztül az emberek felé, Isten
általi elhivatás tudatból. A vers címe: „A kis csavar”.
„A kis csavart beillesztik a gépbe,
S helyén végzi küldetését.
Nem gyötri gond, nem kisérti kétség.
Mire való az életem?
20

Csak szolgál egyszerűen, csendesen.
Mi leszel? – S a gyermek a szemedbe néz:
Kocsis, cukrász, repülős, katona, mentős…
S bearanyozza ezt a büszke tervet a szülők mosolya.
Ők is szövögetik álmukat, mikor gyermekükre néznek.
Álmodnak róla nagyokat, szépet, sokat,
Álmaik fent járják a csúcsokat.
De a valóság és az akarat,
Annyiszor a mélybe marad.
Még egyszer a kérdés felébred,
És döngetni kezdi szívünk falát.
Miért is élek? – Tudnám legalább!
Hol a cél? Hol az értelem?
S boldog aki elér a felelethez,
Mert az Istennek terve van vele!
Szívemben ezzel a Szent Felelettel
Megállok színed előtt Istenem.
Valaminek terveztél engem,
Te segíts azzá lennem!
Ha „kiáltásban”, ha simogatásban, akármi másban…
Bocsáss meg, hogy dacoltam, lázadoztam!
Segíts engedelmesen terveidbe simulni mostan!
Illeszd helyére kicsiny csavarod!
Szolgál csendben, ahogy akarod,
Ahová rendelte az Örök-Alkotó, Isteni Kéz.
És ott a helyén álmélkodik rajta – ilyen egyszerű lenne az egész?”
Széll Sándor
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BÁRHOVÁ MEGYEK, MINDIG EMLÉKSZEM,
HONNAN JÖTTEM, ÉS MIT KAPTAM
1990-ben születtem Szankon, 3 éve Pécsen élek és azóta a pécsi Pannon
Filharmonikusok zenésze vagyok. Zenei nevelésem már gyermekkoromban elkezdődött, mikor
Édesanyám megtanított furulyázni, majd beírattak szüleim a kiskunmajsai zeneiskolába, ahol
Bozóki János tanított. Először zongorázni tanultam 8 évesen, majd 13 évesen kürtölni kezdtem
el, mert a zenekarban kürtösre volt szükség, és azért is volt szimpatikus a hangszer, mert a
testvérem is kürtön játszott.
A Szanki Zenebarátokkal nagyon sok táborban vettem részt, melyet Édesanyám
szervezett Kunfehértón. Nagyon sok jó kapcsolat, barátság és kedves emlék köt gyerekkorom
zenei tanulásához. A táborok alatt nem csak az intenzív zenei nevelés hatott rám, de a csoport
összekovácsolódása is fantasztikus érzés volt. Azóta is megmaradtak a mély barátságok. Mivel
sok időt és energiát őröl fel a zenetanulás, áldozatos munkánk mindig meghozta gyümölcsét. A
zenebarátok furulya együttesével rendszeresen felléptünk a szanki rendezvényeken.
Emlékezetes volt egy jótékonysági koncert, ahol rengeteg embert sikerült megmozdítanunk a
zene erejével. Sokszor éreztem előnyét, hogy jártas vagyok a zene világában.
Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végeztem, de pályám során
külföldön is tanultam Weimarban, illetve dolgoztam is német professzionális zenekarokban,
mint pl. a Nürnbergi Operaház és a Regensburgi Színház. A zene révén elutazhattam más csodás
országokba és kontinensekre is. Nagyon hálás vagyok szüleimnek a támogatásért és az
elindításért és a későbbi tanáraimnak egyaránt. Zeneakadémiai tanulmányom során elhívtuk
Szankra a kürt tanszakot és a református templomban adtunk egy koncertet csoporttársaimmal.
Felejthetetlen emlék marad, hiszen a szanki közönség érdeklődését és szeretetét végig éreztük
a műsor alatt.
Nagyon sok jó zenész hobbi és profi szinten került ki Szankról, mint pl. a
testvérem Varga Ferenc, aki a pécsi Pannon Filharmonikus Zenekarban szólamvezető vagy
Tóth Viktor, aki Amerikában a Bard Collage-on tanult és jelenleg is ott dolgozik. Jelenleg
otthon vagyok a kislányommal, de amint adódik alkalom, ismét szeretném a szanki közönséget
megörvendeztetni könnyű zenés estékkel. Bárhova megyek, mindig emlékszem honnan jöttem
és mit kaptam.
Varga Evelin
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A KŰRTMŰVÉSZ
1985-ben születtem és Szankon nőttem fel. Hangszeres tanulmányaimat Bozóki
Jánosnál kezdtem Kiskunmajsán. Tanárom javaslatára kürtön kezdtem volna, viszont a nehéz
hangszert nem bírtam el, így trombitán tanultam az első években. Viszonylag hamar rájöttem,
hogy a trombitán játszani bizony nem egyszerű dolog. A harmadik sikertelen évem után szóba
került az eltanácsolásom. Szüleim és tanárom támogatásának köszönhetően folythattam zenei
tanulmányaimat immáron kürtön. Minden, amit elérhettem eddig, nekik köszönhetem! A
gimnáziumi érettségi után Szilágyi Pálmánál, a budapesti Weiner Leó szakközépiskolában
tanultam tovább. Az ELTE-n pszichopedagógus és gyógypedagógus diplomát szereztem,
közben zenei tanulmányaimat pedig a SZTE Zeneművészeti Karán dr. Kecskés György
vezetésével folytattam. Egyetemi tanulmányaim alatt szólistaként három első és három második
helyezést értem el hazai és nemzetközi versenyeken.
A tanári diploma megszerzését (2012) követően Ausztriában a Grazi Tudományegyetem
kürt szakán Hermann Ebner és Günther Högner professzorok továbbképzésében részesültem.
A bécsi tradíciók és a speciális bécsi kürt megismerése mellett a régizenével és natúrkürt
játékkal foglalkoztam itt. 2011-től a bécsi Orchester Wiener Akademie kamarazenekar
tagjaként és a Los Angelesi Musica Angelica Baroque Orchestra vendégművészeként felléptem
Európa, Amerika és a Távol-Kelet neves koncerttermeiben.
2015-ben sikeres próbajáték után a Pannon Filharmonikusok kürtművésze, majd néhány
hónappal később szólamvezetője lettem. 2017-ben a 130 fős társulat titkos szavazása alapján
megkaptam az „Év zenekari művésze” címet. Egyik legnagyobb öröm számomra az, hogy 2018
óta húgom, Varga Evelin is a zenekar tagja. Szintén kürtművészként kollégákként dolgozhatunk
együtt.
2017-ben felvételt nyertem a PTE doktorandusz képzésére, majd ugyanebben az évben
családot alapítottam. Feleségem Kálmán Izabel hegedűművész, gyermekeink Benedek (2018)
és Leó (2020). 2020-tól a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának kürttanára
vagyok. Amikor csak tehetem, visszajárok szülőfalumba Szankra és szívesen közreműködöm
a helyi koncerteken.
Varga Ferenc
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A VERSENYTÁNCOS
Patkós Máté vagyok, 18 éves szaki lakos, 8 éve versenytáncos. A szanki Gy. Szabó
Béla Református Általános Iskola elvégzése utn, jelenleg a kiskunhalasi Bibó István
Gimnáziumba járok 11. évfolyamos tanulóként. Táncosként a kiskunhalasi STUDIO 2000 TSE
tagja vagyok. 4. osztályos voltam, mikor táncospárt keresett Pszota Eszter, és az első edzésnél
magával ragadott ez a mozgásforma. Korosztályunkban vele is szép eredményeket értünk el.
Általában heti 4 alkalommal járok edzésre az iskolai órák után vagy Kiskunhalasra, vagy
Kistelekre. Jelenlegi táncpartnerem, Juhász Dóra. szegedi, aki a kisteleki Pro-Art TSE tagja. A
versenyidőszakban szinte minden hétvégén utazunk az ország különböző városaiba
versenyezni, illetve már külföldi versenyeken is részt veszünk.
Latin és standard táncokat is táncolunk, 10 táncos párként veszünk részt versenyeken.
A táncok, melyeket táncolunk: latin táncok: szamba, cha-cha –cha, rumba, pazo dubble, jive,
standard táncok – angolkeringő, tangó, bécsi keringő, slowfox, qwickstep. A magyar ranglistán
az előkelő 2. helyet értük el ebben az évben. A versenytánc elsődleges szerepet tölt be
életemben, minden lehetőséget próbálok kihasználni, ahol tudom fejleszteni tudásomat a
táncban, legyen az edzés vagy edzőtábor. Külföldi táborokba is járunk, ahol híres külföldi
trénerektől is tudunk tanulni.
A tavalyi évtől kezdődően a magyar válogatott tagjai lettünk, mivel a Magyar
Bajnokságon 6. helyezést értünk el. Emellett számos országos és külföldi versenyen is részt
veszünk. Természetesen hazai rendezvényeken is szívesen bemutatjuk a tánctudásunkat.
Eredményeim közül megemlítem az igazán fontosakat:
Ifjúsági Magyar Bajnokság 6. helyezés
Országos B 10 tánc bajnokság 1. hely
Országos B standard bajnokság 2. hely
U21 10 tánc Magyar Bajnokság 5. hely
U21 Standard Magyar Bajnokság 6. hely
A tavalyi évben nagy megtisztelés ért bennünket, hiszen 2019. december 17-én Kistelek
Város Önkormányzata Sport díjában részesültünk.
Patkós Máté
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SZÍVEM MÉLYÉN MINDIG IS TUDTAM,
HOGY SZANKIKÉNT SZERETNÉM AZ ÉLETEMET LEÉLNI
Törzsgyökeres szankinak tekinthetem magam, mivel ide születtem, és itt is éltem elég
sok évet. Kipróbáltam a nagyvárosi életet is, több helyen is. Volt, ami tetszett benne, de a
szívem mélyen mindig is tudtam, hogy „szankiként” szeretném az életemet leélni. Éppen ezért,
2014-ben úgy döntöttem, hogy veszek egy házat, amelyben a későbbiekben családot szeretnék
alapítani. Hála az égnek erre nem is kellett sokáig várni, ugyanis 2016 nyarán ide költözött a
párom is Tompáról. Nagyon megszerette a falut, és az itt élő embereket is. Azt mondja, sokkal
nyugodtabb a légkör, és összetartóbbak az itt élő emberek, mint a városban. Ezzel az
álláspontjával teljesen egyetértek én is. 2017 tavaszán megszületett első gyermekünk, akit az
első pillanattól kezdve úgy neveltünk, hogy ne féljen az emberektől. Szokja meg a nagy
tömeget, ne féljen a hangos zenétől, találja fel magát minden helyzetben. Éppen ezért minden
eseményen megjelenünk, ami a mi kis falunkban, vagy a környező településeken
megrendezésre kerül. Mindig szakítunk arra időt, hogy az egész család együtt legyen,
kulturálódjon, szocializálódjon és nem utolsó sorban pedig mozogjon. Kislányunk szinte
minden alkalommal jelen volt a faluban tartott aerobik edzéseken, ahol sokszor ő maga is
tornázott, meg tanult számolni, sok mosolyt csalt az ott lévő emberek arcára.
A 2018 nyarán megrendezésre kerülő Méz és Meggyfesztivál alkalmára úgy döntöttem,
hogy benevezek a sütemény sütő versenyre, mégpedig 3 különböző édességgel. Hála az égnek
olyan nagy sikert arattak a sütemények, hogy sikerült elnyernem az Aranytepsi díjat. Ez olyan
döntő esemény lett az életemben, ami arra késztetett, hogy másoknak is készítsek süteményeket,
illetve tortákat. Meg is érkezett az első megrendelés, majd a második, és így tovább. Nagy
örömmel tölt el a rengeteg pozitív visszajelzés a munkámmal kapcsolatban.
2019 nyarán megérkezett a kis családunkba második szemünk fénye is. Egy kicsit
tartottam tőle, hogy 2 pici gyermek mellett hogyan fogom a torták és sütemények elkészítését
tovább folytatni, de hála az égnek, semmilyen akadály nem merült fel. Így továbbra is meg
tudom az embereket örvendeztetni a remekművekkel, és egyre többen jelezték felém, hogy
szemlátomást sokat fejlődtem, és egyre szebb alkotásokat tudok létre hozni, ami hatalmas öröm
számomra.
Éppen ezért, mivel szerintem elég nagy a lehetőségek tára, amivel itt a mi kis falunkban
lehet foglalkozni, és kifejezetten sok a helyi program, ami elég széles körű, eszünkbe sem jut
az, hogy elköltözzünk innen. Sőt !
Szeretnénk hogy a gyermekeink is a lehető legtovább élvezhessék a falu szeretetét,
biztonságát. Sokkal szívesebben járatom itt helyben óvodába, majd a későbbiekben iskolába
őket, mint egy nagyvárosban. Mert tudom, hogy itt sokkal nagyobb biztonságban vannak, mivel
szinte mindenki ismeri a másikat, és összetartóbb, mint bárhol máshol.
Serfőző Edina
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EGYÜTT A KÖZÖSSÉG FEJLŐDÉSÉÉRT, A KÖZÉLET FELFRISSÍTÉSÉÉRT
Az Együtt Szankért Egyesület 2006-ban azért jött létre, ami a nevében van. EGYÜTT a
község fejlődéséért, a közélet felfrissítéséért. Első, nevezetes bemutatkozásunk egy rendezvény
volt a Piactéren, a Rákóczi utcában. Lehetett főzni baráti közösségeknek, a vadászok, horgászok
ingyen ennivalót ajánlottak fel, és volt egy remek motoros ügyességi bemutató, a tűzoltók
tartottak bemutatót, aztán játszott Karó Zoli citerazenekara, és hajnalig tartó diszkóval zárult.
Akkor még nem jegyezték be az Egyesületet, ezért Somogyi Laci és barátai néven szerepeltek
a szervezők. Ennek a csoportnak, ami később bővült, lett a polgármester-jelöltje Patkós Zsolt.
Sok ember összehangolt munkájának és a jelölt személyének köszönhetően októberben a
település meg is választotta polgármesterének. Az Egyesület elnöke Dr. Ujfaludi László volt
egészen 2017-ig, haláláig. Az ügykezelési teendők átvállalása érdekében és a tagság jelölése
következtében Ujfaludi Lászlóné lett az új elnök, az alelnök Zsándorkity Tibor, elnökségi tag
Provics István, Pap Sz. Gáborné és Masa Endréné. Voltak, akik elhagyták az Egyesületet
személyes okokból, sajnos Vaska Potharn Attila és Földi László elhunyt. Természetesen új
tagjaink is lettek, bár én azt gondoltam, még többen csatlakoznak olyanok, akik szerepet
vállalnak a közösségi munkában.
Néhány emlékezetes tevékenységet idézek az Egyesület életéből. Amikor megszűnt az
1 és 2 Ft-os, a boltokban elhelyezett befőttes üvegekbe gyűjtöttük össze, és karácsonyra
csomagokat vittünk az egyedül és tanyán élő embereknek. A széleskörű tájékoztatás érdekében
az Egyesület alapította meg a Szanki Tükröt (szerkesztője Csertő István volt), az előfizetést és
a terjesztést minden szám esetén a tagság intézte, de itt is voltak külső segítők. Szerveztünk
május 1-jén Majálist az Olajbányász Parkban, falunapot a Piactéren. Nem tudom, emlékszik-e
rá valaki, de volt olyan kezdeményezésünk is, hogy karácsony előtt forralt borral, teával,
pogácsával kedveskedtünk a falubelieknek. Részt vettünk az első Állati Jó Nap szervezésében
is, ami azóta kisebb-nagyobb változásokon mentát. Hosszú és nehéz vállalásunk volt részt venni
egy pályázaton, melyen mosó-, illetve hűtőgéphez jutottak állami támogatással a nyugdíjas, a
nagycsaládos és a fogyatékkal élő pályázók. Sok támogatást kaptunk a polgármestertől, de az
Egyesület is segítette a munkáját, amiben igényelte. Az iskola előtti parkban álló szökőkút
ötletét jónak tartottuk, szerettük volna, ha az Összefogás jelképe lett volna. Az első jónéhány
Méz és Meggyfesztivál szervezésében hathatósan részt vállaltunk. Szép emlékek ezek.
Sok pályázatot adott be az Egyesület, melyek a település számára jelentettek hasznot.
Legfontosabbak: egészségmegőrző programok, rendezvények támogatása, hagyományőrzés
támogatása, parlagfű elleni védekezéshez eszközök, gépek vásárlása. A Zank Szálló létrejötte
is az Egyesület pályázaton nyert támogatásából létesült, működtetése is vállalt feladat.
Az Egyesületnek jelenleg 20 tagja van, az egyesület életében hagyományosan
megünnepeljük a Nőnapot, a Mikulást, köszöntjük az anyákat és a közgyűlési vacsora is
rendszeres. Tudom, tehettünk volna többet is, de az erönkből, tehetségünkből ennyi tellett.
Dr. Ujfaludi Lászlóné
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NYUGDÍJAS KLUB SZANKON
1982-ben Nyugdíjas Klubot alapított Szankon idős Forczek Ernő. Eleinte nem voltak
túl sokan a klubtagok, de mikor látták, hogy Ernő bácsi ezt is milyen hozzáértéssel csinálja,
egyre többen kedvet kaptak, és beléptek a tagok közé. Még a tanyasiak is, mint például az Én
Szüleim is, akik szintén alapító tagok voltak.
Abban az időben a Kultúrházban voltak az esti összejövetelek, nem túl sűrűn. Akkor
beszélgettek, kártyáztak. Az asszonyok főleg télen főztek teát. Voltak komoly vacsorák is,
főleg birkapörkölt, - sokan szeretik. A süteményt meg összevitték az asszonyok, a bort a
férfiak. Ilyenkor nótázásra is sor került, meg táncra, akinek kedve volt. Mihalik Jani bácsi húzta
hegedűn a talpalávalót, volt, hogy nem is egyedül. Kirándulások is voltak szebb helyekre.
Előfordult, hogy egy éjszaka ott is aludtak, 2-2 házaspár 1-1 szobában. A szállás előre le volt
foglalva.
Később Szabó Gyuláné lett a klubvezető. Marika is sokáig volt vezető. Nagyon jó
kapcsolatunk volt a kunszállási, meg a bugaci nyugdíjas klubbal. Több évben tettünk kölcsönös
látogatást egymásnál meghívásos alapon. Ilyenkor mindig nagy lakoma volt a vendégek
tiszteletére. Ránk sem lehetett panasz.
2009-ben lett egyesületté a civil szerveződés. Itt már nagyobb kötöttségek vannak, ezt
Szabóné nem tudta vállalni, így a klub elnöke dr. Ujfaludi Lászlóné lett. Azóta is Ő vezeti a
klubot, ahol Kéknefelejcs Dalárda és Citera Zenekar is van. Sokszor fellépnek nem csak
helyben, hanem a környező falvakban is, igen nagy sikerrel.
Mindig emlékezetesek az összejövetelek, ha van vacsora, ha nincs. Vannak
kirándulások, cirkusz, színház, látogatások, már aki ezeken részt tud venni. Sokan jártak
tornázni a Művelődési Házba, de most még a klubba sem lehet járni a korona vírus miatt.
Reméljük, hogy egyszer ennek is vége lesz. Igaz, hogy Én már akkor sem tudok menni, mert a
helyi Idősek Otthonának a lakója vagyok egészségi állapotom miatt. Sokáig voltam pénztáros
a klubban, és mindig megemlékeztem a klub eseményeiről egy-egy cikkben a Szanki
Kisbíróban.
Jelenleg tiszteletbeli tag vagyok a Nyugdíjas Klubban. A 38 éves Klubnak további
sikeres működést kívánok!
Vörös Irén
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VÖRÖS IRÉN - IRÉNKE NÉNI
Irénke volt a mi klubéletünk lelkes és jó tollú tudósítója, írásai nyomon követhetők
voltak a Szanki Kisbíróban. Amíg tehette, bírta, a tagsági díjakat is ő szedte be. Utódja
Mihalikné Marika. A választott vezetőségünk tagjai Marikán kívül Cserépné Klárika, Kovácsné
Jutka, Harnócziné Erzsike néni. Mindegyikük nagyon sokat tesz a rendezvények sikeréért. A
Nyugdíjas Klub a hagyományos ünnepeket megtartja, mindig van valamilyen jó kis vacsora,
utána pedig a finom sütemények. Vannak/voltak jó szakácsaink, Pápé János, Király László,
Horváth László, Mihalik Ferenc, Törőcsik Vilmos. Jelenleg 44 tagunk van.
Sajnos Irénke egy sajnálatos baleset miatt már nem tud eljárni a klubos találkozókra,
ezért szeretném kiegészíteni néhány rendezvényünkkel a beszámolóját. Ezeken a tagjaink közül
sokan - egészségi állapotuk függvényében - vettek részt, illetve a község lakói közül, akik
jelentkeztek egy-egy programra. Hosszú kirándulásra nem szívesen indulunk már, ezért volt
nagy vállalkozás 2019 nyarán az utazásunk a kapolcsi Művészetek Völgyébe. Majd 3 órás út
volt, de így visszaemlékezve kellemes élmény maradt meg, nagyon jó, hogy el tudtunk jutni
ilyen nevezetes helyre. Több kisebb település rendezi meg ezt a vásári forgatagot, mely
elsősorban a népművészek bemutatkozási lehetősége.
A Fővárosi Nagycirkuszba is elmentünk, kihasználva a MÁV ilyen jellegű szolgáltatását
(Mikulás vonat), s a „Hófödte álom” című előadását néztük meg. Ez is emlékezetes, szép
élmény volt.
Még 2019 decemberében egy karácsonyi vásárba is eljutottunk. Érdekes volt a nagy
forgatag, gyönyörű a kivilágított Szeged. Ittunk forró teát vagy bort, ettünk lángost, ki-ki
beszerezte a még hiányzó ajándékot.
Meg kell említeni még az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 Európai Uniós pályázaton elnyert
pénzügyi támogatásnak köszönhető színházi előadásokat. Három színházban négy előadást
tekinthettünk meg, ezek a következők voltak: Egy csók és más semmi (Thália Színház), Mary
Poppins, valamint A nyomorultak (Madách Színház), Liliom (Vígszínház). Minden alkalommal
40 fős busszal utaztunk, és mindenki el volt ragadtatva az előadásoktól, a gyönyörű
színházaktól és a szép Budapesttől.
Ugyanezen pályázati forrásból alkalom adódott egy 2 éves, gyógytornász által vezetett,
szintén ingyenes gyógytorna foglalkozásokon való részvételre. Hetente kétszer tartotta Illés Éva
a testet, lelket karban tartó mozgásformákból álló gyakorlást. „Egy kicsi mozgás mindenkinek
kell” jelszó tartalmával nem mindenki élt, de kialakult egy 15-20 főből álló masszív mag, akik
szinte minden alkalommal jöttek, nagyon kitartóak voltak, sőt Rácz Izabella tanítónőt felkérve
a pályázat lezárását követően is hetente egyszer folytatják a mozgásórákat. A nyugdíjas
korosztályra mindig lehet számítani mindenben. Ha kell, megyünk szemetet szedni, mossuk a
meggyet, főzzük a meggylekvárt a Meggyfesztiválra, közülünk sokan részt veszünk az
ünnepségeken.
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Üde színfolt a klubbon belül működő Kéknefelejcs Dalárda és Citerazenekar.
Felfigyeltem, hogy sokan ismerik és éneklik a régi nótákat, népdalokat. Ezekből a jóhangú
férfiakból, asszonyokból állt össze egy énekkar, valamint volt a faluban egy citerazenekar,
melyet Karó Zoltán vezetett. A két csoport összeállt, énekelgettünk, gyakoroltunk, sőt
fellépésekre is hívtak bennünket helyben, majd vidékre is. Rendeztünk mi is Tavaszköszöntő
elnevezéssel egy találkozót. Aztán később lett Őszköszöntő, Télköszöntő névvel is egy-egy,
különböző népzenei együtteseket meghívó találkozó. Közben tagok jöttek, mentek, ahogy a
sors hozta, új zenei vezetőnk lett Csontos Erzsébet személyében, de a dalok szeretete, az éneklés
szeretete megmaradt. Sok helyen jártunk, és ezekkel a csoportokkal nagyon jó kapcsolatot
alakítottunk ki. 2020-ban május 1-jén lett volna egy találkozónk, már sok együttes el is fogadta
a meghívásunkat, de most minden rendezvény elmarad, pedig új együtteseket is szerettünk
volna hívni. Az évek során jártunk Bácsfeketehegyen, Kiskunhalason, Soltvadkerten,
Balotaszálláson, Tázláron, Zsanán, Üllésen, Csólyospáloson, Jászszentlászlón, Csengődön,
Petőfiszálláson. Természetesen minden helyi ünnepségen, rendezvényen felléptünk, ahova
hívtak. Tagjainknak már nagyon hiányzik a találkozás, a nótázás, épp most írta egyikük, hogy
olyan már neki a Dalárda, mint a második családja.
Dr. Ujfaludi Lászlóné
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SPORTÉLET SZANKON
1946 szeptemberében megalakult a Szanki Testedzők Egyesülete. A foci szeretete
indította el a szanki egyesületi sportot. Dr. Kálai Aladár lett az elnök, Kiss Andrást választották
elnökhelyettessé. Az intéző Vágó László, a titkár Csepregi Imre. „ Pénzt kaptunk innen-onnan,
ha nem volt, gyűjtöttünk. Tagdíjat is szedtünk. Sokszor gyalog mentünk a szomszéd faluba
játszani. Felszerelésünk nem volt, mindenki a saját cipőjében játszott. Félmeztelenül játszottunk
és egy gatyában. Később beneveztünk bajnokságba is. Bálakat rendeztünk és ezeknek a
bevételéből, valamint a tagdíjakból fedeztük a kiadásokat. 1948-ban már tudtunk venne rendes
szerelést. Később az egyik szanki ember vett egy kimustrált teherautót. Mi összedobtuk a benzin
árát, s meg volt oldva az utaztatás. A 40-es évek végén a kiskunfélegyházi járási bajnokságban
játszottunk.”
