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Köszöntő

szeretettel...
 

E gyűjteményes kötet közös tervezésekor elsősorban az volt a szándékunk, hogy a Kiskunmajsai Kistérség min-
den települése bemutathassa az először ugyan kétkedve, majd egyre nagyobb lelkesedéssel gyűjtött Helyi Értékeit. 
Mi lelkes értékőrök többször hallottuk ugyanis a kérdést a gyűjtések kezdetekor, hogy „Mi az a Helyi Érték? Mi 
kevesen vagyunk, nincsenek nagy épületeink, mire gondoltok?” Ám ha úgy tettük fel a kérdést, hogy: „Mit mutatnál 
meg a messziről ideérkező vendégednek?” – már bátrabban beszélt a kistelepülésen élő megszólított is és elindult 
a gyűjtési folyamat. Az a folyamat, ami meggyőződésem szerint sosem áll meg, legfeljebb lassul kicsit. Amikor 
összegezzük településeinken értékeinket, közben döbbenünk rá, hogy milyen sok épített vagy természeti kincs-
csel, kulturális értéket létrehozó értékes emberrel élünk együtt, akik munkássága talán elfelejtődött volna, ha a 
Hungarikum törvényt létrehozók előremutató gondolkodása mederbe nem tereli Nemzeti Értékeink gyűjtését és 
gondozását.

Bízom benne, hogy e helyi értékekeinket tartalmazó gyűjteményes könyvvel hozzájárulhatunk mindannyiunk 
szemléletének formálásához, ahhoz, hogy lássuk, meglássuk mindazt, ami sokszor ott van mellettünk, életünk ter-
mészetes része, azonban épp ezért nem fordultunk eddig nagy figyelemmel felé... 

Ezen gondolatok jegyében ajánlom a kedves olvasónak ezt a kötetet és kívánom, hogy fedezze fel, tapasztalja 
meg a Kiskunmajsai Kistérség Helyi értékeit!

Patkós Zsolt
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, 

szank polgármestere
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Csólyospálos Helyi ÉrtÉkei

Agrár- és élelmiszergazdaság

n   A Csólyospálos ízei című szakácskönyv

A szakácskönyv megálmodói nem ragaszkodtak szigorúan a helyi specialitá-
sokhoz, más vidékről (akár külföldről) származó étkeket is szívesen megjelení-
tettek, ha azt helyi lakos ajánlotta a figyelmükbe, ugyanis azt akarták, hogy ez 
a kiadvány ne csak az ételekről, hanem a csólyospálosi emberekről is szóljon. 
Azt szerették volna megmutatni a mai, és örökül hagyni az eljövendő generáci-
óknak, hogy a XXI. század elején itt élő kortársaik mit és hogyan főztek, sütöttek, 
mit ettek, valamint tisztelegni kívántak id. Veszelka Mihályné (Sisák Mária) és  
Klúcsó Ferencné (Ujvári Mária) emléke előtt, akiknek bő 100 esztendős receptje-
ik is bekerültek a kötetbe.

n  Fóliás zöldségtermesztés

Korai primőrként elsősorban paprikát, paradicsomot, burgonyát és uborkát ter-
melnek a csólyospálosi gazdák. A termelés alapvető feltétele a megbízható fűtési 
technológia, a megfelelő hővisszatartó és szellőztetési megoldásokkal ellátott fó-
liasátor, a megfelelő támrendszer és az öntözési-, és tápoldatozási berendezés. 



8

Csólyospálos Helyi ÉrtÉkei

n   Nyári Birkapörköltfőző Fesztivál, a Csólyospálosi birkapörkölt

A hagyományoknak megfelelően minden év július utolsó hétvégéjén rendezik 
Csólyospáloson a Nyári Birkapörköltfőző Fesztivál. A három napos kulturális, 
sport és gasztronómiai esemény, amely az önkormányzat legnagyobb rendez-
vényének számít, többek között a híres csólyospálosi birkapörköltet hivatott 
népszerűsíteni. Évente egy alkalommal 15-20 bográcsban készül a finom étel, 
amelynek elfogyasztásában részt vesz a falu apraja-nagyja. A sok kiváló húsfőző 
közül minden esztendőben külön díjazzák a legjobbakat. 

Épített környezet

n   Csólyospálosi Jézus Szíve templom

A templomépítés ötlete először 1926-ban került napirendre. 1937-ben Rétei 
Gyula plébános irányításával új lendületet vett a templomépítés ügye. Megindult 
a gyűjtés, valamint a templomépítő bizottság 2000 pengő segélyt kért a félegyhá-
zi képviselő-testülettől, amelyet meg is kapott. A templom végül a Veszelka Mi-
hályné által adományozott területen épült fel, a terveket Fábián Gáspár budapes-
ti műépítész készítette. Rétei Gyula, Tóth László kiskunhalasi építészt bízta meg 
a munkával, aki 18 000 pengőért vállalta a kivitelezést. Az épület alapja termés-
kőből készült, amelyet helyi gazdák ajánlottak fel. Az elkészült templomot 1939. 
június 12-én benedikálták. Vedres Béla szentelte fel Jézus Szíve tiszteletére.    
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Csólyospálos Helyi ÉrtÉkei

n  Csólyospálosi tanyák

Pálos puszta hasonlóan a többi jász pusztához, a 19. század második felében került fölosz-
tásra. A puszta alsó része Jászladányhoz, felső része pedig Jászkisérhez tartozott. Az 1898-as 
birtokrészleti jegyzőkönyv szerint Felsőpáloson 
59 ház épült fel, míg Alsópáloson 199 lakóház 
állt. Csólyospuszta Kiskunfélegyházához tar-
tozott. 1895. szeptember 19-én osztották föl  
Csólyost, ahol a betelepülés hamar végbement. 
Az 1910. évi népszámláláskor 1100 lakosa volt. 
Számos tanya maradt fenn ebből a korból, melyek 
magukon hordozzák építtetőik származási helyét, 
anyagi helyzetét. A Szeged-alsóvárosi földekről 
települt, jómódú gazdák ámbitus tanyát építtet-
tek, sok helyen napsugaras oromzattal. A mai 
modern építésű, illetve felújított tanyákkal együtt 
megőrzendő, támogatandó értéket képviselnek.

Ipari és műszaki megoldások

n  Helyi gazdasági innováció

Csólyospáloson a leghíresebb lakatosmester Bodor Péter volt, aki az első háztáji 
kocsit 1959-ben készítette Tandari Mihálynak. Nem volt villany a faluban, láng-
hegesztővel hegesztett. Gyártott kalapácsos darálót, betonkeverőt, szivattyúkat 
és mosógépeket is. 1967-ben keltetőgépet készített. Ez a gép fölkerült Buda-
pestre a mezőgazdasági kiállításra. Juhász István csólyospálosi kovácsmester 
a Pannónia motorral szerelt motoroskocsik mellett elsősorban kettes palántá-
zókat készített, melyet a környékbeli gazdák vásároltak meg. Munkájukat fiatal 
lakatosmesterek folytatják, akik lineáris öntözőberendezéseket, terménymosó-
kat, burgonyaválogatókat, tápkockázó gépeket, műtrágyaszórókat, ekéket gyár-
tanak.
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Csólyospálos Helyi ÉrtÉkei

Kulturális örökség

n  Csólyospálosi Hagyományőrző Asszonykórus

A Csólyospálosi Hagyományőrző Asszonykórust 1995-96-ban alakította Halácsi 
Tivadarné nyugalmazott pedagógus.. Először csak saját szórakozásukra énekel-
gettek, gyűjtögették a régi dalokat. Az első bemutatkozásuk óta azonban a helyi 
rendezvények állandó szereplői, de eljutottak a környező településekre is.  2007-
ben az önkormányzattól a Csólyospálos Kultúrájáért Díjat kapta az együttes. 
2010-ben kapcsolatba kerültek az Üllési Királydinnye Citerazenekarral, azóta 
minden fellépésen együtt szerepelnek.

n  Csólyospálos szakrális emlékei

Útmenti keresztnek nevezzük mindazokat a szabadtéri kereszteket, vallásos jel-
képeket, amelyek nem az egyház liturgikus cselekményeinek színhelyén - temp-
lom, temető, kálvária – állnak. Fontos, hogy ezeket az emlékeket – elhelyezésük 
miatt - nem készíthették bármilyen anyagból. Ezeknek időt álló építményeknek 
kellett lenniük. Az apró formák és részletek alapos megmunkálása is fölösleges 
volt, mert az idő vasfoga úgyis eltüntette, elmosta mindezt. Az útszéli kereszteket 
nem az egyház állította, hanem a hívek. Így ezek minden költségét is ők állták. 
Csólyospáloson jelenleg 14 kereszt helyéről van tudomásunk, ezek nagy része 
még ma is áll. 
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Csólyospálos Helyi ÉrtÉkei

n  Helytörténeti Gyűjtemény

2011-ben nyitotta meg kapuit a Helytörténeti Gyűjtemény, Csólyospálos „múzeuma”, 
ahol megtudhatjuk, hogyan népesült be Csólyos és Pálos puszta az 1800-as évek végé-
re. Az állandó és az időszaki kiállításra alkalmas terem mellett a szabadtéri részlegben lát-
hatóak a nagyobb kiterjedésű tárgyak (pl. gépek). A régészeti leletek mel-
lett a Csólyospálos környékére jellemző réti mészkő bányászatának néhány 
eszközét is láthatjuk itt. A földművelés, állattenyésztés jellegzetes eszközei is  
bemutatásra kerülnek, hiszen a lakosság megélhetését ezen tevékenységek bizto-
sították és biztosítják napjainkban is. 

Természeti környezet

n  Földtani Feltárás Természetvédelmi Terület

A Duna-Tisza közén foltokban bányászható és építkezésre alkalmas réti mészkö-
vet lehet találni. A vasoxidtól barnásfehér kőzetet a Homokhátság népe „darázs-
kőnek” nevezi, amit a darázsfészekre emlékeztető lyukacsos szerkezetéről kapott. 
Csólyospálos község határában a darázskő világviszonylatban is jelentős, nagy ki-
terjedésű természetes előfordulásával találkozhatunk. A falu melletti feltárás egy 
felhagyott kőfejtő (bánya), melynek anyagát – a kb. fél méter vastag fedőréteg el-
hordása után – kézi szerszámokkal fejtették ki. A terület 1978-ban kapott termé-
szetvédelmi oltalmat. A csólyospálosi réti mészkő- és dolomit-feltárás nemcsak 
geológiai és természetvédelmi, hanem jelentős kultúrtörténeti értéket is képvisel, 
hiszen egy évszázadokon át művelt népi foglalatosság: a kővágás (tehát a Duna- 
Tisza közi kőbányászat) emlékhelye.

További részleteket Helyi Értékeikről a községi önkormányzat mellett működő 
Értéktár Bizottságtól kaphat emailben (polgarmester@csolyospalos.hu) vagy 
telefonon (30/285-0046 ) esetleg személyesen hivatali időben a Csólyospálos, 
Kossuth Lajos u. 62. szám alatt. A gyűjtemény folyamatosan karbantartott webes 
elérhetősége: www.csolyospalos.hu. 
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Jászszentlászló Helyi ÉrtÉktára

Agrár- és élelmiszergazdaság

n  Csúriné Süli Erika mézes termékei 

Csúri Péter 1996-ban kezdett el méhészettel foglalkozni, majd a méhcsaládok 
számának növekedésével egyre többször Erika is besegített a körülöttük szük-
séges feladatok ellátásába. Saját kiszerelésű mézkülönlegességeket, mézes ter-
mékeket 2012 óta készít. Elsősorban a ház körül megtermett diót, mogyorót, 
aszalt szilvát, levendulát, bodzát helyezi mézágyra és teszi díszes csomagolású 
üvegekbe. Erre a célra csak akácmézet használ. Őstermelőként főleg otthonról 
értékesítette portékáit, csak 2014 óta viszi vásárokra, bemutatókra, kóstoltatás-
ra is mézes termékeit. 

n  Kiss Gáborné sajt és tejtermék készítése

A Kiss házaspár Jászszentlászlón több mint húsz éve foglalkozik állattenyész-
téssel, ám Kiss Gáborné Gyöngyi csak főállása elvesztése után kezdett a tej fel-
dolgozásába. A könyvekből származó tudást és recepteket maga formálta a gya-
korlatban, kísérletezett, hallgatott vásárlói visszajelzéseire, így alakult ki saját 
receptúrája. A tejföl, túró és különböző sajtok alapanyaga mindig a jó minőségű, 
friss tej, amit higiénikus körülmények között dolgoz fel és árusít. A kiskunfélegy-
házi piacon hetente háromszor, míg Jászszentlászlón csütörtökönként találhatjuk 
meg erre a célra átalakított kocsija mellett. 

n  Sallai Istvánné lángos készítő tudása 

A településen élők régi hagyomány szerint készítik a lángost, vagyis ezt a speci-
ális, forró olajban kisütött, enyhén sós kelt tésztát otthoni fogyasztásra. Sallainé 
Ica lángosa különösen nagy sikert arat hazai és testvértelepülési rendezvénye-
ken, hiszen annak ellenére, hogy nagy mennyiségben – 60-240 főre – dagasztja a 
tésztát, mindig ugyanazt a kiváló minőséget, jól ismert finom ízű tésztát fogyaszt-
hatjuk. A tudást igyekszik családjában továbbadni.
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Jászszentlászló Helyi ÉrtÉktára

Épített környezet

n  Alkotmány u. 11. – Római Katolikus Parókia épülete

Az egyházmegye főpásztora 1913. május 1-től Szabados Gyulát azzal a megbíza-
tással helyezte községünkbe, hogy szervezze meg az önálló egyházközséget és a 
plébániai javadalmat. A pap már ebben az évben hozzá is fogott a feladatához. A 
telket az egyházközség Terbe Kálmán községi főbírótól vásárolta meg. 1913-ban 
megkezdték a parókia építését, ami 1914. tavaszán el is készült. Az épület art-de-
co stílusban épült és napjainkban is parókiaként működik.  

n  Dózsa Gy. u. 6.- Győrök ház  
n  Petőfi utca 2. - Bóna István egykori kocsmája
n  Vörösmarty utca 3. - Volt Kiss A. Ferenc féle ház

Mindhárom épület az art deco stílusában épült az 1910-es években és módos 
gazda háza volt. A Helytörténeti és Faluvédő Egyesület fontosnak tartja a régi 
épületek eredeti formájának megőrzését, az eredeti falukép helyreállítását, köz-
tük ezeket az épületeket is védendőnek tartja.

n  Alkotmány u. 11. – Római Katolikus Templom

A községet újranépesítő lakosság számára fontos volt, hogy saját templomuk 
legyen, ezáltal a XIX. század utolsó évtizedében megindult a templomépítési 
mozgalom, amelynek eredményeként a település 44 polgára erkölcsi és anya-
gi felelősséget vállalt a templomépítés költségeinek fedezésére. Ők alkották a 
Templomépítő Bizottságot, tagjainak névsorát a templom bejáratánál egy már-
ványtáblába őrzi. Ezt követően megindult a gyűjtés és az adakozás, mely olyan 
szép eredménnyel járt, hogy a bizottság már 1901-ben kitűzte a pályázatot a 
templom terveire. Az épületet Ranszky Mihály kiskunfélegyházi vállalkozó épí-
tette. 1902. július 27-én fényes külsőségek között került sor a felszentelésre, a 
templomot Kiss Boldizsár kiskunfélegyházi esperesplébános avatta fel. A tornyot 
díszítő gömböt és keresztet a nagy ünnepség alkalmával húzták a magasba. A 
gömbben okmányt helyeztek el, amely a templomépítés történetét, és az építés 



15

Jászszentlászló Helyi ÉrtÉktára

körül érdemeket szerzett bizottság, valamint az adományozók névsorát tartal-
mazza.1929-ben szükségessé vált a templom átépítése. A torony kivételével az 
egész épületet átalakították, alapterületét megnövelték. A munkálatok már 1928 
őszén megkezdődtek, és 1929 nyarán befejeződtek. Nagyobb tatarozásra, felújí-
tásra ezt követően csak a nyolcvanas években került sor.

n  Hunyadi u. 8. – Volt Hangya Szövetkezeti bolt épülete 
n  Kossuth u. 5. – Volt jegyzői szolgálati lakás
n  Rákóczi u. 20. – Közösségi ház, Cs. Fekete István módos gazda egykori háza

A fent felsorolt három épület mind a szecesszió stílusjegyeit hordozza magán és 
egy évtizedben épültek, 1900 és 1910 között. A századforduló után a falu jelentős 
építkezésekbe kezdett, ennek emlékét őrzik a felsorolt épületek. A Helytörténeti 
és Faluvédő Egyesület tagjai nagy jelenfigyelmet fordítanak a korabeli épületek 
eredeti állapotának megőrzésére, ezért az ilyen és ehhez hasonló épületekről régi 
fotók alapján készítenek 3D-s látványtervet. Így a jelenlegi tulajdonosok akár tel-
jes régi fényében tudják visszaállítani házukat egy esetleges felújítás alkalmával. 

n  Rákóczi utca 46. - Horváth László egykori vegyes kereskedése 

Jászszentlászló egyik legidősebb épülete, az 1860-as években már állt. Ekkor az 
első üzletek egyike működött itt. A II. világháború után már kocsma volt, de csak 
rövid ideig. Jelenleg magánház, külső jegyei kívülről is jól láthatók leromlott ál-
lapota ellenére. 

n  Temető u. 5. – Egykori Tápai-féle ház, ma Csomor József háza

1900-ban épült ez a ház a Tápai család számára, akik a nagy Tiszai árvíz ide-
jén telepedtek le Jászszentlászlón. Tornácos parasztházuk az Alföldre jellemző 
épületstílus jegyeit hordozza magán. Tulajdonosai megőrizték eredeti formáját 
és 2009-ig a család tulajdonában volt az épület. Ekkor vásárolta meg új gazdája, 
aki a paraszti életet bemutató kiállítótérként működteti. (Előzetes bejelentkezés 
alapján látogatható.)
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Kulturális örökség

n  Bánfi Anita Erzsébet kézműves munkái 

Anita ügyesen horgol, hímez és varr. A kézimunkák minden technikáját önállóan, 
leírásokból tanulta meg. Az otthonában található valamennyi függönyt, terítőt, 
díszpárnát, falvédőt ő készítette. Az évek során egyre ügyesebben díszítette mun-
káit, alkotásait kiállításon és az adventi kézműves vásáron is megismerhették 
már a helyiek. Tudását jól hasznosítja a Helytörténeti és Faluvédő Egyesületben, 
ahol férjével és társaival a község múltjának kutatásán, értékeinek megőrzésén 
fáradoznak.

n  Bánfi Attila makettjei és grafikái 

Bánfi Attila gyerekkora óta nagyon szeretett rajzolni, emellett pedig szívéhez 
nőtt a háromdimenziós élmény, a modellezés és a makettezés. Ezek közül többet 
is kiállítottak már a Közösségi Ház tárlatain. Elkészítette a Bismarck csatahajó, 
illetve az első világháborús vadászgép, a háromfedelű Focker kicsinyített mását. 
Legnagyobb műve egy középkori vitorlás hajó és egy újkori gőzös, melyhez min-
den egyes darabot saját maga gyártott le. Készített még egy egyedi tervezésű fa-
liórát kartonból, ami lakása falát díszíti és rendületlenül mutatja az idő múlását. 

n  Csenki Gábor – népdalok átadása az utókornak

Csenki Gábor vállalkozása mellett, 2009 óta szabad idejében szívesen vesz részt 
kulturális programokban. Ősi örökségünk, a magyar nóta a szívügye és szenve-
délyesen támogatja ennek életben tartását és felvirágoztatását. A Jászszentlász-
lói Nyugdíjas Klub kultúrcsoportjának és a Hangász Együttesnek is színésze és 
énekese. Rendszeresen fellép a községi rendezvényeken és mindemellett számos 
alkalommal képviselte már Jászszentlászlót más települések kulturális rendezvé-
nyein, versenyein is. 
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n  Eördögh András hagyományos paraszti gazdasága és a kunfakó lófajta – Bács-Kiskun 
Megyei Érték is

Eördögh András Jászszentlászló, Kalmárföld részén már a ’80-as évek óta gazdálkodik. Fő célja 
a hagyományok átörökítése és a hagyományos tanyás gazdálkodás ápolása. A földművelésben 
vetésforgóban termel, a kapás, a kalászos és 
a pillangós növények váltják egymást földjén, 
műtrágya helyett szerves trágyát használva. A 
biogazdaságban gabonát is termesztenek, me-
lyet saját hengerszék malomban őrölnek teljes 
kiőrlésű lisztté. A lisztből száraz tésztát is készí-
tenek, de saját fatüzelésű kemencében friss házi 
kenyeret is sütnek. A gazdaságban tenyészte-
nek ősi magyar állatfajtákat is. Nevelnek szürke 
marhát és mangalicákat, illetve ludak, pulykák, 
gyöngytyúkok élnek itt. A lótenyésztés, a lovak-
kal való foglalkozás a gazda kedvenc foglalatos-
sága; kizárólag ősi primitív fajtákat tart. Az ő ne-
véhez köthető a kunfakó lófajta kitenyésztése.

n  Ifj. Dékány Béla Csettegő és Dutra gyűjteménye 

A csettegő a szocialista rendszer kényszerszülöttje, mely jól mutatja, hogy az akkori gazdálko-
dóknak milyen leleményességre volt szükségük ahhoz, hogy a hiányzó munkagépeket pótolják. 
Traktort, kisteherautót például akkoriban magánszemély nem vásárolhatott egészen a ’80-as 
évek elejéig, így kényszerűségből maguk alkották meg a gazdálkodást segítő járműveiket. Béla 
lelkesen gyűjti a magyar gépipar egyik leghíresebb termékét, a DUTRA traktorokat, melynek 
minden típusa megtalálható gyűjteményében. Ez a márka világhírű hiszen Svédországtól 
Ausztráliáig ismerik. Béla gyűjteménye új darabjait alaposan ismeri, kívül-belül szakszerűen 
restauráltatja. 
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n  Hangász Együttes népművészeti munkássága

A népzene és népdalok citerás kíséretére 1972-ben alakult citera együt-
tes művészetének tovább vivője az 1999-ben alakult Jászszentlászlói 
Hangász Együttes. 1999-2012-ig vezetője Mészáros Mihályné, művé-
szeti vezetője Nagyistók János volt. 2012-től mindkét szerepet Kun-Sza-
bó János tölti be. Ő vezeti a csoportot, szervezi a felkészüléseket és a 
bemutatkozásokat. Számos hangfelvétel kíséri a csoport működését 
és ők segítették a községben a helytörténettel foglalkozó emberek ön-
álló egyesületté alakulását is. Évente több alkalommal adnak műsort a 
szomszédos és a községet alapító településeken is. 

