
éves Szeverényi
István nyugdíjas

erdész, a Kecskeméti Ál
lami Erdőgazdaság ko
rábbi erdészetvezetője, a
Zrínyi Miklós 7. Honvéd
Gyalogezred katonaze
nekarának tagja. Kecs
keméten született 1924.
augusztus 5én. Polgári
iskolai tanulmányait meg
szakítva 1939. augusztus 1
től a kecskeméti Zrínyi
Miklós 7. gyalogezred kato
nazenekarának növendéke,
majd tagja lett. Kilenc évig
szolgált: öt és fél évig kato
na, három és fél évig hadi
fogoly volt. Ezt követően
apja nyomdokaiba lépve ő
is erdész lett. Az erdész
képző szakiskola elvégzése
után a Kecskeméti Állami
Erdőgazdaságnál, illetve
annak jogutódainál dolgo
zott. A szakmai ranglétrán
gyorsan haladt: beosztott
erdészként kezdett, azután
vezető erdész, üzemegység

vezetőhelyettes, pagonyve
zető, főerdész, illetve az
erdőgazdaság központjában
előadó volt. Bő öt év szolgá
lat után, 1957 februárjá
ban már erdészetvezetőnek
nevezték ki, és ezt a felada
tát nyugdíjazásáig, 1986
júniusáig látta el. Közben
szakmailag is folyamatosan
képezte magát: erdész
technikusi oklevelet szer
zett, illetve a Soproni Erdé
szeti és Faipari Egyetem
vezetőképző tanfolyamát is
elvégezte. Nyugdíjasként
tanácsadóként még évekig
segítette a KEFAG munká
ját, emellett fiútestvérei –
köztük a világháborúban
hősi halált halt János és
Kálmán – életútját bemu
tató könyvek anyagát állí
totta össze. A HOHE Kecs
keméti Területi Szervezete
tagja, a Veterán Repülők
Kecskeméti Egyesületének
tiszteletbeli tagja. A
világháborúban tanúsított

magatartásáért és a szak
májában eltöltött 35 év el
ismeréseként számos okle
velet és kitüntetést kapott,
ez utóbbiak közül a legfon
tosabbak: Erdélyért Emlék
érem, Délvidékért Emlék
érem, Tűzkereszt I. fokoza
ta, a Munka Érdemrend
bronz és ezüst fokozata,
Bedő Albertemlékérem, II.
Világháborús Emlékérem,
Honvédelemért kitüntető
cím, Életfa Emlékplakett
Arany Fokozata.

Folytatás a 4. oldalon

éve, 1964. au
gusztus 11én

Kecskeméten hunyt el
Prohászka József festő
művész. 1885. szeptem
ber 22én, a tokajhegy
aljai Bodrogkisfaludon
született. Nehéz családi
körülményei miatt hamar
kenyérkereső foglalkozás
után kellett néznie, így
eleinte asztalos, majd kő
művesinas volt. Művészi
hajlamait követve először
az ungvári agyagipari isko
lában tanult, azután egy
helyi rajztanár biztatására
Budapesten beiratkozott

az iparművészeti iskola
esti tanfolyamára. 1912től
tanulmányait a Magyar
Képzőművészeti Főiskolán
folytatta, ahol Balló Ede
volt a mestere. Az első
világháború idején végig
katonáskodott, illetve köz
ben megfordult a nagy
bányai művésztelepen is,
ahol Thorma János irá
nyítása mellett dolgoz
hatott. 1919ben tudta
csak folytatni a főiskolát,
melynek keretében 1920
nyarán Kecskemétre költö
zött.

Folytatás a 2. oldalon
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éves Szeme
rey Andor

né Törös Olga
nyugdíjas pedagógus,
tornásznő, a Magyaror
szágon élő legidősebb
olimpiai érmes. 1914.
augusztus 4én Debre
cenben született. Csak
húszévesen kezdett el
versenyszerűen foglalkoz
ni a szertornával, a
Debreceni Torna Egylet
ben edzett Aradi Gyula
irányításával. A talaj
torna és a gerenda volt
a kedvenc szere, legjobb
egyéni eredményeit mégis
korláton érte el. Ő
volt az első, aki a lóugrás
gyakorlatát szaltóval haj
totta végre. 1935ben
felvételt nyert a Test
nevelési Főiskolára. Fővá
rosi tanulmányai mellett
készült fel a főiskolai
sport club versenyzője
ként és a tornászváloga
tott tagjaként az 1936os
berlini olimpiára. A női
tornászcsapat aranyérem
re is esélyes volt, de a
bírók a hazaiaknak pon
toztak, így a magyar
csapat a bronzérmet sze
rezte meg.

Folytatás a 13. oldalon

Színskálája a valót tükrözte vissza
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augusztus 2.

éve hunyt el
Pongrácz Tibor

ügyvéd, képviselő, a
Pest Megyei Nemzeti Bi
zottság elnöke. Értelmi
ségi családból származott.
Apja állomásfőnök volt Lö
kösházán. Érettségi után
jogi tanulmányokat folyta
tott Nagyváradon, Buda
pesten és Szegeden, 1924
ben a Magyar Királyi Fe
renc József Tudományegye
temen szerzett diplomát.
Kecskeméten ügyvédjelölt
ként dolgozott, majd báty
jával közös ügyvédi irodát
tartott fenn Kunszentmik
lóson, emellett önálló helyi
ellenzéki pártot is alapítot
tak. 1930ban ellenzéki
mozgalmukkal az elsők
között csatlakoztak a meg
alakult Független Kis
gazdapárthoz. Mindketten
részt vettek a PestPilis
SoltKiskun vármegyei
szervezetek kiépítésében,
és bekerültek a párt orszá
gos nagyválasztmányába.
1943tól Pest megye tiszte
letbeli tiszti főügyésze lett.
A német megszállás alatt
Pest megye déli részén
bátyjával együtt az ellenál
lási mozgalom irányítója
volt. A nyilas hatalomát
vétel után menekülnie
kellett Kunszentmiklósról,

Budapesten bujkált. 1944
őszén, a front átvonulása
után azonnal bekapcsoló
dott az FKGP újjászervezé
sébe, a következő években
két ízben képviselővé vá
lasztották. Mivel nem értett
egyet az iskolák államosítá
sával, 1948. június 30án le
mondott a mandátumáról
és a pártban, valamint
a pártvállalatoknál viselt
tisztségeiről, és visszavo
nult a politikai élettől. 1956
októberében, még a párt hi
vatalos újjáalakulása előtt,
Pest megyében megkezdte
az FKGP újjászervezését.
November 1jétől a Pest
Megyei Nemzeti Bizottság
elnöke volt. 1957 áprilisá
ban letartóztatták, de nem
emeltek vádat ellene, a
vizsgálati fogságból decem
ber 30án kiszabadult.
1958ban felfüggesztették
az ügyvédi működését, a
Központi Statisztikai Hiva
talban helyezkedett el. Az
1960a évek elejétől ismét
gyakorolhatta ügyvédi hi
vatását, 1973ban onnan
ment nyugdíjba.

augusztus 5.