Csepregi Imre (1921-2007), Szanki Olajbányász Sportegyesület jogelődjének, a községi
Sportegyesület megalakulásának szervezője. A település közéletének tevékeny résztvevőjeként
40 évig, 1986-ig volt az egyesület titkára - így emlékezett:” Az akkori piac területe nagy,
homokos térség volt. Odajártunk ki futballozni. Nekem volt egy labdám és esténként 8-an, 10en, mikor, mennyien voltunk- mentünk focizni. Ez így ment jó darabig, míg valaki eltalálta, hogy
alakítsunk egy futballcsapatot. S ez a csapat a környékbeli falukkal meg tud mérkőzni. A
homokos területen nem lehetett játszani, ezért felkerestük a község vezetőig, hogy kellene egy
olyan terület, ahol egy futballpályát fel tudnánk állítani. A vezetők beleegyeztek abba, hogy az
akkori vásártér helyén egy 40 m széles és 80 m hosszú pályát állítsunk.”
1955-ben alakult újjá Vágó László elnök vezetésével. Az egyesület neve: Egységes
Falusi Sportkör lett. Csak labdarúgó szakosztály működött ekkor még.
Focicsapat tagjai 1955-ben: ifj. Vágó László, Sz. Pap Béla, Dr. Forczek János, Szabó Gyula,
Tóth István, Tóth Kálmán, Szudóczki László és Markovics József. A szanki labdarúgás
legnagyobb sikere 1967-ben következett be. Bejutottak a megye I. osztályba.
Megye I. –es csapatunk: Csányi János, Fekete Béla, Gyovai János, Maximilián-Tóth János,
Molnár Sándor, Szigeti-Pap Béla, Szigeti-Pap István, Szanyi Ferenc, Péter László, Nagy Zoltán,
Trója Ferenc, Trenka Zoltán, Zelei Dezső, Tóth Károly
1969-ben estek ki a Megye I. osztályból. Ennek oka az volt, hogy a csapat nem kapott megfelelő
erkölcsi támogatást. Sokat dolgoztak otthon és nem bírtak a mérkőzéseken kellőképpen
összpontosítani.. A későbbiekben a szanki futball mindinkább visszaesett. Körzeti
bajnokságban szerepeltek.
Kézilabda szakosztály
A szakosztály 1966-ban alakult. Többször feloszlott és újraalakult azóta. A férfiak és nők is a
megyei első osztályban szerepeltek változó sikerrel. A gondot általában a játékos hiány és a
pénztelenség jelentette. 1983-ban újjá alakult a szakosztály, 9 igazolt felnőtt játékos kezdte
meg az edzéseket. A járási –bajnokságot megnyerték. A második évben már 34 igazolt játékosa
volt a szakosztálynak. Ebből 14 fő volt felnőtt, s ifjúsági csapatot is indítottunk. 1984-ben a
megye B csoportban elért II. hely további előrelépést jelentett. 1985-86-ban a megyei
bajnokságon 4. helyen végzett a csapat. A bajnokság végén a csapat gerincét adó játékosok
bejelentették, hogy be kívánják fejezni a verseny-sportot. a szakosztály vezetősége javasolja a
csapat, versenyeztetésének szüneteltetését.
Sakk szakosztály
A sakk szakosztály megalakulására nincs pontos adat. Sakkozóink szerepeltek a megye I.
osztályban, és szép sikereket értek el. Eredményességük főként a szpartakiádokon jelentkezett.
Önálló költségvetéssel nem rendelkeztek. Meghívásos versenyeken vettek részt. Sakk
szakosztályban 1986-tól munka nem folyt. A felkészülés alkalomszerű. az eredmények jók.
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Vívó szakosztály
Csepregi Imre visszaemlékezésből:” Kecskeméten végeztem a református reálgimnáziumban.
A testnevelő tanárom Gál Tibor, a kecskeméti vívószakosztálynak volt a vezetője. Egyszer arról
beszélgettünk, hogy a vívás régen a kiváltságosok sportja volt, ma viszont már mindenki
foglalkozhat vele. Elkezdtem érdeklődni itthon a 8-10 éves gyerekek után. Összeszedtem 15-16
gyereket, s értesítettem Gál Tibort, hogy jöjjön ki, s ami régen a kiváltságosok sportja volt, azt
Szankon is megalakult. A szülők hajlandók voltak a tanár munkadíját, útiköltségét fizetni.
Minden héten 2 alkalommal Kecskemétről járt ki, de elég szép eredményeket ért el a
gyerekekkel. Volt több másodosztályú vívónk ( férfiak és nők egyaránt), harmadosztályú vívónk
i volt jó néhány. A szakosztály 1966-ban alakult. Ma már csak egy ember foglalkozik aktívan
vívással közülük. Medgyes Tamás, aki a CSEPEL SC vívóedzője. Ő benne volt az ország legjobb
30 tőrvívója között. Nálunk ugyanis csak tőrvívás volt. 1970-ban Gál Tibor meghalt.
Megtudtuk, hogy Kiskunfélegyházán a testnevelő tanárnak vívóedzői képzettsége van. Soltész
Dezsővel felvettük a kapcsolatot, és 1983-ig ő volt az edző. De ő már nem tudott olyan jó
eredményeket felmutatni. Legjobb vívóik voltak: Tóth Magdolna, M. Tóth Irén, Horváth Attila,
Elek Csaba, Elek József, Pap Jenő. Sajnos az általános iskola elvégzése után elmentek
középiskolába, onnan még hazajártak, de később már elkerültek itthonról”
Tenisz szakosztály
1985 óta működik tenisz szakosztály, a fociból való kiöregedés után 4 helyi hozta létre a tenisz
szakosztályt Pélyi András vezetésével. Később 4-5 Kiskunmajsáról jött tagtárssal bővült a
szakosztály. Egy igen jó hangulatú baráti közösség formálódott ebből. Sajnos vannak akik már
meghaltak a társaságból, emlékükre évente rendszeresen szervezünk versenyt (M. Tóth János
és Koncz Jenő emlékére). A sport, közösségi színtér, baráti társaság, ezért is fájó számomra,
hogy nincs különösebb utánpótlás a fiatalok köréből.
Szpartakiádok:
A falu életében nagy szerepet töltött be a téli-nyári szpartakiádok. Ez a versenysorozat a fiatalok
részére nagyon népszerű volt. A járási versenyeken a szankiak sokszor 100-on felüli létszámmal
szerepeltek. Az egyesület titkára Csepregi Imre lelkes szervező munkájának köszönhetően.
Nagyon sokat tett azért, hogy mozgalomban élen álljon Szank. 35 alkalommal rendeztek
szpartakiádot és ebből Szank 33-szor nyerte meg a járási döntőt. Olyan településeket előzött
meg, melynek lakossága 2-3-szor több, mint Szanknak. A megyei és országos versenyeken is
sok sikert arattak a szanki fiatalok.
Labdarúgó szakosztály
Szank sporttörténetében a legkedveltebb sportág. Nagy létszámú kispályás és terem
bajnokságok is nagy érdeklődésnek örvendenek (160-200fő) A felkészülés okozott gondot ,
mivel a rendszeres edzést, vasárnapi utazásokat kevesen tudták vállalni munka mellett. E miatt
sokszor esett a színvonal, játékos hiány miatt 1989-ben a szakosztály szüneteltetésre tett
javaslatot. A szanki adottságok nagyon jók a sportág számára : futballpálya füves borítású,
locsolórendszerrel és labdafogó hálóval felszerelt, villanyvilágítással rendelkezik, a hazai és a
vendég kispad is fedett kialakítású. A nézőtér lelátója 100-150 fő számára biztosít ülőhelyet,
valamint az állóhelyek száma 1000-1500.
Teke szakosztály
A teke szakosztály 1977-ben alakult. a 80-as évek végén 3 csapat működöt Megyei I. osztály:
férfiak NB –III.: férfiak NB-I.: nők szakosztály vezető Réz György volt. A teke 1986 –ban az
Se légnépesebb szakosztálya. Igazolt serdülő- ifjúsági- felnőtt versenyzők száma 35 fő .Férfi
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csapat NB –III-ban első öt között végzett. Az SE legeredményesebb csapata az NB –II-ben
szereplő női teke-csapatunk.
1995 . árpilis 22. A szanki Olajbányász Sportegyesület fennállásának legjelentősebb sikere,
az 1977-ben alakult tekeszakosztály női csapata az ország 8 legjobbja közé, azaz a Szuper
ligába kerül. Négy szezonban volt a szuperliga tagja. 1995/96, 1998/99,2004/2005-ben 2005ben a meghatározó játékosok befejezték a versenyzést, utánpótlás hiányában a csapat nem
nevezett a nemzeti bajnokságba. Azóta az NBII- en versenyző férfi tekecsapat képviseli
Szankon a nemzeti bajnokságban. Bajnokcsapat tagjai: Pál Andrea, Fehér Béláné, Törteli
Mária, Török Julianna, Toldi Rudolfné, Némethné Fehér Márta, Rávai Imréné, Lagzi Péterné,
Tóth Mária, ( Vezetők: Vágó György, Reményi István, Tóth István, Zaka László ,
Tarnaszentmiklósi Sándor , Réz György,)
1975 áprilisában lett kész a települési sportpálya, 1977-ben készült el a tekepálya, amelyet
2018-ban duplájára bővítettek. 1978-ban épült a települési sportcsarnok a település általános
iskolája területén. Szank esetében a sport, a mozgás világa mindig is a középpontban volt és az
most is:
 Van U 14-es megyei III. felnőtt és serdülő labdarúgó csapat.
 Működik a tekecsapat is.
 Tenisz-szakosztály is funkcionál.
 Ping-pong szakosztályunk is van.
 Új keletű a homokfutók, gyaloglók egyre népesebb tábora a tömegsport jegyében.
A közelmúltban több sikeres pályázat eredményeképpen és a korábbi sport eredmények,
sport sikerek talaján több új ezirányú beruházás jött létre:
 A labdarúgás és a teke mellett a BMX sport kapott egy igen jó színvonalú, biztonságos
pályát, ahol rendre a fiatalok nagy örömére versenyeket rendeznek.
 Bővült, „komfortosabb” lett a focipálya. Elektromos kijelzőket kapott és tetővel ellátott
ülőhelyes nézőtér került kialakításra.
 Többféle labdajáték lebonyolítására alkalmas műfüves, bekerített teret hoztunk létre.
 Fitnesz eszközökkel is gazdagodott a szanki sport és szabadidő park.
 Műjégpálya is épült.
 Végül a meglévő tekecsarnok mellé egy új több pályából álló sport-tér jött létre.
 Az egészet megkoronázza, hogy akár a sportolók számára, akár a településre látogató
magán vagy csoportos vendégek szállásigényei kielégítésére egy sportszálló létesült a
tekecsarnokoknak otthont adó épület tetőterében.
A cél az, hogy mozogni, testedzést végezni, sportolni vágyó fiatalok és hosszabb ideje
fiatalok egyaránt helyben kaphassanak lehetőséget ebbéli kedvteléseikhez. Fontos az is, hogy
régi múltra visszatekintő versenyszerű sportélet utánpótlása is ezen létesítményeknek
köszönhetően a település és környezete fiatalságából „kitermelődjék”. A mai kor egyre több
kényelme, praktikussága közepette hatványozottan fontos az, hogy a mozgás szeretete
gyakorlati oldalról is „kiszolgált” legyen. Az egészséges életmód része a mozgás, a sport,
amelynek során a fegyelem, a figyelem, az összpontosítás képességei fejleszthetők, továbbá a
csapatjátékok űzésekor a közös cél, közös munka eredménye odafigyelésre, kollegialitásra
ösztönöz. Biológiai értelemben és társadalmi értelemben is csak emelő, húzó hatása van a
sportnak, továbbá növeli, szélesíti az egészséges lokálpatriotizmust.
Loksa Gábor
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PÉLYI ANDRÁS
Kiskunmajsán születtem 1954. 10. 29-én. Szanki szülők gyermekeként Felső-Szankon
éltünk a helyi tanyavilágban. Tősgyökeres Szanki vagyok tehát, életem minden mozzanata
szorosan összefonódott a településsel. Itt, a Felső-Szankon lévő tanyasi iskolában jártam ki a 8
osztályt, 14 évesen kaptam az első kerékpáromat, hogy bejárhassak tanulóként a faluba az
élelmiszerboltba. Kiskunhalason végeztem el a hároméves kereskedelmi iskolát.
Később itt Szankon telepedtem le, itt alapítottam családot, Feleségem Marika fodrász,
a település megbecsült embere, az esztétikus emberfők, a hajak készítésének igaz mestere. Van
két fiú gyermekünk és már két csodálatos unokánk is, de remélem még lesz több is.
Mintegy 3 évet dolgoztam Szankon az élelmiszerboltban eladóként. Azt követően két
évig katona voltam, majd ez után a helyi vasboltot vezettem 20 évig, végül önálló vállalkozó
lettem. Ingatlanértékesítéssel kezdtem foglalkozni, és azt művelem most is. Számomra a tanya
- amely most az értékesítés döntő hányadú tárgya – sokkal többet jelent, mint csak egy lakhely.
Gyermekeimmel sokszor beszélgettünk róla, hogy mikor én gyerekként tanyán éltem
szüleimmel nem volt villany, petróleum lámpa mellett tanultam, olvastam, és így tett mindenki
akkor és ott a vidéken és mégis teljes, minőségi emberek lettünk. Ma meg azt a tanyát, ahol
nincs bevezetve még a villany, eladni sem lehet. Így változik a világ.
Szeretem a hagyományokat, magam is értékelem a szép míves kézi munkát, tisztelettel
tekintek a régi szépen megmunkált, a részletek tekintetében is igényesen kimunkált bútorokra,
használati tárgyakra. 2019-ben szervezetem meg az 50 éves osztálytalálkozót, amely egy FelsőSzanki találkozóvá terebélyesedett. Jó volt találkozni a régi társakkal, barátokkal, feleleveníteni
a sok nehézség között is szép múltat, közös örömöket, eseményeket.
A sport is mindig fontos volt számomra. Mint a legtöbb mozogni szerető gyerek először
focizni kezdtem a helyi csapatban, majd igazoltan tekéztem, gyakran eljártunk szpartakiádokra,
versenyekre. 1985 óta teniszezem, a fociból való kiöregedés után 4 helyi barátommal
létrehoztuk a tenisz szakosztályt, Később 4-5 Kiskunmajsáról jött tagtárssal bővült a
szakosztály. Egy igen jó hangulatú baráti közösség formálódott ebből. Sajnos vannak, akik már
meghaltak a társaságból, emlékükre évente rendszeresen szervezünk versenyt (M. Tóth János
és Koncz Jenő emlékére). A sport, közösségi színtér, baráti társaság, ezért is fájó számomra,
hogy nincs különösebb utánpótlás a fiatalok köréből.
Szankon éltem le az életemet. Szankon éltem át azt a fejlődést, amelyet a korosztályom
a XX. sz. második felében és a XXI. sz. első két évtizedében megélt. És ez a fejlődés rengeteget
hozott modernségben, kényelemben, szellemi és anyagi javakban. A tanya világa, ahol életem
elején laktam, jelentősen átalakult. Azok a foglalkozások, mesterségek, amelyeket űztem, azok
is nagyívű változásokon mentek keresztül. Egy fél évszázad leforgása alatt teljesen más világ
jött létre minden elemében és viszonyrendszerében. Amikor erről esik szó, erről beszélünk a
gyermekeimmel, szinte magamnak is furcsa és meghökkentő az a tempó és mérték, ahogyan a
körülöttünk lévő település átalakult. De tanya most is van, még mindig vannak, akik – ugyan
már részben más körülmények között – ott élnek és boldogulnak, egy minden igényt kielégítő
települési lakhatás jött létre, és a sport még mindig fontos és lényeges a település életében.
Mindig jól éreztem magamat Szankon és örülök, hogy családommal, munkámmal, életemmel
egy teljes, harmonikus egész részese lehettem és lehetek ebben a kedves közösségben.
Pély András
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„Beszélni nehéz!” - Remek alapköveket kaptam Szankon…
A szép magyar beszéd szeretetének magva már gyermekkoromban csírázni kezdett,
akkor volt igazán „kész” egy általam szavalt vers, vagy elmondott próza, ha édesanyám már
könnyes szemekkel hallgatta. Anyukám volt az, aki mindig-mindig visszaküldött a szobába –
„még nem jó, még nem érzem az ízét a szövegnek, alakítsd picit…” – és mikor már könny
szökött a szemébe…, na akkor érett meg az alkotás valójában bennem is.
Sokat köszönhetek Váraljainé Ibolya néninek, alsós osztályfőnökömnek, valamint Molnár
Mária tanárnőnek is, akik kiváló olvasás és irodalomóráikon mutattak példát nekem. Innen
indultam az első mesemondókra és versmondókra, ahol már többek között Szabó-Mikor Éva
néni, mára községünk könyvtárosának, megnyugtató barna szeme is fogadott és azt gondolom,
hogy ez bizony sokat jelent. Hiszen soha nem a „versenyszellem” hajtott, inkább csak ez a
melengető, bartáti közeg, ahol sok jó verset és mesét lehetett hallani másoktól is…
Ahhoz, hogy ne riadjak vissza a közönség előtt való megszólalásoktól az általános iskolai
színjátszó-kör mellett a katolikus egyházközség decemberi pásztorjátékaiban való
közreműködés, szereplés is hozzásegített. Minden hasonló „megmérettetés” hozzá(m)tett picit.
A gimnáziumban, a Györffy Imréné Gabika néni által vezetett Beszélni nehéz!-kör tagja
lettem. Ebben a körben már mintegy tudományként vizsgáltuk a magyar beszédet.
Tanulmányoztuk a szavak hangsúlyát, a mondatok témáját, rémáját, stb.. Ekkor lettem tagja a
magyar Anyanyelvápolók Szövetségének, melynek 2012-ben ifjúsági vezetőségi tagjává is
választottak Budapesten. Anyanyelvi táborok, szépkiejtési versenyek, beszédjelölési
versenyek, versmondások, prózamondások időszaka volt ez – újabb építőkövek.
A sors úgy hozta, hogy a magyar mellett az idegennyelvek irányába sodródtam két évre
Szegedre. A napfény városában először idegen nyelvi kommunikátor felsőfokú szakképzést
végeztem el a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon, ahol többnyire angolul hallgattam az
órákat és a hangsúlyokat...
Ennek a képzésnek köszönhetem, hogy a kötelező szakmai gyakorlatom során a Szegedi
Tudományegyetem akkori Médiacentrumánál kezdtem gyakornokoskodni. Kezdetben még
csak az Egyetemi magazin terjesztési munkálataiban vettem részt (valójában újságkihordást
végeztem), majd szép fokozatosan egyik feladat jött a másik után, és a gyakornoki pozícióból
munkavállalóvá lettem az egyetem mellett. Az universitas akkori szóvivője, és a Médiacentrum
vezetője Újszászi Ilona támogató keze alatt dolgozhattam. Számtalan konferencián, találkozón,
sajtótájékoztatón és egyetemi rendezvényen volt lehetőségem moderálni, konferálni (pl.:
egyetemi állásbözék, nyíltnapok, Levendula napok, Lótusz napok, stb.), vagy csak egyszerűen
bepillantást nyerni ebbe a különös marketinges és sajtós világba, de szerveztünk együtt
médiatábort is középiskolásoknak... Ekkoriban kezdtem el vezetni a Szabadegyetem-Szeged
című előadássorozatot is, melynek kapcsán hétről-hétre közel 450 ember előtt kellett
bemutatnom a soron következő tudományos előadót…
Az egyetem valóban a lehetőségek tárháza volt. Az angol után „hazahúzott a szív”, magyar média-, mozgókép- és kommunikáció tanári diplomát szereztem.
Országos egyetemi Kazinczy-versenyen 2012-ben indultam először. Ekkor foglalkozott
velem életemben először valódi beszédtechnika tanár, ami hihetetlenül nagy élmény volt
(hiszen ezelőtt nem is nagyon tudtam, hogy létezik ilyen hivatás). Csak ámultam, hogy ez
milyen érdekes és igyekeztem a lehető legtöbb mindet megtanulni, elsajátítani. Ekkor bár
éremmel nem, de annál több tapasztalattal és élménnyel tértem haza.
Ezt követően versenyeken nem indultam. Rendszeresen nyomon követtem az egyetemi
fordulókat, de valahogy úgy éreztem, tanulnom kell még a beszéd tudományát. 2016.
áprilisában az egyik egyetemi csoporttársam felírt a Kazinczy-versenyre jelentkezők listájára,
így jutottam a szegedi Bölcsészettudományi Kar helyi versenye után, a kárpátmedencei

39

döntőbe, Esztergomba, ahol 10 érmet osztott ki a 12 tagú szakmai zsűri. Nincsenek rá szavak,
hogy mennyire boldog és hálás vagyok azért, hogy én is a díjazottak között lehettem!
Ekkortájt felkérést kaptam a helyi, Szeged televíziótól egy rendezőasszisztensi állásra.
Itt először súgógépkezeléssel kezdtem, már ez is elképesztően nagy élmény volt! Később
tudományos, majd színházi magazinműsort vezethettem. Más világ ez nagyon, de szerethető és
izgalmas, sok kihívással. A híradósszékig izgalmas út vezetett, de minden megtett lépés
megérte. Mára Szeged város hírműsorát vezetem heti kétszer, háromszor esténként.
Napközben, pedig zsibongó, érdeklődő vagy unott tekintetű gyerkőcökkel igyekszem
megszerettetni a magyar nyelvet és irodalmat a Szegedi Arany János Általános Iskolában,
tanárként.
Mindeközben, azért természetesen haza is húz a szívem. Örömmel veszek rész egy-egy
majsai, vagy szanki rendezvény lebonyolításában is angolul vagy magyarul.
Fontos nekem Szank. Alapkő. Talán az is jól bizonyítja ezt, hogy az egyik televíziós felvétel
kapcsán egy Pál Sándor Attila vershez ragaszkodtam. Az ő sorai nyers egyszerűségükkel
mondják ki az elgondolkodtató lényeget:
„…A pusztaszag, a tücsökzene és a tehénlepények korongjai,
vagy egy mezítlábas öregember a vetésben. Nyomot hagyni felesleges.”
Balogh Ramóna
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Juli néni szanki húzott rétese
Szank község egy kis lélekszámú település, ahol a falusi értékek, hagyományok még
mindig nagy jelentőséggel bírnak a helyiek számára. Ilyen pl. a lakodalom, keresztelő,
különböző családi ünnepek. Jellemzően az emberek nagy része nem megy étterembe, hanem
otthoni körülmények között ünnepelnek. Szintén a hagyományokat követve, ezeken az
alkalmakon tyúkhúsleves, bográcsos pörkölt és sültek kerülnek az asztalra. Ennek a
menüsornak a végére nagyon jól illik a rétes, mivel a többféle töltelékkel készült süteményből
mindenki talál az ízlésének megfelelőt.
Családi receptünk története 1900-as évekre nyúlik vissza. Édesanyám sógornőjének
édesanyja egy szegedi lakodalom vendége volt, ahol a hagyományok szerint a helyszínen
készítették a mulatság desszertjét, a rétest. Itt lehetősége volt ellesni a sütemény előállításának
technikáját, így került át Szegedről Jászszentlászlóra e rétesnek a receptje. Édesanyám
sógornője ritkán sütött, mert nagyon időigényes volt és kedvét szegte, ha nem nyúlt rendesen a
tészta, hanem csak szakadozott. Édesanyám viszont megtanulta tőle a többlapos rétesnek a
készítését, amelyen az évek során kisebb-nagyobb változtatásokat hajtott végre, a recept
tökéletesítésének érdekében.
Édesanyám kezdetben csak a családi rendezvényekre készítette, ahol rokonok,
ismerősök, barátok, szomszédok előtt is jelesre vizsgázott. Hamar híre ment a finom
süteménynek, így egyre többen kérték meg a helyiek, majd később a vidékiek is, hogy süssön
nekik rétest jelesebb ünnepekre, különböző rendezvényekre. Ebben az időben még tanyán élt
édesanyám, ahol a rétes töltelékéhez szinte minden adott volt. Saját maguk termeltek mákot,
almát, meggyet, diót, sőt ebben az időben még tehenük is volt, így a túrót is maguk készítették.
Édesanyám két lánya közül én voltam, aki leginkább érdeklődött a sütemény készítése iránt,
azóta szinte az életem részévé vált a rétes sütés. Az én kisebbik lányomnak, Editnek is sikerült
elsajátítani a sütemény készítés fortélyait, mivel a sütések alkalmával sokat segített nekem.
Mindhármunkban közös az, hogy személyes kötődésünk van ehhez a süteményhez. Szívvel,
lélekkel készítjük a rétest és a mai napig örülünk, amikor lebeg a tészta az asztalon. Továbbá a
jóízűen elfogyasztott sütemények utáni rengeteg pozitív visszajelzés mindig boldog pillanatot
okoz nekünk is.
„Juli néni szanki húzott rétesének” receptjét, készítésének fortélyait családunk így már
3 generáción keresztül örökítette át. A kívül fényes barnára sült, belül kellemesen omlós
sütemény elkészítése hosszú időt és szorgos kezek munkáját igénylő folyamat. A süteményünk
különlegessége és egyedisége a tészta alapanyagainak minőségében, összetételében és
készítésének menetében rejlik, amelyhez még a töltelék egyszerű, természetes íze is hozzájárul.