n  Hidegné Szabó Éva festészete

Amatőr festő, aki jelenleg is a helyi általános iskola pedagógusa, ott segíti a gyerekeket a rajzolás művészetének elsa-
játításában. Jelentős alkotása a Szent László Általános Iskola névadójának nagyméretű festett képe, az épület zsibon-
gójában. 

n  Kiss László fotói, festményei

A jászszentlászlói fiatalember már gyermekkora óta érdeklődik a fotózás és a festészet iránt, így autodidakta mó-
don sajátította el a technikát. Szívesen örökíti meg fényképein az őt körülvevő tájat, festményein már ennél széle-
sebb témakörrel foglalkozik. Ezek között találhatunk tájképeket, csendéletetek, figurális alkotásokat. 2009-ben a 
községi könyvtárban nagy örömmel fogadta a lakosság első kiállítását. 

n  Kordás József festőművész életműve

Kordás József festőművész 1973-74 között a Pécsi Janus Pannonius Tu-
dományegyetem hallgatója volt, ahol Dr. Pandur József és Soltra Elemér 
tanították. 1993 óta Jászszentlászlón él. Fő műve a Magyar Himnusz, 
melyet 1997-ben festett meg, és 1998-ban a Műcsarnokban mutattak 
be. Kordás József az expresszív nonfiguratív törekvés elkötelezettje. 
Mitológiai toposzok, bibliai témák, történelmi folyamatok tartoznak ér-
deklődési körébe.  Képei nem igazodnak semmilyen festői divatirány-

zathoz, nincs bennük ún. „posztmodern életérzés”, mert egyediek és különlegesek. A Magyar Himnusz című olaj, 
vászon alkotása (160x270 cm) napjainkban a Miniszterelnöki Hivatal falát díszíti. 
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n  Nagyistók János citerakészítő munkássága 

A citera ősi magyar hangszer, korábban egyszerű, ügyes kezű földművesek készítették és hasz-
nálták. Nagyistók János nyugalmazott helyi tanító több, mint ötven éve készíti és népszerűsíti 
a citerákat és a citeramuzsikát. Alapítója és művészeti vezetője volt a Hangász 
Együttesnek, számos hangfelvételen és fellépésen adta társaival tanújelet tudá-
sának. Több generációval szerettette meg ezt a műfajt és tanította a gyerekeket 
citerázni. Hangszerei száma meghaladja a száz darabot. Mivel már megünnepelte 
a 80. születésnapját, inkább a citera hallgatója, mint készítője.  

n  Ország László versei 

Fiatalon költözött Jászszentlászlóra Ország László Azóta a citeramuzsika és a 
versei az élete szerves része. Versei az élet minden területét érintik, kezdve saját 
faluja mindennapjaival. Költeményei felölelik a család, a természet, a szerelem, a 
szeretet, a csalódás, a barátok, az évszakok, a gyász, az ünnepek, a búcsú témakö-
reit. Műveit 80 éves koráig szívesen felolvasta különböző rendezvényeken. 

n  Sándor Csaba grafikai munkái

Autodidakta módon sajátította el az alapokat még fiatalon, a szakkönyvek és az internet segít-
ségével képezte magát tovább. Témái a hétköznapi életben ért impulzusok alapján kerülnek a 
befogadó elé, így alkalma volt már a községben egy közös kiállításon bemutatni munkásságát. 
Kereső foglalkozása távol áll a művészettől, így esetében inkább hobbiról beszélhetünk, amely 
energiával és az alkotás örömével tö9lti el.

n  Sütő Lajos fafaragó alkotásai 

Képzőművészi pályája 1991-ben kezdődött, akkor határozta el a nyugdíjkorhatár szélén álló 
raktáros, hogy enged a család és a barátok unszolásának és faragni kezd. A fia és családja után 
Nagyváradról Jászszentlászlóra átköltöző férfi és felesége az itt vásárolt házban is az egyik szo-
bát műteremnek rendezte be, ahol nem csak faraghatott László, hanem a fali polcokon ki is állít-
hatta elkészült, divatos stílusirányzatoktól távol álló szobrait, kisplasztikait. 
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n  ifj. Szabó Jenő fotográfiai munkái

Már gyerekkorában is szívesen rajzolt és festett, grafikus pályára készült. Ilyen irányú ambíciói végül felnőttként 
teljesedett ki. A képalkotás eme gyorsabb módszere 2000 körül ejtette rabul, egy kis kompakt gép segítségével. 
2004-ben már egy komoly digitális géppel lendült bele igazán, így például 2011-ben amikor – munkájából adódóan 
– rendezvényeket is fotózott, 13.000 képet készített 68 programon. Kedvenc témái a csendéletek és tájképek sejtel-
mes fényviszonyok között. 2012-ben több helyi alkotó társaságában mutatta be művészi fotóit a nagyközönségnek 
a községi könyvtárban, grafikáit, szénrajzait és rézmetszeteit pedig 2015-ben a Közösségi Házban tekinthették 
meg az érdeklődők.

n  Szépe Ferenc. huszár hagyomány ápolása

Régi, nemzetközileg is elismert magyar katonai fegyvernem képviselői a huszá-
rok. Ma már hazánkban csak hagyományőrző csoportok hirdetik a középkori 
csapatok dicsőségét. Szépe Ferenc Jászszentlászlón élő hagyományőrző, aki 
társaival együtt rendszeresen díszőrséget áll a községi rendezvényeken, huszár 
egyenruhában.   

n  Tanári Kanári Kórus zenei munkássága

A tanárokból alakult kórus először 1986-ban, a helyi iskola Kodály Zoltán em-
lékére rendezett népdalversenyének végén énekelt. Ezután határozták el, hogy 
minden héten próbálnak Dobos László vezetésével. A 15 fős baráti társasághoz 
időnként csatlakoztak kollégák, majd elszakadtak a csoporttól, de a mag még vál-
tozatlanul énekel és fellép a környező és az alapító, vagy testvértelepüléseken.  A 
találó elnevezés az egyik tag, Magyar Jenő ötlete volt. 
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n  Útmenti keresztek

A katolikus egyház jelképeivel nem csak a liturgikus színtereken, templomokban találkozha-
tunk, hanem olyan utak, csomópontok mentén is, amely valamilyen okból nagy jelentőséggel 
bír a kereszt állítójának életében. Magánszemélyek, családok áldoztak arra, hogy köszönetet 
mondjanak, vagy irgalmat nyerjenek általa. Ilyen út menti keresztekből jelenleg 
hétről tudunk Jászszentlászló területén és határában, amit szeretnénk megőrizni 
az utókornak, hiszen felmenőink életének szerves részét képezték. Többük előtt 
még ma is rendszeresen látni virágot, díszítést.

n  Vastag Istvánné népi játékkészítő csuhéból készült alkotásai

Vastag Istvánné Katika 1997 táján, a Jóléti Alapítvány kapcsán találkozott Czár 
János fafaragó népművésszel és Garas Mihályné gyékényfonóval. Tőlük, munka 
mellett tanulta ki a népijáték-készítés mesterségét. Katika legtöbbször kukorica-
csuhéval dolgozik, ami sok-sok türelmet, kézügyességet és fantáziát igényel. Leg-
szívesebben parasztasszony-figurát készít, mivel abban édesanyját látja viszont. 
Volt már tárlata többek között a Pesti Vigadóban, tartott bemutató foglalkozást 
a Hungexpón, bemutatkozott a kiskunmajsai főtéri sokadalom keretében is és a 
községét népszerűsítő bemutatkozások, kiállítások állandó tagja. 
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Sport
n  Győrök Imre munkássága

Szerencsések a jászszentlászlói emberek, mert köztük élt 
Györök Imre bácsi, aki elindította a rádiós szakkört. Azzal 
inspirálta a gyerekeket, hogy ezzel eljuthatnak a világ szá-
mos pontjára. A helyi iskola fizika-matematika szakos tanára 
szinte minden szabadidejét a rádiós klub vezetésére és a rá-
diós klubba járó, versenyző gyerekek edzésére és versenyez-
tetésére áldozta. Az eredmények kiváló munkáját igazolták 
vissza, hiszen megyei, országos és nemzetközi versenyeken 
is az élvonalba tartoztak a fiatalok. A ’60-as években előfor-
dult, hogy az Európa Bajnokságon a hazai csapat felét jász-
szentlászlói gyerekek alkották.  

n  Győrök Imre rádiótávírász emlékverseny 

Az emlékversenyt az egykori matematika-fizika tanár – aki 
egyben a jászszentlászlói rádióklub alapító elnöke is volt – 
emlékére rendezik meg. A sportág népszerűsítésére minden 
évben két versenyt is szerveznek Jászszentlászlón. A rádió-
amatőr sportnak többféle versenyága van. Ilyen például a 
rádiós tájfutás, amit a versenyzők maguk között csak róka-
vadászatnak hívnak. Másik ága a gyorstávírászat. Harmadik 
az éterversenyzés – melynek lényege, hogy adott idő alatt 
minél több országgal és ott élő rádióamatőrrel létesítse-
nek kétoldalú kapcsolatot. Negyedik pedig a rádiótöbbtusa. 
A többtusa hat versenyszámból áll: az úgynevezett morzés 
számokból, mint az adás, a vétel és a rádióháló. Ezeknél mor-
zejelekkel kommunikálnak. Emellett vannak a technikai szá-
mok: a lövészet, a gránátdobás, és a tájékozódási futás. 
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n  Szentlászló Kupa

2002-ben indult, majd hagyománnyá vált, a szent László Általános Iskola által megrendezett 
focikupa, a helyi és a környező iskolák csapatai között. Évente találkoznak ilyenkor a sportá-
gat kedvelő, általános iskolás korú gyerekek, akik tanáraik vezetésével az iskolát képviselve 
játszanak.

n  Vass Zoltán emlékfutás 

Vass Zoltán 1990. május 9-én a forradalomi megtorlások elől menekülve lépte át a román-ma-
gyar határt, hogy itt Jászszentlászlón csatlakozzon a feleségéhez és nagyobbik gyermekéhez 
kisfiával. A helyi iskola testnevelő tanára volt 2006-ban bekövetkezett haláláig, így közvetlen 
kollégája, Horváth Árpád kezdeményezte emlékére a közös futást. Az évek során ez hagyo-
mánnyá vált, így őrizve meg Vass Zoltán pedagógus emlékét. 
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Természeti környezet

n  Kerektó

A Kerektó egy tipikusan időszakos vízállású, alföldi szikes tó, mely természetes 
úton való feltöltődése előtt a községi strandjának adott otthont. Vize minősített 
gyógyvíz, bár ma már nem lehet fürdeni benne. Napjaikban temészetvédelmi ol-
talom alatt áll, sekély vize vízimadarak kedvelt élőhelye. Látni itt nagykócsagot, 
vízicsibét, szárcsát, különböző vadréce fajokat és bütykös hattyút, amely itt fész-
kelni is szokott.

n  Móricgáti láp 

A láp 766,97 hektáron terül el, melyből 510,59 hektár Jászszentlászlón, 264,58 
hektár pedig Móricgáton található, ennek ellenére viseli a „móricgáti” nevet. A 
terület élővilága nagyon gazdag, találhatunk itt vöröshasú unkát, dunai tarajos-
gőtét, réti csíkot, nagy tűzlepkét, vérfű-hangyaboglárkát, balogcsigát vagy akár 
kisfészkű aszatot is némi szerencsével. Itt él a földi orchideafajták egyik képvi-
selője, a nőszőfű is.

n  Nőszőfű

Szigorúan védett növényfaj a Jászszentlászló területén lévő, Móricgáti lápon is 
előforduló nőszőfű, mely a mérsékelt égövi, földi életmódú orchideák közé so-
rolható.

Helyi Értékeikről további részleteket is megtudhat a községi önkormányzat 
mellett működő Értéktár Bizottságtól emailben (jaszszentlaszloiertektar@
gmail.com) vagy telefonon (06 30 430 7561) esetleg személyesen a Helytör-
téneti és Faluvédő Egyesület székhelyén, a Közösségi Házban (Jászszentlászló, 
Rákóczi u. 20.). A gyűjtemény folyamatosan karbantartott webes elérhetősége: 
http://www.jaszszentlaszlo.hu/eletunk/helyi-ertektar.html
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Agrár- és élelmiszergazdaság

n  Gyümölcs-és virágkertészet

A Mózer család virágkertészete a múlt század közepétől működik Kiskunmajsán. A virágker-
tészet mellett a család almatermesztéssel is foglalkozik. Őstermelőként egynyári, kétnyári és 
balkonnövényeket, ősszel krizantémot, tavasszal különböző kikeletet hirdető virágokat term-
esztenek. A kiskerti gyümölcsökből házi befőtt, lekvár, almalé, illetve bérfőzetés eredménye-
ként finom házi pálinka készül. Tavasztól őszig megtalálhatják termékeit a helyi piacon. 

n  Kata tészta

Dragon Tibor tésztaüzeme 1994-ben alakult családi vállalkozás-
ként. Terméklistájuk folyamatosan bővült az évek során, jelenleg 
közel harminc féle tésztával állnak vevőik rendelkezésére. Üze-
mük a tésztagyártók között közepes méretűnek számít. Alapvető 
céljuk, hogy élelmiszer-biztonsági szempontból megbízható és jó 
minőségű termékekkel nyerjék el a vevők bizalmát. Tésztáikat a 
kiskunmajsai helyi piacon árusítják minden kedden, pénteken és 
vasárnap.  

n  Kirsche Kft.

A Kirsche Kft. 1994. április 5-én alakult Kiskunmajsán, fő tevékenysége a meggy alkoholos 
tartósítása. A megtermelt meggy egy részét így dolgozzák fel, a másik részét konzervgyárak-
nak értékesítik. A meggyszezonban 120 literes műanyag hordókban étkezési finomszesszel 
tartósítják a meggyet, melynek mennyisége évente 200-300 tonnát tesz ki. Miután a meggyet 
átjárja az alkohol, kiveszik a hordóból, osztályozzák, kimagozzák, csomagolják és vevőiknek 
szállítják. Közülük legfontosabb a Bonbonetti Choco Kft. Hagyományos fajtákkal foglalkoznak: 
érdi bőtermő, újfehértói fürtös, debreceni bőtermő, kántor jánosi és cigánymeggy. 2013-tól 
egy kutatás-fejlesztési projekt keretében meggy-sűrítményt tudnak előállítani, ezt szörpüze-
meknek értékesítik. 
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n  Méz és méhészet

Az egészséges táplálkozás egyik ősi alkotóeleme a méz, a legrégebbi természetes gyógyhatású 
finomságok egyike, mely kizárólag természetes összetevőket tartalmaz. A mézben megtalálható 
vitaminok mellett az ásványi anyagok - így a vas és a nyomelemek – nagyon fontos szerepet játsza-
nak az emberi szervezet és a sejtek megfelelő működésében. A propolisz, mint melléktermék erős 
fájdalom-és gyulladáscsökkentő, valamint antioxidáns hatású. Kiskunmajsán 28-an foglalkoznak 
méhészettel; a heti piacokon Perneki Lajos és Horváth Pál méhészek termékeiből vásárolhatnak 
az oda kilátogatók. A szokásos akác, napraforgó és vegyes méz mellett más mézkülönlegességek is 
megtalálhatóak a Kiskunmajsai Helyi Termék Védjeggyel rendelkező gazdák standjain. 

n  Patyi fagyi

Idősebb Patyi László cukrászmester 1981-ben nyitotta meg fagylalto-
zóját Kiskunmajsán, a Sétáló utcán. A hagyományos eljárással – főzés-
sel - előállított nyári csemege hamar kedvencévé vált a városiaknak. 
A családi vállalkozást 1996-ban ifjabb Patyi László cukrászmester 
vette át, aki a régi, megszokott ízvilág mellett új ízeket jelentetett meg 
a palettán, de a technológia nem változott. A nagy érdeklődésre való 
tekintettel új üzletet nyitottak a kiskunmajsai Jonathermál Gyógy - és 
Élményfürdő területén, majd pedig a Félegyházi út 13. szám alatt. 

n  Szőlőtermelés – Bortermelés

A kiskunmajsai szőlőtermesztés emlékét a településrészek nevei őrzik, 
így Öregszőlők, Erdőszőlők, Iparhegy és Aranyhegy. A XIX-XX. század 
fordulóján a termelés külterjes volt, az uralkodó fajta pedig a Kadar. 
A két világháború között a művelés belterjessé vált, amit fajtaváltás 
is követett. Napjainkban a legnagyobb területen termesztett fajták a 
Kékfrankos, a Kövidinka, a Cserszegi fűszeres, valamint az utóbbi évek-
ben rezisztens szőlőfajtaként a Bianca, mely fajták a teljes szőlőterület 
csaknem 2/3-át foglalják el. A készített fehérborok jó része a harmoni-
kus összetételű, könnyed borok közé tartozik. A nagyobb gazdaságok 
mellett sok a zártkerti kistermelő. Kiskunmajsán a legismertebb borá-
szok közé tartozik Dósai Imre és Zsán-Klúcsó Vilmos, akik borforgal-
mazással is foglalkoznak.
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n  Tejtermékek – Kovács János parasztgazdasága

A Kovács család parasztgazdasága 2004-óta működik kivétel nélkül a tanyán megtermelt alap-
anyagokból, a jó mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelően készülnek termékeik. A gazdaság fő 
irányvonala a szarvasmarhák nevelése, szaporítása, értékesítése és az általuk adott tej feldol-
gozása. Az éves tejmennyiségből a friss tej értékesítése mellett tejföl, túró, sajt készítésével és 
árusításával foglalkoznak. Először családi receptek alapján készült 
finomságokkal, ma már a tejen, tejfölön és túrón kívül natúr, me-
télőhagymás, pritaminpaprikás, fokhagymás, köményes és füstölt 
sajttal várják vevőiket. A Kiskunmajsai Helyi Termék Védjegyrend-
szer tagjaként, a helyi piacon árusítanak. 

n  Tejtermékek mozgóárusítása

Bera András az 1980-as évektől foglalkozik életvitelszerűen me-
zőgazdasági tevékenységgel Kiskunmajsa és Szank között talál-
ható tanyáján. Saját tejeskocsijával 2009-ben kezdte meg a tej 
árusítását, és azóta is járja Kiskunmajsa utcáit. Vásárlói értéke-
lik a minőséget, azt, hogy megfizethető, egészséges, tartósító-
szer-mentes tejet kapnak a minden higiéniai követelményt kielé-
gítő, erre a célra kialakított autóból. 

n  Zöldség és virágkertészet – Fúrús Kertészet

A Fúrús Kertészet 1989-ben indult, fő profilja a termálvízre alapozott hajtatás volt. A term-
esztés kezdetben a talajban történt, 2000-ben azonban áttértek a hidrokulturás termesztés-
re. Kezdetben 5000 m2-en hajtattak, jelenleg 18. 000 m2-en négy fóliablokkban. A kertészet 
rendelkezik egy 1000 m2-es üvegházzal is, ahol a hajtáshoz szükséges palántákat nevelik. 
Kora tavasztól egynyári virág, muskátli, balkonnövény tölti ki az üvegházat. Egy 3000 m2-es 
könnyűszerkezetes fóliablokkban március közepétől októberig kápiapaprikát termesztenek. 
Fő profiljuk a TV paprika, illetve 2013-tól a hegyes erős paprika. A termesztés tíz-tizenegy hó-
napon át, integrált növényvédelemmel történik, a megporzást poszméhek segítik. A növények 
öntözését, tápoldatozását automata végzi, az optimális klímát klímaszabályzó automata állítja 
be. A paprika válogatását saját fejlesztésű válogató berendezéseken végzik.
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n  Zöldségtermesztés – Savanyúság készítés 

Szászné Nemcsók Erzsébet marispusztai tanyáján különféle zöldségeket; ubor-
kát, almapaprikát, káposztát, dinnyét és karfiolt termel. 2000-óta a zöldségek 
legnagyobb részéből savanyúságot készít, melyet a kiskunmajsai piacon értéke-
sít. Rendkívül széles kínálatból válogathatnak a nála vásárlók, üveges kiszerelés-
ben és kimérős formában is. Savanyúságai között található káposztával töltött 
almapaprika, csípős paprika, dinnye, karfiol, uborka, káposzta, melyeket messze 
földön ismernek.