éve született
Knap Mihály

piarista tanár. Trencsén,
Nyitra, Vác, Szentgyörgy,

Léva és Szeged után 1826
ban került tanárnak Kecs
kemétre. 4 évet töltött az
alföldi városban, azután
igazgató volt a nagykárolyi,
a szentgyörgyi és a váci
piarista gimnáziumban.
Latin nyelvű egyházi mun
kái mellett magyar nyelvű
költeményekkel köszöntöt
te korának nevezetes egy
házi és polgári személyi
ségeit.

éve született
Budaváry

László tanító, író, költő,
politikus. Iskoláit az Al
föld neves oktatási és szel
lemi központjaiban végezte:
az elemit Debrecenben, a
középiskolát Kecskeméten,
míg a tanítóképzőt Kiskun
félegyházán. Csáktornyán,
Sárospatakon, Magyarkom
játon és Ungvárott tanított,
azután a magyarosítás
terén szerzett érdemeiért
szolgálattételre a budapesti
tanfelügyelőségre rendelték
be. Harcolt az első világ
háborúban, majd hazatérve
a Károlyi Mihály nevé
vel fémjelzett mozgalom el
lenzékének szervezkedésé
be kapcsolódott be és
az Ébredő Magyarok Egye
sületének egyik vezetője
lett. 1920ban nemzetgyű
lési képviselővé választot
ták, a Numerus Clausus

vitájában szigorú zsidó
ellenes intézkedéseket kö
vetelt. Ezt követően a Pró
nayféle olasz fasiszta
mintájú pártszervezések
ben vett részt, majd saját
pártot alapított. Nevéhez
fűződik a „kékingesek” cso
portjának létrehozása is.

Az 1930as évek végén a
nyilas mozgalomhoz csatla
kozott, azonban hamarosan
annyira kiábrándult Szála
siból, hogy népszerű köny
vet írt ellenük. A nyilasokat
zöld bolsevikoknak tartot
ta, „akik Szamuely módjára
és Buharin módszerével”
akarnak érvényesülni. A II.
világháború után letartóz
tatták, a népbíróság 1945
júliusában 12 évi börtönre
ítélte. 1962. október 23án
hunyt el.

augusztus 6.

éve született
Bakkay Ti

borné Bodor Éva tanár,
képzőművész, bábos.
1940től 1958ig középisko
lai tanár volt Kecskeméten,
majd 1977ig a Felső
fokú óvónőképzőben taní
tott. Évtizedeken át nevelte
a kiválóan képzett báb
játékos óvónők nemzedé
keit. Fő műve – melyet dr.
Bagi Rózsával írt közösen –

Az Ébredő Magyarok Egyesülete egy csoportja, középen Budaváry László
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Folytatás az 1. oldalról
Eleinte mint Ré
vész Imre tanítvá

nya, később mint tanár
segédje, a kecskeméti
művésztelep második kor
szakának meghatározó al
kotója volt Benyovszky
Istvánnal, Hagyik István
nal és másokkal egyetem
ben. 1925ben egy arckép
tanulmányával elnyerte a
László Fülöpféle utazási
ösztöndíjat, melynek segít
ségével hosszabb ideig
tartózkodhatott a nagy
nyugati művészeti közpon
tokban, köztük egy évig
Párizsban. Számos díjban
részesült a későbbiekben,
így többek között a
talán legnépszerűbb képé
ért, a Pirosesernyős lányért
(1931) a Műcsarnokban
Balló Edenagydíjat kapott.
Művészete a nagybányai

plein air tanulságok men
tén bontakozott ki, de
tanulmányai során meg
érintette őt a Révész által
képviselt realista irány is
(pl. Parasztpolitikusok,
1921).

Prohászkát elsősorban
mint kitűnő arcképfestőt
tartották számon Kecske
méten, ahol számos helyi
polgárt örökített meg (töb
bek között Faragó Bélát,
a kecskeméti árvaház egy
kori igazgatóját). 1933ban
a Barátok templomának új
főoltárát és a diadalív
két oldalán elhelyezkedő
mellékoltárokat festette
meg. Az előbbin a titulus
nak megfelelően Kecske
mét patrónusát, Szent
Miklóst a barokk apoteózi
sokat idéző formában, égi
jelenésként, felhők fölött és
angyalok között jelenítette
meg. A Szent Antaloltár
esetében a minta a kora
barokk nagy spanyol festő
jének, Bartolomé Esteban
Murillo azonos témájú ké
pe volt a sevillai múzeum
ból.

Ikonográfiai szempontból
érdekes a Szent Ferenc
oltárkép, melyen a kereszt
előtt imádkozó Poverelló
hoz lehajol a Megfeszített,
hogy átölelhessék egymást.
Az ikonográfiai típus késő
középkori eredetű, s erede

tileg Clairvauxi Szent
Bernáthoz kapcsolódott. Az
úgynevezett Amplexus az
Alpokon túli Andachtsbil
dek (‘áhítatképek’) egyik
legnépszerűbbje volt, ami
ből a 17. század folyamán
ellenreformációs képtípust
alakítottak ki. Érdekes mó
don a közvetlen mintakép
végül itt is Murillo volt a
20. századi alkotó számára.

Prohászka József és fele
sége, a szintén festőművész
Vujovich Irma leszárma
zottjaival együtt régi ter
vünk az életmű teljes fel
dolgozása és méltó elemzé
se, így annak megvalósulá
sáig, íme egy Rákosikor
szakra jellemző „gyöngy
szem” az 1949es kecske
méti gyűjteményes kata
lógus Bálint Alajos által írt
előszavából: „Bámulatos
színskálája mindig a valót
tükrözteti vissza. Nem
látomásokkal gondolkoztat,
nem a szubjektív érzékiség
re igyekszik hatni, hanem a
konkrét, törvényszerű for
mákat tárja elénk. Ez a for
mája pedig a legmagasabb
absztrakció, meghatározá
sainak kiélezése, azokban a
helyes arányok meglátása,
felismerése eredményezi a
marxistaleninista objektív
szemléletre törekvését.”

ifj. Gyergyádesz László
művészettörténész

50

Prohászka József: Parasztpolitikusok

Az óvodai bábjáték címmel
jelent meg 1974ben. Kecs
keméten hunyt el 1988. de
cember 20án.

augusztus 12.

200 éve
hunyt el

Tormássy János refor
mátus püspök, egyház
történész. 1744. augusztus
12én Kecskeméten szüle
tett. Iskoláit szülőváro
sában és Debrecenben vé
gezte, majd a genfi egyete
men fejezte be. Hazatérve
1771től 1776ig Kecskemé
ten, majd Kiskunhalason
volt lelkész. 1790ben a
Dunamelléki Egyházkerü
let főjegyzőjeként részt
vett a budai zsinaton,
vezéregyénisége volt a lel
készi kar érdekeit képviselő
csoportnak. Ezt követően
a pozsonyi országgyűlésen
a református prédikátor
tisztét töltötte be. 1807
ben püspökké választották.
Korának híres szónoka
és jeles egyháztörténésze
volt. Szónoklataival a val
lásszabadság mellett szállt
síkra.

augusztus 14.