A tészta hozzávalóit nem méricskéljük, szemmértékkel állapítjuk meg a helyes
arányokat. A tésztát kézi erővel dolgozzuk ki (dagasztjuk, gyúrjuk), így tudjuk ellenőrizni
folyamatosan a megfelelő tészta állagát és elérni, hogy levegős és hólyagos legyen. A tészta
szétosztását követően bucikat formázunk, amelyekből 5 db-ot kinyújtva, jól kikevert ecetes
zsírral vékonyan megkenve, egymásra helyezünk. A tészta nyújtását nagyméretű asztalon,
vászonabroszon végezzük. Mindaddig nyújtjuk, amíg a tészta a papírvékonyságot eléri (és
ameddig a derekunk is bírja). A lelógó részeket felhajtjuk és erre a dupla tésztarétegre kerül két
oldalon a töltelék. Leggyakrabban az öt klasszikus alap ízt készítjük: túrós, almás, meggyes,
mákos és diós. A töltelékekbe nem használunk semmilyen ízfokozót, tartósító- vagy színező
adalékot. Cukorral, citrommal, fahéjjal, vaníliás cukorral ízesítünk. A gyümölcsök lékötését
búzadarával, vagy zsemlemorzsával oldjuk meg. A megtöltött rétes rudak kisütését követően
forrón, vagy teljesen kihűlt állapotban szeleteljük, majd vaníliás porcukorral – ízlés szerint –
meghintjük és szeretettel tálaljuk. Jó étvágyat kívánunk!
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Édesanyám kora és egészségi állapota már nem teszi lehetővé, hogy egyedül készítse
ezt a süteményt, de büszke arra, hogy a család nem hagyja feledésbe merülni ezt a receptet. A
szanki Települési Értéktár Bizottság 2013-ban felvételre javasolta a Helyi Értéktárba a saját
készítésű rétesünket, Juli néni házi rétese néven. 2016. évben pedig a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, ”Magyar Kézműves Remek” díjjal jutalmazta süteményünket.
Csukonyi Gyuláné
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Babagyűjtemény
Körülbelül 25 éve kezdtem el a babák gyűjtését, és ma már 2500-3000 darab van a
gyűjteményemben. Az egész különösebb ok nélkül kezdődött, egyszerűen csak megtetszettek.
Minden baba egyedi, más és más viseletben, a legtöbbnek még különleges arckifejezése van.
A babák fajtái is nagyon eltérőek, kb 80%-uk porcelánfejű, de van rongyból, fából,
gyékényből, kaucsuk gumiból, papírmasséból, sőt még aszaltszilvából készült is. Az öltözetük
is nagyon eltérő, sok a népviseletes, de van pl. velencei karneváli és menyasszonyi ruhás babám
is.
A babák a világ minden tájáról származnak. Kaptam babát Európa legtöbb országából,
Afrika és Ázsia országaiból és Amerikából is. A legértékesebbek a Mattel és a Götz babák,
amik közt sorszámozott is van. A számozás azt jelenti, hogy a világon csak a jelzett darabszámot
gyártották belőlük. A legöregebb babám kb 80-100 éves lehet, de a legelső Barbie babák közül
is van, ez kb 60 éves lehet.
Sokan adják nekem a régi, gyerekkori babáikat, mondván, hogy nálam a gyűjteményben
jobb helye lesz. Sokat járok még vásárokba, ahol szívesen keresem a régi babákat és mindig
megakad a szemem egy-két érdekességen, amiket jó áron meg is tudok szerezni. Mindig
megfogadom, hogy elég volt, nem kell több baba, de mindig kapok valami újat vagy megakad
a szemem egy különlegességen…
Nagyon szeretem a babákat és babaruhákat magam is elkészíteni, pl. rongyból,
fakanálból, sok ilyen is van a gyűjteményemben, mostanában például illatbabákat készítettem.
A babákon kívül kb. 100 darabos macigyűjteményem is van.
Sajnos a babák időközben egyre nagyobb helyet igényeltek, így csak pár darab látható
kiállítva egy szobában. A legtöbbjük többszörösen átcsomagolva, bedobozolva pihen. Többször
megkerestek, hogy szervezzek egy kiállítást, de már nem merek belevágni. Hatalmas munka
lenne a babák szállítása, takarítása, a ruhák tisztítása, vasalása, és félek, hogy a pakolás vagy
kiállítás közben megsérülnének. Minden darab a szívemhez nőtt.
Mindig is szerettem a különleges, kézzel készített dolgokat. A gyerekeim már
nagyobbak voltak, amikor elkezdtem kézműveskedni. Sok mindent megtanultam, pl. a
horgolást, varrást, szalaghímzést, fonálgrafikát vagy a gyöngyvirág készítést. Egy idő után
megrendelésre is készítettem már ajándéktárgyakat és foglalkozások megtartására is hívtak.
Vannak egyszerűbb darabok is, de van, ami több napos, délutáni, esti elfoglaltságot igényel. Ez
engem mindig kikapcsol, feltölt.
Dávid Sándorné
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40 év a családok és a közösségek szolgálatában
Mindig nagyon szerettem gyerekekkel foglalkozni, de sem énekelni, sem hangszeren
játszani nem tudtam, ami pedig nagyon fontos volt az ovónőképzőn. Pályaválasztás előtt egyik
ismerősöm, aki frissen szült, látva az elkeseredésem, azt mondta: „Ha szereted a gyereket,
válasszd a védőnőséget, az olyan szép szakma!”, így jelentkeztem az Állami Védőnőképző
Iskolába. Akkor még az iskolakezdés előtt volt előgyakorlat, ezt lakóhelyemen, Balotaszálláson
töltöttem, ami jó nagy tanyavilággal rendelkezik, így beleláttam a védőnői munka szépségeibe
és nehézségeibe is. Egy napon érkezett két levél, az egyik Kiskunhalasról, hogy szeptember 1jén kezdhetek dolgozni a bankban, a másik pedig Szegedről érkezett, miszerint felvettek a
védőnőképzőbe. A banki fizetés már ekkor is igen jónak számított, de én ugrálva és sikongva
örültem a másik levélnek. Sokat kellett tanulni, de gyönyörű időszaka volt az életemnek. 1966ban végeztem Szegeden. Abban az időben ingyenes volt az oktatás és a kollégiumi ellátás is,
ennek az ára az volt, hogy ha végeztél, 2 évre el kellett fogadnod azt a helyet, ahova az
Egészségügyi Minisztérium helyezett. Nekem a szerencsi járásban, Taktaharkányba kellett
mennem, mert a környező településeken nem volt hely. Még egy szobás szolgálati lakást is
kaptam, csak egy nap ment el utazásra, ha haza akartam jönni Kiskunhalasra.
1969. június 1-jén kerültem Szankra. Egyik ismerősöm által tudtam meg, hogy itt van
üres állás. Szankon már akkor is 2 védőnői körzet volt és rögtön úgy kezdtem, hogy mindkét
körzetet el kellett látnom, mert a kartársnőm szült. Azóta is itt élek és nem bántam meg. Azt,
hogy védőnő lettem, életem legjobb döntése volt, mert ez az egyik legszebb hivatás, ha 100x
születnék, akkor is ezt választanám. Az, hogy a családok a bizalmukba fogadnak és számítanak
rám, és egy kicsit én is a család részévé válok, az nagyon nagydolog. De a védőnői pályát nem
szabad munkahelyként választani, csak hivatástudtaból lehet megbirkózni minden feladattal,
mert itt nem jár le a munkaidő 4-5 órakor, hiszen a probléma mindig bejelentés nélkül érkezik.
Így az a jó, ha minden időben a család rendelkezésére tudsz állni! Főleg régen, amikor még
telefon sem volt… Mindig mindenkit meg kell hallgatni és a legjobb tudásunk szerint segíteni,
akár este 10 órakor is. Volt olyan anyuka, aki azt mondta, az is segítség, ha csak annyit mondok,
„jól csinálja”.
A legfontosabb mindig a családlátogatás volt. Szerencsére ekkor már alacsony volt a
csecsemőhalandóság, az élve születések száma 60 körül volt, tehát volt, hogy egy időben 60
családot is látogattam. Móricgát is hozzánk tartozott, sokszor úgy mentem át, hogy feltettem a
kerékpárt a kisvonatra és ott levéve, eltekertem a családhoz. Abban az időben még többen laktak
tanyán és nem ilyen telek voltak, mint most. Volt, hogy traktor vitt a körzetorvossal és
rámentünk egy tóra, amit a hótól nem lehetett látni és bizony beszakadtunk. Nem volt egyszerű
onnan kijönni, de sikerült és még tüdőgyulladást sem kaptunk. Később a férjem is besegített és
motorral hordott, ha az idejébe belefért. Természetesen ő soha nem jött be, mert titoktartás alá
tartozott, ami a családnál elhangzott. Sok szegény család volt, főleg a tanyákon, nekik a községi
tanács által adott segélyekből be is vásároltam az édesanyával közösen, megakadályozva, hogy
a segélyt cigire vagy italra költse a család. Segítettem, hogy a tápszert megtudják főzni, mert
voltak, akik még olvasni sem tudtak.
1975-től már saját autóval jártam. Mindig örömmel vártak, megfigyelték, hogy mennyi
időnként megyek látogatni, és ha késtem, aggódni kezdtek, hogy történt velem valami. Egyik
ilyen alkalommal tavasszal már olvadozott a hó, és bele csúsztam a vizesárokba. Szerencsére
akkor is lestek, már az autómat ismerték, így a segítségemre siettek, lovaskocsival húztak ki.
Sajnos van egy nagyon rossz emlékem is. Egyik szombat reggel megjelent a házamnál a
rendőrség, hogy menjek velük helyszínelni, mert az éjjel titkolt terhességből született
újszülöttet megfojtotta a szülőanyja. Borzalmas látvány volt! Régen is vettünk állami nevelésbe
gyerekeket, de büszke vagyok arra, hogy pályafutásom alatt csak egy ilyen eset volt. Mindig
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sikerült elérnem, hogy a családok változtassanak az életvitelükön. A legelső és legutolsó esetem
is nagyon emlékezetes maradt. 1969-ben hívtak, hogy egy nő szül a búzatáblában, a háziorvos
figyelmeztetett, hogy ne menjek oda, mert egy családi perpatvarba keveredek, ugyanis a család
bujkál, mert el akarták tőle venni a gyereket. Tanyasi családlátogatásom utolsó ajándéka pedig
egy kutyaharapás volt és egy tetanuszoltás. Soha nem harapott meg azelőtt!
Abban az időben is voltak védőoltások, kötelező szűrővizsgálatok és nagyon ritkán
fordult elő, hogy nem jöttek el. Szülészorvos és gyermekorvos is rendszeresen ját ki
Kiskunmajsáról, majd Kiskunfélegyházáról. A védőnői munka a gyermek és családgondozás
mellett nagyon sokrétű: a véradások, véradóünnepségek és rákszűrűsek megszervezése is
hozzám tartozott, ezeket még ma is csinálom. Régen tüdőszűrés is volt, ahol vérnyomást is
kellett mérni. Sok-sok embernek akkor derült ki, magas a vérnyomása, így sikerült időben
orvoshoz mennie a problémával.
Mi még rendszeresen jártunk továbbképzésre, én saját autóval mentem, és aki befért
kolléganőm, azt is vittem. Történt egyszer, hogy Szegeden voltunk és ilyenkor hazafele az
áruházakat is útba ejtettük. Igy a következő esett meg: Befejeztük a vásárlást és kinyitottam az
autóm csomagtartóját, hogy bepakoljunk. Zsiguli volt. Gyanús volt, mert előtte másik
áruházban is jártunk és úgy emlékeztem, ott is pakoltunk bele, de úgy voltam vele, biztos
rosszul emlékszem. Nyitom a vezető melletti ajtót, szállnék be és akkor látom, hogy az
üléshuzat nem olyan, mint az enyém! Hát nem az én autóm volt! Az enyém kettővel arrébb állt!
Szinte azonos volt, még a kulcs is nyitott mindent. A kolléganőim fetrengtek a nevetéstől, én
meg rohantam kipakolni belőle, hogy a gazdája észre ne vegye. Hát ilyenek is megtörténtek!
A 40 éves védőnői szolgálatom alatt igen sok élet megfogant és Szank lakoságszámával
közel megegyező számú gyermek született a településen. A gondozottakkal mai napig jó
kapcsolatot ápolok, sokakkal ha találkozunk, szívesen elbeszélgetünk. Lehet, ha városi védőnő
lettem volna, másként gondolnék a védőnőségre, mert faluhelyen jobban egymásra vagyunk
utalva. Együtt lehet izgulni a családdal, hogy a várva várt gyermek fiú vagy lány lesz, nem lehet
elmondani szavakkal, hogy milyen érzés, amikor a csecsemő rád mosolyog a hálás kis
szemével, ha szólsz hozzá, vagy az óvodában megvigasztalod az anyukájáért síró gyereket,
vagy az oltás miatt izguló gyermek hozzádbújuk és érzi, hogy nem hagyták egyedül. Voltam
már „cukros néni, „bogarászós néni”, de a legtöbbször a Tilda néni. Lassan már unokák,
dédunokák születnek, és jó érzés, amikor mondják: „Már anya vagy nagymama is hozzá járt,
fordulj Tilda nénihez bizalommal”. Eközben szerves része lettem a település közösségi életének
is, szívesen segítettem a gyereknapok, fafaragó táborok és fesztiválok szervezésében,
lebonyolításban is.
2006-ban nyugdíjba vonultam, de a véradásokat és rákszűréseket ma is szívesen
szervezem. Nagy megtiszteltetés, hogy a munkámat több szakmai és közösségi kitüntetéssel is
elismerték. 2016-ban Szegeden és Budapesten átvehettem az aranydiplomám, illetve Szankon
a „Szank Község Közszolgálatáért” díjat.
Gondolataim zárásaként a következő idézetet választottam:
„Jó néha megállni,
Jó visszanézni,
Emlékeket idézni.
Kell néha megpihenni,
és indulni tovább.
Igaz akarással,
nagy bátorsággal,
szívbéli jósággal,
az úton végig
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egészen a célig.”
Masa Endréné
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Gondolatok egy szép szakmai életúthoz
Komoly megtiszteltetésnek érzem a felkérést, miszerint írjak pár sort, hogyan lehet
szerintem, egy kis faluból elindulva elérni egy magyar multinacionális cég központjáig. Nevet
szerezni egy olyan környezetben, ahol, bár nem csak Budapesten és nagyvárosokban van jelen
a cég, de mégis ez dominál legjobban, hiszen a cég vezetése, irányítása a fővárosban van és
mindenki ehhez köti.
Személy szerint életemben igencsak rögös út vezetett idáig. Persze ez nem csak abból
adódott, hogy vidékről indultam, hanem mert a sors igen sok akadályt görgetett utamba. Kezdve
azzal, hogy mozgássérültként, két mankóval a hónaljaim alatt kell leélnem életem, egészen a
szülők korai elvesztéséig, a közvetlen szeretteim elvesztéséig. Sok olyan negatív esemény
tarkította életünket testvéreimmel, amelynek fényében akár fel is adhattuk volna. DE a szüleink,
a család és a közösség nem erre tanítottak!
Szüleim mindig mellettem álltak és a tőlük telhető legtöbbet adták meg. Itt nem az
anyagiakra kell igazán gondolni, mivel egy – és én ki merem mondani, hogy – szegény
családból származom. De az emberséget nem lehet pénzért megvenni. Azt az ember a szívében
és lelkében hordozza. Sokat köszönhetek a családomnak, mivel olyan emberséges alapokat
adtak nekünk (bátyámnak és húgomnak), amelyre alapozva az életben való helytállás stabil
alapokon nyugszik. Csak ezt nem szabad elfelejteni.
Igazán nem szoktam kérkedni az eredményeimmel, de ha bele gondolok, hogy honnan
indultam és most hol vagyok, talán szerénytelenül is kimondhatom: valamit már letettem az
asztalra. Munkahelyemen évente kitüntetéseket és jutalmakat kapok. Az életben sok barát áll
mellettem, és amikor végig megyek, akár Szank, akár Százhalombatta utcáin, akkor az emberek
előre köszönnek. Amit én a tisztelet és az elismertség jeleként aposztrofálok.
Így, 44 évesen van egy komoly egzisztenciám, megbecsültségem Közép-Európa egyik
legbefolyásosabb olajipari cégénél. A több tízezer alkalmazottal bíró és több mint 40 országban
jelen lévő cég központjában, ha meghallja valaki a Sipos Lajos nevet, akkor az egy garancia a
munka minőségi elvégzésére. Talán ez egy nagy szó, ebben a változó, rohanó világban. A
céltudatosság, a szakmai elkötelezettség, a munka és az emberek iránti tisztelet mindig érezhető
a munkámban. Ez a szemléletmód fontos volt ahhoz, hogy elismert szakember lehessen
belőlem.
Nagyon szeretem Szankot, és mindig büszke voltam és máig is büszke vagyok arra,
honnan származom. Ez a kis közösség kellett ahhoz, hogy például Szabó Gyuláné Marika néni
lásson bennem lehetőséget, kiálljon mellettem és így itt járhattam iskolába! Vagy hogy
Somogyi Lajos nagybátyámban hittek, és tudta vállalni a felelősséget a kiskunmajsai
gimnáziumban történő középiskolai tanulási lehetőségemért. Egészen édesapánk kitartó
munkájáig, amellyel biztosítani tudta főiskolai tanulmányaimat. Mert mindazok mellett, hogy
nagyszerű szakember volt, a falubeli gazdák adták neki a munkát. Az ő gépeiket szerelte.
Ezáltal nem kellett neki vidékre járni dolgozni. Bár sajnos egyedül, de tudta nevelni 3
gyermekét! Hiszen egy faluban mindenki ismer mindenkit és bíznak az emberek adott szóban,
ahol tudják, segítik egymást. Ezt az életérzést és biztonságot adja meg a vidéki lét és egy falu.
Sajnos a nagyvárosokban már ridegebbek az emberek, távolságtartóak és
közömbösebbek egymással. Elmennek egymás mellett és általában csak saját életükkel
foglalkoznak. Persze nem lehet mindenkire ráhúzni ezt a jellemzést, de nagy átlagot tekintve ez
elmondható. Felvesznek egy „maszkot” és amögött élik a társadalmi életüket. Ez rányomja
bélyegét a munkahelyi életükre is.
Viszont amikor egy vidéki ember a maga közvetlenségével, nyíltságával és
optimizmusával bekerül ezen emberek közé, és szakmailag is helyt tud állni! Na akkor, az
áthatolhatatlannak tűnő falak leomlanak és az addig kinyithatatlannak látszó kapuk
széttárulnak. Teret adva az embernek, hogy megmutassa a világnak, hogyan is lehet egy vidéki
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józanésszel érvényesülni. Amikor bele állunk a problémába nem pedig azt keressük kire is
kellene ezt rálőcsölni. Amikor kiállunk az igazunkért és nem engedjük magunkat elnyomni!
Persze soha nem feledve, milyen fontos, az ember a szakmájában ott legyen a szeren, és tudja
azt, amit tudnia kell, mint szakember. Mindezek mellett emberként lásd a másikat ne pedig
ellenségként, vagy egy áldozatként, akit el akarsz nyomni, vagy netalántán uralkodni felette.
Szakmai utamban, amikor egy IT szervezetet irányítottam, mindig szemelőt tartottam
az emberek mentális egyensúlyát is. Hiszen oly sok időt töltünk a munkahelyen, ha ott nem
érezzük jól magunkat, akkor nem úgy teljesítünk. Ha nem érezzük csapatban magunkat, akkor
elvész a motiváció. Az ember alapjában véve társasági lény (elnézést a szóért). Csapattagként
több kompromisszumot is fel kell vállalnunk, de ez meghálálja magát, mert egy biztonságot ad
az embernek, hogy a munkáját el tudja végezni. Hisz ott vannak a többiek és segítenek, amikor
elakadok, kiállnak mellettem és értem.
Mottóm: „Az élet a legnagyobb csapatmunka!” A csapatszellem gyökereit egy falusi
gyerekkor, a falusi élet, nagyon jól megalapozza. Itt ezt látja az ember, ebben él! Észre sem
veszi, de beleég a tudatába. Amikor belépsz a boltba és már tudják, mit is fogsz kérni! Amikor
ott vannak és segítenek, ha tétován állsz és bizonytalan vagy! Mert itt emberszámba vesszük
egymást. Ez kell egy nagyvállalatban is, ez az amellyel emberséges légkört tudsz kialakítani,
ezáltal odafordulnak hozzád és lehetőséget kapsz céljaid megvalósítására. Hiszen ez jól esik
mindenkinek. Ha sikerül a nagyvállalati dolgozókból ezt az emberi mivoltot előcsalogatni és
szakmailag felkészült vagy, akkor már nem nézik vidékről jöttél-e, vagy két mankóval jársz!
Csak azt látják, TE vagy az, akivel együtt akarnak dolgozni. TE vagy az, akinek odaadják a
feladatokat! TE vagy az, akiben bíznak!
Ezt megtartani pedig már rajtad múlik. Légy céltudatos, határozott és légy büszke arra
ki vagy! De ne légy öntelt, soha ne nézz le másokat. Mert idézve egy volt főnökömet. „ Egy
cég fontos része a portás is, mert ha ő nincs nem tudunk bejönni a kapun! Hiába vagyok én
nagy vezető, ha kívül maradok.”
Lassan zárnám gondolataimat. Sokat gondolkoztam miként is írjam le a szakmai utamat.
Nem könnyű, mivel oly sok minden történt velem. Talán nem is jó cél, ha tényszerűen leírom
az elmúlt 20 év eseményeit. Hiszen mindenkinek meg van a saját útja. Mindenkinek ki kell
tűznie a célokat saját életében. Meglátni a lehetőségeket, tenni a jövőért. Segíteni másokon és
mosolyogni a világra, mert akkor az is visszamosolyog!
Legyen mindenki büszke honnan indult és éppen hol van most! A sztereotípiák
megdönthetőek, csak kitartónak, határozottnak kell lennünk!

Sipos Lajos
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Méhész lettem!
Nagyon rég, általános iskolás koromban, 1978 nyarán, találtam egy méhrajt
pásztorkodás közben. A szomszédban volt Józsi bácsi, neki voltak méhei, de azt mondta: „A
méhraj azé, aki megtalálja”. Azon a nyáron szinte minden nap megnéztem őket, de a túlzott
kiváncsiságomat azzal hálálták meg, hogy a télen elpusztultak. A történet itt véget is érhetett
volna, de nem.
Átjártam a szomszéd tanyába a méhészhez segíteni és tanulni. Május végén szólt, hogy
menjek segíteni rajt kiszedni egy kéményből. Annak a rajnak az utódja még ma is ott lehet a
kaptársorban. Később a méhcsaládok mellett családot alapítottam, a feleségem is megszerette
ezeket a szorgos kis bogarakat. A gyerekeink is a kaptárak között nőttek fel és segítettek az
aktuális és képességeiknek megfelelő munkákban. Közben méhészszakmunkás, majd méhész
mesteri képesítést szereztem. Kellett is, mert egyre nehezebb fent tartani és gazdaságosan
üzemeltetni egy méhészetet. Alkalmazkodni kell az új környezeti és gazdasági
követelményekhez.
Munkatársaim már nem kérdeznek a méhekről, mert tudják, hogy a válaszom nem
szokott rövid lenni. Sajnos azt látom, hogy sokan nem tudják, hogy a méz nem a virágporból
készül Látványos a sárga csomó a méhek lábán, de abból a méhkenyér készül és nem méz. A
növények nektár mirigye által kiválasztott édes folyadék ( a NEKTÁR) összegyűjtése és
beérlelése után lesz méz, amit a sejtekben raktároznak el. Mondják: a gonosz méhész meg
elrabolja tőlük. A gonosz méhtartóra ez lehet, hogy igaz, de az okszerű méhészkedést folytató
méhész csak a felesleget veszi el tőlük ezzel helyet biztosít az újabb hordásnak. Ha van hordás,
serkenti a méhanyát, hogy több petét rakjon és szaporodjanak a dolgozók. Így lesz egészséges
a kolónia. Ez így nem tűnik nehéznek, de Szank területe nem mindig ad nektárt.
Tavasszal a gyümölcsösök adnak annyit, ami a méhcsaládnak kell. Felesleget az akác is szokott
adni, ha az időjárás megfelelő. Akác után a keskenylevelű ezüstfa (olajfa) jó volt régen, de
sajnos sokat ki is irtottak. A selyemfű (vaddohány) erre a homokra jellemző növény, de nem
mézel már úgy, mint 20 éve. A méhész ügyességén is múlik a felsorolt virágokból mennyi kerül
a kannákba. Minden év más és más, ehhez kell alkalmazkodni. Sajnos ezzel nálunk vége a
méhlegelőnek. Menni kell napraforgóra vagy etetni és készülni a következő évre. A 80 család,
amit mi gondozunk, nagyon kis időre lesz pont ennyi. A kaptársor olyan, mint a
tangóharmonika. április végétől nyúlik, június közepéig már 100 is meg van, majd következő
év áprilisig húzódik össze. A termelt mézeink nagy részét hordóban eladjuk a felvásárlónak,
így a munkahely mellett már nem járunk piacozni. Természetesen otthon, ha valaki jön mézért,
szívesen kiszolgáljuk.
A méhészkedés által sok ismerősre tettünk szert az országban és a határokon kívül.