Egészség és életmód 

n  Erőemelés – Fülöpné Sahin Éva

Fülöpné Sahin Éva számára rendkívül fontos az egészséges életmód, így az egészségtudatos táplálkozás mellett 
mindennapjai szerves részét képezi a rendszeres sportolás, melynek mára már vitathatatlanul az egyik leghatá-
sosabb módja a súlyzós edzés. 1992-ben választotta ezt a mozgásformát, 1996-óta pedig rendszeres résztvevője 
erőemelő és fekve nyomó versenyeknek. Az utóbbi tíz évben a magyar bajnokságok mellett már nemzetközi ver-
senyeken is megméretteti magát, tagja a Magyar Erőemelő Szövetség válogatott keretének. Több mint tízszeres 
magyar bajnok erőemelésben és fekve nyomásban. Számos európa - és világbajnokság dobogójára felállhatott, 
2009-ben a pilseni erőemelő EB-n fekve nyomásban Európa-bajnoki címet szerzett. 2010-ben Kiskunmajsa Sport-
jáért kitüntetésben részesült. Edzőterme a Body Power Club Kiskunmajsán, a Bajcsy Zsilinszky utca 36. szám alatt 
található, mely 1998 óta működik.

n  Erőemelés – Pataki Lajos

Pataki Lajos harminc évesen, 1994-ben kezdte el az erőemelő sportágat Kiskunmajsán, a Bady Power Clubban. 
Fiatal korában is közel állt hozzá a sport; birkózott, karatézott és többféle önvédelmi sportot is űzött. 1995-ben 
sporttársai rábeszélésére kezdte el versenyszerűen űzni az erőemelést. Az évek során több második és harmadik 
helyezést ért el a Magyar Bajnokságon, 2006-ban pedig az első Magyar Bajnoki címet nyerte Masters I. korcso-
portban. Cukorbetegsége miatt nehezebben ment a versenyzés, de soha nem adta fel kitűzött céljait. 2013-tól még 
négy Magyar Bajnoki címet szerezett erőemelésben és fekve nyomásban, és sikerül az abszolút bajnokságban is két 
második, és két  harmadik helyezést elérnie. Pataki Lajos versenyei során több magyar csúcsot is beállított.
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n  Erős ember sport – Bartalos Tamás

Tamás már általános iskolában is rendszeresen sportolt: focizott, kézilabdázott és ökölvívott. 
Az általános iskola után elkezdett súlyokkal foglalkozni, először hobby szinten, később már 
versenyszerűen űzte a súlyemelést. Sorra követték egymást a fekve nyomó versenyek, az erő-
emelő versenyek és végül az Erős Ember Sport. 2003-ban a Magyar Erőemelő Szövetség Válo-
gatott Kerettagja lett. Fekve nyomásban többszörös magyar bajnok, valamint EB és VB dobo-
gós lett. Erős Ember sportban Magyar Bajnok lett, valamint Nemzetközi Dobogós. Versenyzett 
Szlovákiában, Romániában, Lengyelországban és 2011-ben elindult Amerikában, az Arnold 
Classic Világbajnokságon. 2010-ben lett Erős Ember Magyar Bajnok Pápán, majd Siófokon be-
került az első osztályba, a Magyarországi top 10-be. Többszörös Kamion Húzó Bajnoki címe 
mellett egyéni csúcsokat is felállított: fekve nyomásban 260 kg, guggolásban 280 kg, felhúzás-
ban 300 kg a rekordja.

n  Híd park és fitneszpark

2015 nyarán készült el az a Fitneszpark, amit már annyira vártak a helyi lakók. A korábban 
kialakított korszerű futópálya mellett már szabadtéri „erőgépek” is a lakosság rendelkezésére 
állnak. A városi sportcsarnok melletti Híd parkban és a Katona - Erkel - Kodály utcák által 
határolt „Művész” téren készült egy-egy kültéri fitneszpark. Mindkét helyre 8-8 szabadtéri fit-
neszgép került, amiket minden sportolni vágyó használhat a szépen kialakított, nyugodt kör-
nyezetben. 

n  Horgászat

A Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület 3 hektáros víz-
felületű, 1,6 m átlagmélységű tóval, gyönyörű természeti 
környezetben várja a horgászni vágyó vendégeket. A tó a 
várostól Kömpöc irányában körülbelül 2 km-re található. 
1986-ban negyven taggal alakult meg. 2011-ben 275 fel-
nőtt, 10 ifjúsági és 15 gyermek horgász tagjuk volt. Egye-
sületük a Bács-Kiskun Megyei Szövetség tagja. A terület a 
városi önkormányzaté, de a kezelői jogot horgászati hasz-
nosításra 2033-ig az egyesületnek átengedte. A Majsa-tó 
horgásztóban megtalálható halfajták: ponty, amur, csuka, 
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süllő, balin, kárász, keszeg, dévér.  A Kiskunmajsai Pontyhorgász Egyesület Domb-tavát - mely 2,6 hektár vízfelületű 
-, Kiskunmajsáról Kiskunfélegyháza felé haladva, a strand parkolójának bejáratánál lekanyarodva, az úton tovább-
haladva lehet megközelíteni. Csendes nyugodt környezet, jó fogási esélyek és szép halak jellemzik. A horgásztóban 
megtalálható halfajták: ponty, amur, csuka, harcsa, balin, kárász, keszeg.

n  Hunor Vadásztársaság

A Hunor Vadásztársaság 1997-ben hosszú távú megállapodást kötött az önkormányzattal a tíz hektáros terület 
bérlésére, aminek fejlesztése a mai napig is tart, időközben a területet is megvásárolták. 2000-ben lőteret avattak, 
ahol a Hunor Sportegyesület különféle lövésszámok speciális feltételeinek is megfelel. Pályáik: amerikai bolygó 
trap, gyorsított korongvadász, íjász, kis- és nagy kaliberű pontlövő, korongvadász, légpuska, légpisztoly, Olimpiai 
és Skeet, szituációs lövészet, történelmi pontlövő.
Néhány év elteltével a lövészet szinte minden fegyvertípusára külön szakosztállyal rendelkeztek. Taglétszámuk fo-
lyamatosan emelkedik, a lövészszakosztályok mellett íjász, asztalitenisz és modellező is működik. A fejlődés dina-
mikáját tükrözi, hogy rendezvényeiken évről-évre nő a résztvevők száma és nemzetközi találkozók helyszínévé vált 
a sportcentrum. 2014-től egy újabb együttműködési szerződés alapján a vadászok gyakorlati oktatóbázisává vált. 

n  Kovács-család pónifogathajtó eredményei

Kovács Roland 1980. október 23-án született Kiskunmajsán. Informatikus üzemmérnök. tanulmányai mellett szor-
galmasan edzett, hajtott családja támogatásával. Teljesítményével fogathajtó-történelmet írt, hiszen a hazai pónifo-
gathajtók közül elsőként lett kétszeres magyar bajnok. Anyaegyesülete a Kiskunmajsai SE, melynek alapító tagja is 
volt. 1996 októberében vettek részt az első pónifogathajtó versenyen Kecskeméten, amikor Magyarországon még 
csak kezdte bontogatni szárnyait a pónifogathajtás. 1999-ig csak C kategóriás, egy napos akadályhajtó versenyeket 
rendeztek hazánkban, ekkor alakult meg az Első Magyar Pónifogathajtó Egyesület is, melynek alapító tagjai között 
szerepel. Ekkor az egyesület kezdte rendezni az első három számos versenyeket pónifogatoknak, majd 2000-ben 
az első magyar bajnokságot. 2000-ben és 2001-ben a kiskunmajsai Kovács-család lett a magyar bajnok. Húga se-
gédhajtóként, édesanyja fogatmanökenként, édesapja támogatóként vett részt a versengésben. 2006-ig póni kettes 
fogattal versenyeztek, majd a világbajnokság miatt átváltottak az egyes fogatra. 2007-ben Dániában rendezték a 
pónifogathajtó világbajnokságot, először magyar csapattal.
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n  Lovasnap

A Kiskunmajsai Lovas Klub minden évben megrendezi a CAN-C kategóriás kettes-fogathaj-
tó versenyt a kiskunmajsai lovaspályán, a Kiserdőben, a Homokhátsági Körverseny keretein 
belül. A rendezvényen az akadályhajtás mellett 
a kiskunmajsai Huszárbandérium és a Nyargaló 
Lovas Hagyományőrző Egyesület műsorát, csi-
kós bemutatót, ló szépségversenyt, néptáncot és 
aerobicot is láthatnak a kilátogatók. A hivatalos 
regionális kettes fogathajtó versenyen kívül, má-
jus 1-én - más civil- és sport szervezetekkel közö-
sen - rendezi meg a Klub az évadnyitó fogathajtó 
lovas napot is. Ilyenkor mindenféle típusú fogattal 
lehet nevezni, az egyszerűsített szabályok betar-
tásával. 

n  Majsai Kiskun Huszár Bandérium

A Majsai Kiskun Huszár Bandérium 2000-ben 
alakult hagyományőrző, hagyományteremtő kul-
turális céllal, tizenkét alapító taggal. Nevét Kis-
kunmajsa városáról kapta. Egyenruhájuk színe 
búzavirágkék, ami az egykori Bács-Kiskun térség-
ből toborzott 12. Nádor Huszárezred színe volt. A Bandérium tagjai fontosnak tartják, hogy a 
mai rohanó világban megőrizzék a magyar vonásokat és hagyományokat.
A működésükhöz szükséges kellékek nagy részét önerőből szerezte be az egyesület; így a posz-
tót, csákót, fegyvereket és a lovas szerszámzatot egyaránt. Jelenleg tizenhét aktív és hét tá-
mogató tagjuk van. A Bandérium nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezik, ugyanis minden 
évben részt vesznek az olaszországi megemlékezésen, az I. világháború nemzeti hőseiről a 
Monte Tombán, melyet az olasz hegyi vadászok szerveznek meg. Kapcsolatban állnak az erdé-
lyi huszárokkal is, akikkel közös rendezvényeik vannak itthon és külhonban egyaránt.  
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n  Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület

A Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület a magyar lovas hagyományok életben tartását és népszerűsítését tűz-
te ki célul. Ismeretterjesztő bemutatókkal és szakmai továbbképzésekkel igyekeznek életben tartani a lovas hagyo-
mányokat, de emellett nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás nevelésére is. Élő történelemórákat, íjász-kézműves 
és lovas foglalkozásokat rendeznek, történelmi lovas életképeket mutatnak be. Zerinváry Dóra és testvére, Zerinvá-
ry Szilárd lovaik idomítása során többféle módszert alkalmaznak.  „Át akarunk kelni egy vízzel teli kanálison vagy 
el szeretnénk lovagolni egy lobogó fóliasátor mellett? Tegyük fel, hogy a lovam megteszi ezt nekem, de abszolút 
nem mindegy, hogy mindezt félelemből vagy bizalomból teszi. Amikor a ló feltétel nélkül elfogadja az embert, mint 
a kéttagú ménes vezérét, akkor minden feladat egyszerre könnyűvé válik. Ahhoz, hogy ezt a pozíciónkat kivívjuk, 
meg kell ismernünk a ménes viselkedését és a lovak egymás közötti kommunikációját”. Bemutatóik, előadásaik 
során is ezt népszerűsítik. 

n  Sporttelep

Kiskunmajsán, a Kálvária utca 12. szám alatt található Sporttelep jórészt társadalmi munka eredményeként épül-
hetett fel 1971 augusztusában. A Sporttelep építésében Faludi Sándor, a Gépállomás igazgatója húsz-harminc fővel, 
Rőfi Géza, a Drótfonatgyártó Vállalat igazgatója nagy létszámú brigádjával és a Költségvetési Üzem is aktívan részt 
vett. Már az 1960-as évektől nagy gondot fordítottak az utánpótlás nevelésére. A serdülők többször nyertek baj-
nokságot csoportjukban.   Napjainkban a Sporttelep hétfőtől vasárnapig fogadja a sportolni vágyókat. Hétköznap 
délelőttönként a Katolikus és az Arany János Általános Iskola tornaóráinak a helyszíne, délutánonként pedig külön-
böző sportszakköröknek. A szépen gondozott füves pályán késő délutánonként kezdődnek a fociedzések, három 
korosztályban heti két-három alkalommal, negyven-ötven fővel. Az alsó pályán rendszeresek a baráti futballmecs-
csek. A nyugodt, békés és tiszta levegőt kihasználva egyre többen járnak esténként futni a füves futballpálya kör-
nyékére. Ezeken felül a pálya helyet ad nagyobb rendezvényeknek, régiós sportversenyeknek, a Lurkó-tábornak és 
a hétvégi focifordulóknak, amikor a lelátóról több száz ember szurkol. A település sok irigylő elismerést kap az ide 
látogatóktól, hogy a környék egyik legszebb sportlétesítménye, ami természetesen elődeink érdeme is. 

n  Tabajdi Ábel fogathajtó

A kiskunmajsai Tabajdi családban nagy hagyománya volt a lótenyésztésnek és a lovassportnak egyaránt. Tabajdi 
Ábel fiatal kora ellenére kiemelkedő sikereket ért el a póni egyes fogathajtásban. Kezdetben bátyja, Tabajdi Bence 
– szintén fogathajtó – ölében hajtott, így próbálta elsajátítani a fogathajtás rejtelmeit. Ábel első nagyobb eredmé-
nye 2010-ben, a vecsési világkupán volt, ahol póni egyes fogat díjhajtáson az első, maraton - és akadályhajtáson a 
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harmadik helyezést érte el. Kiemelkedő fogathajtó eredményei mellett kisebb versenyeken is 
részt vett, ahol szintén jelentős sikereket ért el.
További eredményei póni egyes fogatban: 2011-Ausztria Összetettben I. hely; 2012 – Wiener 
Neustadt, Európai Bajnokság összetettben Európai Bajnoki cím I. hely; 2013 – Szilvásvárad, 
Európa bajnokság összetettben II. hely.

n  Zöldparadicsom Sport és Szabadidőközpont

A Kiskunmajsa, Kálvária utca 12. szám alatt található Zöldparadicsom Sport és Szabadidőköz-
pont 1999 óta áll a sportbarátok rendelkezésére. 2008 elejétől már a fallabda pálya mellett só-
kabinnal, infraszaunával, valamint egy álló szoláriummal állnak az érdeklődők rendelkezésére. 
A sókabin 1,5 tonna parajdi sót tartalmaz, kiválóan alkalmas asztma és megfázás gyógyítására. 
Az infraszauna használata enyhíti az izületi fájdalmakat már 40-45°C-os hőmérsékleten is. Az 
álló szoláriumban eltöltött négy perc után garantált a barnulás. Lehetőség van még asztalite-
niszezni, biliárdozni és nem utolsó sorban teniszezni az épület mellett lévő teniszpályákon. 

Épített környezet 

n  56-os Kápolna

Az 56-os Kápolnát az 1956-os forradalom mártír-
jainak emlékére állították, mely Maris-pusztán, a 
Kiskunmajsa Szeged közötti úton található. A Csete 
György Kossuth-díjas építész tervezte kápolna alap-
kövét 2001. november 2-án rakták le, szentelése 
2002 nyarán történt meg Bábel Balázs kalocsa - kecs-
keméti érsek, Gyulai Endre szeged - csanádi püspök 
és Tempfli József nagyváradi püspök részvételével. A 
kápolna védőszentje Kapisztrán Szent János, akinek 
ünnepe október 23-án van. A védőszentválasztást az 
is magyarázza, hogy Kapisztrán a nándorfehérvári 
diadal egyik hőse, és a diadal 1456-ban, éppen 500 
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évvel az 1956-os szabadságharc előtt történt. Az épület egyik tornya a győztes forradalmat, a másik, romos tornya 
pedig a levert, vérbe fojtott szabadságharcot jelképezi. A kápolnában láthatjuk a mártírok névtábláit születésük, 
kivégzésük időpontjával és foglalkozásukkal. A kápolna mennyezeti izzói a csillagjegyek alakzatát követik. Kíván-
ságuknak megfelelően itt temették el Pongrátz Gergelyt és Pongrátz Ödönt. A Kápolna előtti téren három faragott 
szobor látható; az Ülő Krisztus-szobor, a Krisztus a feszületen és Kapisztrán Szent János szobra. A kápolnában 
minden hónap utolsó vasárnapján, valamint egyházi - és ünnepnapokon szentmisét tartanak.

n  ’56-os Múzeum

Kiskunmajsán található, hazánk első és eddig egyetlen 56-os múzeuma, amit Pongrátz Gergely, a Corvin köz egyko-
ri főparancsnoka alapított. Miután kényszerű száműzetéséből 1990-ben hazatért, egyik legfontosabb céljának egy 
olyan kiállítás létrehozását tartotta, amelyben helyet kapnak az 56-os forradalomhoz és szabadságharchoz kapcso-
lódó dokumentumok, ereklyék, fotók, és mindaz, ami a magyar történelem egyik legcsodálatosabb eseményéhez 

kötődik. Az 56-os Múzeum 1999-ben nyitotta 
meg kapuit, és azóta fogadja az érdeklődőket. 
Udvarán a Hadtörténeti Intézet és Hadtörté-
neti Múzeum jóvoltából különböző harci esz-
közök, köztük egy T-55-ös harckocsi is látható. 
A Múzeum két kiállítási teremből áll, ezekben 
láthatók korabeli relikviák; zászlók, fegyve-
rek, eredeti térképek, fényképek, újságok, 
szabadságharcosok képzőművészetei alkotá-
sai, és egyéb személyes tárgyaik. Az épülettel 
szemben, az út túloldalán egy kápolna épült az 
1956-os forradalom valamennyi áldozatának 
emlékére, kiknek neveit a kápolna belsejében 
márványtábla örökíti meg.
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n  I. Világháborús Emlékmű

A parlament már a háború alatt törvénybe foglalta, hogy minden település – anyagi lehetősége-
ihez mérten – állítson emlékművet az I. világháborúban elesett katonái tiszteletére. A Kunsági 
Hírlap 1927. április 15-ei számában már Kiss Jenő „Szobrot a Majsai hősöknek” című írásában 
követelte, hogy miért nincs Kiskunmajsán a több száz hősi halottnak emlékműve. A Kaszinó 
hősi emlékmű bizottsága 1939. április 5-én Szomor László szobrászművész tervrajza mellett 
döntött. Az emlékmű külön érdekessége, hogy a felépítmény külső burkolása a plasztikus ele-
mekkel együtt a bronznál is időállóbb magyar szabadalmú pyrogranitból készült, amelyet a 
világhírű pécsi Zsolnay gyár állított elő.  Csábi László helyi kőfaragó mester volt a kivitelező. 
Az emlékmű hátsó síkjában márványtáblán a felírat: „1914 – a HAZÁÉRT - 1918”, majd 554 
hősi halott neve. A Hősi Emlékmű és Országzászló ünnepélyes felavatására 1940. május 26-án 
került sor.

n  Anya gyermekkel

A helyi gimnázium épületétől mintegy harminc méterre, az utca túloldalán található az intéz-
mény kollégiuma. Az épület előtti gondozott parkban áll 1977-óta Csontos László szobrász-
művész: Anya gyermekkel nevet viselő mészkő alkotása, mely különösen szép és értékes. Az 
anya és gyermek kapcsolatának örök érvényű témáját szolid egyszerűséggel, letisztult, szép 
rajzolatú formákkal, minden sallangtól mentesen, lényegretörően ábrázolja. Békés nyugalom 
és gondoskodás sugárzik a tömbszerűen egységbe forrt alakokból.

n  Bazársor

Kiskunmajsán a XIX. század végén kezdődött meg a máig is jellemző településkép építészeti meg-
formálása. Benkovics István főjegyző javaslatára közpénzen felépítik a bazársort, kikövezik a fő-
teret, és aszfaltozzák a főutca járdáját. A bazársor máig álló két épületében jelenleg a Balzsam 
Patika és a Rossmann található. A XX. század folyamán a Bazársoron, a patika mellett mindvégig 
különféle üzletek sorakoztak és váltották egymást. A Rossmann épületében üzemelt éveken át a 
Kecskés Sándor vezette ruhaüzlet, majd helyén, évtizedeken keresztül Majsa egyik leghíresebb 
vendéglője a Fényes működött. 2015-ben pályázati támogatással sikerült a Bazársor teljes fel-
újítása, ami a település központi képét jelentősen befolyásolta, szebb látványt nyújtva ezzel a 
városlakóknak és az ideérkező vendégeknek egyaránt.  
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n  Dózsa György mellszobor

A Gimnázium 1960-ban vette fel Dózsa György, az 1514-es parasztháború katonai vezetőjének nevét. Az épület 
előtt 1977-ben avatták fel Dózsa György bronzból készült mellszobrát, amely Csillag István szobrászművész alko-
tása. 

n  Egressy Béni-mellszobor

A kiskunmajsai Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1996-ban vette fel Egressy Béni nevét. A Szó-
zat megzenésítőjének tiszteletére 2001-ben állítottak emléket a zeneiskola előtti kertben. A bronzból készült alko-
tás Kalmár Márton szobrászművész munkáját dicséri. 

n  Kapisztrán Szent János

A Kapisztrán Szent Jánost ábrázoló faragott emlékmű Maris-pusztán, az ’56-os Kápolna előtti téren áll. Az emlék-
művet 2002-ben Polyák Ferenc fafaragó mester készítette. Kapisztrán Szent János itáliai teológus a nándorfehérvá-
ri diadal hőse, Magyarország védőszentje, és az ’56-os Kápolna patrónusa.

n  Kisboldogasszony Római Katolikus Templom

A kiskunmajsai Római Katolikus Templomot 1743-ban 
kezdték építeni. Az első változat vesszőből font, sár-
ral betapasztott, ideiglenes építmény volt. Az állandóra 
szánt épület terméskő alapú, téglából toronnyal ellátott 
kis templom, amelyet közel tíz évig építettek. A templom 
késő barokk stílusú bővítése 1805-1809 között zajlott 
Rábel Károly kőműves mester vezetésével. 1817-ben 
Szondi István gazda vásárolta meg a főoltárképet, Schöfft 
József festőművész munkája Szűz Mária születését ábrá-
zolja. Ő festette az 1819-ben készült mellékoltár képeket 
is, melyek Nepomuki Szent Jánost és Szent István királyt 
ábrázolják. 1835-ben az alacsony tornyot 42 méter ma-
gasságúra emelték. 1903-ban a templom belső terét fel-
újították, majd a II. világháború befejezését követően új-
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rafestették. Malczik Károly és felesége, Pavlik Milada lengyel menekültek voltak a templom 
festői, akik Magyarországon több templom festését végezték el a háború alatt. A templombelső 
teljes rekonstrukciója és a szentély átalakítása Perczel Dénes építészmérnök tervei alapján 
1987-89 között zajlott. A jelenlegi orgonát 1908-ban a Rieger gyár készítette. 1946-ban fel-
újították és 1992-94 között átépítették. Ekkor az orgona elektromos játszóasztalt kapott és 
harminchat változatúra bővült. Jelenleg két manuál és a pedálmű segítségével 2230 síp szólal-
tatható meg, így nagyságát és hangzását tekintve Bács-Kiskun megye első öt orgonája között 
említik. 

n  Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény

A kiskunmajsai Helytörténeti Gyűjteményt 1981-ben, a helyi Jonatán TSZ kiürült irodaépü-
letében létesítették azzal a céllal, hogy bemutassa a város még fellelhető tárgyi és szellemi 
hagyatékát, a település és környékének kulturális, néprajzi értékeit. Az intézmény 1997-ben 
vette fel a kiskunmajsai születésű Konecsni György kétszeres Kossuth-díjas festőművész nevét. 
2006-ban – pályázati támogatással – új épületbe költözött a gyűjtemény. Állandó kiállításon a 
régészeti leletek után a XVIII. századi újjátelepülés és a XIX. századi polgárosodás emlékei is 
megtekinthetők. Külön tárlóban kaptak helyet az 1945-ben, a közeli Kígyóspusztán kényszer-
leszállást végzett amerikai bombázó darabjaiból összegyűjtött tárgyak és fényképek. A hábo-
rús korszakot felelevenítő fegyverek, zászlók, katonai igazolványok, térképek és egyéb iratok, 
eszközök bemutatására is nagy jelentőséget fordít a kiállítás. Állandó kiállítás mutatja be az in-
tézmény névadója, Konecsni György munkásságát, a festőművész használati tárgyait, idegen-
forgalmi és reklámplakátjait pedig fali tárlókon és lapozókon tekinthetik meg az érdeklődők. 
Külön teremben Járitz Józsa Kiskunmajsát ábrázoló festményei, valamint Paizs Éva városnak 
adományozott képei láthatóak. 