éve Kecske
méten hunyt

el Lőwy Gyula kereske
dő. A hírös városban szüle
tett 1860. január 6án.
Édesapja mellett tanulta
meg a baromfi és gyü
mölcskereskedést. Jelentős
szerepe volt Kecskemét
külkereskedelmi kapcsola
tainak fejlesztésében. 1872
ben ő kezdte a tojás kül
földre szállítását, 1876tól
baromfit is exportált. Az
államvasutak vagonjait
Lőwy Gyula konstrukciója
szerint szerelték fel a
szállításhoz. Helvécián 50
holdas szőlő és gyümölcs
telepe, mintagazdasága
volt.

Prohászka József: Önarckép

Színskálája a valót tükrözte vissza

Prohászka József:
Női portré
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Folytatás az 1. oldalról
„1924ben születtem Kecs
keméten. Édesapám, Szeve
rényi János erdész és neje,
Lipkovics Franciska házas
ságából öt fiú és négy le
ánygyermek született. Édes
apám részt vett az I. világ
háborúban az olasz fron
ton, Isonzónál megsebesült,
67 %os hadirokkanttá
nyilvánították. A háborút
követően az egri káptalan
matkói erdészetében erdő
őrként dolgozott.

Fiútestvéreim közül hár
man katonai pályára lép
tek. Engem is vonzott a
katonai hivatás, emellett
nagyon szerettem a zenét is.
Jó zenei érzékem és tanul
mányi eredményeim hatá
sára már 1939. augusztus
1én egy bíráló bizottság
felvett a kecskeméti Zrínyi
Miklós 7. Honvéd Gyalog
ezred katonazenekarába ze
nenövendék minőségben. 16
évesen magamra ölthettem
a honvéd egyenruhát, ki
képzéseken részesültem,
majd az ezred zenekarának
tagja lettem.

1938 és 1941 között,
a honvédség békés terület
szerzésének időszakában
jelentős szerephez jutottak
a katonazenekarok. Szerep
lésünk a bevonulások al
kalmával rendezett ünnep
ségeken a polgári lakos
ságot és a katonákat is
lelkesítették, büszkeséggel

töltötték el. A legtöbb tele
pülésen – Újvidék, Szabad
ka, Palics, Szenttamás,
Zsablya, Pacsér, Feketics,
Temerin, Zenta, Óbecse,
Zombor – megjelent a 7.
gyalogezred zenekara. E he
lyeket 71 év múlva turista
ként végiglátogathattam.

1942 tavaszán a 7. gyalog
ezred zenekarával engem is
a keleti frontra vezényeltek.
1000 kmes gyalogmenet
után érkeztünk meg a had
osztályparancsnokság harc
álláspontjára, Medvezsina
Poljána nevű kis település
re. Az ezredzenekar felada
ta egyrészt a front mögötti
magyar, olasz és német
parancsnokságok törzska
rának, valamint az arcvo
nalból kivont, továbbá a
sebesült katonák szórakoz
tatása volt, másrészt rend
szeresen őr és járőr
szolgálatot kellett végezni.

Szülőföldünkkel rendsze
res kapcsolatot tartottunk:
csomagot kaptunk, folya
matosan leveleztünk. A
fronton kapott zsold egy ré
szét gyakran hazaküldtem.
A hangulat viszonylag jó
volt, reméltük, hogy még
1942 késő őszén győztesként
magunkhoz ölelhetjük sze
retteinket. Sajnos, nem így
lett! A súlyos áldozatokat
követelő harcok ellenére az
urivi hídfőt nem tudtuk
elfoglalni, majd a tél
beálltával helyzetünk egyre

rosszabb lett. A szovjet
túlerő által szétzilált alaku
latunk visszavonulásra
kényszerült.

1943. május 22én, 16 óra
10 perckor érkeztünk meg a
kecskeméti vasútállomásra,
az ezredzenekar a Zrínyi
indulót játszotta. A hazaté
rő katonákat a katonai és
a polgári vezetők köszön
tötték, majd a fogadó
vendégek előtt a zenekar in
dulójára díszmenetben vo
nultak el a honvédek. A
fogadáson a város mintegy
tízezer lakosa vett részt.

1943. augusztus 1én elő
léptettek írnok szakaszveze
tőnek, a pótkeret parancs
nokságon bizalmas munka
körben szolgáltam, a tarta
lékos állomány ügyeit
intéztem. Katonai pályafu
tásom legkellemesebb idő
szaka ez volt, a Nyíl u. 13.
alatti családi házban lak
tam. 19 évesen a Tűzke
reszt, az Erdélyi és a
Délvidéki emlékérem birto
kosa voltam.

Kecskeméten 1944 októbe
rében a városvezetés és a
városparancsnokság elren
delte a rendkívüli állapotot
és megkezdődött a lakos
ság kitelepítése. Egységemet
Lajoskomáromba vezényel
ték, azután a komáromi
erőd VI. Werkben szállá
soltunk el. A Garam nyuga
ti partján védelmi állást
építettünk ki, majd 1945.

március 30án Érsekújvár
nál hadifogságba estem. Az
előrenyomuló szovjet csapa
tok parancsnoksága szabad
elvonulást ígért számunk
ra. Azt mondták, ha Nasz
vadon felépítünk egy láger
körüli kerítést, szabadon
távozhatunk. A háromna
pos munka után mi lettünk
a láger első lakói, majd a
váci fegyházba kerültünk.
Onnan lelakatolt teherva
gonokban előbb Focsaniba,
majd Lisinstrojba vittek
bennünket. A Don melletti
lágerben katasztrofális kö
rülmények között éltünk.
Élelmezésünk, ellátásunk
és a velünk szembeni maga
tartás embertelen volt. Az
őrök gyakran puskatussal
osztottak igazságot. Éhez
tünk, nélkülöztünk, kemé
nyen dolgoztunk; napjaink
reménytelenségben, hon
vágyban teltek.

1948 tavaszán váratlanul
jött a jó hír, hogy min
den magyar hadifoglyot
visszaszállítanak hazájuk
ba. Sajnos, én csak a
második transzportban tér
hettem haza. Kecskemét
nagyállomására 1948. no
vember 7én 19 és 20 óra
között érkeztem. Az állo
máson szüleim, testvéreim,
sógoraim vártak. A viszont
látás örömét ma sem
tudom leírni. Hosszú
hosszú perceken keresztül
ölelkeztünk és sírtunk.
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VALLOMÁSOK
Szeverényi István nyugdíjas erdész

Ifjú házas korában

19 évesen
(Fotó: Fodor István 
Kecskemét, 1943) Esküvői fotó
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Sírva örültem a viszontlá
tásnak, és sírva bánkód
tam, mert e percekben
tudtam meg a valóságot,
hogy két derék bátyám, Já
nos és Kálmán a hazáért
hősi halált haltak. Nyíl
utcai lakásunkon virrada
tig tartott a közel négy
évről szóló tragikus él
ménybeszámoló.