Mindig közös téma a méhek. A méhészeti világkiállításokon is sikerült párszor részt vennünk,
amely olyan élmény, amit csak kevesen élhettek át a környékről. Élmények persze a méheknél
hétköznapon is akadnak. Egyik ilyen, mikor a fiúkkal a kaptársor előtti utat javítottuk. Szitálós,
borult idő volt, gondoltuk nem repülnek a méhek. Nem is volt röpködés, de ahogy előttük
dolgoztunk az őrség csak kóstolgatott minket. Az egyik fiú kapott egy szúrást és a lapáttal
elkezdett csapkodni a méhek után, de a lapát nyél eltört mi meg fulladoztunk a nevetéstől…
Süli-Csontos Zoltán

50

51

A lakodalmak világa
Édesapám 1957-ben kezdett el zenekarban zenélni, akkoriban havi egy nótaest volt
Szankon, amelynek rendszeres fellépője volt kb. 1986-ig.A naptár márciustól októberig
lakodalmi felkérésekkel volt tele, nem csak a kistérségbe, hanem messzebbre is eljártak zenélni,
és akkoriban bizony reggel 9-10 óráig is eltartott egy lakodalom. Édesanyámat 1960-ban
ismerte meg, 1964-ben esküdtek. Édesanyám 1972 óta az akkori községi tanácsházán dolgozott,
1973 óta anyakönyvvezetőként. 2003-ig több, mint 580 esküvőt bonyolított le.
1976-ban 10 éves voltam, amikor édesanyám először kért meg, hogy segítsek az
esküvőkön, névadókon. A terem berendezésében, díszítésében és a pezsgő kínálásában is
tudtam segíteni, illetve a nászindulót, himnuszt és a pár által kért zenéket én játszottam le, akkor
még bakelit lemezről. Volt olyan esküvő, ahol a szanki néptánccsoport kórusként is besegített.
A szüleim által sok lakodalomban részt vettem vendégként. Akkoriban az volt a szokás,
hogy a fiatalabb vendégek segítettek a tálalásban, felszolgálásban, így én is besegítettem. 1981
óta már rendszeresen jártam felszolgálni. A rendszerváltás után jött divatba, hogy felszolgáló
csapatot fogadtak a bálakra, lakodalmakra. A baráti körből ekkor alakítottunk egy
felszolgálócsapatot, akikkel a terítéstől az elpakolásig lebonyolítottuk a rendezvényeket.
Életem során több száz eseményen szolgáltam fel, ma már inkább csak közvetítéssel
foglalkozom.
1983-ban kezdtem el néptáncolni a Csontos Erzsébet által vezetett szanki Búzavirág
Néptáncsoportban. Édesapám sokáig nem tudta, hova járok péntek esténként, egyszer véletlenül
egy bálban fedezte fel, hogy tudok táncolni. A tánccsoporttal sokfelé jártunk az országban,
1988-ban Belgiumba, 1993-ban pedig Erdélybe, Nagygalambfalvára is kijutottunk. A
tánccsoport akkor citerazenekar is kísérte. A szüreti felvonulásokon, különböző bálakon a
magyar néphagyományokból is egyre több ragadt rám.
2007-ben egy szomszédom meghívott vendégként a fia esküvőjére és megkért, hogy
vőfélykedjek is. A lakodalmak forgatókönyvét már ismertem, hiszen sok lakodalomban vettem
részt, és a szüleim is folyamatosan munkakapcsolatban álltak a vőfélyekkel, de sosem
gondoltam arra, hogy elkezdjek vőfélykedni. Többórás kérlelés után mondtam igent, de két
hónapom volt felkészülni, hogy verseket tanuljak. Végül nagyon jól sikerült és gyorsan híre
ment, egyre több helyre hívtak. Időközben sok vőfély barátot is szereztem, sokan segítettek,
támogattak. Vannak családok, akiknek az esküvőjén mindkét szülőm közreműködött, a
gyerekeik esküvőjén pedig én voltam a vőfély. 100 felett van azoknak a lakodalmaknak a
száma, ahol én voltam a vőfély, többnyire Bács-Kiskun és Pest megyében. Volt, ahol nőféllyel
közösen működtünk közre.
Időközben nem csak lakodalmakba, hanem vőfély találkozókra is meghívtak. Jártam
Kiskunmajsán, Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán, Tiszaalpáron, Szolnokon, Tömörkényben,
Bakson, Nagykőrösön, Bácstopolyán, Kishegyesen, Martonoson és Szabadkán. Nagyon jó,
összetartó a vőfélyközösség. Egy 7 fős baráti társaság alakult ki, akikkel ma is szinte napi
kapcsolatban vagyunk és rendszeresen megyünk egymás rendezvényeire, illetve összejövünk
bográcsozni és horgászni.
1999-ben a Búzavirág Néptánccsoport vezetőjének, Csontos Erzsinek meséltem a
vőfélytalálkozós élményeimről és felvetettem, hogy Szankon is megszervezhetnénk. Ő
felkereste Zaka László polgármester urat, aki szintén támogatta az ötletet. Húsvétvasárnap meg
is szerveztük az első Lakodalmi Zenekarok és Vőfélyek Találkozóját. Tartottunk a
dátumválasztástól, de a legelsőn már több, mint 400 vendég volt. Ekkor anyakönyvvezetők
találkozóját is szerveztünk, édesanyám már rekorder volt a házasságkötések számában. Nagyon
emlékezetes, hogy a bálról a készenléti rendőrség sün alakzatban vitt ki a hajnali leköszönés
után…. (Persze ez is csak poén volt!) Egy ilyen rendezvényen általában 4-5 zenekar és
maximum 10-12 vőfély képviseli a szakmáját, többen a határon túlról érkeztek. A bál
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rendszeres szereplője volt a Búzavirág Néptánccsoport is. A szereplők mind ingyen érkeztek, a
költségeken felüli jegybevételt jótékony célra ajánlottuk fel. Remélem, hogy ezt a szép
hagyományt tudjuk még folytatni. Nagyon szeretnék még egy olyan bálat szervezni, mint a régi
szép időkben volt, lovaskocsis felvonulással és élő zeneszóval.
Összességében rengeteg szép élményt szereztem a vőfélykedéseim során. Eközben a
lakodalmi igények sajnos sokat változtak, már kevésbé igénylik a szép rigmusokat. Nincs
akkora táncigény sem, kikopott a csárdás, a keringő, és nem is minden zenekar tudja ezt az
igényt teljesíteni. Félek, hogy a ceremóniamesterek által lassan ez a szép magyar hagyomány
is eltűnik. Nagy vágyam, hogy egy fiatalabbnak megtaníthassam ezt a hivatást, hogy legyen aki
fenntartja a hagyományokat. Ha kedvet érzel… keress meg!
Szigeti-Pap Béla
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A mestersolymász
Már négy éves korom óta foglalkoztatnak a madarak. Édesapám vadász volt, sokat
kirándultunk, én pedig folyamatosan az eget figyeltem. Amikor aztán sokadszorra sem tudták
megválaszolni, milyen madarat látok éppen, megvették nekem a megfelelő bibliát, vagyis a
madárhatározót. Ezek után se meséket, se képeskönyveket nem vettem a kezembe, inkább az
ilyen irányú szakmai könyvek érdekeltek. 1996-ban, 10 éves koromban jutottam hozzá az
első madaramhoz, egy szárnysérült hím egerészölyvhöz. Attól fogva űzőm a solymászat
mesterségét és emlékeim szerint nem telt el pár hónapnál több ez alatt az idő alatt, mikor
solymászmadár társaságát nem élveztem. A solymászatot munkaszerűen 18 éves koromban
kezdtem el űzni. A feleségem Szandra 2008-ban lett tagja a csapatnak. A 3 gyerek és a háztartás
menedzselésén túl a fiókák felnevelésében, a mesterséges megtermékenyítések kivitelezésében
és tojások keltetésében pótolhatatlan segítségünk. Ezen felül rengeteg alkalommal segített át
pozitív gondolkodásával a megannyi nehéz helyzeten, ami egy magunkfajta rendhagyó cég és
a család életében előfordul!
A német solymász Ernst Lüttger távozása után 2011 őszén költöztünk Szankra a
Kisasszony dűlői tanyába. Botond fiam tizenegy éve látta meg a napvilágot és igen hamar
szívesen élvezte a puha kis fiókáink közelségét, sokszor összebújva aludtak. Zselyke lányom 7
éve született, szeret fiókákat etetni, sőt mindketten már idomítottak saját madarat is! Ezekkel a
madarakkal felügyeltük az épülő Puskás Aréna területét, hogy a nem kívánt madárürülék vagy
a műgyanta padló készültekor ne okozzanak óriási károkat. A harmadik gyermek is megérkezett
a családba 2 éve, az Ő neve Zsálya és természetesen szintúgy szereti az állatokat mint minden
tagja a famíliának. Családi vállalkozásunk Magyarország vezető solymászattal foglalkozó
cégévé nőtte ki magát. A tavasz a tenyésztés és fiókanevelés, a nyár a bemutatók ideje és ősszel
jön a vadász szezon, ezen felül kártevő riasztással, befogással, valamint környezetvédelemmel
és élőhely fejlesztéssel is foglalkozunk.
Magyarország legnagyobb ragadozómadár tenyésztelepeként hazai és egzotikus fajok
tenyésztésével foglalkozunk. Az állományban megtalálhatók kis és nagytestű baglyok, ölyvek,
héja , sólymok, keselyű és több érdekes faj is. A fiókák hat-nyolchetes korukban kirepülnek és
akkor el kell kezdenünk a repítésüket, tanításukat. Ha ezt nem tesszük, akkor a madár teljesen
elértéktelenedik. A ragadozó madarakat a solymászoknál jobban senki sem ismeri. Ha kézből
nevelték fel őket, a madarak elfogadnak fajtársuknak. A tenyésztéshez és idomításhoz
sok idő, hozzáértés, pozitív megerősítés és végtelen türelem szükséges. Tapasztalatunk az, hogy
például az emberi tevékenységek miatt röpképtelenné vált ragadozót általában egy állatkertbe
viszik, azonban kiválóan alkalmas volna az ilyen egyed zárt térben történő tenyészprojekt
részeként. A szaporulat szabadon engedésével elősegítve a természet védelmét. Ezzel
kapcsolatosan már folynak tárgyalások a hatóságokkal is. Munkám során alkalmam volt a
miniszterelnök úrral is egyeztetni a solymászat hazai helyzetéről, ekkor az általunk valamint a
Kiskunmajsán élő barátunk, Lajkó György által készített solymász felszereléseket adtam át
számára ajándékként!
Igyekszünk a természetvédelem oltárán, szemléletformálásban is tevékenykedni. A mai
erdő és mezőgazdaságunk sajnos nem teremt elegendő lehetőséget a különféle madárfajok
részére, hogy fészkelhessenek. Egy fajokban szegény, például mezőgazdasági területen a
természetes flórát és faunát is érintik a kémikáliák káros hatásai! A 2017-ben elkezdett
környezetfejlesztésünk eredményeként az általunk kezelt mindössze ~12 ha területen az alábbi
fajok költését tettük lehetővé: Szalakóta Coracias garrulus, 1 pár, kihelyezett odúban,
legeltetés; Gyurgyalag Meriops apiaster, 25 pár, mesterséges homokfal létesítésével;
Partifecske Riparia riparia, ~150 pár, mesterséges homokfal létesítésével; Füstifecske Hirundo
rustica, ~22 pár, öntözéssel előállított sár a fészeképítés elősegítése érdekében, valamint
legeltetéssel fenntartott legelő, zavartalan fészkelés biztosítása épületeken; Mezei veréb Passer
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montanus, ~25 pár, odúk kihelyezése, gazos, gallykupacos terület a rejtőzködéshez, Vörös
vércse Falco tinnunculus, 5 pár, kihelyezett odúban; Kabasólyom Falco subbuteo, 1 pár, a
varjúfélék, így a szarka Pica pica és a dolmányos varjú Corvus corone cornix fészkelési
lehetőségeinek és utódnevelésének elősegítésével, ezen fajok fészkeiben sok bagolyfaj és
kistestű sólymok fészkelhetnek. Továbbá egy pár Kuvik Athene noctua, egy pár Macskabagoly
Strix aluco is költ a területen. A további fajok melyek még költenek nálunk: Kékcinke,
széncinke, feketerigó, balkánigerle, tengelic, énekesrigó, fülemüle, mezei pacsirta és többek
közt egy ritka helyi jellegzetes orchidea faj is virít a területen: a Bugaci nőszőfű Epipactis
bugacensis is! Egy tő Bugaci nőszőfű természetvédelmi értéke 250.000 Ft! A lista még
természetesen bővülni fog még, azonban érdemes megjegyezni, hogy az így összegyűlt
természetvédelmi értéke csupán a költőpároknak ~15.675.000 Ft! Minden évben a kirepülő
fiókák révén ezen összeg akár 6-8 szorosát is "kitermeli" az egy kis odafigyeléssel létrehozott
biotóp! Így évente becsléseink szerint ~109.725.000 Ft természetvédelmi értéket teremt a
solymász birtok környezete a fejlesztéseinknek köszönhetően évente a 2019-es adatok szerint,
amit nem elhanyagolható eredménynek mondható! A fejlesztést saját erőből valósítottuk meg a
természet iránti tiszteletünk által hajtva. Etetjük a hagyományos madáretetésen túl a birtokon
lévő több száz parlagi galamb által az itt költő, valamint a telelő és vonuló ragadozó
madarainkat. Sasok, sólymok, héják, karvalyok, ölyvek, baglyok a vendégeink a folyamatosan
pótolt táplálékkínálat végett. Létrehoztuk egy egyesületet is, melynek célkitűzései között a
környezetünk fejlesztése is fontos szerepet kapott.
A vadásztársaságok részére is szolgálhatunk a forrásokat kímélő és a vadak számára is
jobb élőhelyet biztosító intézkedések bevezetésében. Számtalanszor csak apró változtatások
vagy kis erőforrások igénybevételével lehetőségünk van a környezetünk jobbá tételére! A
természetvédelemben dolgozók, az állatgyógyászatban dolgozók, a mezőgazdaságban, a
vadászatban valamint az iparban dolgozók, cégek számára szemináriumokat is tartunk, a
szakemberek képzésével elősegítve a minél nagyobb biodiverzitás fenntartását. Ezekben a
témákban rendszeres vendége vagyok tv és rádióműsoroknak, valamint szakmai cikkeim
jelentek meg és külföldi szakmai könyvekbe is írtam fejezeteket.
Szívesen megyünk iskolákba, és tartunk rendhagyó biológia órát a gyerekeknek, élő
ragadozómadarakkal szemléltetve. A gyerekek megsimogathatják a madarakat, a kezükre is
ültethetik őket, sőt még egy solymászbemutatóban is részesülhetnek! Ha élő állattal
szemléltetünk, az érdeklődés sosem marad el. A vadon élő állatok védelmére való tanítást már
gyermekeknél el kell kezdeni, ez az alapköve egy a bolygónkra és élőlényeire jobban vigyázó
generációnak!
Több száz solymász bemutatón vagyunk túl belföldön és külföldön. A bemutatók kb. 60
percesek, magyar, angol vagy német nyelven is kérhetők. A nézők nagyon kedvelik, amikor a
madarak a fejük felett repülnek, a fejükre szállnak. A bemutatókon kívül dolgoztam kül- és
belföldi filmes produkciókban, fotózásokon, sőt számítógépes játékok fejlesztésében is részt
vettek madaraink. Gyakran hívnak csapatépítő rendezvényekre is, akikkel éjszakai
bagolyreptetést tartottunk vagy sólyommal, sassal vadásztunk. Különleges kéréseket is szívesen
teljesítünk, több esküvőre például egy madár vitte be a karikagyűrűt.
Kevésbé ismert szolgáltatásunk a biológiai kártevőírtás, ugyanis a repülő
ragadozómadár ismert ellenség a riasztandó madarak számára. Az életük során gyűjtött
tapasztalatokból és a génjeikbe zárt információk azonnali menekülésre sarkalja a kártevőket!
Sikeresen csökkenthető vagy megszüntethető a jelenléte sok féle kártevőnek: galambok,
sirályfélék, varjúfélék, gémfélék, kárókatonák, seregélyek, stb. Egyik izgalmas
megrendelésünk volt, amikor a 2017-es vizes VB városligeti és balatonfüredi helyszíneiről
kellett az oda szokott galambokat, kacsákat, hattyúkat természetes módon elriasztanunk, hogy
azok ne mocskolják össze a helyszíneket, és ne betegedjenek meg a nyílt vízen versenyző úszók.
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A solymászat már több mint ezer éve része a magyar kultúrtörténetnek, ezért örömömre
szolgált, hogy 2012-ben a Magyar Solymászat felkerült az UNESCO Kulturális Világörökség
listájára. Nagy megtiszteltetés volt, hogy az UNESCO delegációja részére reprezentálhattuk a
Magyar Solymászatot egy bemutatóval ha jól emlékszem 2011-ben és ezáltal
közreműködhettünk a Világörökség listájára való felkerülésre. Szeretném, ha a solymászat ki
tudná venni a részét a természetvédelem segítésében, a hagyományos vadászati módok
szélesebb körű elfogadásában és nem utolsó sorban a felelős állattartás fontosságának
megértésében!
Aki kedvet érez a környezet fejlesztéséhez, annak tudunk hasznos tanácsokkal szolgálni,
hogy egy kevesebb vegyszerrel és fajokban gazdag környezetben élhessen.
Végszóként annyit, hogy 10 éves Szanki tartózkodásunk alatt sajnos például a fogoly
Perdix perdix, egy galamb nagyságú tyúkfélénk gyakorlatilag kihalt, valamint a mezei pacsirták
állománya erősen megfogyatkozott és ennek az oka a túlzottan kizsákmányoló mezőgazdasági
tevékenység. Sajnos a fakitermelés is sokszor tavasszal történik és így sok ritka madár fészke
semmisül meg a zavarás vagy a fészek pusztulása végett. Figyeljünk oda! A természet
meggyólul ha segítünk Neki...
Gasztonyi Dániel
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A természetfotós
1979-ben születtem, ekkor Szankon, 2009 óta pedig Kiskunmajsán élek. 2006 végén vettem
az első tükörreflexes gépemet, ami már komolyabb célokra is használható volt, ekkor kezdtem
komolyan elmerülni a fotózásban. Mindig is tetszettek a természetfotók, de sokáig csak az
emberek fotózása érdekelt igazán. Portré- és esküvőfotózás kapcsán a kistérségben sokan
megismertek. Munkám főként Budapesthez köt, ezért sajnos csak hétvégén tudok a fotózással
foglalkozni.
2019-ben kezdtem el a természetfotózással komolyabban foglalkozni, ezért elmenten
Budapesten egy természetfotós képzésre. Ott belekóstoltunk a természetfotózás minden ágába,
de a legfontosabb talán a technikai háttér elsajátítása, valamint a szemléletmód bemutatása volt.
A tanfolyammal párhuzamosan elkezdtem felfedezni helyeket, helyszíneket, és egyre jobban
elkezdtek érdekelni az állatok, madarak, természetes élőhelyek, mostanában kint a
természetben tudok a legjobban kikapcsolni és próbálom tanulmányozni és tanulni az élővilág
működését. Ma is megvan még az esküvő-, portréfotózás szeretete, de a természetfotózás egy
nagy kaland, sokszor az ember nem tudja előre befolyásolni a dolgok menetét, ettől igazán
izgalmas, egyszerre tanulás és kikapcsolódás is.
A tájfotózás egy viszonylag egyszerűbb dolog, az emlősök fényképezéséhez már álcaruhát
használok, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy bokornak öltözök és abban mozogva próbálok az
állatok közelébe kerülni. Gemencen ez olyannyira sikerült, hogy egy szarvasbika alig néhány
méterre állt meg tőlem, és amikor ráemeltem a fényképezőgépet, azt a kicsike kis mozdulatot
is érzékelte: rám nézett és elkezdett hangosan bőgni. Egyszerre volt felemelő és félelmetes
pillanat.
Az utóbbi másfél évben a madarak a kedvenc témáim. Ebben a folyamatban a legfontosabb
a jó hely megtalálása. A madárfotózáshoz általában lest kell használni, itt lehet választani a saját
les, vagy a már kiépített, gyakran fizetős madárlesek között. Én inkább magam szeretem
kiválasztani a helyet, így viszek magammal sátrat vagy valami mást, amivel álcázni tudom magam. A madarak elsősorban a mozgásra reagálnak, ezért kell a fix les, ahonnan nem
mozdulhatok, hiszen az áttelepítéssel a madarak is elmennének.
A madárfotózásnál nagyon sokat számít a gép teljesítménye is és szükség lehet a komolyabb
teleobjektívekre is. A Vörös-mocsárnál készítettem például egy olyan képet, amin egy barna
réti héja épp kiemeli a halat a vízből. Ez egy ritka pillanatnak számít fotós szempontból, de
annyira rossz volt a háttér, zavaró, hogy hiába kaptam el egy ritka pillanatot. 2019-ben
Esztergom mellett sikerült lefotóznom, amint egy karvaly megragad egy citromsármányt, és a
fotón az áldozat lehulló vércseppjei is látszódnak. Bár nagyon örültem neki, de még nem igazán
tudtam, mennyire értékes. Később, amikor több fotóssal is beszéltem, megtudtam, hogy
karvalyt már számtalan helyzetben, pózban fotóztak, de vadászat közben az áldozatával még
nem igazán, ugyanis a karvaly rettenetesen gyors. A pillanat tört része alatt megradja az
áldozatát a karmaival, és nagyon gyorsan kell reagálnod a megfelelő beállításokkal.
Fantasztikus úgy látni a madarakat, ahogy a hétköznapi életben soha nem kerülnének a
szemem elé, és közben annyira elmerülök a megfigyelésükben, a fényképezésükben, hogy
minden másról megfeledkezem. Vannak pillanatok, amikor nagyon fáj, például amikor 3-4 órán
át nem mozdulhatok vagy nem tudok védekezni a bogarak, szúnyogok ellen. Kellemetlen
hajnali fél háromkor kell kelni, hogy napkeltére kiérjek és felkészüljek. A kitartás, türelem
mellett a még szerencse is nagy szerepet játszik, de ez így, együtt jelent számomra óriási
élményt.
2020-ban először mérettettem meg magam több fotós pályázaton is, pl. az Év
Természetfotósa pályázaton, ami hazánkban a legnagyobb hagyományokkal rendelkező fotós
pályázat. Amikor tavaly érdeklődőként elmentem a díjátadóra, akkor csak annyi fogalmazódott
meg bennem, de jó lenne, ha egyszer egy képemmel szerepelhetnék majd valamikor ezen a
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kiállításon...A több, mint 240 fotós 4.114 beküldött pályaműje közül két képem is bekerült a
111 kép közé, melyet „Az év természetfotói” kiállításon bemutattak. A karvalyos képem két
fordulóban is a legmagasabb pontszámot kapta a maga kategóriájában, de ez a végső
helyezéseket tekintve semmit nem jelentett, hiszen minden a hivatalos on-line díjátadón dől el.
Az álmot túlszárnyalta a valóság… döbbenten hallgattam, amikor a nevemet kimondták…
Az év természetfotója díjat érdemelte ki a karvalyos, „Légivadász” című kép, mely a zsűri
szerint egy megismételhetetlen alkotás. Mai napig hihetetlen érzés!
Pintér Csaba

58

Falusi vendégszeretet
Így fogadtak néprajz szakos hallgatóként Csíkszentdomokoson
Elsőre talán kissé idegenként hangozhatnak az olyan nagy szavak, mint a
néprajztudomány és kulturális antropológia, viszont valójában egyikünktől sem állnak olyan
távol. Már tizenévesen elhatároztam, hogy az egyetemen ezeket fogom tanulni, hiszen kevés
tudományágat ismerek, amelynek izgalmasabb lenne a tárgya. A középpontban mindig is az
ember és közösség áll, hogyan teszi színesebbé a dolgos hétköznapokat és hogyan ünnepli meg
a jeles alkalmakat.
Ha néprajz szakra adja a fejét az ember fia vagy lánya, akkor nem úszhatja meg a képzést
anélkül, hogy tanárai terepmunkára ne küldenék. Elvégre nehéz lenne elképzelni egy olyan
okleveles etnográfust, aki csak könyvben látott falut. Az elsőre talán kicsit rémisztően hangzó
„terepmunka” azonban hamar válik egy életen át meghatározó élménnyé.
2018 augusztusának utolsó hetében épp egy ilyen kutatás közepébe sikerült
belecsöppennem. Fábián Gabriella és Frauhammer Krisztina a székelyföldi
Csíkszentdomokosra szervezett vallásnéprajzi gyűjtőutat. A Csíki-medencében elhelyezkedő
település különlegessége a katolicizmus évszázadokon át töretlenül megmaradt
kizárólagossága, mely a mai napig tart. Olyan szaktekintélyek gyűjtöttek itt korábban, mint a
vallási néprajz egyik hazai úttörője, Székely László. A falu híres szülötte az a Márton Áron
püspök, akinek boldoggá avatása jelenleg is folyamatban van.
A gyűjtőúton résztvevő hat hallgatótársamhoz képest azonban eleve két lépésnyi
hátrányból indultam. Egyrészt, késői becsatlakozóként lemaradtam a térség és a falu
megismerésére szolgáló felkészítő kurzusról. Másrészt, semennyire sem értettem a vallási
dolgokhoz, még az elvárható legalapvetőbb információkkal sem voltam tisztában. Konkrétan
Csíkszentdomokoson vettem részt életemben először misén. Nem csoda, hogy kételkedtem
abban, hogy egy vallásnéprajzi gyűjtőúton sikerül majd helytállnom. Tehát teljes mértékben rá
voltam utalva a helyiek közreműködésére. Azonban a vendégszeretetüknek és
segítőkészségüknek hála, mégis eredményesen zárult a terepmunkával töltött hetem.
Előszöris, kellett egy kutatási téma. Mivel az olyan elvontabb kérdésekhez, mint az ima,
vagy a böjtölési szokások nem értettem, valami kézzelfoghatót kerestem. Eszembe jutottak a
kegytárgyak, és az ezekből otthon összeállított tárgyegyüttesek. A néprajztudományban régi,
bevett alapvetés a „szentsarok” megléte, tehát a vallási és munkaeszközök szigorú elkülönítése
a házon belül. Kíváncsi voltam, hogy ma a 21. században érzékelhető-e ebből valami, vagy ha
manapság nem az elhatárolás a meghatározó alapelv, akkor mi? A témaválasztás akadályán
túljutva következett az újabb bökkenő, amellyel minden néprajzosnak meg kell küzdenie.