n  Községháza a börtönnel

A Községháza épületét 1783-86 között építette Kovács János halasi kőműves-
mester Munkácsi István asztalosmesterrel és Antal György lakatossal. Csáb-
rády János kiskunmajsai helytörténetíró korabeli feljegyzéseiből tudjuk, hogy 
a Községháza épületében 1827-ig csak négy helyiség funkcionált: egy jegyzői 
szoba, egy tanácsterem, egy irattár és egy adószedői szoba. Emellett külön 
fedél alatt volt a cselédszoba, konyha-kamrából álló cselédház, a községi gaz-
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dasszony rendelkezésére, akit már 1783-tól foglalkoztattak. Az épület alatt volt a hírhedté vált pincebörtön, ahová 
már kisebb vétkek elkövetéséért is – lopás, garázdálkodás, káromkodás – elzárták az embereket néhány napra, 
vagy pálca- és korbácsütésre ítéltek.
A népi szájhagyomány szerint a két hírhedt betyár, Bogár Imre és Rúzsa Sándor mellett – akik ezen a területen 
garázdálkodtak - a majsai illetőségű Veszelka testvérek is raboskodtak a Községháza alatti pincebörtönben, és a 
szomszédos Bagolyvár nevű kocsmát is többször látogatták. Erdei Ferenc a Futóhomok című művében részletesen 
ír a kiskunmajsai községházáról.

n  Mayossa-Szállás Emlékmű

Kiskunmajsa határában 1993-ban tárták fel Zsigmond király korabeli templomának maradványait, az egykori 
Mayossa-szállás települését. Mayossaszállás templomának helyére 2001-ben emlékművet állítottak, ami Rimantas 
Zinkevičius litván fafaragóművész keze munkáját dicséri. 

n  Napsugaras házorom

A nyeregtetős, napsugaras ház a népi építészet remeke. Ez a díszítés a XVIII. század végén jelent meg és terjedt 
el Szegeden, az innen betelepülő emberek hozták magukkal új „hazájukba”, Kiskunmajsára. A napsugár sokat je-
lentett a természettel szoros kapcsolatban élő embernek, hiszen életének ritmusát a nap járása határozta meg. A 
díszítés teljességgel összefüggésbe hozható a katolikus barokk templomok belsejével, amely bőségesen alkalmaz-
za a napsugár motívumot, s a Szentháromság jelképével is, amely láthatóvá teszi a ház lakóinak abba vetett hitét, 
hogy Isten mindent és mindenkit lát és óv. A múlt század első felében településünkön is szép számban láthatóak 
voltak ilyen napsugaras építmények, de sajnos az idő múlásával és az új építészeti stílusok megjelenésével ezek a 
régi, tájra jellemző népi stílusjegy eltűnt.. Napjainkban Kiskunmajsán csak egy-két ház őrzi még ezt a népi díszítő 
motívumot.

n  Népek Krisztusa Magyarország – Emlékmű

A faragott „Népek Krisztusa Magyarország” Krisztus feszület az ’56-os Kápolna előtti téren található. A feszületet 
2001-ben Marosvásárhelyen faragták.  
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n  Nepomuki Szent János szobra

Nepomuki Szent János az utazók és a vízen közlekedők védőszentje; éppen ezért a tiszteletére 
készített szobrokat a kivezető utak mentén, patakok, vizek és hidak közelében helyezték el. A 
vándorútra indulók mindig elmondtak egy imát a védőszent szobránál, és ha az, útjuk során 
oltalmazta őket, hazatértükkor hálájuk jeléül pár szál virágot helyeztek lábai elé. Nepomuki 
Jánost - aki a gyónási titok vértanúja is - 1729-ben XIII. Benedek pápa iktatta a szentek sorába. 
A Kiskunmajsa főterén álló Nepomuki Szent János szobrát 1793-ban Lajber András; egy majsai 
illetőségű férfi készíttette 50 rajnai forintért. Régi elbeszélők szerint a kőből faragott, festett 
barokk szobor a Szegedi út mellett, a Paprétből kifolyó erecske fa hídja előtt állt. A védőszent 
szobra feltehetően az 1800-as évek elején vagy közepén került be a templom melletti piac 
észak-nyugati részére, ahol majd egy évszázadon keresztül figyelte és óvta őseink minden lé-
pését. 1881-ben a Szentháromság szobor felállítása miatt áthelyezték a templom déli oldalára, 
ahol 1950-ig állt. A kiskunmajsai nagy katonai beruházások részeként a templom melletti pi-
actérre felépítették a szocreál stílusú tiszti házat, s a szobrot a kerítéssel együtt áttelepítették 
a templom észak-nyugati oldalára a Szentháromság szobor mögé, a templom sarkára. Állaga 
folyamatosan romlott, ami oda vezetett, hogy a szobrot lebontották, majd 1972. március 2-án 
a parókia udvarában állították fel. Állapota itt is tovább romlott egészen 2000-ig. Ekkor Kis-
kunmajsa Város Önkormányzata Kiss Károly polgármester kezdeményezésére, Faragó András 
kőfaragó mester kivitelezésében felújíttatta és felállíttatta a templomtól keletre, a főtéri busz-
megálló mellé. 2000 szeptemberében, a Kisasszony napi búcsú ünnepén Jakubinyi György gyu-
lafehérvári érsek szentelte fel a hívek nagy tömege jelenlétében. 

n  Női akt

A kiskunmajsai Jonathermál Gyógy - és Élményfürdő bejárata előtt látható bronzból készült 
Női aktot Pálfy Gusztáv szobrászmester készítette 1985-ben.

n  Petőfi szobor

A főtéren látható Petőfi szobrot eredetileg a parókia épületével szemben állították fel 1946-
ban. A szobor készítője egy helybéli amatőr kőfaragó, Bakró László volt. 1948-ban, a magyar 
forradalom és szabadságharc százéves évfordulója alkalmából áthelyezték a főtérre. A felújítás 
alkalmával formai változtatás is történt. Az első változatban Petőfi Sándor a jobb karját fele-
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melve mutatott előre, ez azonban statikai hiba vagy rongálás következtében letörött, így alakult ki javítás után a 
jelenlegi mellkasra szorított kar. A Petőfi szobor előtt városunk minden év március 15-én ünnepélyes műsor kere-
tében, koszorúk elhelyezésével közösen emlékezik az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc eseményeire és 
áldozataira. 

n  Római Katolikus Plébánia épülete

A Római Katolikus Plébánia több mint százéves épülete eredetileg Arany Bárány néven, fogadóként működött. A 
fogadót az 1920-as években, Varga Mihály apátplébános úr idején újították fel és ezt követően költözött ide a Plé-
bánia régi helyéről, ami a templom mellett volt. 
Az épület Kiskunmajsán, az Iskola utca 2. szám alatt található, itt működik az 1993-ban, az egyházközség karitász 
csoportjából alakult Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja. 

n  Szabadulási szobor

A fából faragott Szabadulási szobor az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény előtti parkban található. 
A szobrot 1991-ben négy litván származású szobrászművész Rimantas Zinkevičius, Romas Venckus, Vidas Cikana 
és K. Ašmega faragta Kiskunmajsa számára, mellyel mindkét országnak az orosz rabiga alóli szabadulását szerették 
volna ábrázolni. 1990. március 11-én a volt szovjet tagállamok közül elsőként Litvánia kiáltotta ki függetlenségét, 
1991. június 19-én pedig az utolsó szovjet megszálló katona is elhagyta Magyarország területét. A Szabadulási 
szobor előtt városunk minden év október 23-án koszorúk elhelyezésével, közösen emlékezik az 1956-os esemé-
nyekre, a forradalom és szabadságharc áldozataira. 

n  Szentháromság szobor

Kiskunmajsán, a Petőfi téren látható Szentháromság-szobor 1880-ban készült. A szobrot Jablonszky Vincze buda-
pesti kőfaragó mester készítette, szürke porosz márványból. A szobor 20-25-30 mázsás darabjait 1881. február 
10-től óriási erőfeszítésekkel szállították – ekkor ugyanis a hóolvadás miatt rendkívül laza volt a talaj - a kisteleki 
állomásról Kiskunmajsára. Az alapkő felszentelése ünnepélyesen Szt. György napján történt. A szobrot húsvét utá-
ni héten állították fel, majd Kovács Antal plébános Szentháromság ünnepén, június 12-én felszentelte. 1948-ban a 
Szentháromság-szobrot renoválták, tisztították, majd a piactérről áthelyezték a templom észak-nyugati sarkához, 
jelenlegi helyére.



41

KisKunmajsa Helyi ÉrtÉKtára

n  Szökőkút

A Konecsni György Kulturális Központ előtt látható impozáns szökőkút 2008-ban, az önkor-
mányzat és helyi vállalkozók összefogásának eredményeként épülhetett meg. A szökőkút 
központi eleméből, a sziklából kifakadó víz a feltörő termálvizet szimbolizálja. A megújult tér 
közepén található, nyugodtságot sugárzó, éjjel is színpompázó szökőkút a városlakók egyik 
kedvelt találkozóhelyének számít. 2008 decemberében, már itt volt az Adventi gyertyagyújtás, 
mely azóta hagyománnyá. Az Adventi koszorú alapja nem más, mint maga a szökőkút, ami 
külön hangulatot és varázst ad az ünnepi készülődésnek. A szökőkút oldalán tábla emlékezik 
meg az összefogás résztvevőiről.

n  Tájház

A Tájház – mint népi műemlék - Kiskunmajsa 
egyik legrégebbi építészeti emléke, mely hűen 
tükrözi a Kiskunságra jellemző népi építészeti 
jellegét. Egykori tulajdonosára utal az elnevezé-
se; Kenyérsütőház. Az épületet 1982-ben a helyi 
termelőszövetkezet vásárolta meg, hogy abban 
tájházat rendezhessen be. Az épület később a 
Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény ke-
zelésébe került. 
A tájház berendezése a parasztcsaládok XX. szá-
zad eleji életkörülményeit érzékelteti. Az 1850 
körül épült téglalap alaprajzú, nádtetős, vályogfa-
lú, földszintes, nyeregtetős háromosztatú, közép 
padkás, szabadkéményes építmény a Kiskunság 
jellegzetes népi, építészeti emléke a XVI. század-
tól. A Tájház fontos szerepet tölt be településünk 
egykori sajátos életvitelének, építészeti stílusá-
nak megőrzésében és bemutatásában. A középen lévő bejárati ajtón át a pitvarba jutunk, ahol 
jobbról a tisztaszoba, balról a lakószoba nyílik. A helyiségek padlója döngölt, homokkal szórt. 
Kiemelt jelentőségű az épületben található kemence, melyet sütés mellett a szobák fűtésére 
használtak. 2013-ig a lakószoba berendezési tárgyait alkották az 1860-as években készült fes-
tett hartai bútorok, melyeket jelenleg a Helytörténeti Gyűjteményben láthatók. A ház telkén 
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gazdasági épület, istálló, ól és gémeskút mellett az udvar közepén egy kemence és egy kiskert is helyet van. A ko-
rabeli gazdasági eszközöket a kamra épületében tekinthetik meg a látogatók. Címe: 6120. Kiskunmajsa, Ady Endre 
u. 54.

n  Testvérvárosi Barátság szobra

Városunk legújabb köztéri alkotását 2015. szeptember 5-én avatták. A testvérvárosok összetartozását szimbolizá-
ló szobrot Rimantas Zinkevičius litván fafaragó és fia készítette, akik Kiskunmajsa legújabb testvértelepüléséről, 
Ukmergéből érkeztek. A szobor alapjául egy korábban kivágásra ítélt platánfa szolgált, amelynek élete ezzel új 
értelmet nyert.
A testvértelepülések összetartozását szimbolizáló alkotáson Majsa testvérvárosainak címerei is láthatók.

n  Útmenti keresztek

Az út menti keresztek többnyire jól látható helyen – út mellett, utak kereszteződésében, határdombokon stb. – állva 
erőteljes, egyszerű formáikkal harmonikusan illeszkednek a környezetbe, és a térben eligazítanak. Emlékeztetnek 
régi eseményre, vagy éppen egyéni fogadalom jelképeként hívő embereket, dolguk után sietőket intenek jámbor 
életre vagy csak futó áhítatra. A majsai és Kiskunmajsa környéki keresztek többségénél az állítója, és az állítás 
pontos ideje ismeretlen, így a szájhagyományra, a keresztek stílusára, kivitelezésére hagyatkozva és régi térképek, 
fényképek adatai alapján lehet állításuk időpontját megadni.. Ezt a témát dolgozza fel Paskuj Iván: Kiskunmajsai 
keresztek (In.: Halasi Múzeum 3. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 135. évfordulójára, 2009.) című tanulmánya.

n  Ülő Krisztus szobor

A Kiskunmajsa - Szeged közötti úton, az 56-os Kápolna előtti téren találhatjuk az Ülő Krisztus szobrot, melyet 
2003-ban Rimantas Zinkevičius litván szobrász faragott. 

n  Zárda Iskola története

1894-ben Csontos Károly és felesége, Nemes Szabó Mária adományából apácazárdát és leányiskolát építtettek Kis-
kunmajsán a korábban meglévő és már szűkösnek bizonyuló iskola mellé. Az épület 1891-ben került tető alá, majd 
a következő években a belső berendezés is elkészült. 
1894 májusában az oktatás megindítása végett Temesvárról megérkezett a Miasszonyunkról elnevezett Szegény 
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Iskolanővérek főnöknője két apáca kíséretében. A zárdát 1894. szeptember 10-én ünnepélyes 
külsőségek között felszentelték. Négy osztállyal, közel négyszáz fővel indult a tanítás, majd 
folyamatosan növekedett a létszám. Volt ismétlőiskola, az I. világháború idején az épület és 
tanítók nélkül maradt fiúk is ide jártak. Számos viszontagság és az államosítás után 1990-ben 
Iskolaszervező Bizottság alakult és megtették az első erőfeszítéseket, hogy újra indulhasson a 
katolikus iskola. 1991 őszén négy osztállyal és három óvodai csoporttal végre elkezdődött a 
hitre alapozott nevelő és oktató munka a kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Isko-
lában és Óvodában. Az iskola történetét weboldalukon részletesen is elolvashatják az érdek-
lődők.

Ipari és műszaki megoldások

n  Agrikon KAM Kft.

A Kiskunmajsán működő AGRIKON KAM Kft. az 1990-es évek 
elején, a kecskeméti Mezőgép utódaként, az 1993-as privatizá-
cióval jött létre, mint többségi magyar tulajdonú vállalat. Mind 
a cég elődje, mind az AGRIKON KAM Kft. mindig is exportori-
entált volt, s tevékenységének 70-80%-át exportra gyártotta. 
Fő termékei közé tartozik a vezetőfülke gyártása önjáró mező-
gazdasági gépekhez és építőgépekhez komplettre vagy részle-
gesen szerelve, továbbá ugyancsak önjáró gépekhez különböző 
alkatrészek gyártása. Az AGRIKON az elmúlt években jelentős 
beruházásokat hajtott végre, 2013-ban például közel négymillió 
euro értékben. Külföldről mintegy kétszáz, míg hazánkból több 
mint száz beszállítóval működnek együtt.

n  Furafol Hungary Kft.

A Furafol Hungary Kft. egy 1990 óta kertészettel foglalkozó családi vállalkozásból nőtte ki ma-
gát, ahol a Kft. nem a zöldség termesztéssel, hanem a kertészeti háttériparral foglalkozik. A 
Kft. vezetője ifj. Á. Fúrús András agrármérnök szívesebben foglalkozott a műszaki jellegű prob-
lémák megoldásával, mint magával a paprika termesztésével. A vállalkozás kezdetben saját 
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fejlesztésű, fűtött hajtatásra alkalmas növényházakat gyártott, majd mivel a családi kertészetben nagy felületen 
termesztették a TV (tölteni való) hegyes fehér paprikát, ezért a fehér paprika válogatására gépet fejlesszenek. A he-
gyes fehér paprika kifejezetten magyar termesztésű fajta, amit a nyugati országokban nem termesztenek, így gépet 
sem fejlesztettek a nagy hagyományokkal bíró válogatógép gyártó cégek. Hét év alatt több típust is készítettek. Az 
automata paprikaválogató kamerákkal és számítógéppel felszerelt, a paprikák vállátmérője, hossza és a görbült-
sége alapján automatikusan nyolc osztályba sorolja a paprikát. A mechanikus válogató vállátmérő alapján válogat 
némi kézi munkaerő segítséggel. A gépek a világon egyedülállók, Európa több országában válogatnak már ezekkel 
a gépekkel, főként déli országokban, ahol egyre népszerűbb a TV paprika termesztése.

n  Majsai Cipőipari Szövetkezet

A Majsai Cipőipari Szövetkezet 1951-ben alakult meg hat fő-
vel, Cipész Kisipari Termelő Szövetkezet néven. Jelenleg évente 
mintegy 120-130 ezer pár terméket készítenek, kilencvenöt fő-
vel, kiváló, megbízható minőségben. Kínálatuk között szerepel-
nek az egészséges és kényelmes női, férfi, kézzel varrott papu-
csok és szandálok, valamint munka – védő és mágneses lábbelik, 
cipők és csizmák mindennapos használatra. A MAJSA COMFORT 
márkanevű termékeikkel az igényesebb vevőkört szeretnék 
meghódítani, akik a lábuk egészsége megőrzése érdekében a 
kényelmes, könnyű, a láb anatómiája szerint felépített, bőrből 
készült lábbeliket kedvelik. Termékeik megvásárolhatók az or-
szág számos gyógyászati segédeszköz üzletében, valamint cipő-
boltokban. Jelenlegi választékukat több mint százötven modell 

alkotja, ezt a választékot azonban folyamatos fejlesztésekkel bővítik. Dr. Bender György, a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem Ortopédiai Klinikájának professzor emeritusa is ajánlja a MAJSA COMFORT termékek viselését, az 
egészséges láb megőrzése érdekében. 

n  Szódagyártás 

Magyarországon Jedlik Ányos nevéhez fűződik a szikvíz nagyüzemi gyártása, a balatonfüredi ásványvizet szerette 
volna egy friss, mesterséges szénsavas vízzel helyettesíteni. A szikvízgyártás gyorsabb, modernebb térhódítása a 
két világháború közé tehető. Az akkor gyártott gépek még ma is dolgoznak, termelnek annak bizonyítására, hogy 
a magyar szikvízgyártási technológia európai színvonalat ért el. Kiskunmajsán sokáig a Topolay család látta el 
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szódával a lakosságot, lovas kocsival járták a települést, és csengővel szólították vásárlásra a 
lakosságot. Jelenleg már új technológiával, műanyag palackokba töltve készítik a szódát, de 
még fellelhető a régi palackozó gép és a hozzá tartozó üvegek is. A Hungarikum Bizottság 2013. 
szeptember 24-ei ülésén vette fel a Hungarikumok Gyűjteményébe a szikvizet. 

Kulturális örökség

n  ’56-os tábor

Az ’56-os ifjúsági tábor, mely a Kápolna közvetlen szomszédságában található, 2004 nyarán 
nyitotta meg kapuit. A szervezők immáron tizenkét éve, nyári táborok keretében fogadják az 
érdeklődő fiatalságot. A majsai 56-os Történelmi Alapítvány szervezésében az egyhetes tá-
bort, ahol az érdeklődők még ma is élő, egykori szabadságharcosokkal találkozhatnak, de tör-
ténészek és közéleti személyiségek is tartanak előadásokat a témában. Az ’56-os ifjúsági tábor 
létrehozója és elindítója a Corvin köz legendás főparancsnoka Pongrátz Gergely (1932-2005) 
volt. Az évente megrendezett, már hagyományosnak mondható ’56-os táborba a hazai iskolák 
diákjai mellett Felvidékről, Délvidékről és Erdélyből is érkeznek szép számban érdeklődők.

n  Adventi Udvar

2009-óta a kiskunmajsai katolikus plébánia minden évben megrendezi az Adventi Udvart, 
melynek elindítója és ötletgazdája Kosik Sándor esperes-plébános volt. A szervezők a rendez-
vény időpontját Mikulás napjához igazítják, ekkor disznótoros reggeli, színvonalas kézműves 
vásár, a környéken élő németek felajánlásából bolhapiac is várja az érdeklődőket. Emellett kéz-
műves foglalkozás és játszóház várja a fiatalokat, a helyi óvoda vagy iskola szervezésében ka-
rácsonyi műsort adnak elő a gyerekek, szerepel a Mayossa Hagyományőrző Néptáncegyüttes, 
a kiskunmajsai Ütőegyüttes és más, helyi kulturális-szórakoztató csoport. Az Adventi Udvar 
közös beszélgetéssel, forralt borozással és jó hangulatban elfogyasztott disznótoros vacsorával 
zárul.
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n  Bodor Miklós grafikus

Bodor Miklós grafikusművész 1925. június 12-én született Nagykörűn. Főállásban acélszerkezet technikusként 
dolgozott, de szabadidejében legnagyobb szenvedélyének, a rajzolásnak és a festésnek hódolt. A Szegedi Tanárkép-
ző Főiskola rajz- és magyar szakán 1963-ban végzett. Az első önálló kiállítása is ekkor volt a Kiskun Múzeumban. A 
majsai Művelődési Ház vezetése után 1980-ban Móricgátra költözött, itt a homokhátsági ősborókás tájat örökítette 
meg, a legapróbb részletektől a teljességig. 1984-től Kiskunhalason élt feleségével, Bodor Zsófiával. 1986 és 1990 
között a Kiskunhalasi papíripari Vállalat grafikusa, és emellett a híres Halasi csipke tervezője is volt. 1987-ben a 
koronázási palást alapján megtervezi a „Szent István palástja” csipketerítőt, amely varrott formában a következő 
évben BNV díjat nyert. Ezt második magyarországi látogatása alkalmával, 1996-ban II. János Pál pápa kapta aján-
dékba. Bodor Miklós gazdag életműve pár száz olajfestményt, pasztellt és háromezernél is több grafikát foglal ma-
gába. Művein legtöbbször a természet jelenik meg. Ábrázolását a visszafogott színek és a kiegyenlített kompozíciós 
törekvés jellemzi. Alkotásai megtalálhatóak Kiskunhalason a Thorma János Múzeumban, a Halas Galériában, a Kis-
kőrösi Képtárban, a Kecskeméti Képtárban, a Kiskunmajsai Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény Képtárá-
ban, a Kiskun Múzeumban Kiskunfélegyházán és a Fővárosi Történeti Múzeumban. 1992-ben a Vas megyei Kámba 
költözött feleségével. 2010 júliusában hunyt el Vasváron. 