Édesapám nyomdokaiba
lépve én is erdész szerettem
volna lenni. 1949 augusz
tusában SzegedKirály
halmán elkezdtem erdészeti
tanulmányaimat, majd
gyakornokként a bugaci er
dőgazdaságba osztottak be,
ahol Bakkay László erdő
mérnök segített, hogy a
szakmai mércét magammal
szemben is magasra emel
jem. Itt ismerkedtem meg
feleségemmel Vincze Margit
tanítónővel. 1951. augusz
tus 11én házasságot kötöt
tünk. Három fiúgyermek
született, jelenleg nyolc
unokám, négy dédunokám
van.

Első erdészeti végzettsége
met a SzegedÁsotthalom
Erdészképző Szakiskolában
szereztem, majd 1961ben
Szegeden erdésztechnikusi
oklevelet szereztem, míg
1977ben a Soproni Erdé
szeti és Faipari Egyete
men vezetőképző tanfolya
mot végeztem. Kecskeméten,
Nyárjason vezető beosztá
sokat töltöttem be. Szám
talan kitüntetésben része
sültem, sokszor kaptam
meg a Kiváló dolgozó, és
az Erdészet kiváló dolgozó
ja címet. Legjelentősebb

szakmai elismerésem a Be
dő Albertemlékérem volt
1984ben.

Nyugdíjazásom után sok
éven át gyűjtöttem össze
fiútestvérem életrajzi doku
mentumait. Számos adatot,
információt levelezés utján
külföldről szereztem be. A
fellelt anyagokat rendsze
reztem és könyvek formájá
ban be is köttettem.

Napjaim gyorsan telnek.
A KEFAG rendezvényeire
rendszeresen eljárok, egy
kori kollegáimmal szinte
napi kapcsolatban állok.
Utódommal, Madácsi Sán
dorral minden évben egy
szer egy napot arra
szánunk, hogy az általam
korábban felügyelt erdészet
kerületei közül egyet meg
látogatunk. A Honvéd
Hagyományőrző Egyesület
ben is nagyon jól érzem
magam, és megtisztelő
számomra, hogy bátyám
révén a Veterán Repülők
Kecskeméti Egyesületének
tiszteletbeli tagja lehetek.
És nagyon könnyűvé teszi
ma is az életemet, hogy
otthonom erkélyéről az én
felügyeletem alatt telepített
«Milliomodik hektár» park
erdőt láthatom.

Szüleimtől azt tanultam,
hogy aki családját, hazáját
és szakmáját szereti és
tiszteli, az a nehéz helyze
tekben is megállja a helyét,
boldog ember lesz. Ennek
igazságát magam is megta
pasztaltam, és szeretném
átadni gyerekeimnek, uno
káimnak.”

Varga Géza

Göncz Árpád bugaci látogatásán Az Életfa Emlékplakett Arany Fokozata kitüntetés átvétele

Az erdészet dolgozói 1951ben

A Donnál, Poljanában
(Szeverényi István a kereszt alatt mosolyogva menetel)

Óbecsén a katonazenekar tagjaként
(Szeverényi István a kép jobb oldalán,

a karnagy jobb vállánál látható)



éves Rapcsányi
Lászlóné nyugdí

jas közgazdász, tanár.
Nyíregyházán született
1934. augusztus 8án.
Tanulmányait szülővárosá
ban, a Zrínyi Ilona Leány
gimnáziumban, illetve már
felnőtt fejjel a fővárosban,
a Felsőfokú Pénzügyi és
Számviteli Szakiskolában
és a Marx Károly Köz
gazdaságtudományi Egye
temen végezte. 1952ben
férjhez ment és Helvéciára

költözött. Naponta járt be
kecskeméti munkahelyére,
a Fűszer és Édességkeres
kedelmi Vállalat statiszti
kusa volt. Egy év múlva
Kecskeméten béreltek la
kást, azóta a hírös város
ban él. 1960tól a KPM
Közúti Igazgatóságánál
dolgozott, azután az Építési
és Szerelőipari Vállalat
statisztikusa, majd pénz
ügyi csoportvezetője lett.
1965től 2004ig a Közgaz
dasági Szakközépiskolában
(1985 óta Kada Elek
Közgazdasági Szakközépis
kola) közgazdasági tantár
gyakat tanított. 1970ben
az országos tanulmányi
versenyen négy tanítványa
az első tíz közé került.
Diákjai a különböző meg
mérettetéseken a későbbi
években is folyamatosan
sikerrel szerepeltek. Kima
gasló pedagógusi munkájá
ért 2004ben Kecskemét
Városért Oktatási Díjat,
volt tanítványainak fel
terjesztése alapján 2010
ben Pro Honore életműdíjat
kapott.

„Egyszerű polgári család
ból származom. Édesapám
tisztviselő volt, pénzügyi té
ren dolgozott, többek között
az adóhivatal munkatársa
is volt. Édesanyám sokáig
otthon volt velünk, húgo
mat és engem nevelt, az
után jó néhány évig
asszisztens volt, így kap
hatott később teljes nyug
díjat.

Anyai nagyapám magyar
latin szakos tanár volt.
Az iskolai szünetekben
gyakran megesett, hogy
latinra próbált tanítani –
azt mondta: «szép eszem»
van, mert fogékony voltam
az ismeretlen szavak iránt
–, én azonban gyerek
fejjel inkább a játékot
választottam. Ma már egy
kicsit bánom, hogy nem
hallgattam rá. Mindeneset
re valószínűleg neki is
köszönhetem, hogy közép
iskolás koromban arról
álmodoztam: matematika
tanár leszek. Hervei Mária
néni volt a példa
képem. Olyam logikusan,
egyszerűen magyarázta el

a legkomplikáltabb össze
függéseket is, hogy minden
ki megértette az osztály
ban. Sajnos, nem sokáig
taníthatott bennünket. Az
álmom végül majdnem va
lóra vált, mert közgazdász
tanár lettem. Csak később
és sok áldozat árán értem
el a célomat.