Hogyan fognak a helyiek engem, mint vadidegent a házaikba beengedni? Hagyni, hogy
feljegyzéseket, hangfelvételeket csináljak, hogy a szobáik legszemélyesebb részleteiről készült
képeket majd – névtelenül ugyan – de mégiscsak ország-világ előtt mutogassam?
Legnagyobb meglepetésemre, voltak akik a legkevésbé sem jöttek zavarba egy
néprajzos jelenlététől. „Énekeltem én már szallagra!” válaszolta nagy magabiztossággal egy
idős néni arra a kérdésemre, hogy indíthatok-e hangfelvételt. Mások szörppel és süteménnyel
fogadtak, mint valami ismeretlen ismerőst, vagy érdekes vendéget. Általában el sem engedtek
üres kézzel, egyszer alig bírtam szatyor vagy táska nélkül a szállásig cipelni az ajándékba kapott
almát. És ami a legfontosabb, a domokosiak buzgó hívőként hitükről nyíltan beszámoltak, a
házi szentélyeiket, oltárkáikat büszkén bemutatták nekem. Tankönyvszerű szentsarokra
egyetlen példát sem találtam, mivel a vallásosság a domokosiak mindennapjainak olyan szerves
és elválaszthatatlan része, hogy kegytárgyakkal a ház minden szegletében találkozni lehet.
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Egy érdekes apróságként bukkantam véletlen itt egy 1910-ben Kiskunmajsán kiadott
imakönyvre, melyet Varga Mihály kiskunmajsai plébános fordított magyarra.1 A két települést
a mai közutakon is több mint 600 kilométer választja el. Vajon milyen kalandos kitérőkkel
juthatott el ez az imakönyv a huszadik század elején Kiskunmajsáról egészen
Csíkszentdomokosig? Ez is csak azt bizonyítja, hogy a távolság mennyire relatív, hiszen
mindenhol ott rejtőznek az olyan apró kapcsolódási pontok, amelyek összekötnek minket.
Az egyhétnyi csíkszentdomokosi kutatás és vendégeskedés után a tapasztalataimat
dolgozat formájában írtam meg. A dolgozatot a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri
Konferenciáján mutattam be, ahonnan a folklorisztikai, vallási néprajzi tagozat második díját
hoztam haza. Minden ezutáni pályázatom, ösztöndíjam és kutatási támogatásom elnyerését a
domokosiak bizalma alapozta meg, a vendégszeretetüket egy életen át köszönhetem.
Gyuris István Viktor

Örökimádás – A Legméltóságosabb Oltáriszentség Imakönyve. Walser Izsó után Varga Mihály pápai tb. tk.
káplán kiskunmajsai plébános, Körtvélyesi Sávely Dezső rajzaival, ötödik teljes kiadás. Kiskunmajsa, a fordító
tulajdona 1910.
1
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A közgazdász és az informatikus testvérpár
Tabajdi Gabriella vagyok, 27 éves, közgazdász, Szank szülöttje. Jelenleg a Szegedi
Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán vagyok PhD hallgató és egyetemi óraadó, 1-2
éven belül pedig már remélem, közgazdász doktor leszek, de ne szaladjunk ennyire előre.
Történetem korábban kezdődött.
Mióta csak az eszemet tudom, számomra az otthon melegét a szanki családi ház
jelentette. Ide hoztak haza 1994 tavaszán, itt nőttem fel, és 18 éves koromig életvitelszerűen is
itt éltem. Sokat köszönhetek a falunak, de még többet az itt élő családomnak, rokonoknak, akik
mindenben támogattak. Kicsi korom óta láttam, hogy kemény munkával sok mindent el lehet
érni. Édesapám és apai nagypapám a MOL és annak leányvállalatainál, míg nagymamáim a
mezőgazdaságban dolgoztak, édesanyám pedig évekig a helyi iskola konyháján volt szakács.
Ma édesapám továbbra is az olajiparban dolgozik, míg édesanyám a főszakács a kiskunmajsai
szociális otthonban. Mind az öten keményen dolgoztak, dolgoznak, s habár soha semmiben nem
szenvedtünk hiányt, mégis a pénz értékét kicsi koromban megtanultam tisztelni. Talán tudat
alatt már ez is közrejátszott a pályaválasztásomban, nem tudom. Viszont azt biztosan fel tudom
idézni, hogy mi volt az a pillanat, mikor végleg eldöntöttem, hogy márpedig közgazdász leszek.
Óvodába és általános iskolába is Szankra jártam. Az iskolában már alsótagozatban
kitűntem a többiek közül, természetesen nem egyedüliként, így tanáraim rendszeresen járattak
versenyekre: mesemondó, versmondó, helyesírás, és matematika versenyeken is rendszeresen
képviseltem a szanki Gy. Szabó Béla Általános Iskolát, felső tagozatos éveim során is. Azt
hiszem az, hogy oktatóim felismerték, hogy van bennem lehetőség, erősen inspirált és motivált.
Így ugyan komolyabb erőfeszítések nélkül, de mindig törekedtem, hogy a legjobbak között
legyek, és akár követendő példaként említsenek a kisebbeknek. Hogy így történt-e, ezt mai
napig nem tudom.
Tanítóim mellett még többet köszönhetek a családomnak, és nem csak a szüleimnek.
Természetesen ők mindvégig támogattak bármit is vettem a fejembe, és bizonyos tekintetben
példaként jártak előttem, mégis a tágabb értelemben vett rokonoknak is nagyon sokat
köszönhetek. Ebbe a körbe tartozik a szintén szanki származású Tabajdi Csaba is. Csabának
nem mást köszönhetek, mint a hivatásom, szakmám, ami ma az életem. Talán ő sem tudja, de
a 13 éves énem ő győzte meg, hogy melyik a nekem való út. Történt ugyanis, hogy 2007-ben
Csaba még Európai Parlamenti képviselő volt, s így lehetősége volt többek között egy szanki
csoportnak is látogatást szervezni Strasbourgba. Ebben a csoportban mi is benne voltunk a
szüleimmel és az öcsémmel. Rám akkora hatással volt mindez, hogy én ott és akkor
eldöntöttem, hogy az EU-val foglalkozó közgazdász leszek. Csaba ezt követően is sokat
segítette a szakmai pályafutásom egyetemi alapszakos, mesterszakos sőt PhD-s éveim alatt is,
mégis a legnagyobb dolog, amit adott tudattalanul, az a mai életem, az, hogy egy faluból indulva
számos dolgot elértem.
A strasbourgi kirándulást követően minden tanulmányi és karrierdöntésem
meghatározta az akkor eldöntött álmom. Ezért mentem nyelvi tagozatra a kiskunfélegyházi
Móra Ferenc Gimnáziumba, hiszen felismertem, hogy nyelvek nélkül nehezen tudnék
érvényesülni majd. Habár eleinte bizonytalan voltam, hogy kellően jó vagyok az erős, emelt
nyelvi osztályba, a szüleim és általános iskolai angol tanárom meggyőztek, hogy próbáljam
meg, menni fog az. Igazuk is lett. Gimis éveim alatt megtanultam folyékonyan, emelt szinten
angolul és közép szinten olaszul. Ez a tudás a mai napig fontos a mindennapjaimban.
Érettségi után a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának gazdálkodási
és menedzsment képzésére nyertem felvételt, ahol mindvégig a top 10%-ban voltam, és hétből
hat félévet ösztöndíjasként teljesítettem. Első diplomám megszerzése után maradtam az SZTE
GTK-n az angol nyelvű nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon, melynek keretében
egy kettős diplomaprogramon vettem részt, így 10 hónapig Olaszországban, Paviaban
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tanulhattam. A képzés végére gazdagabb lettem egy magyar és egy olasz közgazdász mester
diplomával is. Habár olasz napjaim alatt messze voltam Szanktól, nem telt el olyan nap, hogy
a falu és a családom ne jutott volna eszembe. Érdekes belegondolni, hogy a magyar Alföldről
egészen az olasz Pó-síkságig jutottam.
Mesterképzést követően felvételt nyertem az SZTE GTK doktori iskolájába. Jelenleg
már harmadik évem töltöm itt. Ez idő alatt számos magyar és külföldi hallgató
diplomaszerzéséhez járultam hozzá oktatóként, számos nemzetközi szakmai konferencián
vettem részt (pl. Madridban, Észtországban és Litvániában), és jelentek meg publikációim is,
neves nemzetközi szakmai folyóiratokban. Ugyanakkor tudom, hogy nem tartanék itt az
életben, ha a családom nem támogatna mindenben, amibe csak belefogok, és ha nem jártak
volna előttem példával. No meg persze, ha nem segítenének át a nehezebb időszakokon.
Utóbbiban maga a falu is segít. Ugyan ma már Szegedet tartom az otthonomnak, de ha
nyugalomra, pihenésre vágyok, mindig szívesen jövök haza Szankra, ahol el tudok vonulni a
város zajától.
Viszont a szűk családból nem én vagyok ez egyedüli, aki sokra vitte. Testvérem, Tabajdi
Szabolcs (24 éves, informatikus) is részben hasonló utat járt be, mint én. Ő is az itteni
általánosban kezdte, és már harmadikos, 8 éves kora óta, egyik tanárának ajánlására, zenélni is
kezdett a kiskunmajsai zeneiskolában, ütő szakon. A zene mindig is fontos szerepet töltött be
az életében, volt, hogy egyszerre három zenekarban is játszott és járt fellépésekre régió szerte,
sőt megfordultak külföldön is. Ezen hobbija a mai napig kedves számára, és két zenekarban
továbbra is játszik.
Általános hetedikes korában a Móra Ferenc Gimnáziumba nyert felvételt, ahol rendkívül
jó eredményekkel érettségizett le. Ezt követően, miután már kicsi kora óta érdekelte az
informatika, tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai
Karán, gazdaságinformatika szakon folytatta. Ma informatikusként dolgozik egy neves szegedi
cégnél.
Sokan gondolják, hogy a kistelepülésekről nehéz kitörni, meglehet nehezebb, mint
városból, de mi is élő példák vagyunk, hogy nem lehetetlen, egy egyszerű paraszti eredetekkel
bíró családból is kerülhetnek ki diplomások. Akarni kell, tenni kell érte, és olyan emberekkel
kell magunk körül venni, akik támogatnak, és sikerülni fog. Tény, a családom nélkül nehezen
tartanánk ott, ahol most, hiszen anyagilag és érzelmileg is támogattak mindig, de ehhez kellett
a saját elhatározásunk is. Remélem a történetünk erőt ad néhány fiatalnak, hogy küzdjön az
álmaiért, mert semmi sem lehetetlen, és ebben nem számít, hogy valaki falusi vagy városi
közegből származik.
Tabajdi Gabriella
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Szankról a múltba
Mint minden diák, én is általános iskola 5. osztályban kezdtem történelmet tanulni.
Nagyon emlékezetes számomra, hogy a Horváth Péter-féle történelemkönyv, amiből a szanki
általános iskolában (mai nevén Gy. Szabó Béla Általános Iskola) tanultunk, a régészet
bemutatásával kezdődött. Ekkor persze még egyáltalán nem gondoltam, hogy egyszer én is
régész leszek.
Már általános iskolában megszerettem a történelmet, inkább humán beállítottságú
voltam, ezért tanulmányi eredményeim alapján Kiskunhalasra, a Bibó István Gimnázium
humán tagozatára jelentkeztem. A 10. osztály utáni nyáron két hetet nyaraltunk a családommal
Egyiptomban, ami nagy hatással volt rám. Valamikor ekkor kezdődött az érdeklődésem a múlt
kutatása iránt. Először az egyiptológia keltette fel a figyelmemet, végül elsők között
Budapestre, az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem szakára adtam be a
jelentkezésemet és ide is nyertem felvételt. A történelem szakon belül három szakirány közül
lehetett választani: régészet, levéltár és muzeológia. Ezekre a szakokra a szakirányú tárgyak
első félévi eredményes tanulmányi átlaga alapján lehetett bekerülni. A régészeten belül pedig
két korszakot kellett kiválasztani, én a római kor és a középkor mellett döntöttem.
Amikor elkezdtem az egyetemet 2006-ban, tudtam, hogy Szank községnek is vannak
régészeti vonatkozású emlékei, ugyanakkor a település történetét részletesen feldolgozó kötet
– Forczek Zoltán, Sz. Wilhelm Gábor és Rosta Szabolcs írásaival – 2013-ban jelent csak meg.
Ma már nincsen olyan szanki lakos, aki ne tudná, hogy a község milyen jelentős régészeti
örökséggel rendelkezik. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy amikor elvégeztem az
első évet az egyetemen, éppen azon a nyáron indult ásatás a Kápolna-dűlőn, Szank középkori
templomának feltételezett helyén Rosta Szabolcs vezetésével. Ezen a próbafeltáráson szanki
régészhallgató lévén, már én is részt vehettem régésztechnikusként. A kutatás során sikerült
feltárni a templomot körülvevő többrétegű temetőt, valamint a középkori templomot és temetőt
körülvevő, védelmi célokat szolgáló kettős körárkot. 2010-ben a magyar–horvát gázszállító
vezeték fektetéséhez kapcsolódó megelőző feltárás során a település határában Sz. Wilhelm
Gábor vezetésével a régészek az 1241/1242. évi tatár invázió szomorú emlékeire bukkantak.
Később ismét folytatódtak a feltárások a kettős körárok területén, az ekkor előkerült baltafej,
buzogány, kard és nyílhegy is mind arra utalnak, hogy véres küzdelmek zajlottak a területen.
Már a feltárások kezdeti szakaszának idejében felmerült egy turisztikai és oktatási célú
történelmi emlékhely létrehozásának ötlete, amely végül 2019-ben valósult meg, Kiskun
Emlékhely néven. Az emlékhely kiállítással és több lakóépület-rekonstrukcióval mutatja be a
település különböző történelmi korszakait a honfoglalás, illetve az államalapítás korától a kora
újkorig.
Az egyetemi évek alatt minden nyáron – a képzéshez kötődően – tanásatásokon vettem
részt, így megfordultam a római kori Brigetio település komárom–szőnyi feltárásán, a visegrádi
Szűz Mária ferences kolostor és a solymári vár kutatásán. Az egyetemen ismerkedtem meg
férjemmel Balázzsal, aki szintén régészként dolgozik. Az MA diplomámat 2011-ben szereztem
meg, a dolgozatom témája a szombathelyi késő császárkori helytartói palota egyik épületének
falfestmény-díszítése volt. 2011-ben a szombathelyi Savaria Múzeumban kezdtem el dolgozni.
Szanki származásúként nagyon büszke voltam rá, hogy a 2010-ben Szankon megtalált IV. Béla
uralkodása alatt vert ezüst éremkincslelet és a hegyikristályokkal és arany veretekkel díszített
női párta Szombathelyre is ellátogatott, az Iseum Savariense épületébe a „Megmentett örökség”
című vándorkiállítás részeként. 2014 elejétől a Budapesti Történeti Múzeumhoz tartozó
Aquincumi Múzeumban dolgozom.
A szakterületemhez (római provinciális régészet) kötődő, számomra legemlékezetesebb
feltárások egyike Szombathelyen, egy gázvezeték-fektetéshez kapcsolódó szakfelügyelet volt,
amelynek során a Romkert közelében 24 darab ólom votív – istennőalakot mutató vallási
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funkcióval rendelkező tárgy – került elő 2011-ben. A talált ólom votívok jelentősen
megemelték az addig Pannoniából ismert, hasonló tárgyak számát. A másik feltárás Budapest
római kori múltjához kötődik. 2015-ben egy leletmentés során az óbudai Aranyhegyen egy
sérült, de nem bolygatott, a 4. század első felére datálható római kori kőszarkofág került elő. A
felfedezés különlegességét tovább fokozta, hogy a szarkofág két mumifikált személy földi
maradványait rejtette, különösen gazdag kísérőleletekkel (például mécses, vasból készült
miniatűr szerszámkészlet, karperecek, gyöngysor, érmek), valamint néhol meg lehetett figyelni
arannyal átszőtt textil, valamint bőr lenyomatát is.
Balázzsal (természetesen) Szankon kötöttünk házasságot 2013-ban. 2016-tól
édesanyaként otthon vagyok gyermekeimmel, Lilit 2018-ban követte Liza. A tanulmányaim, a
családalapítás és a munka miatt Budapesten élünk, de amikor csak tehetjük hazajárunk Szankra
a szülői házba, ahol a nővérem, Popper-Nyerges Marietta családjával és mi is otthon érezzük
magunkat. A gyerekek nagyokat futkározhatnak, játszanak a friss levegőn, megismerkedhetnek
a vidéki élet szépségeivel, és próbálunk egy-egy szanki programon is részt venni. Mindig
büszke voltam szanki származásomra, arra, hogy egy ilyen szép és dinamikusan fejlődő
településen nőhettem fel. Nagyon hálás vagyok a szüleimnek, Nyerges Zoltánnak és Nyerges
Zoltánné Zsókának, mert a szeretetük, a segítségük és támogatásuk által valósíthattam meg az
álmaimat és juthattam el oda, ahol most vagyok.
Polgár-Nyerges Anita
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Talán szülőként is nyugodtabb leszek, ha gyermekeim otthon bandáznak és
nem Budapesten
Popper-Nyerges Marietta vagyok, Szankon nőttem fel, ott töltöttem óvodás és általános
iskolás éveimet. Középiskolába Kiskunhalasra jártam, 1999-2003-ig a Bibó István Gimnázium
tanulója voltam. Érettségi után jött a nagy változás az életemben, ugyanis el kellett szakadnom
a gyermekkoromtól, a szüleimtől, otthonomtól, a kedves kis szülőfalumtól, melyek akkor a
biztonságot jelentették számomra.
Elindultam az akkor még oly távolinak tűnő - ma már tudjuk, hogy nem az- ismeretlen,
idegenekkel teli, Budapestre. Gondoltam, ha már el kell szakadnom Szanktól, ha nem is végleg,
csak hétfőtől péntekig, akkor legyen ez a változás nagy, legyen az úticél egyenesen a főváros.
2003 őszétől az akkori nevén Budapesti Műszaki Főiskola – ma már Óbudai Egyetem –
hallgatója lettem. A Keleti Károly Gazdasági Karon induló, műszaki menedzser szakot
választottam, mert bár akkori Kandós barátaim javasolták, hogy jelentkezzek a
villamosmérnöki karra, ezt nem mertem meglépni. Elrettentett az, hogy talán én lennék az
egyedüli lány az egész évfolyamon, akkor ez mégsem nekem való.
Később bebizonyosodott, hogy tévedtem, mert az általam rettegett műszaki tárgyak
nagyon jól mentek és kiderült, hogy azok érdekelnek igazán, a gazdasági tárgyak között viszont
nem találtam meg a számításaimat. Tanulás mellett elkezdtem dolgozni egy tervezőirodában,
ahol szállodák, irodaházak épületvillamossági terveinek szerkesztésével foglalkoztam. Ez a
munka segített abban, hogy meghozzam a döntést, mégis villamosmérnök leszek. 2007-ben
jelentkeztem az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar villamosmérnök
szakára. Ez volt életem egyik legjobb döntése. 2008-ban munkahelyet is váltottam, egy
szoftverfejlesztő cégnél kezdtem dolgozni, ahol villamosenergia-rendszerirányítói szoftverek
fejlesztésében vettem részt. A munkáltatómtól nagyon sok szakmai támogatást kaptam
tanulmányaim során. A Kandón 2012-ben szereztem jeles diplomát, villamos-energetika
szakirányon, villamosenergia-rendszerek modulon.
Megjegyezném itt, hogy a szüleim támogatása nélkül nem biztos, hogy eljutottam volna
idáig. Ők voltak azok, akik mindvégig mellettem álltak és támogattak, amikor eldöntöttem,
hogy Pesten szeretnék tanulni, akkor is, amikor négy év után úgy döntöttem, hogy iskolát
váltok. Hittek abban, hogy meg tudom csinálni, nem kérdőjelezték meg a döntésemet, nem
próbáltak meggyőzni arról, hogy ha már elkezdtem egy szakirányt, akkor előbb fejezzem be,
egyszerűen bíztak bennem és a döntésemben. Végül pedig jó volt látni, amikor az első
sikereimet elértem, hogy nagyon büszkék rám.
Nem csak szakmai szempontból volt jó döntés jelentkezni a Kandóra, ugyanis a
férjemet, Dánielt is ott ismertem meg 2010-ben, ő is villamosmérnök. 2013-ban házasságot
kötöttünk, azóta már három gyönyörű gyermek boldog szülei vagyunk. 2013 nem csak a
házasságkötés szempontjából volt fontos mérföldkő az életemben, hanem szakmailag is,
ugyanis munkahelyet váltottam és teljesen új területen kezdtem dolgozni, a Budapesti
Közlekedési Vállalat, Metró Járműműszaki Főmérnökségén. Eddigi pályám legizgalmasabb
része volt ez, villamosmérnökként részt vettem Budapest első teljesen automata, vezető nélküli
metróvonalának beüzemelésén, tesztelésén, utasforgalmi próbaüzemén. Az elmúlt hat évben bár várnak vissza a munkahelyemre - kicsit félretettem a karrieremet és babázással töltöm az
időmet. 2015-ben született első gyermekünk Panni, 2017-ben második gyermekünk Marcell és
2020-ban a legkisebb babánk Patrícia. Elmondhatom, hogy jelenleg a három csemeténk kitölti
minden időnket és energiánkat. Férjemmel nagyon büszkék vagyunk arra, hogy szakmai
sikereink mellett, ilyen szép nagy családot sikerült alapítanunk és minden gondolatunk, tettünk
gyermekeink élete és jövője körül forog.
Lassan már 18 éve lesz, hogy Budapesten élek, ez már nem tűnik annyira ideiglenesnek.
Mégsem tudom magam pestinek mondani, sőt egyáltalán gondolni sem. Ha bárki kérdezi, én
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szanki vagyok a mai napig, a férjem pedig zalai. Itt az állandó lakcímünk, a gyermekeink itt
születtek, de az otthonom Szankon van, a szüleimnél. Nem is tudok máshogy fogalmazni, csak
úgy, hogy hazamegyünk, amikor a szüleimhez utazunk. A gyerekek ezt szokták meg, hogy itt
van az otthonuk, itt járnak oviba, itt éljük a mindennapjainkat, majd pénteken beülünk az autóba
és hazamegyünk Szankra. Másik pénteken pedig hazamegyünk Zalaszentgrótra és ők ott is
otthon vannak. A világ legtermészetesebb dolga számukra, hogy mi mindig csak hazamegyünk,
és onnan hazajövünk. Azt kívánom, hogy ez az érzés maradjon is így bennük. Legyenek ők is
mindig otthon Szankon. Ha majd nagyobbak lesznek, ismerjék meg a saját kortársaikat,
szerezzenek barátokat, legyenek a közösség tagjai és legyen pozitív élmény számukra az, ha
mondjuk a nyári szünidő egy részét otthon töltik Szankon. Talán szülőként is nyugodtabb
leszek, ha otthon bandáznak és nem itt Budapesten. Az előző mondatom ne vegye senki
komolyan, mindenképp aggódni fogok, ez biztos, ha csak egy kicsit is a szüleimre ütöttem!
Popper-Nyerges Marietta
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Kár, hogy Szankot nem lehet Pécs mellé „tolni”
Szüleim válása után édesanyám új életet kezdett, és ezért, 3 éves koromban költöztünk
Szankra. Gyerekkoromat, majd ifjúságom javát is már itt töltöttem. Ide jártam óvodába, és
általános iskolába is. Barátságok születtek, egész nap csatangoltunk a szanki határban, jól
ismertük a vidéket, tanyákat, erdőket és mezőket. Ma is nagy szeretettel gondolok a falura, ahol
lényegében felnőttem. Szeretek „haza” járni, talán öregségemre egyszer még vissza is
„költözök”. Még mindig úgy tekintek Szankra, mint a „haza”.
A gimnázium már kissé elszólított a vidékről, Szegeden a Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium biofizika szakán végeztem. Érdeklődésemet a biológia iránt általános iskolai
tanáraim és a kunsági tájban való barangolások is formálták, alakították. Kisebb vargabetűvel,
de a Szegedi Egyetemen végeztem okleveles biológusként, élettan és molekuláris biológia
szakirányt választva.
Már az egyetemi évek alatt sikerült egy nemzetközileg elismert, elsősorban
neuroendokrinológiával (az ideg- és hormonrendszer határterületeivel) foglalkozó kutató
csoporthoz csatlakoznom, ami szélesre tárta előttem a világot, a tudomány világát.
Doktori disszertációmat is a csoport segítségével írtam, illetve védtem meg. Fókuszban
a neuroendokrin szabályozási rendszerek vizsgálata állt. Az agyalapi mirigy és neurohipofízis
arginin-vazopresszin (AVP) és oxytocin (OXT) hormon elválasztás idegrendszeri szabályozását
vizsgáltuk. Releváns problémaként környezetterhelő, a neuroendokrin rendszert zavarni képes
vegyületek expozíciójának a homeosztatikus (belső szervezeti egyensúly), élettani-fiziológiás
(fókuszálva az AVP-erg és OXT-erg rendszereken, valamint a máj, és csontszövetekben
kifejtett) és ugyanakkor viselkedésre is gyakorolt hatásainak vizsgálata is a munkánk közé
tartozott. Ilyen vegyületek lehetnek például napjainkban is széles körben alkalmazott
növényvédő szerek, peszticidek vagy inszekticidek. Ezen szerek felhasználása részben már
törvényi szabályozás alatt áll, azonban kevésbé ismert, hogy diszkrét, határérték alatti, alacsony
dózisuk is hosszú távon potenciális veszély lehet az élő szervezetekre.