n  Darányi Éva kézműves

Darányi Éva harmincöt éve dolgozik a múzeumi szférában. Munkája során többféle kézműves termékkel találko-
zott, melyeknek elkészítési módjait igyekezett elsajátítani, hogy a kézműves foglalkozások alkalmával tovább tudja 
azokat adni a gyerekeknek. Szabadidejében szívesen készít kézműves termékeket, melyeknél a régi és új módsze-
reket ötvözi, saját ötleteivel bővítve, hogy azok egyediek legyenek. Leginkább  a gyertyaöntés érdekli, de száraz 
termések felhasználásával lakásdekorációkat is készít. A munka mellett csupán kedvtelésből alkot, a kézműves 
tevékenység számára nem munka, hanem kikapcsolódás és feltöltődés is egyben.
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n  Dózsáné Mihálka Betti népi iparművész

Dózsáné Mihálka Betti 2003-ban végezte el Kecskeméten a népi játszóház vezető tanfolyamot, 
ahol először találkozott a népi kismesterségekkel. A hímestojás, a mézeskalács, és a gyöngy-
fűzés számára egy varázslatos, különös világ, ezért ez a három mesterség az élete meghatáro-
zó részévé vált. Mestere nem volt, autodidakta módon, napi 
több órás gyakorlással, szakirodalmak tanulmányozásával 
szerezte mag azt a tudást, amivel ma elkápráztatja a mun-
kája iránt érdeklődőket. Egyre mélyebbre kutatva próbált 
ki különféle technikákat, értelmezett egy-egy mintát, to-
vábbgondolta azokat. Így születtek „új” minták, amik meg-
őrizték a „szabályt” de mégis „megújultak”, egyedivé váltak. 
2004-óta folyamatosan zsűrizteti munkáit, és 2005-óta 
részt vesz egyéni, országos és határon túli kiállításokon. 
Dózsáné Mihálka Betti 2012-ben kapta meg a népi iparmű-
vész címet. A Tájház 2007-es „újjáélesztésében” Dózsáné 
Mihálka Betti aktív közreműködő volt, munkájával és odaa-
dásával sokat tett a Tájház megóvásáért.

n  Fészek Színjátszó Egyesület

A kiskunmajsai Fészek Színjátszó Kör 2003-ban tizenegy 
fővel alakult meg. Taglétszámuk a tíz év alatt meghárom-
szorozódott, ma már két felnőtt, és egy bábszínházi cso-
portjuk van. A tíz év alatt harmincöt színdarabot dolgoztak 
fel, és több mint kilencven előadáson tapsolt nekik a közön-
ség. Első darabjuk bemutatója 2003. augusztus 20-án volt, 
Lőrinc Miklós: Királynő kedvence c. két felvonásos bohóza-
ta. Játszottak már parasztkomédiát, bohózatot, komédiát, 
filmadaptációt, operett átdolgozást és gyermek darabot is. 
Többször is vendégszerepeltek már a környező települé-
seken: Zsanán, Tázláron, Csólyospáloson, Kömpöcön, Jász-
szentlászlón és Szankon.
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n  Figura László fafaragó

Figura László 1936-ban született Kiskunmajsán. Fiatalon, ka-
mionsofőrként kezdett el foglalkozni a fafaragással, a hosszú 
várakozások alatt készültek az első darabok. Az alkotómunka 
közben szívét lelkét beleadta a faragásba, éppen ezért nem 
véletlen, hogy a díszítő fafaragásokat is beleszámítva már 
több ezer alkotás került ki a kezei közül. Ezek különböző fa-
fajtákból készültek, ugyanis megmunkálásuk nehézségi foka 
eltér egymástól. Figura László a hársfát és a körtefát részesíti 
előnyben. Negyven év pesti élet után költözött vissza szülő-
városába. Azóta sok csoportos és egyéni kiállításon mutatták 
be alkotásait, de örömmel tart foglalkozásokat gyerekek szá-
mára is. 2008-ban kapta meg a Majsa Alapítvány elismeré-
sét, 2011. tavaszán önálló kiállítása volt a Konecsni György 
Helytörténeti Gyűjteményben, több alkotásával is megaján-

dékozta a szomszédos Szankot, ahol szívesen látták a Fafaragó Táborok alkotói között őt is. Itt társaival készítette 
a Pongrátz Gergely téren álló Székelykaput, valamint a magyar történelem nagy pillanatait és alakjait megjelenítő 
Történelmi emlékutat. Az ott kiállított domborművek közül az ő kezemunkáját dicséri a Kunok bejövetele című alko-
tás, amit 2014 augusztusában készített.

n  Fotográfia

Településünk múlt század eleji történetét képekben Plohn Béla zsidó származású fényképészmester örökítette 
meg az utókor számára, aki először Kiskunfélegyházán, majd Kiskunmajsán volt könyvkötőmester és fényképész. A 
település lakói művészemberként tartották számon. A fényképész által az 1900-as évek elején készített fényképek 
és üvegnegatívok Csík Antal helytörténész „padlásmúzeumában” vészelték át a történelem viharait, így maradha-
tott meg városunk számára Plohn Béla egykori fényképészmester hagyatéka. 
1936 szeptemberében, Kisasszony napján nyitotta meg műtermét Paskuj Mátyás fényképészmester Kiskunmajsán. 
Ez a fényképész műterem immár 79 éve fogadja a kuncsaftokat. 1975-től fia, Paskuj Iván vette át a műtermet. Itt ta-
lálható az ország egyik legnagyobb magán fényképarchívuma. A több tízezer negatív áttekintést nyújt Kiskunmajsa 
közel nyolcvan éves történetéről, az itt élő emberekről, az ünnepekről és más családi vagy közösségi eseményekről. 
Több könyvet, könyvfejezetet is kiadtak, így a Kiskunmajsai Római Katolikus Templom, a Kiskunmajsai keresztek, 
az első világháborús hősi emlékmű és országzászló történetét. A fénykép archívum már eddig is sok segítséget 
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nyújtott az érdeklődőknek. 2006-ban a „Paskuj fényképészek 70 éve” című reprezentatív kiál-
lítás keretében mutattak be egy válogatást a meglévő archív anyagból a Művelődési Központ-
ban. 
A település elmúlt húsz – harminc évének történetét, annak mindennapjait a Majsa Lapnyom-
da Bt. egykori és jelenlegi dolgozói, újságírói és fényképészei; köztük Tapodi Kálmán, Csapó 
Árpád és Szekeres Béla örökítette és örökíti meg most is a város és az utókor számára. 

n  Főtéri Sokadalom

1992-ben rendezték meg Kiskunmajsán az első Főtéri Sokadalmat. A település legnagyobb 
rendezvénye azóta minden évben lehetőséget biztosít a városban működő civil szervezetek-
nek, vállalkozásoknak, helyi termelőknek, értékőrzőknek, hogy bemutathassák tevékenysé-
güket az országszerte népszerű előadóművészek mellett. A három napos rendezvénysorozat 
minden év szeptember első hétvégéjén nyitja meg „kapuit” a nagyközönség előtt, akik a színes 
kulturális és szórakoztató programok közül válogathatnak. Itt belül minden generáció megta-
lálhatja a maga számára ideális szórakozást. A fesztivál nyitónapján ünnepélyes megnyitó, a 
Fészek Színjátszó Egyesület előadása, kiállítások, városi kitüntetések átadása, a Mayossa Ha-
gyományőrző Egyesület néptánc és népzene műsora, helyi együttesek és élő koncertek várják 
az érdeklődőket. A második nap programjai több helyszínen egyidejűleg zajlanak; így a Hor-
gásztónál, a Lőtéren, a Kulturális Központban, a főtéri szabadtéri színpadon és a parkban. A vá-
sári kavalkád mellett főző és sakkverseny, mézkóstoló és vásár, kézműves foglalkozások, foga-
tos városnézés, népi játszópark, erősember verseny, különféle bemutatók és neves előadók élő 
koncertjei szórakoztatják ingyen a közönséget. A hagyományoknak megfelelően a vasárnap 
templombúcsúval, ünnepi misével és körmenettel kezdődik, délután pedig a rendezvénysoro-
zatot a Vásártéren szintén minden évben megrendezésre kerülő Búcsú zárja. 

n  Helytörténet

Kiskunmajsa város történetírásában kiemelkedő helyet foglal el Ifj. Csábrády János, Takács Ist-
ván és Zsidó Péter, akik községünk II. világháború előtti történetével foglalkoztak. 
Ifj. Csábrády János a Kiskunmajsa története című munkájában az eseményeket saját koráig, 1933. 
évig írja le. Zsidó Péter – egykori községi iktatónk – Kiskunmajsa története című sorozatában 
1436-tól 1880-ig tárgyalja az eseményeket. Takács István a A mai Kiskunmajsa kétszáz éves múlt-
ja című kéziratában 1919-ig tekinti át a város históriáját. A Zsidó Péter által szerkesztett Adatok 
Kiskunmajsa történetéhez című kéziratban XIX. századi közgyűlési jegyzőkönyveket olvashatunk. 
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Takács István tanító és Csábrády János dolgozta fel elsőként Kiskunmajsa történetét, melyet forrásként használt fel 
Csík Antal – Dr. Kozma Huba – Takács András a Kiskunmajsa története (1981) című könyvük megírásához. A rend-
szerváltás után ezt a kiadványt dolgozta át, és új adatokkal egészítette ki Csík Antal – Dr. Kozma Huba – Nyerges 
Benjamin – Szabó Lajos a Kiskunmajsa históriája (1993) címmel kiadott könyvükben. A könyv két részre osztva 
foglalkozik a mayossaszállási és a kiskunmajsai korszakkal. 

További helytörténeti kiadványok: 
• Csík Antalógia. A régiekről (2009)
• Csík Antal – Dr. Kozma Huba: Együtt megélt történelem (2012)
• Dr. Kozma Huba: Ilyen a bányász élete (1999) és Majsai Beszélgetőkönyv (2001)
• Pillantásfogás művész (2004)
• Pongrátz Gergely (2006)
• Pongrátz Ödön (2006)
• Régi idők majsai focija (2006)
• Páll Lajos 70 éves (2008) 
• Szigorúan bizalmas? – Gyarmati Dezső titkosszolgálati anyagaiból (2013)
• Borivóknak való – Szőlő és bor Kiskunmajsán, egykor és ma  (2015)
• Horváth István: Visszaemlékezéseim. Sport és életem története Kiskunmajsán 1926 és 2009 között (2011)
• Ladányi Ágnes – Paskuj Iván: A kiskunmajsai Római Katolikus Templom (2010)
• Paskuj Iván: Kiskunmajsai keresztek. In.: Halasi Múzeum 3. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 135. évfor-

dulójára, (2009)
• Paskuj Iván: A kiskunmajsai zsidó temető. In.: Halasi Múzeum 4. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140. 

évfordulójára (2015) 
• Paskuj Iván: Kiskunmajsai első világháborús hősök. A hősi emlékmű és országzászló avatása 1940. május 26. 

In.: Halasi Múzeum 4. Emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140. évfordulójára (2015) 
• Pap Eliza: Zsidósors Kiskunmajsán. (In.: Tanulmányok a holokausztról VI. kötet. Szerkesztette: Randolph L. 

Braham (2014)

n  Honismereti tábor

Az első Honismereti tábor 1990-ben várta az érdeklődőket Kiskunmajsán. Szellemisége a társadalom azon rétegé-
ből nőtte ki magát, akiknek múltunk, gyökerünk, helytörténetünk fontossá vált és felismerték, hogy gyermekeinek 
örökséget, szellemi értéket, csak múltunk, hely-és honismeretünk segítségével adhatunk át. A huszonöt év alatt 
több generáció nőtt fel, és több százan vettek részt a honismereti táborokban. Az alapítók közé tartozik dr. Kozma 
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Huba történész, Csík Antal helytörténész, dr. Kiss Klára jogász, lokálpatrióta-önkéntes, Darányi 
Éva múzeumi munkatárs és restaurátor, Tapodi Kálmán újságíró lokálpatrióta-önkéntes, dr. 
Törökné Kuklis Edit könyvtáros, lokálpatrióta–önkéntes és 2010-től Rácz Sándor múzeumpe-
dagógus. A táborok résztvevőinek száma évről-évre nőtt, mely annak tudható be, hogy olyan 
információkkal gazdagodnak, amit az általános iskolai tanterv nem tartalmaz. A tábor célja, 
hogy a helybéli iskolások közelebbről ismerjék meg Kiskunmajsa múltját. 

n  Ifjúsági Fúvószenekar

A Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar 
több évtizedes múlt után 1997-ben szerve-
ződött újjá. Az akkor körülbelül huszonöt 
kiskunmajsai és szanki fiatalt foglalkozta-
tó helyi zenekar mára 45-50 fős, országo-
san ismert együttessé nőtte ki magát. A ze-
nekari tagok a kiskunmajsai Egressy Béni 
Alapfokú Művészeti Iskola jelenlegi és volt 
növendékei. A zenekar repertoárja széles 
skálán mozog, a hagyományos fúvószené-
től, történelmi magyar-, és külföldi indu-
lóktól kezdve klasszikus átiratokon, kor-
társ fúvószenekari darabokon keresztül, 
filmzenei, musical, és popzenei átiratokat 
is tartalmaz. Az együttes évente tíz-tizenöt 
fellépésen vesz részt. Az elmúlt években 
sikerrel szerepeltek Montenegróban, Len-
gyelországban, Németországban, és Szer-
biában. Az együttes vezetője és karmes-
tere Bozóki János, a kiskunmajsai Egressy 
Béni Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós tanára és igazgatója, aki a 2012-ben Balatonföldváron 
megrendezett I. Nemzetközi Fúvóskarmesteri Verseny I. helyezettje. 
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n  Imakönyv kiállítás 

A Kiskunmajsán élő Csipak Máriának – 1951-ben született Tázláron –, a kiállítás megálmodójának és megszervező-
jének a Hajósi Barokk Kastélyban látott Biblia kiállítás adta a gondolatot, hogy a „Hit éve” alkalmából Kiskunmaj-
sán is szervezzen egy hasonlót. A kiállítás a majsai katolikus családok segítségével 2013. szeptember 5-én valósult 
meg. A kiállítás sikere megkérdőjelezhetetlen volt; hiszen több mint ötven család hozta magával féltve őrzött kin-
cseit. A kiállításon 559 ereklye, szentkép és könyv volt látható 1777-től napjainkig. Mindkét világháborút megjárt 
feszület is bemutatásra került a majsai Szent István Ház Hitünk és életünk című kiállításán. 

n  Irodalom

Dr. Vedres Ferenc – gyógypedagógus, logopédus, jogász – emlékezete szerint ötödikes korától ír verseket, melyek 
korábban folyóiratokban jelentek meg. Költészetével az alábbi kötetek útján ismerkedhet az érdeklődő olvasó: 

• Dr. Vedres Ferenc: A csend kritikája és az Angyalok és szellemek
• Dr. Vedres Ferenc – Vedres-Nagy Ibolya: Megmozdított kövek (2014) 
• Dr. Vedres Ferenc – Vedres-Nagy Ibolya: Boróka álma (2011)
• Vedres-Nagy Ibolya – Dr. Vedres Ferenc: Tavasz a télben (2014) 
További irodalmi alkotások: 
• Figura László, Fülöp Benjaminné, Kelcz Dávid, Pócsik Olga, Dr. Vedres Ferenc és Vedres-Nagy Ibolya In.: Maj-

sai kincsesláda (2010)
• Kakas József: Óh, Te gyarló emberiség  (2010)
• Patyi Beáta: Csepü, lapu, gongyola (2004)
• Balog Katalinnak, az Előadó-művészeti Alkotóműhely tagjának, és édesanyjának dr. Balogné Dévai Katalin-

nak 2011-ben és 2012-ben jelent meg egy-egy, pályázaton nyertes meséje, Az én mesém 4., és Az én mesém 5. 
gyűjteményes kötetekben

• Veszelszki Ágnes (szerk.): Netszótár (2012)

n  Járitz Józsa

Járitz Józsa 1893-ban született Budapesten. 1914-ben a kecskeméti művésztelepen tanult Iványi Grünwald Béla 
mellett, majd a háború alatt mestere budapesti magániskolájába járt. 1919-ben Berény Róbert mesteriskoláját lá-
togatta, 1920-ban a Képzőművészeti Főiskolán kezdte meg tanulmányait. 1924-ben Párizsba ment, tánctanításból 
élt, így ismerkedett meg Mondriannal, de kapcsolatba került Picassóval is. Rendszeresen szerepelt a Függetlenek 
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Szalonjának kiállításain, a Société des Artistes Indépendants tagja lett és mecénása is akadt, 
aki támogatta olaszországi, svájci, algériai tanulmányútjait. 1925-ben csatlakozott a KUT-hoz. 
1930-ban hazatért és Kiskunmajsán telepedett le. 1931-ben a Képzőművésznők Új Csoport-
jának alapítói közé tartozott. Járitz Józsa 1986-ban halt meg Budapesten. Kiskunmajsán a Ko-
necsni György Helytörténeti Gyűjteményben egy külön kiállítóterem mutatja be a látogatóknak 
Járitz Józsa Kiskunmajsát ábrázoló festményeit, melyet korábban a városnak adományozott. 

n  Juhász Ferenc bőrműves

Juhász Ferenc az 1980-as években tanulta ki a cipész szakmát nagyapjától és 
édesapjától. Húsz év kihagyás után a Kiskunmajsai Kézművesek biztatására 
leporolta a régi, sokszor százéves szerszámokat, és újult erővel nekilátott az 
őseitől tanult tudás felelevenítéséhez. A varrott eljárásokat már az újrakez-
déssel sajátította el. Ezek a lábbelik már a városi, úri közönség ízléséhez iga-
zodtak. Gazdag szín és forma választékukkal ma is az elegáns viselet elenged-
hetetlen kellékei. Elsősorban a tradicionális Alföldi viseletek érdeklik, melyek 
faszeges eljárással, kizárólag fekete színben készülnek és strapabíróak. 

n  Juhász Zoltán kovácsmester

Juhász Zoltán, a napjainkban egyedüli kovács, 1974-től kisiparosként dol-
gozott. Kiskunmajsán ekkor még legalább hat kovács volt, gyermekkorában 
pedig harminckettő és mind megélt - meséli Zoli bácsi. Első munkája egy 
nagykapu volt, de emellett rengeteg lóvasalást végzett. Segéde nem volt, a 
patkolásnál a gazda tartotta a lovat ő meg patkolta. Lőcsös kocsikat is készí-
tett, de ilyenkor össze kellett dolgozni a bognárral, mert ő készítette a famun-
kát. Kisebb munkákba a felesége is besegített. Ebben az időben sok munkája 
volt a mesternek, rengeteg önetetőt készített, mert sokan tartottak disznót 
és megérte velük foglalkozni. Sok volt az építkezés, nagykapukat, ácskapcsot, építkezéshez va-
sanyagot és sok egyéb munkát végzett. Az 1990-es években a Jonathán Tsz-ben megalakult a 
lovardába került kovácsnak, ahol fiákereket készített.
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n  Késes és köszörűs mester

Vadkerti-Tóth Benjamin 1957-ben végzett késesként, Borbély Imre volt a mestere. Nem tudott elhelyezkedni a 
szakmában, ezért Budapestre került és ott dolgozott a Varrógép gyárban. Néhány év múlva visszatért Kiskunmajsá-
ra, de a késes szakmából nem lehetett megélni, ezért mindig volt főállása és mellette gyakorolta eredeti szakmáját. 
Késeket, bicskákat készített és ezeket vásárokba, búcsúkra vitte és árulta. Mellette műhelyében élezte a késeket, 
ollókat, különböző háztartási eszközöket. A kisipari termékeket lassan kiszorította a tömeggyártás és mostanában 
csak az ismerősök, rokonok, szomszédok késeit élezi. A negatív tapasztalatok ellenére az a véleménye, hogy ez egy 
nagyon szép szakma, de ebből megélni nem lehet, mégsem bánta meg, hogy ezt választotta.

n  Kézimunka, horgolás – Szívósné Dobák Terézia

Szívósné Dobák Terézia kilenc éves korában kezdett érdeklődni a kézimunka, azon 
belül is a horgolás iránt. Az első lépéseket édesanyjától leste el, majd nagynénje 
volt a „tanítómestere”. Munkái között láthatunk különféle mesefigurákat (migno-
nok), baglyokat, kaktuszokat, sapkákat, ruhákat, hajpántokat, nyakláncokat, fülbe-
valókat, gyűrűket, karkötőket, szalvétagyűrűket, telefontartókat, húsvéti díszeket, 
karácsonyi dekorációkat, poharakat és táskákat egyaránt. 2005-ben lánya meny-
asszonyi ruhájának saját készítésű csipke részét zsűriztette az Iparművészeti Mú-
zeumban, ami a 2005-ös Iparművészeti Múzeum Kiadványában megtekinthető. 
Emellett három hímzett fehér terítőt is zsűriztetett a Mezőgazdasági Múzeumban. 
Kézimunkáit megvásárolhatják a környező települések nagyobb rendezvényein, 
így pl. Szankon, Kiskunhalason, Kiskunmajsán és Csólyospáloson is. 

n  Kiskunmajsai Ütőegyüttes

A Kiskunmajsai Ütőegyüttes tényleges megalakulása 2010 nyarára tehető. Az 
egyesület alapítója és egyben vezetője Abonyi Attila, az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola ütő szakos tanára. 
Attila már főiskolás évei alatt elhatározta, hogy egyszer megalapítja ütőegyüttesét. Ez az álom 2010-ben valóra 
is vált. Azóta számos fellépésen vettek részt; láthattuk őket falunapokon, a fúvószenekar karácsonyi hangverse-
nyén és 2015. február 21-én tartották első, egész estés kon¬cert¬jüket a kiskunmajsai Konecsni György Kulturális 
Központban. A műsorban egyaránt szerepeltek népszerű slágerek, illetve technikai kihívást jelentő bonyolultabb 
darabok is. Hangszereik között megtalálható a dob, a marimba, a xilofon és a vibrafon. 
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n  Kiss Tibor Söröskorsó gyűjteménye

Kiskunmajsa igen kedvelt gyűjteménye a Söröskorsó és Söröspohár Gyűjtemény. Kiss Tibor a 
gyűjtést 1950-ben kezdte, jelenleg 1182 tételből áll a gyűjtemény, melynek darabjait barátok-
tól, ismerősöktől, politikusoktól, művészektől, sportolókról és külföldről haza, vagy ideérke-
zőktől kapta. A kollekció a világ harminckét országát érinti, minden darabról katalógust ve-
zetve pontosan tudja, kitől, mikor, milyen alkalomra kapta. A legrégibb darabot közel négyszáz 
évesre becsülik. A gyűjtemény érdekes lehet mindazoknak, akik szeretik a szép míves kivitelű 
kerámia, üveg és ötvös munkákat és kedvüket lelik a különlegességekben. 