Férjemmel 1949. decem
ber 29én ismertük meg
egymást. Édesapámmal ro
konlátogatásra mentünk
Nyíregyházáról édesanyám
unokatestvéréhez egy Kecs
kemét környéki településre,
Helvéciára. Az én unoka
bátyám a férjem unoka
húgának udvarolt, később
házasságot is kötöttek.
Ekkor kezdődött közöttünk
a majdnem három évig
tartó «távkapcsolat». Én
akkor második gimnazista
voltam. Tetszett nekem
a komoly, okos, kedves
fiatalember, akiről hama
rosan kiderült, hogy még
szeret is engem. Tizen
egy évvel idősebb nálam,
de ez sohasem volt
probléma. Folyamatosan
leveleztünk. A leveleket
őrzöm, időnként olvas
gatom. Eleinte ritkábban,
később gyakrabban látoga
tott Nyíregyházára. 1951.
március 25én volt az
eljegyzésünk. Már akkor el
határoztuk, hogy ha leérett
ségizem, megesküszünk. Ez
nem okozott osztatlan si
kert, én kitűnő tanuló
voltam és régebben még
matematikatanárnak ké
szültem. A szüleim szeret
ték volna, ha tovább
tanulok. Később az érett
ségi elnök azt mondta,
biztos abban, hogy fogok
tanulni, s majd akkor
gondoljak rá. Én akkor
hallani sem akartam erről.
Nyomós ok volt, hogy
férjem szülei akkor már
nem éltek, és egyedül lakott
Helvécián. De a legfonto
sabb az volt, hogy szerettük
egymást és együtt akartunk
élni.
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Érettségi után tehát nem
tanultam tovább, aznap
voltam 18 éves, amikor
férjhez mentem. 1952ben
Helvécián kezdtük közös
életünket. Szegények vol
tunk, de boldogok. Petróle
umlámpával világítottunk,
tűzhelyen főztem, illetve
próbáltam főzni, mert nem
igen tudtam. Sok szörnyű
séget etettem meg férjem
mel, de hősiesen elfogyasz
totta. Én is dolgozni kezd
tem egy vállalatnál mint
statisztikus. Mindketten be
jártunk Kecskemétre. Reg
gel ment egy vonat és
délután vissza. Ha moziba,
színházba akartunk menni,
biciklivel tettük meg az
utat.

1953 decemberétől lakást
béreltünk Kecskeméten. Ak
kor már szükség is volt rá,
mert 1954 februárjában
megszületett a kislányunk,
1957ben pedig a kisfiúnk.
Hat évig otthon voltam ve
lük. Akkor még nem volt
GYES és elég bölcsőde sem.
Közben fontos dolog történt:
1959 márciusában férjem
munkahelyén sokan össze
fogtak, és elkezdtünk épít
kezni. Férjem tervezte a
háromemeletes 24 lakásos
társasházat. Ma már telje
sen hihetetlennek tűnik, de
akkor a közel egykorú fiatal
tulajdonosok ásták ki az
alapokat. Még óvóhelyet is
kellett építeni. A ház ma is
úgy szerepel, mint Kecske
méti Első Társasház. Je
lenleg is itt lakunk az első
emeleten egy 2,5 szobás la
kásban, és nagyon szere
tünk itt élni.

1960ban tudtam ismét
állást vállalni, amikor a
gyerekek iskolába, óvodába
kerültek. A Közúti Igazga
tóságon bérelszámolóként
kezdtem, majd én vezettem
be ott az utókalkulációt.
Akkor már gondolkoztam
azon, hogy mégis tovább
kellene tanulnom. 1962ben
indult újra a Felsőfokú
Pénzügyi és Számviteli
Szakiskola. Levelező tago
zatára sikeresen felvéte
liztem, s ezzel nagyon moz
galmas évek kezdőd
tek életünkben: gyerekek,

háztartás, munka, tanulás.
A férjem mellettem állt. Mi
kor Pesten voltam, még
főzött is a gyerekeknek.
Közben még munkahelyet
is változtattam, mert a fér
jemmel egy helyen dolgoz
tunk, és ez nem volt
szerencsés. Egy építőipari
vállalathoz kerültem utó
kalkulátornak, majd hama
rosan pénzügyi csoport
vezető lettem.

1965ben jött a következő
esemény, ami egész további
életünket meghatározta, és
lehetővé tette, hogy régi ál
mom valóra válhasson. A
Közgazdasági Szakközépis
kolában pénzügyi szakkép
zés indult, és az iskola
pénzügyi szakos tanárt ke
resett. Megpályáztam és el
nyertem az állást. A
pénzügyi tagozatosok első
éve az én tanári pályafutá
som kezdete is volt egyben.
Az osztálynak én lettem az
osztályfőnöke. Mint «képesí
tés nélküli közgazdász ta
nárnak» fizetésem fele volt
annak, amit a vállalatnál
kaptam. Mindenki bolond
nak nézett, csak a családom
értette meg, hogy ezt a lehe
tőséget nem hagyhattam ki.
1966 márciusában azután
államvizsgáztam és később,
1967ben beiratkoztam a
Marx Károly Közgazdaság
tudományi Egyetemre, ahol
1970 októberében nyilvání
tottak közgazdásznak.

Az évek során minden
közgazdasági tárgyat taní
tottam, a ma már feledésbe
merült gazdasági számtant,
tervezést, üzemgazdaság
tant is. Kedvencem a
statisztika, a pénzügy és a
számvitel volt. Az utóbbi
években pedig az üzleti
gazdaságtan, amely magá
ba foglalta valamennyi
kedvenc tárgyamat és azok
számítástechnikai feldolgo
zását. A számítástechnikai
ismereteket már önszorga
lommal sajátítottam el.

Pedagógus képesítésem
nem volt, de nem is kérte
tőlem senki negyven éves
tanári pályafutásom alatt
(nyugdíjazásom után is
tovább tanítottam). Orszá
gos szakmai tanulmányi

versenyen tanítványaim
sokszor bejutottak az első
tízbe statisztikából, pénz
ügyi ismeretekből, és egy
tanuló üzleti gazdaságtan
ból még nyugdíjas korom
ban is kilencedik helyezést
ért el. Rendszeresen készí
tettünk statisztikai pályá
zatokat. Többször nyertek
értékes könyvjutalmat a
gyerekek.

A munkámat mindig elis
merték. Tanári pályafutá
som alatt több különböző
kitüntetést kaptam, de leg
jobban kettőnek örültem.
2004 májusában Kecskemét
Városért Oktatási Díjat
kaptam, ezzel értékelte
városunk több évtizedes pe
dagógiai tevékenységemet.
2010ben PRO HONORE
életműdíjat kaptam. Ezt a
szeretet díjának neveztem
el, mert az 1969ben végzett
első osztályom terjesztett
fel. Diákjaim megható sze
retettel írtak rólam. Ezekért
az elismerésekért kétségtele
nül sokat dolgoztam, de

nem érhettem volna el, ha
nem áll mellettem a férjem.

Mint közgazdász valószí
nű, sőt biztos, hogy anyagi
lag többre vihettem volna.
De így volt ez jó. Életem je
lentős részében (40 évig) az
volt a munkám, ami egyben
a hobbim is. Szerettem a
tanítványaimat, szerettem
a tulajdonképpen elég ne
héz közgazdasági tantár
gyakat, és örülök annak,
hogy sok kedves tanítvá
nyommal is sikerült meg
szerettetni. Ezt igazolja
életpályájuk, közgazdász
ként való helytállásuk.

Megelégedett vagyok, mert
azt csinálhattam, amit
szeretek és kiegyensúlyozott
a magánéletem. A kettő
szerintem szorosan össze
függ, feltételezi egymást.
A családom mindig megér
téssel tolerálta az iskola
fontosságát az életemben.
S mert a munkám boldog
gá tett, ezért tudtam megfe
lelni családom elvárásai
nak is.”