Vendégkutatóként dolgoztam az Egyesült Államokban, Chicago-ban a Rush University
Medical Center Biokémai és Orthopédiai Sebészeti Intézetében is, ahol a kutatás mellett sikerült
általánosan is jól alkalmazható metodikai ismereteket is elsajátítani, aminek későbbiekben nagy
hasznát vettem.
Szanktól kicsit messze, Pécs mellé költöztünk és itt sikerült munkát találnom egy pécsi,
biotechnológiával foglalkozó cégnél. Bejártam a ranglétrát, voltam többek között laborvezető,
részlegvezető, csoportvezető és vezető kutató, tudományos munkatárs is. Itt már az alkalmazott
kutatáson és termékfejlesztésen van a hangsúly. Bio-analitikai/mérési módszer és
termékfejlesztés, elsősorban immunoassay (immunrendszer működését leutánzó) alapú
technikák alkalmazásával, élelmiszerbiztonsági relevanciák (pl. gabonatoxinok vagy
növényvédő szerek), problémák megoldásához-detektálásához, a módszerhez szükséges
specifikus kötőanyagok fejlesztése, módosítása és alkalmazás-technológia adaptálás és
optimalizálása a napi feladatom.
Ma már ritkábban járunk otthon, de sokat gondolok Szankra. Kár, hogy nem lehet Pécs
mellé „tolni” 
Nagyéri György
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Az otthon mindig is a szívemnek oly kedves Szank marad
1990. november 29-én születtem Kiskunfélegyházán. Gyermekéveimet a Bács-Kiskun
megyében található kis községben, Szankon töltöttem. Még ma is meleg szívvel emlékszem
vissza ezekre az évekre.
Az önfeledt óvodás éveket követően büszke kisiskolásként kezdtem meg a
tanulmányaimat a szanki Gy. Szabó Béla Általános Iskolában. Az évek folyamán gyorsan
rájöttem arra, hogy hozzám leginkább a humán tárgyak állnak közel. Persze ehhez az is
hozzájárult, hogy olyan tanáraim voltak, akik megszerettették velem ezeket a tárgyakat, illetve
az érdeklődésemet sikeresen fent is tartották. Az általános iskola alsó tagozatában (talán
negyedik osztályos lehettem) jött egy gondolat és elhatároztam, hogy én jogi egyetemre fogok
menni. Persze akkor még csak álmodoztam erről, de aztán ettől kezdve mindig ezt tartottam
szem előtt célként. Majd amikor eljött az idő, hogy középiskolát kell választani, még mindig
megvolt a cél, a jogi egyetem, emiatt olyan gimnáziumban szerettem volna folytatni a
tanulmányaimat, ami egy erős alapot ad az egyetemi évekhez. A választásom a kiskunhalasi
Bibó István Gimnáziumra esett, ahová sikeresen felvételt nyertem. A gimnáziumi évek alatt
továbbra is tudatosan készültem az egyetemre, talán néha túl komolyan is vettem. A
középiskolában második nyelvként a latint választottam, ami furcsának tűnhet, de tudtam, hogy
a jogon kötelező lesz, így kicsit könnyítve a helyzetemen, előrelátóan már a gimnáziumban
elsajátítottam az alapokat és sikeresen érettségit is tettem belőle, aminek később nagy hasznát
vettem, hiszem így mentesültem az egyetemen a latin tárgy alól. Amikor eljött az idő, hogy
választani kell, mely egyetemre és milyen szakra szeretnék menni, nem volt kérdés, kizárólag
az Állam- és Jogtudományi Kar jöhetett szóba, nem volt „b” tervem. Nem is gondoltam arra,
hogy ez nekem nem sikerülhet, mert annyira ragaszkodtam a célomhoz.
2009-ben felvételt nyertem a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi
Karának jogász szakára. Ettől kezdve nem volt megállás. Nagyon sok nehézséggel, kudarccal
kellett szembenézni az évek során, de a családom támogatása átsegített minden nehézségen. Az
egyetemi évek alatt előírt hathetes gyakorlatot egy egyéni ügyvéd mellett töltöttem, aki mellet
nagyon sok dologba beleláthattam, amit addig csak elméletben sajátítottam el. Majd a 6 hétből
3 év lett, mert szerettem volna, ha nemcsak elméletben sajátítom el a tudást, hanem annak a
gyakorlatban való alkalmazását is látom. Sokszor megfordult a fejemben, hogy nem vagyok
képes rá, de aztán mindig bebizonyítottam elsősorban magamnak, illetve környezetemnek,
hogy kitartással, szorgalommal és persze egy szerető és támogató családdal az ember bármire
képes. Ennek eredményeként sikeres államvizsgát követően megkaptam az áhított „cum laude”
minősítésű okleveles jogász diplomámat. Ezzel teljesült egy cél, ami mindvégig a szemem előtt
lebegett, és amelynek elérésében a családom mindvégig mellettem állt és támogatott. Felemelő
érzés volt látni, hogy mennyire büszkék rám a szüleim, a férjem, a nagyszüleim és az egész
családom.
A diploma megszerzését követően egy pár hónapot pihenéssel töltöttem, hiszen a
sokévnyi tanulás után úgy éreztem, hogy szükségem van egy kis kikapcsolódásra. Ez volt
életemben az első olyan időszak, amikor nem nyomasztott a zárthelyi dolgozat és a
vizsgaidőszak gondolata, amikor igazán ki tudtam magam pihenni. Majd ezt követően lázas
munkakeresésbe kezdtem, ami a mai világban még egy jogi diplomával a kézben sem bizonyult
egyszerű feladatnak. Majd sikerült elhelyezkednem a Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának gyámügyi osztályán. Hamar megbizonyosodtam
róla, hogy talán nem ez a terület az, ahol el tudom magam képzelni, így áthelyezésemet kértem,
melynek eredményeképpen a Szegedi Járási Hivatal egy másik osztályára helyeztek át, ahol az
egyéni vállalkozók jogszerű működéséhez szükséges feltételek fennállást ellenőrzöm. Ez a
terület szerteágazó, jogszabályok sokaságában kell tudni eligazodni, de éppen ez a szépsége
ennek a területnek.
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Az egyetemi éveim elején még nem igazán tudtam, hogy hol képzelem el a jövőmet, de
a sors úgy hozta, hogy megismerkedtem a párommal, aki azóta már a férjem, és nem volt kétség,
hogy Szeged lesz az a hely, ahol megállapodok. Természetesen Szank továbbra is rendkívül
fontos szerepet játszik az életemben, hiszen ott él a családom, így amikor csak tehetem, gyakran
hazalátogatok. Szank és a családom mindig megnyugvást hoz a lelkemben, az ott töltött idő a
mai napig a legnagyobb kikapcsolódást jelenti számomra. Bár Szegeden élek, az otthonom
mindig is a szívemnek olya kedves Szank marad.
Tápai Vivien
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Fafaragott alkotások
Ha az ember elvállal valamit, akkor szeretne érte tenni, hogy szebb legyen, jobb legyen.
Így kezdődött az első Fafaragó tábor, 1997-ben az óvodában. Az udvar állapotán közösen, a
szülőkkel és munkatársakkal, szerettünk volna változtatni. Homokos terület volt a gyerekek
játszótere, néhány vascsőből készül játékkal, romló állapotban lévő babaházakkal, és leásott
traktorgumikkal.
Falk Miklósné Katika segítségével találtunk egy „Szakmai vezetőt”, Nagygalambfalva
testvértelepülésünk fafaragóival, Figura Laci bácsi kiskunmajsai, Balatoni Tibor egri, Varga
Csaba, Novák Géza bácsi fafaragókkal vágtunk bele az első alkotótáborba. Helyszín a
Bányászpark volt. A faanyaghoz a pénzbeni segítséget Besesek Béla szerezte meg a MOL Rt.től. A szanki Rávai Imre bácsi kivágta a faanyagot, férjem, Varga Ferenc pedig segített neki.
És segített a további táborban is. A szülők és munkatársak főztek, összefogtunk, és elkészült.
Mindannyian nagyon örültünk neki. Majd jött a többi ötlet. A fafaragók többnyire visszajöttek,
jöttek újak, de volt olyan is, aki csak egy táborhoz csatlakozott.
Így készült el a székelykapu is az óvoda előtt. Nem hitték el, hogy a kapu 10 nap alatt
el fog készülni. Megfeszített munka volt nagygalambfalvi tanító tervezte, és a munkát
irányította Derzsi Pál. Este 11-ig kopácsoltak, de reggel öt órakor már kezdtek. Ugyanekkor
elkészült a központban az ünnepségeknek is helyszínt adó „hármas kopjafa” is, Novák Géza
irányításával. Később Balatoni Tibor tervei alapján készültek el a Születések fája, amelyen a
szanki Czinkóczi Misi is dogozott. Figura Laci bácsi Szent Ambrust, a méhészek védőszentjét
faragta meg, Kiss István pedig a Művelődési Ház „angyalkáját” készítette el. Gy. Szabó Béla
mellszobra, az iskolában látható, Figura Laci bácsi keze nyomát dicséri. Majd készült a játszótér
melletti, Pongrátz Gergely térre is egy székely kapu, és a Történelmi Emlékút, melyen a
vérszerződéstől napjainkig sorban követni tudjuk a legfontosabb magyar történelmi
eseményeket. A képek anyagát összegyűjtöttem, a kereteket Balatoni Tibor tervezte.
A 2017-ben készült, templomkertben található stációk terve Kiss Istváné, a Heves
Megyei Népművészeti Egyesület elnökéé. A stációk készítése nagy kihívás volt. A fafaragó
táborra meg kellett építeni a kőépítményeket. Ennek elkészítését a szanki kőművesek egy része
vállalta el. Külön köszönet Trója Ferinek érte. Mindenképpen fontos, hogy ne felejtsük el:
Lovas István, Törőcsik Zoli, Varga Feri nagyon sokat segítettek az összes tábor alkalmával.
Egy tábor így kezdődik: kigondolni mi legyen, hozzá faanyagot kell keresni, fafaragókat
kell keresni, szállásadókat kell keresni, és kell az önkormányzat. A táborban étkeztetni kell, a
fafaragáshoz még nagyon sok dologra is szükség van: betonozás, vasmunkák, fizikai segítség,
átadó ünnepség, ajándék az itt végzett munkáért,- vagyis, az önkormányzat támogató segítsége
nélkül nem lehet alkotni. A szállásadókról sem szabad megfeledkezni. Vannak a településen
olyan vendégszerető és segítő emberek, mint Bondor Mihály és felesége, Masa Endréné Tilda,
Csontos Erzsi, Horváth Dani, Horváth Feri és Varga Feri. A táborok helyszíne is változó, attól
függően, mekkora helyre van szükség. Legközelebb a Kiskun Emlékhelyre padokkal készülünk
Kiss István tervei alapján.
Már több fafaragó nyolcvan év feletti. Talán így együtt, a régi szervezés szerint ez a
2021 évi tábor lesz az utolsó. Új formát kell találnunk a folytatásnak. Egy-egy tábor számomra
hetekig tart. Az előkészítés, a megvalósítás, az utána történő elpakolás… Nagyon értékes
embereket ismerhettem meg és agyon jó baráti kapcsolatokat sikerült kialakítani. Megszerették
Szankot, hírünk van általuk. Csodálom őket, egy-egy fadarabból milyen gyönyörű alkotásokat
képesek elkészíteni. Ez tudás, és művészet. Nem sokan képesek erre. Ez a tehetség!
Sokat nyertem ezeken a szervezéseken: a létrehozott értékeket, és a kiváló emberi és
baráti kapcsolatokat. Az ember egy kicsit már mérlegeli az életét is: ez is része az én életemnek,
hiszen mozgatója, szervezője voltam, vagyok egy jó ügynek.
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Varga Ferencné
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Egy népzenei és népitánc hagyományokat ápoló közösség története az 1970es évektől napjainkig
Már Szankon dolgoztam helyettesítő tanárként, amikor a barátnőm férjhez menetele
után engem kért fel a bodoglári tanyaközponti óvodába helyettes ovónőnek és eközben
elkezdtem az ovónőkéző főiskolát is. Már Bodogláron éltem és dolgoztam, amikor 1975-ben
egy idős ember leszólított: „Bodogláron sokan citeráznak! Maga itt az óvónő, szedje össze
őket!”
Bár zenei előképzettségem volt, mert 9 évig hegedültem, de addig citerát sem nagyon
láttam, nemhogy játsszak rajta. A helyi művelődési házban nyolc fővel, más-más citerával és
tudással - ki lúdtollal, ki pengetővel - elkezdtük az összejöveteleket. Hamar rájöttem a hangok
helyére és onnantól kezdve én is rendszeresen játszottam, és különböző tanfolyamokat is
elvégeztem, hogy segítsem a csoport munkáját. A zenészek házastársai is eljártak a próbákra,
belőlük alakult egy asszonykórus néhány férfival kiegészülve.
A csoportot érdekelni kezdték a kiskunsági hagyományok, régi szüreti mulatságok, ezért
a településen és környékén több időst is felkerestem, hogy hogyan zajlott régen egy mulatság,
illetve segítségemre volt a szegedi Móra Ferenc Múzeum dolgozója, Fodor Ferenc,
csólyospálosi citerás is. A leírásokból összeraktunk egy szüreti műsort, amelyhez már csak a
táncosok hiányoztak, ezért ezt meghirdettük. Hamar össze is jött 10 csőszpár. A próbák hétfő
és péntek esténként voltak, munka után. A csoport a szüreti műsor után is együtt maradt.
A Búzavirág Néptánccsoport 1977. március 15-én vált hivatalos tánccsoporttá. A helyi
Szabadság Mezőgazdasági Termelőszövetkezet a művelődési házban tartotta a közgyűlését,
akik folyamatosan igényt tartottak a néptánccsoport és a citerazenekar szereplésére és
támogatták a működésünket. A csoport ingyenesen használhatta a művelődési ház termét,
közben pedig társadalmi munkában Bodoglár közművelődési feladatainak ellátását is vállaltam.
Időközben a bodoglári és a kiskunmajsai termelőszövetkezetek egyesületek, csoportunk
támogatását átvette a Jonathán Szakszövetkezet. Az akkori elnök, dr. Vedres Ferenc felesége,
Erzsike néni vezette a Kiskunmajsai Természetbarát Klubot. A klub több országos találkozót
szervezett, melynek rendszeres fellépői voltunk. A tánccsoport nevét is Erzsike nénivel közösen
találtuk ki, (Búzavirág Néptánccsoport) és ő segített a csoport első ruháinak varratásában és új
hangszerek vásárlásában.
Időközben egyre több tag járt át hozzánk Szankról, ezért egy idő után a szanki
Vörösmarty Mihály Művelődési Házba, majd az ÁMK tornacsarnokába helyeztük át a
próbákat. A csoportban megtartottuk a születésnapokat, névnapokat, majálist, karácsonyt, a
férfiak nőnapi vacsorával leptek meg minket. Az összejövetelekre mindig lázasan készültünk,
dal vagy vers szöveget tanultunk, jeleneteket adtunk elő, majd a vacsorák zenés-táncos
mulatozással végződtek. Beneveztük a népzenei minősítőre is, ezért a próbák egyre sűrűbbek
lettek és a generációs különbségek ellenére a közös cél még inkább összekovácsolt bennünket,
még inkább megismertük, megszerettük egymást.
Az első körzeti minősítő után rá kellett jönnünk, hogy a lelkesedés nem elég, hiszen
nem minden dal népdal, kell a szakmai tudás, a citerákat pedig csak akkor lehet jól felhangolni,
ha egy kéz gyártotta. De nem keseredtünk el, még inkább a színvonalra törekedtünk. Ezután
kezdtem el a népművészeti tanfolyamot. Göröngyös úton, de végül a zenekar két ezüst és egy
arany minősítést szerzett.
Kezdetben minden citerás és kórustag egységesen, de saját fehér blúzban, ingben, sötét
szoknyában és nadrágban szerepelt. A Jonathán TSZ támogatásával és a Konecsni György
Helytörténeti Gyűjtemény szakmai segítségével készítettünk először hagyományos
népviseletet, az asszonyoknak XIX. századi polgári ruhát, később kékfestőt is, a férfiaknak
pedig parasztinget fekete mellénnyel.
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1984-ben közművelődési igazgatóhelyettes lettem az ÁMK-ban, délelőtt tanítottam,
délután néptánc szakkört vezettem és elkezdődött az utánpótlás nevelés is. Ahogy fejlődtünk,
egyre több helyre hívtak minket fellépni, a kiskunhalasi KISZ-szervezet 3 napos nyaralásra
hívott minket Balatonakalira. Volt, aki akkor látta először a „magyar tengert”.
Legemlékezetesebb 1988-ban a 10 napos belgiumi utazásunk volt, amely meghívást a Jonathán
TSZ termálfürdőjében tett szereplésünknek köszönhetünk. Nagyon izgalmas volt, hogy a
családoknál szállásoltak el bennünket és beleláttunk a nyugati mindennapokba.
Egy idő után a kórust és a citerazenekart már csak a táncosokkal együtt kérték a
szereplésre, először csak a szünetek kitöltésére, majd egyre nagyobb műsoridőben. Eközben a
citerások között egyre több haláleset, megbetegedés történt, és a komolyabb koreográfiákat már
nem is lehetett citerával követni, ezért gyengült a citerások szerepe, végül az 1990-es évek
elején a citerazenekar és a kórus megszűnt.
A néptánccsoport viszont folyamatosan fiatalodott. Lassan az első generáció átadta
helyét a fiatalabbaknak, többen elköltöztek, családot alapítottak. A fiatalabbakkal egyre
komolyabb, látványosabb koreográfiákat tanultunk be, több ismert koreográfust tudtunk
meghívni, a dél-alföldi és kalocsai mellett rábaközi, őcsényi, szatmári, somogyi és bagi
táncokkal is megismerkedtünk. Minden nyáron tábort szerveztünk, ahol napi 6-8 órákat
táncoltunk, hogy a közönségnek egy új koreográfiával álljunk elő, de ahogy a fiatalok felnőttek,
sajnos a történet ugyanúgy véget ért, 1998-ban az I. SzankFeszten léptek fel utoljára együtt.
Az 1990-es évek végén a néptáncot az általános iskolai szakköri keretek között egyre
többen ki akarták próbálni, a harmadik genereáció ebből alakult ki. Sokan jöttek-mentek, főleg
lányok, nagy volt a fluktuáció, a csoport fénykorában 62 tagunk volt. Közben elvégeztem a
Táncművészeti Főiskola néptánc pedagógus szakát. A TSZ felszámolása után Zaka László
polgármester úr karolta fel a csoportot, segített a ruhák varratásában és fellépésekre szállításban.
Ő álmodta meg 1997-ben a SzankFesztet, melyre minden évben 10 napos tábor keretében egy
új koreográfiával készültünk. A testvértelepülési kapcsolatok által sokat vendégszerepeltünk
külföldön is, ennek hatására székelyföld több táncmotívumával is megismerkedtünk. Egy ideig
a középiskolába és főiskolára kerülésük után is egybe tudtuk tartani a csapatot, hétvégente
rendszeresen próbáltunk és sok fellépésünk volt, de sajnos ebből a csoportból is kevesen
maradtak Szankon, így 2019-ben a Vőfélyek és Lakodalmi Zenekarok Találkozóján leköszönt
az utolsó, szakmailag talán legsikeresebb csoport is.
Az eltelt 40 év alatt rengeteg energiám, szabadidőm fektettem a népzenei, néptánc
oktatásba, de soha nem bántam meg. Örülök, hogy néhányan szívesen folytatják a hagyományt,
és városi néptánccsoportban táncolnak tovább. Mai napig tartom a kapcsolatot minden
táncosommal, és bármikor számíthatnak a segítségemre, támogatásomra.
Csontos Erzsébet
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Érvényesülni a határ mindkét oldalán
1958. 11. 21-én születtem Szenttamáson (Szerbia). Iskoláimat Szabadkán jártam:
magyar általános iskolában, majd Vasút-műszaki szakközépiskolában, ahol telefonműszerész
végzettséget szereztem. 4. osztályos koromtól baszprimet tanultam, benne voltam az iskolai
zenekarban, majd a Bunyevacsko-Kolo zeneker tagja voltam 8 évig. 1976-tól Szabadkán vasút
telefonközpont csoportvezetője voltam. 10 éves koromtól az autóklub tagja voltam, ahol
terepmotoroztam 24-25 éves koromig. 1977-tól kezdtem a katonai szolgálatomat
Horvátországban Virovitica (Verőce)-ben, amely 15 hónapig tartott. Megnősültem 1986-ban,
lett egy fiúnk, mára már két unokám is van.
1991-ben a háború miatt átjöttem Magyarországra, közben külföldi
munkalehetőségekkel próbálkoztam. Németországban Stuttgartban, Svédországban Malmőben
dolgoztam, de a politikai menedékjogot nem sikerült megszereznem, így fél év után végleg
visszatértem Magyarországra, ahol letelepedtem. Állampolgárságot szereztem és Üllés
(Csongrád megye) környéki tanyán éltem. Üllésen méhészkedés és gazdálkodás (primőr
fóliasátorban paradicsom paprika) volt a munkám. 1996-ig voltam ott. A munkám során
megismerkedett egy hölggyel, ugyanis a méheket víve Szank környékén kiváló méhlegelők –
vaddohány - voltak, és ide költöztem. Méhész szakmunkás és cserépkályha és kandallómester
vizsgát is tettem. Saját házat vettem, új családot alapítottam, született egy lányunk (1996)
egyetemet végzett, közgaszdász mester szakon. Jelenleg az önkormányzatnál, mint
munkavezető dolgozom, 10 éve a közmunkások közterületi munkáit irányítom.
A kályhaépítést is folytatom – hagyományos cserépkályhák. falközi, egy szobát fűtő
kályha - a Zala megyei Mattkerámia (Magyarszombatfa) anyagaival dolgozom (régi,
hagyományos agyagipar, rendszerváltástól cserépkályhákhoz cserépgyártás). Nem kell áram,
kevés fával kifűthető, jó hőtároló, 70 színben elérhető (a korábbi 4 szín helyett), díszes
megjelenítés. A szükséges anyagok ma – samott, fugázó anyagok, ajtók – különböző gyártóktól
egy helyen beszerezhetőek, Kecskeméten.
A méz tekintetében rossz évek vannak, időjárás, méh-betegségek, vegyszerek, nagy a
méh elhullás (az egész világon is). Amúgy Szank és térsége nagyon ideális a méz előállításhoz,
bio-méz állítható elő, miután nincs ipar, nincs szennyezés. A vaddohány és galagonya okán
sokan járnak ide a méhekkel, de akác is van meg napraforgó. A vaddohány az akác után és a
napraforgó előtt virágzik. Kaptáronként 30 kg méz volt az 1980-as években. Virágzáskor stabil
20 Co kellene, mert ha „ugrál”, nincs nektár képződés a virágszirmokban. Jelenleg kis
mennyiségbe csinálom, 10 család, korábban Szankon 130 család volt, Fólia is volt, liliomot
termeltem.
Zsándorkity Tibor
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Gy. Szabó Béla
Az elmúlt század két háborúja közötti sanyarú éveiben egy fiatal református lelkésznek
kedve támadt megmutatni alföldi szolgálati helyét egy erdélyi diáknak. Így jött Gy. Szabó Béla
először hívásra, majd miután a szanki homok elvarázsolta, éveken át vissza-visszatért a szanki
paplakba, ahol bár volt, hogy garabonciásnak vélték, de mindig befogadták, vendégül látták.
Hála illeti érte Esze Tamás és Endrédy János tiszteletes urat és családjaikat. Az 1936. és 1943.
közötti években járt a naptár akkor.
1977-ben, mondhatni emberöltőnyi idő múltán mi a Confessio c. református folyóiratból
szereztünk tudomást Gy. Szabó Béla háború előtti szanki élményeiről, s Szankhoz való
hűségéről. Majd 1980-ban megjelent a Kriterion könyvkiadó erdélyi művészeket bemutató
művészettörténeti sorozatában a Murádin Jenő által Gy. Szabó Béláról írt monográfia. Ebből
ismerkedtünk az életrajzzal, az életmű szerint is számon tartott helyszínekkel, így lett
Nagygalambfalva neve is ismerősünk. Ez a könyv ébresztett rá minket, mekkora jelentőségű
művész Gy. Szabó, aki élete végéig úgy tartotta számon a falunkat, miszerint itt érett művésszé.
1982 nyarán ért az az öröm, hogy Gy. Szabó Béla újra ellátogatott a falunkba. Ezt a
találkozást dr. Kozma Huba tanár úrnak köszönhetjük. A majsai múzeum programjainak
szervezése kapcsán felkereste Kolozsváron Béla bácsit és a kedves invitálásra akkor hangzott
el a sokszor idézett legendás mondat: „Majsára? Tudja mit: Szankra szívesen elmennék!” Ezen
a júliusi félnapos látogatáson nagy elhatározás fogalmazódott meg a lelkes és tettrekész
vendéglátókban. A gondolatot cselekvés követte és Kerényi József építész vázlata és Szálas
Péter útmutatása szerint községi összefogással – dacolva minden akadállyal, sokak leleménye,
fáradozása eredményeként - megépült Szankon a Gy. Szabó Béla Képtár. 1986. október 3.-án
nyílt meg a közösségi háznak álcázott Gy. Szabó képtár és községi könyvtár az életművet elénk
táró gazdag kiállítással, melyet Fábián Gyula közbenjárásával a Magyar Nemzeti Galéria
művészettörténésze rendezett be.