n  Konecsni György

Konecsni György Kétszeres Kossuth díjas és Érdemes művész, 1908. ja-
nuár 23-án született Kiskunmajsán. A Képzőművészeti Főiskola festészeti 
szakán 1927–1931 között Rudnay Gyula tanítványa volt, később elsősor-
ban grafikusként dolgozott, főleg plakátterveket készített. Politikai maga-
tartásáért 1932-ben bebörtönözték. A második világháború előtt főként 
külföldi kiállításokon ért el szép sikereket. Bélyegtervezőként az 1940. 
évi Művész sorral és blokkal tűnt fel. A második világháború után pla-
kátokat, festményeket és bélyegterveket alkotott. 1945 után a rendszer 
szolgálatában ismert politikai plakátokat tervezett, majd 1946-ban meg-
indította az alkalmazott grafika tanszéket az Iparművészeti Akadémián, 
ahol 1970. január 29-én bekövetkezett haláláig oktatott. Emlékére 2005 
októberében Ellentétek szintézise címmel Konecsni plakátművészetét be-
mutató tárlat nyílt a Magyar Nemzeti Galériában. 
A kiskunmajsai születésű festő, grafikus, és bélyegtervező művész emlé-
ke előtt tisztelegve a kiskunmajsai Helytörténeti Gyűjtemény 1997-ben 
felvette Konecsni György nevét. A róla elnevezett intézményben állandó 
kiállítás mutatja be munkásságát, a festőművész használati tárgyait, ide-
genforgalmi és reklámplakátjait pedig fali tárlókon és lapozókon tekint-
hetik meg az érdeklődők.
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n  Kovács Katalin – tűzzománc

Kovács Katalin 1984-ben született Kiskunmajsán, tanulmányait az általános iskola után a 
kiskunmajsai Dózsa György Gimnáziumban folytatta. Szívesen rajzolgatott, és Szegeden 
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola első éves magyar-rajz szakos hallgatójaként megis-
merkedett a tűzzománc készítéssel, Papp György tanár úr mellett. A főiskolán ébredt fel 
benne a vágy, hogy a jövőben szeretne tűzzománccal is foglalkozni. Más technikai megol-
dásokkal is kísérletezik; így a rekeszzománc technika és térzománc készítéssel. Később 
Sugár Ibolya, Kiskunmajsáról származó üveg-, és zománcművész tanítványaként kezdett 
el komolyabban foglalkozni ezzel a művészeti ággal. Kovács Katalin jelenleg rajztanár-
ként dolgozik a kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában és szabadidejé-
ben készíti tűzzománc képeit. Először 2014-ben, Kiskunmajsán, a Majsa Napok rendez-
vénysorozat keretein belül mutatta be alkotásait a nagyközönség előtt. 

n  Kuklis Katalin

Kuklis Katalin története a kiskunmajsai tanyavilágban, Kígyós-pusztán kezdődött, ahol gyermekévei nyarait töl-
tötte. Egyszerű, dolgos emberek középső gyermekeként látta meg a napvilágot Üllésen, 1959. szeptember 02-án. 
A múltból előbukkanó gyermekkori álom hatására 2005-ben a festészet felé fordult és a számok világát a színek 
világára cserélte. „Hiszem, hogy soha nem késő önmagunkat, vágyainkat megvalósítani”. Képeiben ott van minden 
szó, szín és vonal, amit gyermekként a szívébe zárt. Képei témavilága abból a földből táplálkozik, ahonnan elindult 

és ahová most visszatért. Álma az, hogy az általa alkotott kép minél inkább megközelítse a képze-
letében élőt és kifejezze az a hitet és szeretetet, amellyel Kígyós - pusztához tartozik.  Kuklis Ka-
talin eddig huszonegy önálló és több csoportos kiállításon vett részt Szegeden, Budapesten, Kis-
kunmajsán és Vonyarcvashegyen. 2010-ben elnyerte a Magyar Művelődési Intézet Alkotói díját.

n  Lajkó György bőrműves

Lajkó György 1980-ban született Szegeden. A bőrművességgel első ízben a solymászat iránti ér-
deklődése kapcsán találkozott. Elmondása szerint egy diáknak nehéz volt hozzájutni és sokba is 
kerültek a solymászati kellékek, ezért megpróbálta azokat maga elkészíteni. Az első sólyomsapkát 
1995-ben varrta. Eleinte kezdetleges módon saját elképzelései alapján készítette ezeket a tárgya-
kat. de ahogy tökéletesedtek munkái, mások is kértek tőle sapkákat, kesztyűket. A fent említett 
tárgyak többségét képek, leírások alapján készítette el. Fokozatosan gyarapodott bőrműves tu-
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sa, ahogy a megrendelők, ismerősei, barátai újabb és újabb kihívások elé állították. Az évek so-
rán további bőrtermékekkel bővült a repertoárja, Eleinte mindez csak szabadidős tevékenység 
volt a számára, mígnem 2012 óta hivatásává vált. 

n  Lurkó Tánctábor

A Mayossa Hagyományőrző Egyesület nyári néptánctáborához Nokta Gábor főszervezőnek, 
egy 2006-os vajdasági élménydús egy hét adta az ötletet. 2007-ben, az első Lurkó Tánctáborba 
80, a tizedik táborba már több mint 300 gyerek jelentkezett a környező településektől egé-
szen Kanadáig. A tábor erőssége a több korosztályra bontott csoportokban történő oktatás, 
amelyhez lendületes, fiatal szakembereket nyert meg a tábort azóta is vezető Nokta Gábor. A 
kiskunmajsai Sportpálya és környéke arra a nyári egy hétre „néptáncvárossá” alakul, hiszen 
reggeltől estig próbák, bemutatók, programok, játékok váltják egymást a gyerekek legnagyobb 
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örömére. A feladatokat többnyire az egyesület tagjaiból kikerülő tábori anyukák, próbavezetők, konyhások és ta-
karítók végzik. A táboroztatás a Mayossa életének szerves részévé vált és ha csak rajtuk múlik, még hosszú évekig 
„fertőzik” a Lurkókat a népzene szeretetével. 

n  Mayossa Hagyományőrző Egyesület

1995 tavaszán egy tízfős táncot szerető baráti társaság megalakította a Mayossa Néptánccsoportot, majd Kis-
kunmajsán első civil szerveződéseként 1996 februárjában megalapították a Mayossa Hagyományőrző Egyesületet. 
Céljaik között szerepelt Kiskunmajsa néphagyományainak, szellemi, tárgyi és kulturális örökségének folyamatos 
feltárása, feldolgozása és közreadása. A csoport szakavatott irányítás mellett sajátította el először a Dél-Alföldi 
táncokat, majd ez után fordult más tájegységek felé. Az alaplépések elsajátítása után következtek a komplett ko-
reográfiák, ami elnyerte a közönség tetszését és biztosította a rendszeres fellépési lehetőségeket. Az utánpótlás 
nevelésében nagy szerepet játszott Sólyáné Csuka Márta és Nokta Gábor, akik a csoportban szerzett tapasztalataik 

alapján választották ezt a hivatást. Az évek 
során volt Csibe, Százszorszép, Bársonyka, 
Tökmag, Bóbita, Napraforgó és Bokréta cso-
port is a Mayossa mellett. Jelenleg is korcso-
portonként folyik a néptánc oktatás óvodás 
kortól a huszonéves táncosokig öt csoport-
ban. Megszámolni sem lehet, hogy hány alka-
lommal bűvölték el közönségüket az elmúlt 
húsz évben itthon, a környező településeken, 
vagy az utóbbi években már Erdélyben, Né-
metországban, Lengyelországban vagy Lit-
vániában. Saját koreográfiáik mellett több, 
egész estés táncjátékot is színpadra állítot-
tak, amit kivétel nélkül vastapssal köszönt 
meg a közönség. Tevékenységük mára már 
kiegészült a néptánctábor szervezéssel és le-
bonyolítással, valamint a népzene oktatással.
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n  Nemesné Garas Klára kézműves

Nemesné Garas Klára gyermekkorában a kömpöci tanyavilágban élt és nevelkedett. Ebből az 
időszakból mind a mai napig sok szép emléket őriz szívében. Dédnagyapjával a tehenek legel-
tetése közben az árokparton ücsörögve, mesélés közben mindenféle természetes anyagból (fű, 
nád, gyékény, sás, csuhé) készített különböző játékokat, főként állatfigurákat. Ezek a kedves em-
lékek hosszú időre elraktározódtak benne, majd 2002-ben betegsége idején felszínre törtek egy 
kedves ismerőse biztatására. Ekkor kezdett csuhébaba-készítéssel foglalkozni, majd 2004-től 
más, szintén a természetben fellelhető különböző anyagokból kezdett állatfigurákat, gyermek-
játékokat készíteni. Minden éven folyamatosan zsűriztet egy-egy darabot – Hagyományok Háza, 
Iparművészeti Lektorátus, A Magyar Kézművességért Alapítvány –, valamint folyamatosan jár 
kiállításokra, melyek közül többet maga szervez. 

n Paizs Éva

Paizs Éva 1925-ben született Kiskunmajsán. Tanulmányait a szegedi Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola rajz szakán végezte. A főiskola elvégzését követően művészpedagógusként dolgozott 
Kiskunmajsán, de a pedagógusi pálya mellett dolgozott Sopron, Tokaj és Hajós művésztele-
pén is. Első önálló kiállítása 1963-ban nyílt meg Kiskunfélegyházán. Paizs Éva 1999-ben kapta 
meg a „Kiskunmajsa díszpolgára” címet. A festőművész 2014 nyarán Rubin diplomát kapott 
diplomája megszerzésének 70. évfordulója alkalmából, mint Kiskunmajsa elismert tanár- és 
művészegyénisége. Paizs Éva festőművész – rajztanár 2015-ben, életének 90. évében hunyt el 
Kiskunmajsán. A városnak adományozott képei a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény 
épületében tekinthetők meg.

n  Pócsik Olga festészete

Pócsik Olga a kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium diákja volt. Tanulmányait Szegeden és Bu-
dapesten végezte. Festészete pillanatnyi hangulatok, megfoghatatlan érzések vászonra vetése. 
Művészetében visszatérő motívum az urbánus környezet és a természet közötti feszültség. Az 
utóbbi években az akvarell felé fordult, képei figurálisabbá váltak, olyan ősi, örök szimbólumok 
jelennek meg rajtuk, mint az életfa, az élet és halál, az örök fejlődés, a megújulás szimbóluma, 
vagy a Nap és Hold, mint a férfi és a nő. Fiatal kora ellenére több pályázat nyertese, tíz-tíz csopor-
tos és egyéni kiállítás áll mögötte. Jelenleg is volt gimnáziumában tanít. 
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n  Vadkerti Tóth Benő szíjgyártó és nyeregkészítő

Vadkerti Tóth Benő 1977-ben született Kiskunmajsán, szülei állattartás-
sal foglalkoztak. A bőrrel, a bőr megmunkálásával először 1992-ben ci-
pésztanulóként találkozott. A katonaidő letelte után, 2001-ben Szegeden 
elsajátította a szíjgyártó-nyerges mesterséget és azóta ebben a szakmá-
ban dolgozik. Fő tevékenysége a lószerszámgyártás és a nyeregkészítés. 
Emellett készít még öveket, tarsolyokat, táskákat, pásztor kellékeket, ka-
rikás ostort és bicskatokot is. 2007-ben lépett be a Kiskunmajsai Kéz-
műves Egyesületbe, melynek kilenc évig volt tagja. Időnként zsűrizette 
munkáit. 2007-ben Szőlő és bor kézműves szemmel című kettős tematiká-
jú kiállításon mutatta be alkotásait, majd 2008. július 4-én A reneszánsz 
korának kézműves hagyományai című kiállításon is részt vett a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumban.  

n  Városi Könyvtár

Kiskunmajsán az első kulturális egyesület 1871-ben alakult meg Polgári Olvasókör néven. Feladatának az „olvasás 
általi művelődést” tekintette. 1875-ben alakult meg az Olvasóegylet, mely valószínűleg a Polgári Olvasókörből fej-
lődött ki. 1930-ban Deák István, a polgári fiúiskola igazgatója szervezett egy gyűjtést, így 192 kötettel kezdhetett 
működni a könyvtár. Fő adományozók között szerepelt Dr. Fábián Lajos és Dr. Bulyovszky Gyula orvosok, Névy 
Gyula ügyvéd, Hegyi Imre mérnök. A könyvtáros Dr. Rácz Alajos tanár volt. Kiskunmajsán a Népkönyvtár 1950. 
május 1-jétől kezdte meg működését. Még ebben az évben elindult egy olvasómozgalom, ami kiterjedt az egész 
községre. Vezetője Borbély Jánosné tiszteletdíjas pedagógus volt. 1954. április 4-én a majsai könyvtár függetlenné 
vált a járási könyvtártól, s megkezdte működését a Fő u. 78. szám alatt. Az állomány ekkor 1392 db könyvből állt. A 
könyvtár többszöri költözését követően – ami a fejlődést is akadályozta –1964-ben végleges elhelyezést nyert a Fő 
u. 62. szám alatt, ma is ott működik. 1975-ben kezdte meg munkáját itt az első szakképzett könyvtáros, (Zadravecz 
Istvánné). Ekkor kezdődött el az állomány feltárása raktári és betűrendes katalógusok szerint. Napjainkban elekt-
ronikus katalógus rendszer segíti az itt dolgozók munkáját, pályázati források az állománybővítést, programok 
szervezését, így a Városi Könyvtár Kiskunmajsa kulturális életének fontos helyszíne tudott maradni. 
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n  Zsidótemető

Kiskunmajsán, a Csontos Károly utca felső végén, a vasútállomáshoz közel, ma is látható a több 
méter magas kőkerítéssel körülvett zsidótemető. A jórészt héber feliratú, mohalepte sírkö-
vek az egykor közöttünk élő és munkálkodó zsidó polgárok neveit őrzi. A zsidó jelenlét má-
sik fontos jelképét, a zsinagógát még a II. világháború alatt felsőbb utasításra lebontatták, így 
mindössze csak a temető kőkerítése fölé emelkedő síremlékek jelzik számunkra, hogy egykor 
ők is településünk meghatározó tagjai voltak. 1870-ben felépült a zsinagóga a Páva utcában, 
mely egy egyszerű parasztház formáját viselte, ennek előtte pedig engedélyt kértek a temető 
létesítésére. Erre a célra az akkori faluszéli homokbuckát kapták meg. A kiskunmajsai zsidó 
sírkertben az első temetés 1855-ben történt. Sajnos a temetési anyakönyvek, a többi hitköz-
ségi irattal, a holokauszt viharában eltűntek. 2012-ben a temető falai között 97 sírt lehetett 
megszámlálni, de valószínűleg több is létezett. A ravatalozó épülete már nincs meg, feltéte-
lezhető, hogy a temető keleti sarkában állhatott. A temetőnek eredetileg vályogkerítése volt, 
amit az 1930-as évek végén a zsidóellenes közhangulat erősödésével ismeretlen személyek 
kidöntöttek, és a sírokat is megrongálták. A ma látható kőkerítés felépítésére 1939. október 
14-én adott engedélyt a főszolgabíró Markovics Manónak, a hitközség elnökének.  A lezárt kis-
kunmajsai zsidótemető helyi védettséget élvez. A lezárt státusz azt jelenti, hogy ide már nem 
temetnek. 1989. december 10-én az MDF kiskunmajsai szervezete jótékonysági orgona hang-
versenyt szervezett a kiskunmajsai Római Katolikus templomban az elhanyagolt zsidó temető 
megmentéséért.
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Természeti környezet

n  Árvalányhaj

A pázsitfűfélék talán legismertebb képviselője az árvalány-
haj, mely hazánk homokpusztáin fordul elő a leggyakrab-
ban. Virágzásakor – ami májustól júniusig tart - jelenik meg 
a szőke hajhoz hasonlító virága, amiből majd később kifej-
lődik a toklásztermés. Az árvalányhajjal borított mezők és 
dombok hazánk különleges természetvédelmi értékei, mind 
a növény, mind az élőhelye egyaránt védett. Talajigénye 
különleges, mert a nitrogénban szegény meszes homokot 
szereti, ezért a Kiskunmajsa környéki homokpusztákon és 
homoki rétjein gyakori. Fő előfordulási helyei a Kiskunsági 
Nemzeti Park homokpusztái, és a homokkő eredetű terüle-
tek, így Észak – Magyarország és a Dunántúl egyes vidékei. 

n  Bodoglári buckák

A 720 hektáros, igazi kiskunsági buckavidéket 1984-ben nyilvánították védetté. A területen kijelölt utak vezetnek 
a legszebb, legjellegzetesebb helyekre. Nyár elején virágzó árvalányhaj is látható itt. A Kiskunmajsa Bodoglár elne-
vezésű településrésze mellett húzódó északnyugat, délkeleti irányba rendeződött, meredek oldalú buckák minden 
évszakban sok csodával várják a látogatókat. Említésre méltó érdekesség, hogy a hasonló területek nyáras-boróká-
sait itt nyáras-galagonyások helyettesítik, ahol az egybibés galagonya mellett sóskaborbolya, a kökény és a varjútö-
vis is előfordul. A jellemző lágyszárú növényfajok közé tartozik a homoki csenkesz, a homoki kikerics, a tartós és 
kései szegfű, a búgjos fátyolvirág, a homoki ternye, a báránypirosító, a homoki imola, a deres fényperje, és a pusztai 
kutyatej. A bodoglári homokbuckák legféltettebb zoológiai értéke az ugartyúk. A zömök testű, nagy, sárga szemei-
ről könnyen felismerhető, fokozottan védett madárfaj kiskunsági állományának jelentős része ezen a vidéken költ. 
Az ugartyúk fészket nem épít, tojásait - általában kettőt – a puszta homokra rakja. Főleg rovarokból álló táplálékát 
alkonyatkor gyűjti, éles, jajongó hangjára is ilyenkor figyelhetünk fel.
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n  Tartós szegfű

A tartós szegfű nyúlánk termetű, 20-50 cm magasra növő hamvasszürke növény. Élénk rózsa-
szín virágai a szár csúcsán magányosan, vagy kis csomókban fejlődnek. A virágzási idő hosz-
szan elnyúlik, a virágzaton belül a virágok nem egyidőben nyílnak. Innen ered a 
„tartós” szegfű elnevezés. A napjainkban is bizonyítottan meglévő állomány 85 
%-a Kiskunmajsa - Bodoglár, és Bócsa térségében összpontosul, de szórványosan 
Szank térségében is előfordulnak. Az évelő szegfűfaj kizárólag Magyarországon, 
a Duna-Tisza közének homokpusztáin és homoki rétjein őshonos, kimondottan a 
meszes talajt kedveli. A tartós szegfűállományok a Kiskunsági Nemzeti Park és a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi területein találhatók. A fokozottan 
védett növénynek minden egyes példánya 250 ezer forintot ér.

Turizmus és vendéglátás

n  Gyógyvíz – Gyógyhely

A Kiskunmajsán található Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő több mint harminc éves múltra 
tekint vissza. Az 1960-as években meginduló szénhidrogén-bányászat „melléktermékeként” 
felszínre törő 72°C-os nátriumhidrogén-karbonátos termálvíz hasznosítása 1984-ben kezdő-
dött meg. A Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő minősített gyógyvizes medencékkel rendelke-
zik. Az 1000 m2 -es faszerkezetű csarnokban egy 36°C-os, és egy 38°C-os gyógymedence, egy 
25 méteres feszített víztükrű gyógyúszómedence, finn szauna, aroma szauna, gőzfürdő, és egy 
hideg vizes mártózó medence található. 
A szabadban egy 36°C-os 400 m2 -es, gyógyvizes körmedence várja egész évben a fürdőzőket. 
Az 1800 méterről feltörő 72°C-os nátriumhidrogénkarbonátos gyógyvíz degeneratív mozgás-
szervi elváltozásokra, idült gyulladásos mozgásszervi megbetegedések kezelésére, műtét, il-
letve törés utáni állapotokra, nőgyógyászati betegségekre és agyi történések utáni bénulások 
kezelésére ajánlott. A fürdő szolgáltatásait kiegészítendő frissítő-, gyógy- és aromamasszázs, 
háromféle szauna, gőzfürdő, szolárium, jáde köves masszázságy, CHI gép, OTO lábmasszázs 
gép, masszázsfotel, bioptron lámpa, aromafürdő, tangentor, pezsgőfürdő és sókamra áll a ven-
dégek rendelkezésére. Szolgáltatásaik teljes kínálatát weboldalukon találja. 
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n  Kiskunmajsai üdülőfalu rózsakerttel

A kiskunmajsai Jonathermál Gyógy- és Élmény-
fürdő hivatalosan 1984. augusztus 20-án nyitotta 
meg kapuit a nagyközönség előtt; és ezzel szinte 
egyidőben került kialakításra a szomszédságá-
ban található Üdülőfalu is. A várostól 3 km-re, 
zöldövezetben helyezkedik el, gondosan ápolt, 
szépen rendezett utcákkal és a ráépülő szolgál-
tatássokkal várja a pihenni vágyó vendégeit. Bát-
ran kijelenthetjük, hogy üdülőfalunk a „nyugalom 
szigete”, ahol az egész család együtt pihenhet, tá-
vol a város zajától. Az Üdülőfalu közel 400 házat 
foglal magába, többségét üdülésre használják. A 
kompletten felszerelt,  kényelmes pihenést szol-
gáló családi ház jellegű üdülőházak 4-6-8-10 fő 
elhelyezésére alkalmasak. A házak jelentős ré-
sze télen is bérelhető. A kiskunmajsai Üdülőfalu 
önálló utcaszerkezetével egyediségét kölcsönöz 

a területnek, ami a Kiskunmajsa és Bugacpusztaháza közötti kerékpárútról biztonságosan megközelíthető. 2015 
júniusában Rózsakertet épített a Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete, a vá-
ros önkormányzatának támogatásával. Az ötletet Hegedűs Ágoston, a Magyar Rózsabarátok Társaságának elnöke 

adta, a kivitelezést pedig Kiss Kornélia, budapesti kertépítő, álmodta meg. A 
Rózsakert közelében található a Hungarikum sétány, amely az eddig elfogadott 
Hungarikumok mellett Kiskunmajsai Helyi Értékeit is bemutatja. 

n  Lópofa csárda

A Lópofa Csárda 1989 májusában nyitotta meg kapuit a kiskunmajsai gyógy-
és élményfürdő által beindított, növekvő idegenforgalom igényeit figyelembe 
véve. A fürdőtől kb. 300-400 méter távolságra található. Nevét a kezdetekkor 
még a vele együtt üzemelő lovarda miatt kapta. A csárdát egy múlt századi pa-
raszti gazdaság lakó- és gazdasági épületeiből alakították ki. A körülötte elte-
rülő nagy, parkosított terület lehetővé tette a nyugodt, kellemes, tanyasi han-
gulat fennmaradását mind a mai napig. Hogy a jó hangulat se maradhasson el, 
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„Zenélő Udvar” néven nyaranta több alkalommal koncertekkel kedveskednek a 
Csárda vendégeinek. Konyháját a magyar hagyományokon alapuló ízvilág jellem-
zi, de megtalálhatók a kíméletesebb szárnyasételek és frissítő saláták is. Alföldi, 
környékbeli könnyed boraink teszik kellemes emlékké az itt töltött időt.

n  Sipos-kert
A Sipos-Kert Pincét az 1990-es évek közepén Sipos Lajos létesítette családi 
vállalkozás keretében. A borturizmusba is bekapcsolódó családi pincészet Kis-
kunmajsáról a gyógyfürdő irányába haladva félúton található meg. A létesítmény-
hez egy 2,5 hektáros terület kapcsolódik, mely egy dísznövény parkot, valamint 
egy szőlőültetvényt foglal magába. A szőlőültetvény érdekessége, hogy közel 60 
fajtát mutat be a Magyarországon fellelhető főként régebbi nemesítésű szőlő-
fajtákból összeválogatva. A borospincében megtalálhatóak a napjainkban egyre 
inkább háttérbe szoruló hagyományos fahordós bortárolás kellékei. A térségünk-
ben egyedinek számító három hajós pincerendszerével méltó helyszínül szolgál a 
Kiskunmajsa környékén érlelt boroknak.