Férjével a 60 éves évfordulójukon

A nagy családdal 50 éves házassági évfordulójukon



éves Csongor
Attila nyugdíjas

középiskolai tanár, a
Forradalom Utcai Álta
lános Iskola korábbi
igazgatója. Kecskemé
ten született 1939. au
gusztus 1én. Tanulmá
nyait szülővárosában vé
gezte: a Jókai Mór Általá
nos Iskolába és a Katona
József Gimnáziumba járt,
majd Debrecenben, a
KLTE kémiafizika szakán
szerzett diplomát. 1963tól
Kecskeméten tanított, a

Közgazdasági Technikum
tanára volt. 1978ban az
akkor induló Forradalom
Utcai Általános Iskola
igazgatójává nevezték ki.
Vezetői feladatait sikeresen
látta el, a tanítás öröme
azonban hiányzott számá
ra, ezért az ötéves ciklus
letelte után váltott és a
Dolgozók Németh László
Gimnáziuma tanára lett,
1999ben onnan ment
nyugdíjba. A tanítás mel
lett éveken át megyei szak
tanácsadó volt, és érettségi
elnöki feladatot is ellátott.
Előadásokat tartott csilla
gászat, űr és nukleáris ku
tatások témakörökben is.
Pedagógusi munkáját több
ízben szakmai elismeréssel
jutalmazták: Művelődés
ügyi Törzsgárda, Kiváló
Munkáért, Pedagógus Szol
gálati Emlékérem. 2001
ben kimagasló tanári tevé
kenységéért dr. Mádl Fe
renc, a Magyar Köztársa
ság elnöke Magyar Köztár
sasági Arany Érdem
kereszttel tüntette ki.

„Pedagógus családból szár
mazom. Anyai nagyapám
latingörög szakos tanár
volt, édesanyám a Katona
József Gimnáziumban ta
nított, országos szakfel
ügyelői feladatott is ellátott.
Feleségem, nővérem és a
férje is pedagógus. Itt
azután már megszakad a
családi hagyomány, hiszen
lányom külkereskedőköz
gazdász lett – ő jelenleg
családjával Londonban él
–, míg fiam a Kecskemé
ti Városgazdasági Kft. hul
ladékgazdálkodási részleg
vezetője.

Édesapám egy kecskeméti
festékbolt üzletvezetője volt,
emellett a KTE ügyin
tézőjeként is ismerték. Saj
nos fiatalon, 1949ben
egy vonatbalesetben meg
halt. Így nővéremet és en
gem tulajdonképpen édes
anyám nevelt föl. Peda
gógusi fizetéséből szeré
nyen éltünk, de tanít
tatásunkra elegendő volt:
mindketten egyetemet vé
geztünk.

A Jókai Mór Általános Is
kolába jártam. Nagyon jól
éreztem ott magam, néha
még akkori osztálytársaim
mal is találkozom. Abban
az időben a Katona volt
a legjobb kecskeméti gim
názium, ezért ott folytattam
a tanulmányaimat. Orosz
tagozaton tanultam, heten
te hét orosz óránk volt. Bár
különösen nem rajongtunk
érte, tanáraink – Szőts Ru
di bácsi és Szabó László –
el tudták fogadtatni velünk,
még színdarabokat is elő
adtunk, természetesen oro
szul. Az iskola többi peda
gógusa is kiváló szakember
volt, sajnos már csak Mes
ter Barnabás él közülük.
Vele és osztálytársaimmal
napjainkban is sűrűn talál
kozok.

Mi voltunk a Katonában
az utolsó tiszta fiúosztály.
A 28 fiú többsége jó képes
ségű volt, sokan az orvosi
pályát választották. Én is
az orvosi egyetemre készül
tem – gyermekorvos szeret
tem volna lenni –, de hely
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hiányában nem vettek föl.
Ekkor pótjelentkezést ad
tam be Debrecenbe, a KLTE
biológiakémia szakára, de
ugyanazzal az indokkal on
nan is elutasítottak. Egyik
családi ismerősöm is fur
csállotta mindezt, hiszen
kitűnő érettségit tettem
és a felvételim is jó volt,
ezért debreceni kapcsolata
révén kiderítette, hogy sze
mélyi anyagomban édes
apám nem üzletvezetőként,
hanem üzlettulajdonosként
szerepel. Amikor tisztázó
dott, hogy múltamban
nincs «tőkés» háttér, édes
anyámmal azonnal a cívis
városba utazhattunk, és az
eredetileg megjelölt szakra
ugyan nem, de a kémiafi
zika szakra felvételt nyer
tem. Így lettem tanár.

Az egyetemi évek gyorsan
elteltek. Nyaranta dolgoz
tam, ezzel egészítettem ki a
családi kasszát, így lett
meg a tanulásomhoz szük
séges összeg. A diploma
megszerzése után marad
hattam volna az egyetemen,
de az ott fölajánlott állást
és a debreceni tanári lehe
tőségeket is elutasítottam.
Hazavágytam, és haza is
jöttem. Több ajánlatot is

kaptam, de arra gondolva,
hogy talán nem feltétlenül
egészséges lenne édesanyám
mellett dolgozni, egykori al
ma materem helyett inkább
a Közgazdasági Techniku
mot választottam, és másfél
évtizedig ott tanítottam.

Csodálatos időszaka volt
ez életemnek. Nagyszerű ve
zetők – Harsányi Ernő,
majd Csernus László volt
az igazgató –, kiváló tantes
tület, értelmes diákok vettek
körül. Nem is akartam vál
tani, de Fischer István ta
nácselnökhelyettes addig
biztatott, amíg igent mond
tam neki és elvállaltam az
akkor induló második szé
chenyivárosi iskola igazga
tói pozícióját. A Forrada
lom Utcai Általános Iskola
vezetését, közel ezer gyerek,
mintegy ötven pedagógus
munkájának irányítását
óriási kihívásként éltem
meg. Feladatomat – úgy
gondolom – sikerrel láttam
el, az új intézmény rövid
idő alatt a város elismert
iskolája lett. Izgalmas és
érdekes öt év volt, de a taní
tás öröme nagyon hiány
zott, ezért az ötéves ciklus
letelte után hiába marasz
taltak, váltani akartam.

Fischer István ekkor is s
segítségemre sietett. Föl
ajánlotta, hogy munkám
folytatásaként a város
bármelyik oktatási intézmé
nyét választhatom, de köz
benjárására már nem volt
szükség. Néhány héttel ko
rábban ugyanis régi jó
barátaim, Fehér István – ő
akkor a Dolgozók Németh
László Gimnáziuma igaz
gatója volt – és Kovács Ti
bor, az iskola tanára
invitálását elfogadtam, és
1983tól 1999ig, nyugdíja
zásomig felnőtteket oktat
tam. Így elmondhatom,
hogy pályafutásom alatt
sok korosztállyal találkoz
tam. Örülök annak, hogy
mindegyikkel megtaláltam
a szót. Kezdetben mindig
szigorral indult a tanárdi
ák kapcsolat, s bár nehéz
tárgyakat tanítottam, a vé
gén szinte mindig barátok
ként váltunk el. Egykori
diákjaimmal ma is gyak
ran találkozom, jól esnek a
tőlük kapott kedves vissza
emlékező szavak!