A Művész válogatása és szándéka, a Magyar Nemzeti Galéria és az örökösök: Ferenczy
Júlia festőművész, szellemi társa és az örökség mai kolozsvári gondozója, Ferenczy Miklós
református lelkész úr ajándékainak köszönhetően sok száz eredeti alkotásból válogathatunk
kiállításokat. Könyvei, fényképek, hajdani kiállítások plakátjai, személyes tárgyai s az alkotás
folyamatának eszközei: dúcok, vésők. s a nevezetes ’világjáró kisszék’ látványa
visszavarázsolja a nézőt az időben.
1988 elején Csepregi Imre azzal a halasztást nem tűrő kezdeményezéssel állt elő, hogy
készíttessünk egy emléktáblát a református parókiára, ami azt hirdesse, hogy itt járt ekkor és
ekkor Gy. Szabó Béla. A táblát Imre bácsi és néhány szanki polgár adakozásából készíttettük
el a kiskunhalasi ifjabb Szanyi Béla kőfaragó mesterrel. A tábla ünnepélyes avatására a Művész
születésnapját tűztük ki, mely időpont alkalmasnak kínálkozott arra, hogy majd évenkénti
ünnepünkké legyen (augusztus 26.).
A táblaavatás ünnepén nagy meglepetésként nevezetes vendégünk is volt: Kányádi
Sándor. Ma már Ő az egyik legismertebb magyar, de akkoriban csak az irodalombarátok tudtak
róla. Azt, hogy verset írt Gyé-nek ajánlva, tulajdonképpen egy szép metszet ihlette verset, már
akkor tudtuk, sőt, a házavató ünnepen Szathmári Katalin, akkor talán főiskolás, később az
iskolánk tanára, sőt igazgatója, előadásában meg is hallgattuk. Kicsi behajló nyárfa a kedves
vers címe. De nagy szívdobbanásokat okozott, mikor itt a születésnapi ünnepen a tábla alá állva
éppen a Vannak vidékek c. ciklus Előhang-ját hallhattuk a költőtől.
Nem elég dicsőség, hogy Gyészabó felrajzolta kicsi falunkat a magyar művészet
térképére – Kányádi Sándor ilyen becses rangra emelte! Hát létezhet annál kívánatosabb dolog,
mint szankinak lenni?!? Azóta évente hagyományos ünnepi alkalommá lett a születésnapi
emléktábla-koszorúzás.
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Gy. Szabó Béla nevét viseli az iskolánk is, s így minden szanki nebuló tanul a névadóról.
Ünnepi ruhájuk nyakkendőjét a fametszetekről jól ismert monogram díszíti. S mi mindenre
lehet példa, ürügy, alkalom a képtárba látogatni?
Falk Miklósné
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Testvérfalu -választásunk története - miért éppen Nagygalambfalva?
Látszólag kicsit távabbi a történet, a szálak Gy. Szabó Bélától erednek, általa lett
Nagygalambfalva neve is ismerősünk. 1989. december közepén jöttek a hírek a rádióban, tvben: forradalom van Temesváron! Az események gyorsan peregtek, a hír terjedt, az izgalom és
segíteni vágyás nőtt. A felhíváshoz, hogy gyűjtsünk segélyt erdélyi honfitársainknak, Szank is
lelkesen csatlakozott. Rengeteg élelmiszer gyűlt össze egyetlen hétvégén. Vállalkozók is
akadtak, akik elviszik – de hová? Csak úgy, nevesítés nélkül egy gyűjtőhelyen leadni, az nem
okos dolog, ki tudja, ki fogja azt megkapni. Jó tanáccsal igazi tanárként ismét Kozma Huba volt
az ötletadó: Kányádi Sándor szülőfalujába, Nagygalambfalvára kerüljön a segítség. Hol is van
ez a falu, elő a térképet!
Egy pótkocsis teherautó, egy kisebb jármű s néhány vitéz férfiú: Besesek Béla, Kovács
Béla, Széll Győző és a gépkocsivezető Tóth József (alias Bökönyi) s még egy sofőr, akinek
hálátlanul elfelejtettük a nevét, s aki elkerült a közelünkből régen, vitte a rakományt akkor,
amikor teljes fejetlenség, háborús helyzet volt Romániában. Egy napi és éjszakai izgalmakkal
teli út után, de baj nélkül odaértek. A református templom tornya mutatott irányt, aztán a papi
lakba kopogtatva megismerkedtek Nagy Gábor tiszteletes úrékkal és néhány falustársával. Az
akkori napokban visszaszerzett egyházi iskolaépületbe kirakodtak, szíves vendéglátás és nagy
alvás után Szilveszter estére szerencsésen, tele hírekkel, hazaértek. A szállítókat nagy elismerés
illeti. Azokban a veszélyterhes napokban ez az utazás minden túlzás nélkül hősies tett volt.
Ekkor - majd levélben később - Nagy Gábor tiszteletes úr kezdeményezte, ne szakadjon meg a
két falu közti ismeretség. Kezdjék a barátkozást a gyerekek.
A forradalmi események annyi változást azért hoztak az erdélyiek életében, hogy
utazhattak végre. Szank tehát meghívta a nagygalambfalviakat látogatóba. 1990 nyara
meghozta a galambfalvi küldöttséget. Megismerkedtünk két tanítónővel, Sándor Irénkével, az
iskolaigazgatónővel és magyar tanárral és Benedekfi Annuskával, az énektanárral, a kórus és a
tánccsoport vezetőjével, Kányádi Sándor unokahúgával. Élveztük a vendéggyerekek műsorát a
múzeum udvarán, imponáló népviseletes megjelenésük, ízes szavaik, Kányádi-versekre épülő
okos bemutatkozó előadásuk megnyert mindenkit.A 33 erdélyi gyerek bekerülve egy-egy itteni
családba, elkezdte szövögetni a testvérbarátság hálóját.
Még ezen az őszön mi is eljutottunk férjemmel Nagygalambfalvára. Napfényes langyos
délután volt. Autóval fölkerülni a templomdombra, az nem kis próbatétel, az út óriási köveivel
olyan, amire mi azt mondjuk: vízmosás… De felért a sokat próbált Wartburg s egy várfalszerű
kerítés nagy kapuja állt előttünk. Kiszállva elindultam „bé a kapun”, egy nagy udvar, s fák
mögött a parókia, de előbb még újabb kerítés is. Én köszöngetek illedelmesen, egyre nagyobb
hanggal, de csak azt hallom, vannak bent, mert zajok jönnek a házból. Már a tornácon topogok
s köszönök jó napot, hallom, egy írógép szapora kopogását, meg valami mérges csattogást.
Végre beljebb merészkedve balra a konyhában megismerem a zaj forrását: egy asszony sző!
Észrevesz, elcsendesül és bemutatkozunk. A hangokra a szobából is kilép egy férfi s férjem,
Miklós is utánam bátorkodik és üdvözöljük egymást, de én egyre csak a szövőszék felé
nézegetek. Ágnes mondja, sző, három lánya van, nekik stafírungot, de ajándéknak is, sokan
jönnek látogatók, s csak ezt tudja adni. Én meg ámuldozom, hogy milyen nagyszerű tudomány,
s milyen ügyes alkalmatosság, milyen jól jönne egy ilyen Szankon! Ne mondjam, örülnénk
neki? Ők olyan gondban vannak, mivel hálálják meg azt a nagy adományt, egy „osztovátát”
meg tudnának csináltatni itt helyben, a faluban. Én kaptam az ajánlaton. Ott éjszakáztunk, jót
beszélgettünk, reggel megnéztük a templomot és meghallgattuk Nagy Gábor tiszteletes úrtól a
település történetét, aztán elbúcsúztunk a viszontlátásig.
1991 forró nyarán mentek először a szankiak Nagygalambfalvára. Autóbuszos
kirándulás volt, s hazafelé az élmények mellett hoztak egy különleges csomagot is: jött a
szövőszék!!! Aztán kezdődött a tanakodás, ki fogja összerakni, ki fog ezen szőni? Ígéretem volt
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rá, hogy télen eljön a tiszteletesné, Ágnes asszony és hoz egy igazi szövőmestert, Kádár Irma
nénit, s tartanak egy szövőtanfolyamot a testvérfalunak. 1992. januárban aztán a szövők
érkezése lázba hozta a falunkat. Mozgalmas esemény volt, akkora forgalmunk sosem volt
korábban a házban! Nagy Gáborné Ágnes asszony, és Kádár Dénesné Irma néni hozta még a
szükséges apróbb alkatrészeket, bordákat, vetélőt, no meg a „kalácsot”, ami a felvetőfonal
motringba kötözött formájának a neve Galambfalván. Kezdődött az összeállítás, ami ácsmunka
– az még férfierő segítségével - majd a felvetés. Közben kidoboltuk, mindenki hozzon rongyot,
de legjobb, ha itt is marad, s feltépi s „gomolyákat” teker belőle. Vagyis felgombolyítja,
mondjuk mi Szankon. Megcsinálni már nem tudnám, de akkori jegyzeteimet elővéve
idejegyzek pár munkafázist, amúgy galambfalviasan: Tehát: A szövés előkészítése a motringról
való „csőröléssel” kezdődik. Ezután a „felvetés” következik a „vetőszegre”. Ezt a praktikus
segédeszközt legalkalmasabb egy garázsajtóra szerelni, hogy mindig kéznél legyen. Itt Szankon,
állandó alkalmatosság híján, asszonyi leleménnyel kihasználva a könyvtár egybenyíló termeit,
széklábak igénybevételével oldották meg. Ezzel a művelettel egy nagyjából 40 méter hosszú
motringot nyerünk. Az így felvetett fonalat „kalácsolják” – a horgolás mozdulatait jelenti a
kifejezés, de kézzel/karral. Ehhez egy fontos tanács: a kalács megkötése oda kerül, „ahol a
körösztje” van! Most a keresztet rátesszük a „ponkostorra”, s behelyezzük a „csépfákat”,
mintha stoppolnánk. Majd a keresztcsépre rászedjük a fonalat, miáltal elöl is „körösztje lesz”.
A „fogas” segít egyenletesen feltekerni a vetőszálakat. Mikor már közeledik a tekercs (kalács)
vége, levesszük a „lábítótartóról”, s rátesszük az „elülső hasajóra”. Segítségül van még néhány
feljegyzésem, pl.: a csépfákra is rá legyen kötve a kalács, hogy azok ne tudjanak kicsúszni! A
csépeket előre hozzuk, miközben a kalács végső hurkát ráakasztjuk az első keresztfára. Vagy:
a csépek új helyét megmutatja a kötés, rákötéssel biztosítjuk ugyanis a csépeket. Ez a kötés
mindig a fa alatt kell legyen.
Aztán ezután következik a „fogdosás”, a bordába szedés, ami mindig a minta függvénye is. Ők
vékonyabb pamut felvetővel dolgoztak, mert jobbára vásznat szőttek – meg ehhez lehetett
hozzájutni Keresztúron…
Hát ennyi az egész, ez két gyakorlott asszonynak 1-2 órai munka, ami a bő negyven
méternyi szövetre való alapfonál felvetését illeti. A „bordába fogás” már nagy figyelmet és
némi számolási műveletet is igénylő magányos, hosszabb feladat. S aztán mennyi hibalehetőség
adódhat még munka közben, aminek a kijavítására persze a megfelelő fortélyokat is tudni kell!
Ajaj, nem kis tudomány ez! A „nyüstölést” pedig még ki is felejtettem…
Serénynek kellett lennünk, Irma néni diktálta a tempót. Reggeltől estig ment a munka,
mintadarabokat készítettek, közben mi szájtátva hallgattuk jóízű beszédüket, későn este csak
aludni értünk haza. Irma nénit Seres Matild néni fogadta be, Ágnes nálunk lakott. Nem állítom,
hogy mindent megtanultunk, de fogalmat alkottunk legalább a kellékekről és a munkamenetről.
Össze volt állítva és „fel volt vetve” a szövőszék, vagy ahogyan Ők mondták: osztováta, volt
több kosárnyi rongygombolyag, de hát hol voltunk még a fortélyok ismeretétől?! Arra várni
kellett jövő télig. A szövés téli munka, amikor a mezőn nincs tennivaló, akkor művelik a
tétlenséget nem ismerő asszonyok.
Nyaranként megindultak a családlátogatások is. A szankiak felfedezték Erdélyt, s
viszonzásul megmutatták a hazai nevezetességeket. 1993. februárban megint a szövőszék
csattogásától lett hangos a könyvtár. Megérkezett a két nagygalambfalvi – testvérfalunkból való
– nővér: Kádárné Irma a nénjét hozta magával, Feleki Domokosnét, Juli nénit. Nem voltak
annyival idősebbek nálam, hogy a koruk alapján járt volna ez a megszólítás, de valahogy olyan
tekintély áradt belőlük, amivel ezt kiérdemelték. A tudományukat bámultuk, az biztos.
Jegyzettel a kézben rajzoltam-írtam a bűvös munkafolyamat minden részletét, Tölcséry Böbe,
Csuka Jolán, Horváthné Ibolya és Fekete Inci tanárok is jöttek tanulni, okosodtunk lassacskán.
Délutánonként középiskolás lányok is beleültek a szövőszékbe, hamar ment a rongyszövés,
gyakorolták. Megszőttük a nyolcadikosok ballagó tarisznyáit például, de színes
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rongytarisznyával sokan baktattunk akkoriban Szank utcáin. A legjobb talán mégis a
beszélgetés volt, meg a hallgatás. Hallgattuk az ízes erdélyi nyelvet, s azon kaptuk magunkat,
hogy már átveszünk hangsúlyokat. Mondanom sem kell, most is akadt vendéglátója a két
asszonynak, Kovácsékhoz kerültek. Böbe és lányai, Zsuzsa és Kati, akikről tudott volt jóttévő
természetük, nagylelkű házigazdáknak bizonyultak, a barátságok tartanak ma is!
Nehéz elhinni, de szövőszékünkön a negyedik felvetést már magunk végeztük! Olyan
mesterekből állt a csapat, mint Tölcséryné Böbe, Csuka Jolika, Potharnné Fekete Inci és
jómagam. Böbe valóban tud szőni, édesanyjától tanulhatta, Joli is tanulta valahol, Inci tanította,
én meg okos jegyzeteim birtokában nagy önbizalommal, nekiláttunk és megcsináltuk!!! Azt
azért be kell vallanom, nem lettünk takácsfalu, bár néhány évig gyakorlati órán jöttek a nebulók,
s próbálgatták a mesterséget, de szakadt a szál és kevés volt a türelem… Ha belegondolunk már
egy emberöltőnyi idő van a barátságunk mögött! „…az idő hogy lejár!”.
A rendszerváltás utáni első képviselői ciklus alatt történt a hivatalos szándéknyilatkozat
aláírása. Emlékeim szerint egyszer egy szanki képviselői delegációval, Bánffyhunyadon,
Kolozsváron át mentünk Nagygalambfalvára. Akkor voltunk Bögözben is. Zaka Lászlót, akkori
polgármesterünket hívtam segítőül s egyeznek az emlékeink, az időpont pedig 1992 tavasza.
Azért mentünk Bögözbe, ahol akkor kilenc falu, köztük Nagygalambfalva hivatala is volt, hogy
Vinczellér Árpád kerületi polgármester tudomására hozzuk Nagygalambfalva és Szank
testvértelepülési szándékát. Nagy Gábor tiszteletes úr volt a kísérőnk, Zaka László, Besesek
Béla, Mucsi László és Falk Miklósné, mint képviselők és Kovács Béláné Klárika voltunk a
delegáció. Ekkor, írta alá a két polgármester a szándéknyilatkozatot, a megvalósulás meg azóta
is töretlen.
Számtalan esemény zajlik évente, amiről a nyilvánosság nem is mindig szerez tudomást.
Én itt a jópár éve lejegyzett Gy. Szabó Bélával kapcsolatos emlékeim és a múzeumban töltött
éveim eseményei alapján azokat a közösségi alkalmakat szedtem össze, amiknek
közreműködője voltam. De hát ez csak töredéke a településeink által megélt történéseknek.
Látogatások felidézésére némi támpontot adhatnak a múzeum vendégkönyvei és fellapozhatóak
a Kisbíró c. lapunk régi számai is. Nevezetes alkalmak, falunapok, táborozások, disznótorok
voltak, vannak bőven. Sok családnak van „összejáró” barátsága. s bőven vannak emlékek,
biztosan fényképek és videófelvételek is. Írhatnának sokan történeteket utazásról,
vendégfogadásról.
Mindannyiunknak vannak szívderítő, de sajnos szívszorító tapasztalatai is. Jó példa erre
200.-ben, a millecentenárium zászlóavató ünnepségén Provics István nagygalambfalvi
fényképeiből rendezett kiállítás a szanki sportcsarnokban. Vagy a Marosi-nővérek, Irma- és Juli
néni keserves úti kalandja. (Lásd: Kisbíró 1993. márc. 4.-2.old.) Kellemes mesélő esték
lehetnének ezekből a könyvtárban. Valószínűen 1996-ban egy galambfalvi pedagógusdelegáció volt a vendégünk. Én a képtárban és Ópusztaszeren voltam együtt velük.
Nagy élményem volt, amikor 1996-ban szanki delegáció tagjaként részt vehettem a
nagygalambfalvi iskola fennállásának 430 éves ünnepén. Az iskola napját Kányádi Sándor
születésnapja jelenti, ezért a május 10.-e körüli hét végén tartják. Sok-sok elszármazott
galambfalvi jött ekkor haza s az ünnepség után egy végeláthatatlan terített asztalnál örültek
egymásnak. Kányádi Sándor volt a díszvendég, a tőle megszokott közvetlenséggel emlékezett
és fürdött az otthoniak szeretetében. Akkor volt módom felkérni arra, hogy nyissa majd meg
ősszel a képzőművészeti táborok terméséből rendezendő kiállításunkat a képtárban. Megtette.
És eljött a szankiakhoz – kiváltképp a szanki gyerekekhez – többször is. A szeretetünkön kívül
csak azzal fejezhettük ki hálánkat, hogy Szank díszpolgárrá választotta a költőt. Minden
bizonnyal minden időkre legméltóbb díszpolgárává. És a falunknak megtiszteltetés, hogy
Kányádi Sándor elfogadta ezt a címet.
Érdemes elgondolkodni azon, vajon melyikünk nyert többet ezen a barátságon? Az
erdélyiek vagy a kiskunságiak? Egy biztos: ha magunkba nézünk, szerénységre intő okokat
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bőven találunk. És nemcsak a településeink korának alapján! Sajnos, de természetes, hogy a
barátság-alapító „falus feleink” közül már egyre többen nincsenek közöttünk, a
temetőlátogatások is programmá lettek. De hisz ez az élet rendje, így íródik a történelem. Én
pedig szerencsés vagyok, hogy szankivá lehettem! S bár szülő- és felnevelő városomat,
Miskolcot és a vadregényes Bükköt nem feledhetem, de életem kétharmadát már itt éltem, s
remélem, végleg itt is maradok a „homokvilág”-ban.
Szankon, 2020 februárjában írtam újra emlékezet-frissítőnek és kedvcsinálónak szánva
az általam megélt részleteket, amihez netán kiigazítást, s főleg bővítést remélek!
Falk Miklósné
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Szanki kézműves konyakmeggy
A konyakmeggy készítés 2013 szeptemberében kezdődött Szankon, az Ízek Házában.
Abban az időben valami olyan munkát kerestem, amivel nőként is megbirkózhatom, ekkor
keresett fel Patkós Zsolt polgármester a konyakmeggy gyártásához alkalmas, mini csoki üzem
nyitásának tervével. Szank Községi Önkormányzat gondolata az volt, hogy Szankon a Méz és
Meggyfesztiválhoz kapcsolódva, a meggyet, mint helyi terméket és a konyakmeggy készítést
is bemutassa a látványüzem a településre látogatók számára.
A konyakmeggy-készítés hagyománya Kiskunmajsához kapcsolódik, ahol 30 éven
keresztül gyártották ezt a terméket. A kiskunmajsai üzem bezárásával a felszámolásra került
eszközökből sikerült felvásárolni egy pár dolgot, a legtöbb eszközből azonban teljesen újakat
kellett beszerezni, gondolok itt a csokoládémelegítőre, hogy megfeleljenek az aktuális
élelmiszergyártási technológiának, előírásoknak. Az üzem a korábban felszámolásra került
kiskunmajsai üzem féltve őrzött, negyvenéves receptúráját használja kisebb módosításokkal,
de továbbra is minden folyamat kézzel készül.
A meggyet Kiskunmajsán teszik el, mivel az alkohol elszámoltatása miatt az üzemben
dolgozók nem készíthetik el. A korábban alkoholba áztatott meggyet cukrászati keményítő
anyaggal, fondannal vonjuk be, amit előzetesen, vízgőz fölött, 70 Celsius fokos hőmérsékletűre
hevítettünk. Az így elkészült, fehér színű félkész terméket tálcára helyezzük, és hűlni hagyjuk.
Kihűlés után étcsokoládéból talpacskákat készítünk a desszertnek, majd a csokitalp száradása
után a meleg csokifürdőbe helyezzük. Az étcsokoládé kakaótartalma 50-60% között kell, hogy
legyen, mert a hevítés, és visszahűtés hatására csak így marad majd ropogós a késztermék. A
megfelelő hőmérséklet a siker kulcsa, nagyon fontos az a mindössze néhány perc, amíg jól
formázható a csokimáz. Nincs idő pepecselni, hiszen 4-5 perc alatt annyit hűl a csokoládé, hogy
azután már lehetetlen a bonbon alakját kialakítani a hagyományos, kézi módszerrel. A gépi
készítésű és a kézműves konyakmeggy között szemmel látható a különbség, hiszen minden
kézműves konyakmeggyet egy egyedi, aprócska “díszítés” különböztet meg a többitől. Ez a
díszítés egy csavaros, kis “farkinca”, mely a golyó tetejére kerül a csokiból. Ennek a
csokicsúcsnak a megformálása nagy kézügyességet, gyakorlatot igényel. A gépi gyártású
konyakmeggytől nemcsak a formájában és csokoládéfal vastagságában, hanem beltartalmi
értékében is különbözik a termék, hiszen jóval nagyobb meggyszemeket helyeznek bele, így az
alkohol mennyisége és a gyümölcshús tömege is növeli az értékét. Egy Szankon készített
konyakmeggy tömege a 30 grammot is eléri.
Az elkészült konyakmeggy tálcára kerül, két-három hetet pihen, ez idő alatt a meggyben
lévő alkohol feloldja a fondant, és a bonbon belseje folyékonnyá válik. A késztermékre kézzel
sztaniolpapírt hajtogatunk, majd a golyókat drazsírozó üstben megforgatjuk. Az üstben
csillagfürt babszemek simítják rá a felületre a vékony aranyszínű papírt. Végül
különböző, feliratos papírdobozokba, díszdobozokba kerülnek a különleges desszertek.
Az alapanyagokat egy Solti nagykereskedés szállítja, amely élelmiszereket és
édességipari alapanyagokat forgalmaz. Kezdetben csak étcsokoládéból készítettük a konyakos
meggyet, aztán két év múlva már fehér belga csokoládéból is. Napjainkban öt féle csokoládé
alapanyagot használunk fel, az étcsokoládé és fehér csokoládé mellett narancsos, epres és rubycsokoládéból is készítünk konyakos meggyet.
Az üzemben mindösszesen 2-3 fő dolgozik, akik naponta 2500-3000 darab bonbont
tudnak elkészíteni, Anyák-napja után van egy kis leállás, ám karácsony előtt, az ünnepi
időszakban már nehezen tudjuk kielégíteni a megnövekedett igényeket.
A terméket a nagykereskedők az ország több pontjántra viszik, Budapesten az első
felvásárlónk a Csokoládé Múzeum volt, amely egyben a legnagyobb felvásárlónk is. De a
Szankra látogatók az Ízek Házában is megvásárolhatják a konyakmeggyet, ahol videón és
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ablakon keresztül meg is tekinthetik a gyártás folyamatait és megkóstolhatják az elkészített
terméket, mely 2017-ben a Bács-Kiskun Megyei Értéktár listájára is felkerült.
Szeretnénk, ha a kézműves konyakmeggy-készítés hagyományát még sokáig tudnánk
folytatni és ezzel Szank hírnevét is öregbíteni. Szeretettel várunk minden Szankra látogatót!

Ritzelné Orbán Mária
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Szankról jövök, ez mindennek az alapja
Honnan jövök? Szankról, persze, ezt mindig egyértelműnek gondoltam, már az első
könyvem, a Pontozó fülszövegére sem Kiskunmajsát írtam, mint születési helyet, hanem
Szankot, gondoltam, ez a kegyes füllentés belefér, hiszen a szülőotthonból pár nap után
hazajöttünk a Zsigmondy utcába, előbb vagyok szanki, mint bármi más. Ez aztán így is maradt,
így viszik tovább a kiséletrajzok, jelenjenek meg bármilyen felületen, gondoltam, ez rögzüljön,
függetlenül attól, hol élek éppen, Szegeden vagy Szentendrén.
Ha az irodalom és a szülőfalum kapcsolatáról gondolkodom, nehéz dolgom van, már
ami az általánosságokat illeti. A képzőművészettel egyértelműbb a viszony, elég csak Gy.
Szabó Béla nevét említeni, vagy a később táborokban itt tevékenykedő művészeket, vagy
Radvánszki Tibi bácsit, aki saját alkotásai mellett a legendás rajszakkörökkel azt hiszem
generációk kreatív energiáit csatornázta a képzőművészet felé – nekem is rengeteget jelentettek
a rajzteremben átrajzolt, zenehallgatós csütörtök délutánok. Néprajzi-történeti munkák,
tanulmányok születtek Szankról, gyűjtöttem jó pár újságcikket is, a századelőn élt itt állítólag
még Petőfi-rokon is, híres budapesti kártyás szélhámos, egykori betyár, de mindennek csak az
egykorú sajtóban van nyoma, irodalmár, ha járt is errefelé, órák, napok után továbbállt, s
különösebben nem foglalkozott a tájjal, a faluval, az emberekkel. Tollforgatót pedig nem
termett a vidék.