Kiskunmajsai Helyi Értékeiről további információkat (nyitvatartási időben) a 
helyi Tourinform Irodában kaphat, vagy látogassa meg az Üdülőfaluban található 
Hungarikum sétányt. 
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Agrár- és élelmiszergazdaság
n  Házi rétes

Süli Tiborné körülbelül 20 éve foglalkozik rétessütéssel hobbi szinten. Az ala-
pokat Török Mihálynétól tanulta, bár az eredeti recepten alakított. Tésztájának 
varázsa a tejes alapban rejlik. Töltelékként a hagyományos ízeket használja, mint 
például mák, alma, dió és a család kedvenceit a meggyet, valamint a házi túrót. 
Összejöveteleken, családi rendezvényeken elmaradhatatlan befejezése a menü-
nek.

Épített környezet
n  Beregszászi István Ifjúsági és Nyugdíjas Egyesület épülete

Szanka Péter Géza kezdeményezése 1976-ban társadalmi munkával, a fiatalok összefogásával 
készült el az épület, hogy a kömpöci ifjúságnak legyen egy önálló helyisége. Az ezt követő év-
ben át is adták. 1976-tól 1986-ig ő volt a vezetője. 1999-től újraindította a klubot, kibővítette a 
nyugdíjasokkal. Így jött létre az Ifjúsági és Nyugdíjas Egyesület, amelyet Beregszászi Istvánról 
neveztek el. 2014-ben úgy döntött, hogy lemond az egyesület elnöki tisztségről, azt Pálinkó 
János vette át. A klub tagjai rendszeresen használják az épületet családi összejövetelek, ifjúsági 
rendezvények lebonyolítására. 

n  Római Katolikus templom

1949-ben kezdték el építeni a községhez közeli urasági magtár épületének anya-
gából. A főleg terméskőből álló anyagot lovas, ökrös, bivalyos fogatokkal hordták 
össze a kömpöci hívek. 1953-ban szentelték fel Nagyboldogasszony tiszteletére, 
búcsúja augusztus közepén van. A felszentelés után apránként alakult ki a temp-
lom mai formája. A padok 1956-ban kerültek jelenlegi helyükre. 1957-ben ké-
szült a márványoltár Árkay Bertalan tervei alapján. 1961-ben készült a mozaik 
oltárkép Árkai Bertalanné festőművész rajza után. 2000-ben egy új stáció képso-
rozatot kapott templomunk ajándékba. Az épületet 2011-ben felújították.
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Kulturális örökség

n  Érme gyűjtemény

Gombos Mónika, édesapja hobbiját körülbelül 15 éves korában vette át. Több 
száz különböző magyar és külföldi érmét, régi papírpénzt sikerült már megsze-
reznie. Szakkönyvekben jár utána az érmegyűjtéssel kapcsolatos információk-
nak. Legújabb darabjait vásárokban szerzi meg. Gyűjteménye igazi ritkaságokat 
rejt, mint például a szakaszjegyek, lyukas 2 és 20 filléres, koronák, Kossuth 5 
Ft-os, régi fém 100 Ft-os és 200 Ft-os. Legrégebbi darabjai a Római császárság, 
valamint IV. Béla korabeliek. 

Természeti környezet

n  Kömpöci Horgásztó

Tavunk természetes víz, felülete 4000 m2 és 2,5 m az átlagos mélysége. Külön-
böző halfajták élnek benne, mint például a ponty, csuka, busa, kárász, melyeket 
2008 óta folyamatosan telepítenek. A fiatal és az idősebb korosztály is szívesen 
látogatja a tavat, amely könnyen megközelíthető és egész évben kellemes kikap-
csolódást és szórakozást biztosít minden kedves horgászni vágyónak.

Turizmus és vendéglátás

n  Szárnyas fesztivál

2014 óta a kömpöci önkormányzat és a Beregszászi István Ifjúsági- és Nyugdí-
jas Egyesület jóvoltából július közepén rendezik a két napon át tartó Kömpöci 
Szárnyas fesztivált. A programot Tisoczki László polgármester úr, köszöntőjével 
nyitja meg. A délelőtt folyamán ünnepi szentmisére kerül sor, kenyérszenteléssel 
egybekötve. A hagyományokhoz híven finom kakaspörkölttel várják az ide láto-
gatókat. A programok színes sorát tűzijátékkal zárják.
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Agrár- és élelmiszergazdaság

n  Aratóünnep

A hagyományok megőrzésének szán-
dékával kezdeményezte a helyi önkor-
mányzat az Aratóünnepet, amit minden 
éveben Péter-Pál napjához közel, július 
első hétvégéjén tartanak. Ekkor a kaszás 
aratás, a marokszedés és a kévekötés 
terén mérik össze tudásukat és ügyessé-
güket a vállalkozó szellemű nők és férfi-
ak. Megemlékeznek a régi gazdálkodás 
ilyen és hasonló nagyobb alkalmairól, 
majd nótázással, ozsonnával zárják a 
napot a falu lakói vendégeikkel együtt.

Épített környezet

n  Móricgáti Katolikus Templom

Árkay Bertalan (1901-1971) posztumusz Ybl Miklós-díjas festő, építész tervezte a móricgáti 
Nagyboldogasszony templomot, akit szakmája a két világháború közötti modern templom-
építészetünk legismertebb alkotójaként tart számon. Ebben az időben a szocialista államha-
talom számtalan módon és eszközzel próbálta ellehetetleníteni az egyházakat és felszámol-
ni hazánkban a vallásosságot. Például nem nézték jó szemmel a tornyok építését sem, főleg, 
ha az templom torony lett volna, így a tervezőnek más megoldást kellett találnia a templom 
jellegzetes, magas tornya helyettesítésére. A móricgáti templom jól példázza ezt az igyeke-
zetet. A templom – forrásaink szerint – 1964-ben készült el.
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n  Móricgáti Református Templom

Az itt élőkben már 1943-ban megfogalmazódott a templomépítés gondolata, de 
az akkor szervezett gyűjtés eredménye a háború viszontagságai közepette eltűnt. 
A kitartó közösség 1954-ben ismét nekikezdett a tervezéshez és a gyűjtéshez és 
munkájukat siker koronázta, amely dr. Dobos Károly református lelkipásztor it-
teni szolgálatának is köszönhető. A hazai és külföldi segítséggel épült móricgáti 
Református Templomot 1957-ben szentelték fel.

Kulturális örökség

n  Falunap

Közel húsz évvel ezelőtt hívta életre a községi önkormányzat a Falunapot azzal 
a szándékkal, hogy az innen elszármazottakat hazahívja egy közös ünneplésre, 
az itt élő barátokkal, szomszédokkal közös beszélgetésre. Jó magyar szokás sze-
rint egy ilyen alkalom sem múlhat el étkezés és mulatozás nélkül, így a Móricgáti 
Falunap sem. Minden esztendőben ezt a programot augusztus 20-ára szervezik 
meg.

n  Öreg Temető

Az 1800-as években születettek és a nagy háborúban ele-
settek sírjait is rejti még a Móricgát külterületén, a Bezse-
nyi dűlőben található Öreg Temető. Temetkezni ide már 
nem lehet, ám még van pár síremlék, ami hozzátartozók 
gondoskodásáról tesz tanúbizonyságot. A községi önkor-
mányzat nem tudja vállalni az évszázados kulturális érték 
felújítását, anyagi lehetőségei miatt a rendszeres gondo-
záson túl, a legjobb szándék mellett sem tud többet tenni 
megmaradásáért. 
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Agrár- és élelmiszergazdaság

n  Juli néni házi rétese

Szankon mindig voltak a rétes készítéséhez értő, ügyes kezű asszonyok. Nap-
jainkban a legismertebb Juhász Károlyné Oláh Julianna, aki 1938-ban született 
Szankon. A recept generációról–generációra öröklődött férje családjában, amit 
fiatalasszonyként sógornőjétől tanult el. Kezdetben hétköznap is sokat gyakorolt, 
hogy a rétest a lehető legjobban el tudja készíteni. Fontos, hogy a tésztát meg-
felelően kell kidolgozni, amihez a jó minőségű liszt elengedhetetlenül fontos. A 
kigyúrt tésztából kis gombócokat formál, ecettel kikevert zsírral vékonyan meg-
keni, és lapos tányér nagyságúra nyújtja. Ezt követi a nyújtás, majd a tészta két 
szélére helyezi a tölteléket, összehajtja az abrosz emelgetésével, tepsi hosszú-
ságúra vágja és kisüti. 

n  Szanki selyemfű méz – Megyei Érték

A selyemkóró, más néven selyemfű, nevét a termés selymes szálairól kapta. A 
növényt évszázadokkal ezelőtt Amerikából telepítették Magyarországra, hogy 
termését szövés céljára használják fel, erre azonban alkalmatlannak minősült. 
A selyemkóró viszont kiváló mézelő, kiváltképp a meszes talajon, júniusban-júli-
usban–augusztusban, Szank közigazgatási terültén is nagy mennyiségben virág-
zik. Méze aromás, illatos, lassan kristályosodik, és nem utolsó sorban rendkívül 
egészséges. Nem okoz allergiát, ám mégsem jutott olyan méhészeti jelentőséghez 
hazánkban, mint amilyet megérdemelne. Szankon több méhész foglalkozik a se-
lyemfű méz gyűjtéssel.

n  Szanki kézműves konyakmeggy – Megyei Érték

Több mint százéves hagyománya van Magyarországon a konyakmeggy gyártás-
nak. Szankon az önkormányzat épületében kapott helyet a csokimanufaktúra-
ként működő kisüzem, amely a kiskunmajsai csokigyárból felszámolt eszközök 
egy részét hasznosítja. A Ritz Csokoládé márkanéven kapható kézműves konyak-
meggy helyben termelt, alkohollal tartósított meggyet tartalmaz. A készítés a fel-
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számolt negyvenéves kiskunmajsai receptúrát mentette át a gyakorlatba, vagyis 
minden folyamat kézzel készül. A gyártást az Ízek Házában működő manufaktú-
rában fotókon és élőben is meg lehet nézni, kóstolni és vásárolni is lehet a svájci 
csokiból készített édességből. 

Épített környezet

n  Csengey-ház 

A ma ismert Csengey házat Rácz István módos parasztgazda építtette az 1890-es 
években, a kor egyik legdivatosabb stílusában, a szecesszió jegyében. A háztetőn 
megkopva, de még ma is láthatók a mázas cserepek, mely akkor a jómód szim-
bólumának számított. Lánya, Rácz Etelka, Csengey Pállal kötött házassága révén 
örökölte meg édesapjától a házat, így lett a Rácz házból Csengey ház. A második 
világháború végéig az ő tulajdonukban volt az épület, de 1947-ben államosítás-
ra került. Rövid ideig lakóházként funkcionált, 1952 után a Magyar Kommunista 
Párt székházaként, később KISZ klubként működött. 1990 után különböző közös-
ségi célokra használták, 2000. július 1-jétől kezdődött meg az idősek napközbeni 
ellátása a Csengey házban, és jelenleg is Idősek Klubja működik az épületben.

n  Gróf Széchenyi István mellszobra 

Gróf Széchenyi István (1791-1860) politikus, író, közlekedési miniszter, „a legna-
gyobb magyar”. Tevékenysége, anyagi áldozatvállalása, és hatása által a modern, 
új Magyarország egyik megteremtője. Nevéhez fűződik a magyar gazdaság, a köz-
lekedés, a külpolitika és a sport megreformálása. A település központjában álló, 
2004-ben bronzból elkészített gróf Széchenyi István mellszobor Kalmár Márton 
szegedi szobrászművész alkotása. Gróf Széchenyi István a polgári Magyarország 
létrehozását békés úton kívánta elérni, de a forradalmi megoldástól sem zár-
kózott el. Ezt a kettősséget ábrázolja a kettéosztott talapzat is. Gróf Széchenyi 
István mellszobrát 2004. október 10-én, ünnepélyes keretek között avatták fel a 
község főterén.
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n  Játszó és pihenőpark 

A Pongrácz Gergely téren található Játszó- és pihenőpark 2009. október 26-án készült el, LE-
ADER támogatás segítségével. A téren biztonságos körülmények, árnyat adó fák, játékok, kié-
pített sétaút és szökőkút várja a főleg kisgyermekes játszani és piknikezni vágyókat. A játszóté-
ren csúszdák, fészek-, mérleg- és rugóshinták, kalandvár, drótkötélpályás csúszda, vizes játék, 
piramis-kötélmászóka, valamint kézilabdapálya található. A pihenőparkban kialakított szökő-
kút, padok, asztalok és sétányok biztosítják a pihenés, kikapcsolódás lehetőségét. 2013-ban 
készült egy nyilvános illemhely is. A játszótér nem csak az itt élő gyermekek körében népszerű, 
de a szomszédos településekről is szívesen látogatnak ide.

n  Községháza épülete a sószobával 

A községháza és a jegyzői lakás felépítésének tervét 1892-ben fogadta el a köz-
gyűlés. Az építkezés csak hitelfelvétel útján volt finanszírozható, emiatt a köz-
ségháza kivitelezési munkálatainak elkezdése évekig csúszott. Az épület tervét 
Újszászy János és társa, Lantos István félegyházi építőmesterek dolgozták ki. A 
közgyűlés a jegyzői lakást is magában foglaló községháza végleges tervváltoza-
tát 1902 júniusában hagyta jóvá. Az építkezési munkálatok 1903-ban jutottak a 
befejezés stádiumába. A községháza átadására 1904 végén került sor, 2014-ben 
külsőleg teljesen felújították, és a pincehelyiségben egy sószobát alakítottak ki. 
Mindez a Szank Községi Önkormányzat és Tajpej Magyarországi Képviseleti Iro-
da adományának köszönhetően valósult meg, 2014. szeptember 18-án adták át. 
A pince 12 tonnányi parajdi sót rejt. 

n  Magyarok Nagyasszonya templom és plébánia 

A templom megépülése előtt a fiatal község katolikus vallású lakossága szervezetileg a kis-
kunmajsai római katolikus egyházközséghez tartozott. A hívek a szomszédos település miséi-
re jártak, valamint a helyi református imaházban tartott istentiszteleteken vettek részt. Saját 
templom felépítésének terve az 1890-es évek közepétől került napirendre. A templom és a 
paplak építéséhez szükséges telket a község bocsátotta az egyház rendelkezésére és az építke-
zést anyagilag is támogatta. Nagy jelentőségű volt a váci püspök adománya is, és a helyi lakos-
ság aktív részvétele az építkezés munkálataiban. A szanki katolikus templom felszentelésére 
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1905. október 8-án került sor. A templom szentélyének secco-it lengyel menekültek, Malczik Károly és felesége, 
Pavlik Milada készítették el a második világháborút követően. A templomot teljes belső felújítás után 1997-ben 
szentelték fel újra.

n  Művelődési Ház és IKSZT 

A ma is működő művelődési ház az 1950-es években épült. Szankon az olajipar jelenléte nagyban hozzájárult a köz-
ség közművelődésének fejlődéséhez. Az 1960-as évek elejétől a művelődési ház klubhelyiségeiben rendszeresen 
találkoztak a sakk, a kártya, a teke és az asztalitenisz kedvelői, valamint filmvetítések, ismeretterjesztő előadások, 
táncos rendezvények és a helyi színjátszók által bemutatott amatőr színházi előadások is voltak. Az 1960-as évek 
második felében jelentős fejlesztésekre került sor, 1980-ban átépítették. Ekkor alakították ki a 100 főt is befogadó 
tánctermet, bővítéssel egybekötve felújították a mozi nézőterét, korszerűsítették a klubhelyiségeket. Az önkor-
mányzat 2008-ban pályázott az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) címre. 2013 márciusában került sor 
a művelődési ház teljes felújítására, az épület alapterületét megnövelték, infrastruktúráját felújították. A száz fő 
befogadására képes rendezvényterem párnázott székeket, asztalokat és mobil színpadot kapott. A foglalkoztató 
teremben kb. 25 főt tudnak kényelmesen elhelyezni  a foglalkozásokon, emellett külön teremben hat számítógép 
áll az informatika iránt érdeklődők rendelkezésére.

n  Szank Reformárus Egyházközség templom és 
parókia 

A Szank község területén élő reformátusok 1862-
ben kaptak először lelkészt, így Szankon ez a leg-
régebbi közösség, mely azóta is folyamatosan mű-
ködik. A jelenlegi templom építéséhez szükséges 
1200 négyszögöl területű, 240 korona értékű telket 
a község adományozta a gyülekezetnek. A templom 
átadására 1907-ben került sor. A Református Egy-
házközség ma is részese a település vallásos életé-
nek, minden vasárnap tartanak istentiszteletet és a 
gyermekek nevelésében is aktívan szerepet vállal-
nak. A templomot megépítése óta több alkalommal 
is felújították.
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n  Szanki Baptista Gyülekezet Imaháza 

A településre Kiskőrösről és Soltvadkertről érkeztek a baptista missziómunká-
sok. Ennek eredményeként 1921-ben Pünkösd első napján megtörtént az első 
bemerítés, amikor is az „első zsenge” Pál Judit volt. Még ez év augusztus 7-én 
öten, novemberben pedig további hárman pecsételték meg hitüket bemerítkezés 
által. Ekkor alakult meg a Szanki Baptista Gyülekezet, melynek tagjai rendszeres 
istentiszteleteket tartottak. A lelkes közösség számára id. Segesvári Péter saját 
telkéből adományozott, ahol 1924-ben felépülhetett az imaház. 2007-ben sor 
kerül az imaház felújítására, ami közadakozásból és a jóakaratú támogatók se-
gítségével valósult meg. A felújított imaházat 2007. november 18-án adták át a 
gyülekezet tagjainak. 

n  Szent István szobor – Megyei Érték

A település központjában található mészkőből készült Szent-István szobor 
Kalmár Márton szobrászművész alkotása. A 2001-ben elkészült Szent István 
mellszobor a település első köztéri szobra volt. Szent István király a keresztény-
ség felvételével hatalmas magyar királyságot hozott létre, ez inspirálta a művészt 
alkotása létrehozására, a király vállára boruló, a történelmi Magyarországot áb-
rázoló palásttal. Ez a megoldás teszi a szobrot különössé, egyedivé a szemlélő 
számára emlékezetessé. A mellszobron látható Szent István király – Stephanus 
Rex – névbetűiből szerkesztett monogram, mely a pannonhalmi apátság alapító-
levelén (1001) is szerepel. A szobor a Béke és a Rákóczi utcák kereszteződésénél 
kialakított parkban került felállításra, ahol minden év augusztus 20-án együtt 
ünnepel a község lakossága.

n  Születések fája és Harangláb – Megyei Érték 

A fa az új évezred szanki újszülöttjeinek nevét őrzi. A község központjában lévő 
alkotás, a „Születések fája” Rékasiné Dr. Oláh Gizella, a Tooltechnik Kft egyik tu-
lajdonosának gondolata volt. A Születések fáját 2008-ban a harmadik fafaragó tá-
borban Balatoni Tibor tervei alapján helyi fafaragók; Czinkóczi Mihály, Radvánsz-
ki Tibor és Czinkóczi Dániel készítették el. Minden évben anyák napján felkerül a 
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fára az előző évben született gyermekek nevével egy-egy rézlevélke, és az apák megkondítják a harangot. 2014-re 
az első fa megtelt levélkékkel, ezért az akkori fafaragó tábor alkotói, újabb két fát készítettek azt remélve, hogy 
levelek sokasága borítja el hamarosan ezeket is.

n  Történelmi emlékút  

A Magyar Történelmi Emlékúton tíz fafaragó sajá-
tosan egyéni látásmódján keresztül szemlélhetjük 
nemzetünk történetét. Novák Géza, Varga Csaba, 
Figura László, Kiss István, Balatoni Tibor, Erdélyi 
László, Farkas József, Barta Zsolt, Vámos László és 
Kányádi Béla alkotásai száz méter hosszan, huszon-
egy képben, több mint ezer esztendő jeles esemé-
nyeit mutatják be a honfoglalástól napjainkig.