Az esti tagozatos felnőttek
tanítása mellett rendkívül
aktív életet éltem. Délelőt
tönként óraadó voltam a
Katona József Gimnázium

ban és a Hunyadi János
Általános iskolában, szom
batonként a Lakiteleki Nép
főiskolán oktattam. Szak
tanácsadóként is dolgoz
tam, és érettségi elnöki fel
adatot is vállaltam. Ezt
a munkát is szerettem:
egy rövid szóbeli felelet
alapján úgy elbírálni egy
gyereket, hogy döntésem
igazságos és humánus is
legyen, komoly felelősséget
jelentett.

Amikor elértem a nyug
díjkorhatárt, a tanítást
azonnal abbahagytam. A
nyugdíj szót tréfásan én
így értelmeztem: nyugton
kell maradni és ezt díjaz
zák. Komolyra fordítva:
vallom, hogy mindent idő
ben kell tudni befejezni.
Azóta sem unatkozom. Ke
resztrejtvényt fejtek, olva
sok, tévét nézek, rend
szeresen úszok. Korábban
feleségemmel sokat utaz
tunk, az utóbbi időben már
ez is kevesebb – az autó
vezetést Kecskemétre korlá
toztam –, de a nagycsalád
dal évente egyszer még
elmegyek. Unokáim is sok
örömöt jelentenek, minden
velük töltött óra, perc igazi
ajándék számomra.”

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt átvételeÁltalános iskolai igazgatóként Ballagási ünnepségen

A három barát: Csongor Attila, Fehér István és Kovács Tibor



éves dr. Kerényi
Zoltán okleveles

vegyészmérnök, nyugal
mazott igazgató, cím
zetes egyetemi docens,
igazságügyi szakértő.
Budapesten született
1944. augusztus 1én. Ta
nulmányait a fővárosban
végezte. A Dob Utcai, illet
ve a Rottenbiller Utcai Ál
talános Iskolákba járt,
majd 1958 és 1962 között a
Madách Imre Gimnázium
diákja volt. 1968ban a Bu
dapesti Műszaki Egyetem
Vegyészmérnöki Karán
szerzett diplomát, később
a Kertészeti Egyetemen dr.
univ., majd 1990ben az
MTA Tudományos Minősí
tő Bizottságánál mezőgaz
daság tudomány kandidá
tusa címet szerzett. Tanul
mányai végeztével maradt
a BME Vegyészmérnöki
Karán, három évig az
intézmény tudományos se
gédmunkatársa volt. 1971
től 2013ig, nyugdíjba vo
nulásáig egy munkahelyen
dolgozott. Az Országos

Szőlészeti és Borászati Ku
tató Intézetnél (később
BCE Szőlészeti és Borá
szati Intézet Kecskeméti
Kutató Állomás, napjaink
ban NAIK Szőlészeti
és Borászati Kutatóintézet
Kecskeméti Kutatóállomás)
végigjárta a ranglétrát:
először tudományos mun
katárs, később osztály
vezető, majd főosztályve
zető, azután igazgatóhe
lyettes, laborvezető, végül
két évig a kecskeméti
kutatóállomás igazgatója
volt. Főbb kutatási terü
letei: borászati analitika,
borászati analitikai mód
szerek fejlesztése, valamint
az aszúképződés kémiai
hátterének tisztázása.
Címzetes egyetemi docens,
korábban a Kecskeméti
Főiskolán, jelenleg a Ká
roly Róbert Főiskolán tanít.
2009 óta az Igazságügyi
Szakértői Kamara tagja,
borászattal és élelmiszer
biztonsággal kapcsolatos
ügyekben igazságügyi
szakértői feladatokat lát
el. Négy kötet fejezet
szerzője; több termék
szabadalom – Ampelos ver
mut, Vitis üdítőital, Kris
tály Keserű üdítőcsalád –
társtulajdonosa. A Magyar
Borakadémia, az Országos
Borszakértő Bizottság és
a Mathiász János Borrend
tagja. Kimagasló szakmai
tevékenységéért több ki
tüntetést is kapott: Bács
Kiskun Megye Tudományos
Díja (2000), Kocsis Páldíj
(2005), Mathiász Jánosdíj
(2009).

„Értelmiségi családba szü
lettem, édesapám belgyó
gyász szakorvos volt, édes
anyám öcsémet – ő szintén
orvos lett – és engem otthon
nevelt. Az általános iskolát
a Dob utcában kezdtem, egy
év múlva a Rottenbiller
utcaiba irányítottak, a fel
ső tagozatos éveket pedig
ismét a Dob utcában végez
tem. Csak halvány emléke
im vannak erről az idő
szakról. Az iskolatársaim
közül Fekete György ugrik
be, ő később orvosprofesz
szor, a Tűzoltó utcai klini
ka igazgatója lett, no meg
Koltai Róbertre is emlék
szem – igaz, ő később
a gimnáziumban osztály
társam is volt.

A nyolc osztály elvégzése
után a Madách Imre Gim
názium tanulója lettem. Az
volt hozzánk a legközelebb,
de talán még fontosabb
szempontként merült föl
döntésemkor, hogy nagy
apám és apám is odajárt –
később öcsém és most épp
az ő lánya is ott tanul. A
rangos intézményt művész
képzőként is emlegették.
Olyan kiváló osztály és is
kolatársak között töltöttem
négy esztendőt, mint pél
dául Pitti Katalin, Moór
Marianna, Babarczy Lász
ló, a már említett Koltai
Róbert és a fiatalon elhunyt
Vajda László. Évekig büsz
kélkedtem avval, hogy az
órák közti szünetekben
együtt fociztam Albert Fló
riánnal. Tanáraink is
nagyszerű pedagógusok vol
tak, különösen Malatinszky

Jánosra, Vári Jánosra, Zá
vodszky Istvánra és Bolgár
Györgyre gondolok vissza
nagy szeretettel.

Érettségi után nem akar
tam orvos lenni. Túl sok
bennem az empátia, nem
tudok semlegesen tekinteni
egy szenvedő betegre, pedig
egy orvosnak túl kell tekin
tenie a személyes érzelmein.
Épp ezért a Műegyetem ve
gyészmérnöki karára jelent
keztem, sikertelenül. Így egy
évig a GanzMÁVAG öntö
déjének laboratóriumában
kaptam munkát. Nagyon
jól éreztem ott magam,
kollegáimat szerettem, be
csültem, később egyetemis
taként nyaranta többször is
visszamentem oda dolgozni.