Ha pedig nem általánosságban, hanem a magam nevében próbálok szólni, akkor
egyrészt egyszerű a dolog, mert a falu, az itt töltött gyermek- és kamaszkor kitörölhetetlen.
Belémivódott, rajtam van, mint valami láthatatlan tetoválás, s átfon mindent, amit írok, léptennyomon kibukik, témát, hátteret ad sok írásomnak, ezt sosem tagadtam, és egyébként is
letagadhatatlan, bevallott, tudott dolog, s már alighanem így is marad. Ha dombra gondolok, az
mindig a lődomb vagy a Farkas-domb lesz, ha tóra, halastavakat látok (meg vízzel telt
válykosgödröket), a mező, a rét, a pusztaság, a templom, az iskola, a bolt, a kocsma, a park:
bennem mindennek az ősképe itt van valahol Szankon, igaz, már olyan formákban, amik nem
láthatók többé.
Amennyire vissza tudom idézni, mindig szerettem az irodalom tantárgyat, és jó szívvel
gondolok Molnár Mária nénire és az óráira, s rá mint nyitott, nagy tudású, felkészült és
mindenekelőtt tájékozódó-olvasó tanárra emlékszem, aki nem átallotta még el is olvasni
mindazokat a grafomán agymenéseket, amiket általános iskolás kiskamaszként mutogattam
neki.
Eddig három könyvem jelent meg, ezek verseskötetek, 2021 májusában jelenik meg az
első novelláskönyvem. Az első borítóján Gy. Szabó Béla Szikes című pasztellképe látható.
Szankról jövök, ez mindennek az alapja. Hogy mihez kezdek vele, az még a jövő zenéje.
Igyekszem, mindössze ezt tudom ígérni.
Pál Sándor Attila
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A Szanki horgászat múltja, jelene, jövője
1973 óta Szankon élek. Gyermekkorom óta hobbim a horgászat, első horgász
felszerelésem – ami akkoriban minden gyereknek – bambusznád, damil, libatollból készült
úszó, gombostűből görbített horog volt. Ezt a felszerelést a „Frittmann gödörnél„ próbálgattam,
ahogy a többi gyerek is. Ezért egyébként hálás vagyok azóta is, hogy soha nem mondták
Frittmann Gergő bácsiék, hogy oda ne menjünk. A korábbi halakban gazdag időkről csak
történeteket hallottam, hogy a falu körül mindenütt víz állt, minden gödörben hal volt, varsával,
tapogatóval, vasvillával fogták a szebbnél szebb halakat…
Nekünk a Dongér és mellette a „Fürdő”, a volt téglagyár mellett ásott tó maradt, ahol
tanulgattunk halat fogni, emelőhálóval, pecabottal, és ha kicsi volt a víz, kézzel is az iszapban.
Ott láttam először csík halat, csukát, sőt angolnát is. A horgásztavakról akkor még csak
hallottam, de nyilván némi tájékozatlanság miatt is, arról csak annyit tudtunk, hogy oda nem
szabad menni, mert elzavarnak!
Később már felnőtt koromban beléptem az Olajbányász Horgászegyesületbe, és volt
szerencsém horgászni az akkoriban a környékben páratlan egyesületi tavakon is. Az egyesület
idősebb nálam, 1972 óta létezik. A régi tőzegbánya területén létrejött tavakon horgászó TSZ –
ben és Olajiparban dolgozók előbb külön egyesületben horgásztak, később a két egyesületből
egy maradt, az Olajbányász HE. Akkoriban 170 fő körül volt a taglétszám, rendszeres
rendezvényekkel és a közös munka sikerével együtt tudott maradni a közösség. Egyértelművé
vált, hogy erre a kikapcsolódási formára a sok hétköznapi munka mellett is igény van.
Messziről jártak ide horgászok a szép csukák, amúrok és a gyönyörű tökleveles
tavirózsás, vadregényes horgászvizek miatt. Sajnos ez a szép korszak a privatizációval hamar
véget ért, elvették az egyesülettől a horgásztavakat, az új „gazdák” hagyták az enyészetnek és
visszavette a nád és a vadak. Ma már csak az idősebb horgászok – akik egyesületünk „kemény
magját” alkotják – emlékeznek vissza, ha találkoznak: „Micsoda vizek voltak! Mennyi szép
halat fogtunk!”
De 2010-ben, Szakács József elnöksége idején, az önkormányzat segítségével EU-s
pályázat keretében sikerült létrehozni a Szanki Horgászó és Pihenőparkot, területén van egy
1,6 hektáros horgásztó, horgásztanyával. Mára Szank egyik büszkesége lett, újra messze földről
jönnek hozzánk horgászni és pihenni vágyók. Közel 120 felnőtt, és több mint 30 gyerek horgász
tartozik egyesületünkhöz. Közösen óvjuk, szépítjük kincsünket. Sokan támogatják munkánkat,
lehetőségeik szerint adó 1% és egyéb formában.
2015-ben történt egy tragédia, amikor egyesületünk elveszítette Tápai Attilát, az akkori
elnököt, akinek lendületes, önzetlen munkája megalapozta a mostani hírnevünket, sikereinket.
2015-től választott a tagság az egyesület elnökének. Azóta az egyesület vezetőségével és a
tagság segítségével ellenszolgáltatás nélkül végzem munkámat. Az egyesület vezetőségét id.
Provics István, Erdős Tibor, Süli Csontos Zoltán, id. Marton Péter, Abonyi Zsolt és Bugacról
Latki József alkotják. A tó és a halak egészségére Szikora Balázs felügyel. A környezet
szépségét id. Sipos Ernőnek köszönhetjük, a fűnyírás nagy részét ő végzi. Szervezett társadalmi
munkanapokon szinte az összes horgász kiveszi a részét a közösségi munkából. Feleségem és
három leányom is besegít alkalmanként, ha több dolgos kézre van szükség. Állandó
munkahelyem a Zsanai Földgáztároló. Szabadidőmben tudok a közösséggel foglalkozni. Az
egyesülettel sokat dolgozunk, horgászunk, ünnepelünk, elveszített sporttársainkról is
megemlékezünk.
Fontosnak tartottuk a kezdetektől előző elnökünkkel, Attilával is, hogy senkiben ne
merülhessen fel, hogy innen „elzavarnak”. Rendszeresen fogadunk iskolai osztályokat,
gyermek csoportokat. Kölcsön botot adunk a gyerekek kezébe, halat fogatunk velük. Minden
évben rendezünk gyermekeknek ingyenesen horgászversenyt. Felnőtt, helyi illetve megyei
horgászversenyeink is rendszeresek. Többször volt nálunk az Állati Jó Nap, Civil Nap,
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osztálytalálkozó, vőfélytalálkozó, szülinap, legénybúcsú… Ekkor sült, főtt a hal, vagy az egyéb
finomságok. 100 fő tud az épület oltalmában étkezni. A létesítmény költségeit egy 7 kw
kapacitású napelem rendszer csökkenti.
Mára kinőttük a tavat és a bővítés lehetőségeit keressük. A Szanki Tó és Szank község
is megújul, fejlődik, mert azt akarjuk… Minden jó embert szeretettel várunk és szívesen
vendégül látunk!
Slezák Gábor
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Grafikus család
Amióta az eszemet tudom, mindig rajzoltam, alkottam valamit. Ösztönösen így
vezettem le a bennem tomboló hatalmas feszültségeket. Fogalmam sincs, hogy mi lett volna
velem, ha nincs ez az őseimtől örökölt tehetség... A beszéd soha nem ment nekem igazán,
sokszor ráfizettem a szótlanságomra. Akik igazán ismernek, azok tudják, hogy rajzban fejeztem
ki az érzéseimet és gondolataimat. Ezért sincs önálló kiállításom, mert a lelkem mélyén
feldolgozott érzések úgy érzem, hogy nem tartoznak másokra. Ettől függetlenül bizonyos
képeim sok kiállításon szerepeltek, egészen gyerekkoromtól kezdve.
A Móra Ferenc Gimnáziumba járva sokat köszönhettem Rosta Ferenc rajztanáromnak,
aki mindig támogatott az alkotásban és a kiállításokon való részvételben. A Félegyházi újság is
készített fotós cikket velem, mint kiemelkedő rajztehetségű diák.
Érettségi után évekig Kecskeméten, egy mára világhírű animációs stúdióban dolgoztam,
ami ebben az évben ünnepli az 50. évét. A mai napig Mikulás Ferenc vezeti ezt a rajzfilmstúdiót,
ahol körülbelül 500 jelentkezőből 6 főt vettek fel, köztünk engem is. Kb. másfél évig tanultuk
a szakmát, a vizsgamunkánk pedig egy önálló rajzfilm elkészítése volt. Egy saját történetet
kellett megvalósítani, melynek a tervezője, rendezője és rajzolója is mi magunk voltunk. Egy
másodperc alatt 24 képkocka futott le, tehát egy rajzfilm több ezer rajzot tartalmazott. Nagyon
kellett figyelnünk a kamera és fénybeállításokra is és hogy a szájmozgást a hanggal
összeillesszük. Akkoriban még manuálisan folyt a munka, minden egyes mozdulatot különkülön meg kellett rajzolni papíron. Ma ez számítógéppel sokkal gyorsabb. Ezután a Magyar
Népmesékből jó pár részt én készítettem el, ami 2020 őszén hungarikum lett. Itt a stúdióban
sok érdekes és országos hírű emberrel találkozhattam, majd külföldi produkciókban is
dolgozhattam rajzolóként.. Akkoriban kezdtem el fotózni is egy analóg géppel.
Egy saját családért bármit elcseréltem volna, így a karrier helyett született két szép
gyerekem, akik szintén grafikus őstehetségek. Volt idő, amikor a családi nehézségek miatt nem
volt időm alkotni, sokszor még aludni sem, így bennem maradt a feszültség, amit finoman
szólva kibeszéltem magamból. Szívből tudom ajánlani minden bajra az alkotás örömét, a
robbanás veszély ellen. Jelenleg folyamatosan alkotunk mindhárman. Egyedi megrendeléseim
is vannak, grafikák, festések, fa tárgyakra való égetések pirográf technikával, szobákgyerekszobák kifestése bármilyen egyedi mintával és motívummal.
Kerámiakészítő végzettségem is van, a nyári alkotótáborokban pedig sokféle
technikával ismerkedtem meg. Például rekeszzománc, tűzzománc készítéssel, nemezeléssel,
szövéssel, gyöngyszövéssel, fonással, kötéssel, horgolással, batikolással, pólófestéssel,
bábkészítéssel, gyöngyszövéses állatok készítésével, kosárfonással, rézkarc készítéssel,
linómetszetek készítésével, korongozással és szitanyomat készítéssel. 8 éves koromból van az
első verses füzetem, persze rajzoltam is hozzá és könyvterveim is voltak mindig, már
illusztrációkat is készítettem, de ezek félbe maradtak időhiány miatt. Jelenleg viszont beszélni
tanulok, jobban mondva tanítanak.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha elülnek bennem a viharok, mert kibeszélhetem
magamból, akkor ugyan fogok-e majd tudni teljes lelkemből rajzolni. Mostanában jöttem rá,
hogy a nehézségek leküzdéséhez egy bizonyos idő kell, a lehetetlenhez viszont csak egy
kicsivel több.
Dékány Izabella
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Családunk már több generáció óta jeleskedik különböző művészeti ágakban. Az egyik
dédpapám a fafaragáshoz értett nagyon, a másik kiemelkedő kosárfonó és jártékkészítő volt.
Mindkét mamám rendkívül ügyes volt fiatalon a kézimunkázás terén. Az egyik papám saját
fotólabort rendezett be az otthonában és sok megrendelése volt, még ma is emlegetik a jól
elkapott pillanatok miatt. Anyukám a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban dolgozott, így
születésemtől kezdve jelen volt a művészet a mindennapokban. Sokat rajzoltunk, festettünk,
agyagoztunk, barkácsoltunk. Sűrűn mentünk Kecskemétre különböző kézműves
foglalkozásokra. Az óvodában is felfigyeltek a jól sikerült alkotásaimra. Az általános iskola
alatt versmondó- és rajzversenyen is részt vettem, ahol tovább jutottam a megyei fordulóra is.
Kiskunfélegyházára jártam gimnáziumba, ahol rajzszakkörös voltam. Nagy hangsúlyt
fektettek a művészeti oktatásra és mivel a művészet irányába szerettem volna továbbtanulni,
ezért értelemszerű volt, hogy a választott érettségi tárgyam a művészettörténet lesz. A
gimnázium alatt egy egyéves webdesigner képzést is elvégeztem, valamint diákmunkában egy
fényképészetnél is dolgoztam. Az érettségi után Kecskeméten a Katedra művészeti iskolában
folytattam a tanulmányaimat grafika szakon. Itt a projektjeimet úgy alakítottam, hogy az
elkészült grafikákat a jövőben is fel tudjam használni.
A két év alatt nagyon sok technikát kipróbáltunk, például a rézkarcot, a stencilezést, a
szitanyomást, a szénrajz különböző technikáit. Festettünk aquarellel, akrillal (fára is),
különböző grafitrajz technikákat is megtanultunk, kollázsokat készítettünk. Kedvenc technikám
az olajfestés és a grafitrajz. Legközelebb hozzám a hiperrealisztikus alkotás áll, szeretek a
maximumra törekedni és precíz munkát végezni. Digitális grafika óráink is voltak, ahol
autóbusz jellegrajzokat, bélyegeket, csomagolást, könyvet, épületrajzokat és sok más érdekes
dolgot készítettem. Belekóstolhattunk abba is, hogy milyen egy rajzfilmstúdióban
háttérfestőként dolgozni. A Katedrában töltött évek alatt négy kiállításon is szerepeltek
műveim, köztük a szabadiskola évvégi kiállításán is látható volt egy munkám, ami egy egyedi
lámpabúra volt.
Vizsgamunkámnak egy elképzelt alapítvány arculatát választottam. Ez egy nagyon
összetett projekt volt, sok különböző részből állt. A logó megtervezésén át a havonta megjelenő
kiadványokra, a kiállítási plakátokra, a reklám pólókra, az épület designjára is figyelni kellett.
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Az elkészült pólóterv, ami egy Ikarus 395-ös buszt ábrázol, megvalósításra került végül és
többen is rendeltek belőle. Készítettem matricákat, kulcstartókat is, amire a mai napig is van
igény és jönnek a rendelések rá.
Hosszútávú célom az volt, hogy a Volánbusznál dolgozhassak, mint grafikus, de ez
akkor túl nagy álomnak tűnt. Végül frissen végzett grafikusként a koronavírus járvány közepén,
2 hónap reménytelen munkakeresés után, hihetetlen volt, hogy alig pár nap leforgása alatt az
ország egyik legnagyobb cégénél kaptam munkát, mint grafikus, a Volánbusz Zrt-nél. Itt főleg
utastájékoztatási hirdetmények, térképek, menetrendek szerkesztésével és honlapszerkesztéssel
foglalkozom. Járunk állomás felmérésekre is, amihez az új grafikákat is mi készítjük el. A
főállás mellett mindig van valami megrendelés egyedi pólóra, logókra, matricákra, már
különjáratos buszhoz is kértek táblát, oldalmatricát. Portré megrendelések is érkeznek
folyamatosan, digitális és manuális kéréssel is. A kisvasút közelében nőttem fel és bár
akkoriban féltem a mozdonyoktól, most szívesen fotózom őket különböző témákkal és
grafikákat is készítek róluk. Itt a Kiskunságon is van egy vasútfotós csoport, afféle baráti
társaság, ami kapcsolatban áll a Kisvasúti alapítvánnyal is.
Lassan 10 éve foglalkozom fotózással, elsőnek hobbi volt, de mára kisebb-nagyobb
megrendeléseim is vannak. Kértek már fel több osztály tablófozózására is, ahol az utómunkákat
is én végeztem. Mostanában kértek fel kutyák fotózására is és jelenleg egy kutyatenyésztő
logóját és honlapját tervezem. Járok fotózni Ikarus találkozókra is, ahol sok ritka járművel lehet
találkozni, például a világ egyetlen gyári röpképes Li-2-es repülője is szerepelni szokott, ami
magyar tulajdon. A közlekedésfotózás miatt, külön instagram oldalt is vezetek, ahol különböző
járművekről vannak fent fotóim. Főleg a régebbi Ikarusok örvendenek több ezres nézettségnek.
A fotótémák közül több kedvencem is van, de legközelebb hozzám a “Járművek a
természetben” téma és az állatok fotózása áll. Szeretek még épületeket és hangulatos
utcaképeket is fotózni, valamint sűrűn járok ki a Ferihegyi Cargo dombra repülőgépeket
fotózni.
Kiskorom óta érdekelnek a régi dolgok. Jelenleg főleg volánbuszos és MÁV-os
relikviákat gyűjtök, mindenféle régi jegyet, bérletet, szórólapot, táblát, ikarus logót.
Farkas Eliz
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Szankiak két keréken
Szankon mindig is volt motoros élet és lesz is. Saját gondolataimat sorokba öntve
próbálom meg, a kétkerekű motorizált életérzést elmondani. Amikor a közelébe kerülsz a
motorodnak és megcsap a tankból kipárolgó benzingőz összetéveszthetetlen szaga, hatalmába
kerít az érzés. Míg öltözködik az ember, már várja mikor csattan a csizma, majd a sisak csattja.
Már csak az indítás és nyeregbe! Innen már olyan világ nyílik meg, amelyben csak a gondtalan,
stresszmentes szórakozás létezik. Ez nem csak egy hobbi, valóban Életérzés!
A helyi motoros történelemben sok ember részt vett régről mostanáig! Generációk
váltották egymást, az egynyári motorosoktól a fanatikusokig. Van, aki kövesutakat rója. Van,
aki a földet „túrja” motorjával, de nálunk mindenki egyenlő. Volt már Szankon Kócsó József
szervezésében street fighter show a főutcán, ahol kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek
egymás lábát taposva, lélegzet visszafolytva figyelték milyen elképesztő mutatványokat
végeztek a Demény testvérek és Szabó Ákos. 2009-ben meg volt az első terepmotoros találkozó
Pélyi Andrásék segítségével.
A nagy változás ideje 2020.06.30-án jött el. Bejegyzésre került hivatalosan a Szanki
Motor Sport Egyesület (SZMSE) 14 alapító taggal. Az egyesület célja nem más, mint a régióban
élő motorosok hobbijának zavartalan űzése, mellyel próbáljuk az illegális erdei motorozást is
csillapítani. Elkötelezettek vagyunk a természetvédelem és a szabálykövető magatartás
betartatatása iránt.
Az alapítást követően 2020. július 31-től Szank Községi Önkormányzat átadta az egykor
rekultivált szeméttelepből kialakított off-road pályát 10 éves bérletbe az egyesület részére.
Társadalmi összefogással, helyi vállalkozások támogatásával sok energiát és pénzt fektettünk a
pálya átalakításába, további fejlesztésébe.
Első nagyobb rendezvényünk 2020. szeptemberében egy Enduró Találkozó volt, ahova
az ország szinte minden pontjáról, több, mint száz terepmotoros résztvevő érkezett, ugyanis a
terepmotorosok részére sajnos kevés pálya áll rendelkezésre. A találkozó ügyességi
vetélkedőkkel, bográcsos ebéddel, motoros felvonulással telt, majd tábortűz gyújtással zárult.
A jövőben a pálya további fejlesztése, vagyoni biztonságának megóvása és a hivatalos,
akár országos motoros rendezvények szervezése a cél.
Zádori József
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Mentorok
Azt hiszem, én igazán szankinak érezhetem magam, itt születtem, édesanyám döntése
volt a születésem helyének kiválasztása. Amikor már közeledett az érkezésem, bement
Kiskunmajsára a Szülőotthonba, ott szétnézett, sarkon fordult és hazajött Szankra. Így a falu
egyik legrégebbi házában, a méltán köztiszteletben álló Békássy Szabolcs doktor úr és a falusi
bábaasszony segített engem erre a világra. Azóta itthon vagyok Szankon! Ez a kis ház, a
szülőházam azóta is az én egyik otthonom.
A szanki óvodából, általános iskolából sok kedves és szép emléket őrzök. Ezekkel a
gyerekkori élményekkel, őszinte, tiszta emberi kapcsolatokkal indult az én ragaszkodásom,
kötődésem ehhez a faluhoz. Gimnáziumba Kiskunmajsára jártam, utána a szegedi József Attila
Tudományegyetem Állami és Jogtudományi Karán végeztem tanulmányaimat. Első
munkahelyem Kiskunhalason volt, onnan 3 év után Szankra kerültem és szövetkezeti
jogtanácsos lettem az Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezetben. Férjemet, Rékasi Lászlót
Kiskunhalason ismertem meg, ott kötöttünk házasságot.
Mit hoz az élet? Rövid idő múltával a vállalkozásunkkal, munkatársainkkal együtt
egyszer csak Szankon találtuk magunkat. Ez a hatalmas, szerencsés változás 1987-ben történt.
Munkatársainkkal együtt, - akik közé sok szanki és környékbeli dolgozó került -, építgettük
lassan vállalkozásukat. Úgy látjuk, hogy akik hozzánk jöttek dolgozni, szankiakká váltak,
részesei lettek az itteni életnek, a helyi közösség pedig befogadta őket. A körülmények
változásával működési formánkat az átalány-elszámolási részleget átalakítottuk, így jött létre a
Tooltechnik Szerszám és Készülékgyártó Kft. A fiatalokkal való törődés jegyében a vállalkozás
akkreditált képzőhelyként is működik, folyamatosan tanulnak nálunk fiatalok, akik közül
többen tanulmányaik befejezésével nálunk dolgoznak.
Folyamatos, kitartó munkával igyekszünk fejleszteni a vállalkozást, új beruházásokat
megvalósítani, munkahelyeket teremteni. Azt szeretnénk, hogy biztonságos és kényelmes
munkakörnyezetben dolgozhassanak itt az emberek. Igényeseknek kell lennünk, hiszen a
szankiak is híresek arról, mennyire szeretik a szép, rendben tartott gondozott környezetet.
Lehetőségeink keretei között örömmel és rendszeresen veszünk részt a település
rendezvényeiben, közösségi életében és támogatjuk is azokat. A falu korábbi mongóliai
kapcsolatára építve sikerült rendezvénysorozattá tenni a Mongol Holdújév-köszöntő
ünnepséget. Sajnos ez a hagyományos esemény idén elmaradt a járvány miatt, de bízunk benne,
hogy még sok éven keresztül folytatni tudjuk. A rendezvény vendégei részére mongol ételeket,
bócot, hosurt készítettek a rendkívüli kézügyességű Magyarországon élő mongol asszonyok. A
Khukh Mongol együttes szereplése mindig az est fénypontja volt, különlegesen szép ruháikkal
és egyedi zenei teljesítményükkel.
A mongol kapcsolat hatására készítettük el a szanki önkormányzattal közösen a
Béklyóháromszög című haiku kötetet, amely egy híres mongol költő verseit tartalmazza, öt
nyelvre lefordítva. A könyv illusztrációját Pápai Éva festőművész készítette el, aki Gy. Szabó
Béla tanítványa is volt. A kiadáshoz szakmai segítséget az ELTE Belső-ázsiai Tanszéke adott.
Olyan sikeres lett a kiadvány, hogy Áder János köztársasági elnök úr vitt belőle néhány
példányt ajándékba Ulanbatorba a nagykövetség újbóli megnyitása alkalmával. A
rendezvényeinken mindig részt vett Mongólia magyarországi nagykövete is. A barátság és
kapcsolatépítés elismeréseként férjemmel együtt mongol állami kitüntetésben részesültünk, a
„Béke és barátság érem a csillaggal” kitüntetést kaptuk.
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A Születések Fájának kitalálása, és az ott tartandó anyák-napi rendezvény nagyon
kedves a szívünknek, hiszen évről évre újra együtt örülhetünk kisgyermekeinknek, és részesei
lehetünk a szanki szülők boldogságának. Büszkék vagyunk arra, hogy az elindulástól résztvevői
és támogatói lehetünk ennek a történetnek.
A szanki Nyári zenés Esték rendezvényit is évek óta támogatjuk és részt veszünk a
szervezésükben. A nyáresti hangulatos igényes zene, a finom borok, sajtok, üdítő limonádé, na
meg a híres „Patyi-fagyi” kóstolása azt hiszem, minden résztvevőnek örömet okoz.
A szanki önkormányzattal közösen megszerveztük Jókai Anna írónő 80.
születésnapjának ünnepét Egerben, ahol nagysikerű hangverseny hangzott el a tiszteletére. A
rendezvény egyik védnöke Ternyák Csaba érsek úr volt. Az ünnepségről és a koncertről készült
filmet a szanki közönségnek is bemutattuk.
A település más rendezvényeit, a Méz és Meggyfesztivált, az óvodai, iskolai
rendezvényeket, alapítványokat lehetőségeink szerint folyamatosan támogatjuk. Elkötelezettek
vagyunk, hogy mindent megtegyünk azért a településért, amelyet otthonunknak tartunk. Céges
partnereinknek is szívesen és büszkén mutatjuk meg, örömmel tapasztaljuk, hogy milyen
elismeréseket kap a település. A gyermekeink, Zsuzsanna és Endre iskolai szünetüket itt
töltötték a „szanki mamánál”. Ezek a nyarak örök emléket jelentenek nekik, így ők is szankinak
érzik magukat.
Az önkormányzat munkánk elismeréseként 2010. március 15-én „Szank Községért”
emlékéremmel ismerte el munkánkat. Szeretjük Szankot! Végezetül a Szank címerén is
szereplő jelmondat, mely a mi mottónk is: „Tedd a jót és kerüld a rosszat”
Rékasiné dr. Oláh Gizella
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