n  Világháborús emlékmű

A Szank község központjában álló Világháborús 
emlékmű az első és a második világháborúban hősi 
halált halt katonáknak állít emléket. A Szankról és 
környékéről hadba vonultak egy része az első világ-

háború idején, a szerbiai fronton, a második világháború idején pedig a keleti hadszíntéren, az urivi áttörésnél 
vesztette életét. Az emlékmű állítására a község vezetése Müller Tibor építésszel 1936-ban kötött szerződést. A 
második világháború áldozatainak nevei csak a rendszerváltáskor kerülhettek fel az emlékmű márványtábláira. 
Az emlékmű dísze egy bronz turulmadár, amit 1945 után vörös csillagra cseréltek, ezt 1956. október 27-én eltá-
volították, majd 1957-ben visszahelyezték. A Markolt György szobrászművész által készített turulmadár szobrot 
1990-ben helyezték az obeliszk tetejére. A Világháborús emlékművet 2014 szeptemberében, az I. világháború ki-
törésének 100 éves évfordulója alkalmából felújították. Újravésték a márványtáblákat, kijavították az idő okozta 
és a korabeli elírásokból eredő hibákat. A turulmadarat bronz gömbre állították a szobrászművész Markolt György 
közreműködésével, az emlékműre pedig örökmécses került.
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Ipari és műszaki megoldások

n  Szanki kisvasút 

1927. augusztusában kezdődtek el Szank közigazgatási területén a vasútépíté-
si munkálatok. A vasút hivatalos átadására ünnepélyes keretek között 1928-ban 
került sor. A vonalon kezdetben gőzmozdonyok, illetve dízel motorkocsik dol-
goztak, majd a ’60-as évek elején megjelentek Mk48-as mozdonyok és személy-
kocsik. A település központjában kiépített vasútállomáson teherátrakodó helyet 
alakítottak ki mellékvágánnyal és épülettel, így adott volt Szankon a tömeges áru-
szállítás feltétele is. A Kiskunmajsa – Szank- Kecskemét közötti keskenynyomtá-
vú Kecskeméti Gazdasági Vasútnak -ami a teherszállítás mellett a személyszál-
lítást is biztosította- Szankon egy állomásépülete és két megállója volt: a Szanki 
tanyák és a Vadkerti úti megálló.
Az első megrázkódtatását a ’30-as évek gazdasági világválsága idején élte meg, 
amikor kis híján fel is számolták. Megmentésére már ekkor a turizmust hívták 
segítségül, hogy minél többen keressék fel a bugaci puszta szépségeit. Több hí-
resség is eljutott így Bugacra, mint Tagore hindu költő vagy Gusztáv Adolf svéd 
király, de Móricz Zsigmond is ellátogatott ide. 1984-ben ismét a turizmustól 
remélték a nehézségek megoldását, amikor beindították a nosztalgiaüzemet. A 
pusztai kisvasútnak igazi varázsa volt, de gazdaságossá így sem vált. A kormány-
zat 2009. december 12-e óta, nyolcvanegy év után szünetelteti a vasúti közleke-
dést Kecskemét és Kiskunmajsa között.

n  Szanki kovácsműhely – Megyei Érték

Szankon egy felszerelt kovácsműhely van, tulajdonosa, Csorba Imre 1962-ben 
építette. Ő 1957-ben került kovácsként a faluba, a kovácsok körmölték és pat-
kolták lovakat, szerszámokat javítottak, éleztek, ekekapát, szőlőprést és sok más, 
a földműveléshez, állattenyésztéshez fontos szerszámot, eszközt készítettek. Az 
ezekhez szükséges felszerelés most is megvan a műhelyben, de van egy több mint 
60 éves bőrkötény is, amit az idős mester még inasként kapott. Emellett őriz még 
1-1 darabot két nevezetes gyártmányából, amelyekért messze földről is felkeres-
ték: karikásnyűgöt és juhászbotot. A karikásnyűg a lovak „biztonsági zára”, a ló 
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nem tudott megszabadulni tőle, kinyitni meg csak a beavatott tudta. A juhászbot azért volt különleges, mert a 
végén olyan horgos gamó volt, amivel a pásztor magához húzta a kiválasztott állatot, s ebből a birka sosem tudott 
kilépni. Karikásnyűgöt rajta kívül senki sem gyártott, s ilyen jó juhászbotot is kevesen. 

n  Szanki Olajipar – Megyei Érték

1964. augusztus 1-én kezdődött Szan-
kon a kőolajtermelés, ezt követve a 
földgáztermelés – és előkészítés. Az ola-
jipar fejlődése óriási ütemű volt, 1970 
decemberében már a 90. kút próbater-
meltetésére kerülhetett sor. A gázüzem-
ben pedig megkezdte működését a napi 
2 millió m3 földgázt előkészítő, az első 
teljesen magyar tervezésű üzem. Köz-
ben új módszer kísérletei folytak, majd 
kerültek bevezetésre, A termelt kőolaj 
mennyisége az 1970-es években 120-
150 ezer tonna/év volt, a ’80-as évek 
első felében 250-300 ezer tonna. A föld-
gáztermelés a ’80-as évek közepén érte 
el csúcspontját, évi 1 milliárd m3-t. Több 
éven keresztül a Szankon és térségében 
termelt földgáz biztosította az ország 
gázigényének 15-20%-át. Az üzemben 
főleg szanki lakosok dolgoztak, a teljes 
létszám az 1970-es években 320-370 fő 
volt. Ma már a termelt olaj- és gázmeny-

nyiség is, és a dolgozók létszáma is sokkal kisebb, de a szakemberekre és a földgázüzemi létesítményekre még 
sokáig várnak feladatok. 1999-ben a szanki olajtermelés megkezdésének 35. évfordulójára került a Pongrátz Ger-
gely térre egy emlékkő, Pataki Béla szobrászművész plakettjével. 2012-ben „75 éves magyarországi ipari méretű 
szénhidrogéntermelés” felirattal a MOL Nyrt. Szanki üzemének bejárata előtt helyezték el a második emlékkövet, 
melyen szintén Pataki Béla szobrász domborműve látható.



79

Szank Helyi ÉrtÉktára

Kulturális örökség

n  Az 1956-os forradalom emlékhelyei

A Hármas kopjafa, mely az 1999-es fafaragó tábor egyik alkotása, középső ágával az 1956-os 
forradalomra emlékeztet. 2006-ban a forradalom 50. évfordulóján a képviselőtestület döntése 
értelmében az iskola előtti park Ponrátz Gergely tér lett, a forradalom legendás alakja tisztele-
tére. Pongrátz Gergely a Corvin-köz hősiesen harcoló, bátor parancsnoka volt, aki a bukás után 
életét mentve külföldre kényszerült és évtizedekig száműzetve, rágalmaktól övezve élt. Emlé-
kére helyeztünk el a téren egy márványtáblát. A forradalom szanki áldozata Magyar Zoltán, aki 
1956- októberében ipari tanuló volt Pesten és a forradalom áldozata lett. Emlékét utcanév és 
márványtábla őrzi. A 2016-os esztendő végén adtuk át a nagyközönségnek a legújabb ’56-os 
emlékhelyet a Büszkeségpontot, amely a térségben egyedülálló módon, interaktív eszközökkel 
érzékelteti a kor szellemét.
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n  Babagyűjtemény

Dávid Sándorné 15 éve gyűjti a különféle babákat, számuk nagyjából 1500-2000 darab. Gyűjteményében a világ 
számos pontjáról: Ázsia országaiból, Európa szinte minden országából, Marokkóból és más afrikai országokból 
is találhatók népviseletes babák. Vannak ún. karakterbabái is, amelyek emberi arckifejezéseket utánoznak, de a 
nyakuknál számozott babák a legértékesebbek. Vannak még nagyon régi készítésű papír fejű és kaucsuk babái, 
gyönyörű Götz-babái és nagyon sok a porcelánból, gumiból, gyékényből, rongyból, fából, fonalakból készült baba 
is. A gyűjtő maga is készít babákat és babaruhákat. Dávid Sándorné a babák mellett a mackókat is kedveli, mintegy 
100 darab található gyűjteményében.

n  Búzavirág Néptáncegyüttes és népzenei hagyományok

A Búzavirág Néptáncegyüttest Csontos Erzsébet 1977-ben Bodogláron alapította felnőttekkel, a szüreti hagyomá-
nyok felelevenítésére. Egy év múlva már Szank volt az együttes székhelye, és megkezdte a gyermekek oktatását is. 
Először népi gyermekjátékokat ismertek meg, aztán következett a tánc: dél-alföldi, kalocsai és sárközi táncokat 
tanultak és mutattak be. Később bagi, rábaközi és erdélyi táncok is repertoárjukba kerültek. Az együttes gyermek 
tagjai hangszeres oktatást is választhatnak, Csontos Erzsébet, már sok gyermeket tanított meg citerázni. A Búzavi-
rág néptáncegyüttes mindig nagy sikerrel szerepel a községi rendezvényeken, és sok elismerést szereztek külföldi 
bemutatkozásaikon; Délvidéken, Erdélyben, Ausztriában, Belgiumban, Olaszországban.

n  Fafaragó táborok és alkotásaik

A fafaragó tábor Szankon azt jelenti, hogy helyi, Eger környéki és 
erdélyi amatőr fafaragók együtt töltenek kemény munkával 10-
12 napot, élvezik a szankiak vendégszeretetét, egyéb fizetségük 
nincs; és csodálatos dolgokat alkotnak. Az első alkalom 1998-
ban volt, akkor az óvodai játszótérre készültek meselények, hin-
ták, babaházak. Aztán 1999-ben, 2008-ban, 2009-ben, 2014-ben 
és 2015-ben is alkottak, így készült el egy kis- és egy nagy szé-
kely kapu, egy hármas kopjafa 1848-ra, 1956-ra és 1989-re em-
lékezve, a Születések fái és a harangláb, egy Alföldi Madonna, egy 
szanki angyal szobor szilvafából és a magyar történelem nagyja-
it, jeles eseményeit ábrázoló domborművek.
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n  Gy. Szabó Béla munkássága és a képtár – Megyei Érték

Gy. Szabó Béla világhírű erdélyi fametsző és grafikus teljes művészi munkássá-
gát a szakértők 15.000 rajzban, 1348 fametszetben, legalább 1300 pasztell- és 
150 olajképben jelölik meg. Kiállításai szinte az egész világot bejárták, ő maga 
is járt Kínában, Mexikóban, a Szovjetunióban, Európa számos országában, leg-
utoljára Finnországban. Ma életműve jelentős részét Szank őrzi. Gy. Szabó Béla 
1905-ben Gyulafehérváron született, Szankon 1936-ban járt először, majd a kö-
vetkező években többször is. Itt tartózkodásai alatt 
a református lelkészeknél vendégeskedett, ennek 
emlékére került a parókia falára emléktábla. A mű-
vészt nagyon megragadta ez az alföldi szelíd buc-
kás, kis belvizekkel tarkított egyszerű táj és az em-
berek; később Szankot tekintette művésszé válása 
első állomásának. Itt készült 28 tusrajzát 1941-ben 
„Homokvilág” című albumában adta közre. Később 
fametszeteket is készített itteni emlékei, élményei 
alapján. (szanki korszaknak nevezik a művészet-
történészek) 1982-ben, utolsó szanki látogatásakor 
született döntés arról, hogy állandó kiállítási helyet 
biztosít a község a nekünk adományozott műveknek. 
Ez először a művész által kiválasztott 70 fametszet 
volt, aztán a halála után az örökösök is adományoz-
tak és akaratának megfelelve a Nemzeti Galéria is 
Szanknak adott 468 Gy. Szabó-képet. Így mintegy 700 
alkotásból válogathatjuk egy- egy kiállítás anyagát.  
A képtár avatása 1986. október 3-án volt, ezt a mű-
vész már nem érhette meg, 1985. november 30-án, Kolozsváron elhunyt. Azóta 
17 gyűjteményes tárlatot láthattak az érdeklődők az alkotásokból. 
A képtár építésze Szálas Péter volt, Kerényi József Ybl-díjas építész tervvázlata 
alapján. Az épület 250 m2, ebből 150 m2 a könyvtár. A 100 m2-es kiállítótér 3 
részre tagolt, az épület puritán egyszerűségű, szabadfedélszékes, csendet, nyu-
galmat, békét sugárzó, a nagyszerű képeknek méltó környezetet biztosít.
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Helyi rendezvények 

n  Csepregi Imre emlékverseny: a községi Sportegyesület titkárának emlékére 2009 óta szerveznek duatlon 
versenyt. Csepregi Imre 40 éven át, a község közéletének meghatározó alakja volt, kitüntették a sport érdemérem 
arany fokozatával, 1996-ban Szank díszpolgára lett. 

n  BMX-verseny: a 2012-ben megépült gördeszka, roller és BMX 
pályán, 2013-tól szerveznek BMX, MTB és Roller szabad stílusú 
versenyt. A szanki és kiskunmajsai fiatalok mellett a megye más 
településeiről, Kecskemétről, Kecelről, Kiskunhalasról, Kiskun-
félegyházáról, és a szomszédos Csongrád megyéből, de Török-
szentmiklósról, és még Szolnokról is érkeztek riderek (bicikli-
sek) és érdeklődésük a program iránt azóta is töretlen.

n  Vőfélytalálkozó és lakodalmi zenekarok találkozója: 
1999. április 4-én került sor első alkalommal a vőfélyek, és la-
kodalmi zenekarok találkozójára. A meghívott vőfélyek és zene-
karok Magyarországról, és a határon túlról is érkeztek. A 7. ta-
lálkozót 2014. április 20-án, húsvét vasárnapján rendezték meg, 

ekkor már 15 vőfély és 4 zenekar gondoskodott a jó hangulatról. A program kezdeményezője Csontos Erzsébet, aki 
a szanki Búzavirág Néptánccsoportot is vezeti. Szigeti-Pap Béla, a település helyi vőfélyeként pedig a színvonalas 
esemény lebonyolításában vállal jelentős szerepet.

n  Állati Jó Nap: 2010 októberében az állatok világnapja alkalmából rendezték meg civilek az első Állati Jó Napot 
Szankon. A cél a kisállatok, házi kedvencek bemutatása és a közösségépítés volt. A rendezvényt horgászverseny 
nyitja, napközben a látogatók különböző állatbemutatókat és érdekességeket láthatnak, állatokat simogathatnak, 
lovagolhatnak, és lovas kocsikázhatnak is. 

n  Focikarnevál: a szanki Olajbányász Sportegyesület 2004 óta minden évben megrendezi a Szanki Focikarnevált, 
melyben a kistérségi települések (Kiskunmajsa, Csólyospálos, Jászszentlászló, Kömpöc, Móricgát, Szank) csapatai 
mérik össze tudásukat a vándorkupáért. Csontos Ferenc, a szanki OBSE tömegsport szakosztályának vezetője által 
kezdeményezett és szervezett labdarúgó torna egyre nagyobb népszerűségnek örvend. 
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n  Pontozó 

Pál Sándor Attila 1989-ben született, fiatal költő. A Pontozó az első kötete, mely 2013 augusz-
tusában jelent meg a József Attila Kör gondozásában. A könyv középpontjában a gyermekkor 
áll, annak összes varázslatával, képzelgésével, vágyakozásával. Szank tájai, szülők és nagyszü-
lők, az itt élő emberek ihlették a verseket, melyekben megjelennek a költő gyerekkori nosztal-
gikus élményei. A szerző egyfajta leletmentésnek szánja verseit, tartva attól, hogy elvesznek az 
emlékek. A dokumentumlírákat tömörítő kötet borítóján Gy. Szabó Béla Szikes című, Szankon 
készült pasztellképe látható. A Pontozó megjelenését Szank önkormányzata is támogatta, így a 
kötet 300 példány helyett 500 példányban jelenhetett meg.

n  Szank történetét és kultúráját bemutató kiadványok

Szank község történetét elsőként Dr. Forczek Zoltán történész és Dr. Janó Ákos 
néprajzkutató-muzeológus dolgozta fel, és adta ki 1977-ben. A könyv tartalmilag 
két részre tagolódik. Dr. Forczek Zoltán Szank község történetébe, Dr. Janó Ákos a 
szanki, móricgáti pusztákra jellemző állattartásba, és pásztoréletbe enged bete-
kintést. Dr. Janó Ákos a falu korabeli bemutatása céljából két jelentős tanulmányt 
és két önálló könyvet is írt. 2013-ban Forczek Zoltán önállóan írta meg Szank tel-
jes történetét, politikai nyomás, kényszerű elhallgatások nélkül, teljes történelmi 
hűségre törekedve.

n  Szanki vonatkozású művek még, melyek Szank gazdasági és kulturális múlt-
jával foglalkoznak: 

Dr. Újfaludi László: A szanki Haladás Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 25 éve; 
Kozma Huba: Ilyen a bányász élete, 10+1 életút a kiskunsági olajbányászat szol-
gálatában (1999); Szabó-Mikor Éva–Radvánszki Tibor: Gy. Szabó Béla (2002); 
Fehér Zoltán: Boszorkány a forgószélben. Szank és Móricgát néphite, népi gyógyá-
szata (2003); Murádin Jenő–Szakál Aurél: A szanki homokvilág Gy. Szabó Béla mű-
vészetében (2010)
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Sport

n  Horgásztó és pihenőpark

1972-ben alakult meg a Szanki Olajbányász 
Horgász Egyesület, melyet a helyi olajipari 
szakemberek hívtak életre. A tavat azonban 
1990-ben privatizálták, így a horgászatra új 
lehetőséget kellett teremteni. Uniós pályázat 
eredményeképpen egy korábban mocsaras te-
rületet sikerült horgászatra alkalmassá tenni, 
új tavat kialakítani. Az itt épített pihenőház-
zal együtt 2010. szeptember 4-én adták át a 
nagyközönségnek. A horgásztó 15 ezer m2 
vízfelülettel, 1,8 méter átlagos vízmélységgel, 
a tó közepén egy 1600 m2 területű szigettel 
készült el. A víz minősége jó, ezért változatos 
a halállomány: többek között ponty, amur, ká-
rász, csuka, süllő, balin, sügér és keszegfélék 

élnek a tóban. A piknik programokat szolgáló fejlesztések során figyelemmel vol-
tak a környezetvédelmi előírások szempontjaira is. A horgásztó ma a kulturált 
szabadidős programok üdítő helyszínének számít, amely a falusi turizmus fellen-
dítése szempontjából is értéket képviselhet. A Horgász- és pihenőparkban egy 
kiállítótér is található, melyen szanki eseményeket, nevezetességeket láthatnak 
az érdeklődők.

n  Szanki Sportcentrum és a tekesport – Megyei Érték

A ma is működő sportpálya 1971 és 1977 között épült. Felépítésében jelentős 
részt vállalt a NKFV Szanki Üzeme, az Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezet, a Ha-
ladás Mezőgazdasági Termelőszövetkezet és a társadalmi munkát végző községi 
lakosság.  Első ütemben a futball-, a kézilabda -, a röplabda és a teniszpálya ké-
szült el. A sportpályán kapott helyet az 1977-ben átadott kétpályás és az 1980-as 
években újabb két pályával bővített tekecsarnok, mely a rendszerváltozás után is 



85

Szank Helyi ÉrtÉktára

a megye legkorszerűbb létesítményének számított. A község kiemelkedően eredményes sport-
ága a tekejáték lett. 
A női tekecsapat 1986-87-ben a nemzeti bajnokság első osztályába (NB-I.) került. AZ NB I-es 
női tekecsapat tagjai: Fehér Béláné, Harnóczi Sarolta, Patyi Julianna, Toldi Rudolfné, Tóth Ist-
vánné, Török Julianna, Törteli Mária. 1994-ben az ország nyolc legjobb női csapata között, a 
Szuper Ligában versenyeztek. Itt szerepelt még1998-99-ben, 2003-2004-ben és 2004-2005-
ben a csapat. Ezután a meghatározó játékosok befejezték a versenyzést, utánpótlás hiányában 
pedig a csapat nem nevezett a nemzeti bajnokságba. Azóta a férfi tekecsapat képviseli Szankot 
a magyar tekesport Nemzeti Bajnokságában. A 2006-2007-es idényben a NB III. keleti cso-
portjának bajnokságát megnyerték, így 2007-től az NB II. keleti csoportjában versenyeznek, 
ahol 2013-2014-ben bronzérmesek lettek. A csapat tagjai: Cserényi Lajos, Kormányos Lajos, 
Kardos Benő,Fekete József, Nyerges Zoltán, Tóth- Bagi József, Rávai Viktor, Mózer László, Szu-
dóczki Ferenc, Végh László, ifj. Vinkó György, Cserényi Norbert, Sisák András.
2011-ben az önkormányzat felújította a futó és teniszpályát, valamint az extrémsportot ked-
velőknek is lehetőséget biztosított egy gördeszka, görkorcsolya és BMX-akrobat pálya kiala-
kításával, valamint éjszaki világítást kaptak a pályák. 2014-ben a nézőtér felújítására is sor 
került. A Tekecsarnok felett később ifjúsági szállást alakítottak ki, ahol a kornak megfelelő kö-
rülmények között lehet kipihenni a játék fáradalmait.

Természeti környezet

n  Szanki öreg nyárfa

A település határában álló, több mint 200 éves szürke nyárfa fontos természeti kincs, az elmúló 
idő szimbólumaként is tekinthetünk rá. Hatalmas méreteivel - kerülete cca. 700 cm – csodála-
tot és tiszteletet érdemel. A helyi önkormányzat, hogy megőrizze az utókor számára a nyárfa 
matuzsálemet, 2008-ban védelembe helyezte. Szankon, a Béke utcán végighaladva, a vasútát-
járó után balra kanyarodó földút vezet a „nagy fához.” A geoláda kereső országos játéknak az 
öreg nyárfa az egyik helyszíne. Érdekességképp meg kell említeni, hogy a fáról készült fotó 
(Csertő István alkotása) illusztrációként szolgál a Mozaik Kiadó hetedik osztályos irodalom 
tankönyvében Fehér Ferenc: Bácskai tájkép című verséhez.
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Turizmus és vendéglátás 

n  Szanki Méz- és Meggyfesztivál – Megyei Érték

A Méz és Meggyfesztivál a település legnagyobb nyári rendezvénye. 
2009 óta minden évben a meggy érésének idején, általában június 
végén kerül megrendezésre. A fesztivál kétnapos, ahol a vendégek 
meg is kóstolhatják a helyben készített mézeket és az itt termett 
meggyet, valamint az ezekből készült gasztronómiai ínyencsége-
ket. A szórakozásról neves sztárvendégek, ügyességi versenyek, 
változatos és ötletes programok gondoskodnak. 2010 óta kísérő 
rendezvények is szerepelnek a programok között, mezőgazdászok-
nak szakmai bemutatókat, előadásokat szerveznek, A fesztivál spe-
cialitásai: a meggybólé, meggypálinka, meggylekvár, csokis meggy, 
meggyes rétes, meggyes lepény és a helyi mézkülönlegességek, kö-
zük a selyemfű méz is. Hagyomány a Meggykirálynő és Mézkirály-
választás és a Guiness Rekordkísérlet. A településen kívül legtöb-
ben a környékről érkeznek a fesztiválra, de az ország más tájairól, 
sőt külföldről is akadnak látogatók.

 

További információkat a szanki Helyi és Megyei Értékekről az önkormányzat mellett működő Helyi érték Bizott-
ságtól kaphat, vagy keresse a Gy. Szabó Béla Képtár és Könyvtár, esetleg a Művelődési Ház és IKSZT dolgozóit elér-
hetőségeiken. Emellett a község weboldalán folyamatosan frissülő információkat talál, nem csak a Helyi Értékekről. 



A könyv a Földművelésügyi Minisztérium és
a Hungarikum Bizottság támogatásával készült.