1963ban ismét megpró
bálkoztam a felvételivel, és
ekkor már összejött a beju
tás. Ebben az évben fordult
elő először, hogy az egyházi
iskolákból érkezők is azonos
eséllyel pályázhattak az
egyetemre. Ez az évfolya
munk összetételében is
megmutatkozott: a diákok
egyharmada Pannonhal
máról, Vácról vagy Kecske
métről érkezett. Ők igazi
húzóerőnek bizonyultak,
140en kezdtük az első évet,
és az ötödév végén 127en
diplomáztunk. Később töb
ben Kossuth és Széchenyi
díjat is kaptak.

Az első három évben
együtt tanultunk, csak
negyedikben specializálód
tunk. Én a mezőgazdasági
kémia szakot választottam.
Kiváló professzorok tanítot
tak ott – Csűrös Zoltán,
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Kerényi Zoltán



Varsányi Lajos, Tettaman
ti Károly, TelegdyKováts
László –, tudományos diák
köri munkám is ehhez kap
csolódott, és a Holló János
professzor által vezetett
tanszékkel együtt jártunk a
Kőbányai Sörgyárba terme
lési gyakorlatra.

Az utolsó egyetemi évem
alatt a Hollóféle tanszéken
egy óriási projekt indult.
Az úgynevezett VEPEX
eljárás kidolgozásában én
is részt vettem, és a diplo
ma megszerzése után se
gédmunkatársként három
évig az egyetemen marad
tam. Munkánk sikerrel
járt: a világon elsőként zöld
növényekből nagy biológiai
értékű rostmentes erőtakar
mányt állítottunk elő.

1971ben az egyetem egyik
docense javaslatára az Or
szágos Szőlészeti és Borá
szati Kutató Intézetnél
állást ajánlottak fel. Kapva
kaptam az alkalmon, és
azonnal igent mondtam. A
Herman Ottó úti kutatóin
tézetben első élményem ér
kezésemhez fűződik. Alig
értem be az épületbe, ami
kor egy szigorú hölgy elém
pattant és azt kérdezte:
«Először is, maga kicso
da?». Megszeppenve vála
szoltam, hogy egy nyug
díjba vonuló kolleganő he
lyére jöttem, mire ő: «Az a
kolleganő én vagyok.» Így
kezdődött és azután több
mint négy évtizedig tartott
a munkaviszonyom az inté
zetnél – később elődömmel
is jól összebarátkoztam.

Évekig Budapesten dol
goztam, közben megháza
sodtam. Feleségem egy
ideig a közelünkben élő
nagymamájánál lakott, ek
kor ismertem meg, és évekig
tartó udvarlás után kötöt
tük össze életünket. A 70es
évek végén azonban Ro
mány Pál mezőgazdasági
és élelmezésügyi miniszter
kitalálta, hogy a kutatást
közelebb kell vinni a terme
léshez. Abban az időben
még igazi mezőgazdasági
város volt Kecskemét, még
szőlőt is termeltek a telepü
lés környékén, intézetünket
ide költöztették. Válaszút

elé kerültem: tősgyökeres fő
városiként családommal a
hírös városba jövök, vagy
mehetek oda, ahova akarok.
Kedvező feltételekkel csábí
tottak Kecskemétre – maga
sabb beosztást, kevéssel
több fizetést, szolgálati la
kást ígértek –, így belevág
tunk. Előbb egyedül, majd
1985ben két fiunkkal
feleségem is ideköltözött.
Külön örömöt jelentett,
hogy Szegedi Sándor egyko
ri otthonát jelölték ki lakó
helyünknek, azóta is itt
élünk. Jó érzés arra gondol
ni, hogy a neves szőlőneme
sítő első szőlőgyermekeit itt
nevelte, gondozta. Egy ideig
tartottam attól, hogy párom
nem tud majd itt megszok
ni, de hamar beilleszkedett,
mindenkivel szót ért, a
kertet is örömmel műveli.
Jól érzi magát, már semmi
képp sem menne vissza a
fővárosba.

A ranglétrát később végig
jártam, tudományos mun
katársként kezdtem, és az
igazgatói székből mentem
nyugdíjba. Közben országo
san ismert szakemberekkel
dolgozhattam, például Ás
vány Ákossal, Fűri József
fel, Szegedi Sándorral,
Török Sándorral, Ferenczi
Sándorral, Katona József
fel. Számomra megtisztelő,
hogy a termelők között is
többekkel kiváló kapcsolat
ba kerültem, Katona István,
Horváth István és Forczek
Vidor neve napjainkban is
jól cseng a szakmában.
Nemzetközi elismertséget is
szereztem: egyetemekkel és
gazdálkodókkal közösen
több országok közötti, illet
ve EUs projektben is részt
vettem, francia, német és
angol nyelvtudásom miatt
gyakran kulcsszerep jutott
nekem.

Az évekévtizedek során
mindig ugyanannál az
intézetnél dolgoztam, de a
felettes hatóságunk és ne
vünk közben gyakran válto
zott. Gazdálkodó egységek
hez csatolva is működtünk,
majd több egyetemhez is
tartoztunk. Talán ez is hoz
zájárult cégünk hanyatlá
sához. Az induláskor még

közel negyedmilliárd forin
tos beruházással épült fel
Kisfáiban az intézet köz
pontja, ma már az épület
üresen áll. Az első években
340en dolgoztunk itt, nap
jainkban alig 25 fővel csak
a katonatelepi állomás mű
ködik. A kutatás rövid tá
von viszi a pénzt, és nem
hozza. Ezt felismerve kelle
ne az intézet finanszírozá
sát biztosítani, és akkor
ismét lehet majd a jövőről
beszélni.

Nagyon sok tervem már
nincs. Az intézetbe heten
te bebejárok konzultálni,
kapcsolataimat és tapaszta
lataimat igyekszem tovább
adni. Borversenyek zsűrijé

be, szakmai előadásokra
még gyakran hívnak, és
a KnorrBremse Oktatási
Központjában is szoktam
borbemutatókat tartani.
Emellett Gyöngyösön is ta
nítok, óráimat összesűrítik,
így az ottani oktatás havon
ta csak 23 nap elfoglaltsá
got jelent. Négy éve be
jegyzett igazságügyi szakér
tő is vagyok. Borászati és
élelmiszerbiztonsági kérdé
sekben évente 56 alkalom
mal szakértői feladatot
látok el. És ha már végképp
nem lenne mit tennem, itt
hon is van bőven feladat,
most éppen a tűzről pattant
kis unokámmal játszom.”
(Lejegyezte: Varga Géza)
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Feleségével és lányával (2006)



éves Fodor Mik
lós asztalitenisz

edző, szakosztály és lé
tesítményvezető. Buda
pesten született 1964.
augusztus 11én. Iskoláit
Szigetszentmiklóson és a
fővárosban végezte. 1981
ben a Steinmetz Kapitány
Szakmunkásképző Intézet
ben autókarosszérialaka
tos szakmát szerzett, majd
1984ben a Bagi Ilona Ipari
Szakközépiskola levelező
tagozatán sikeresen le
érettségizett. Közben a
Testnevelési Főiskola To
vábbképző Intézetében is
megkezdte tanulmányait,
ahol előbb asztalitenisz se
gédedző, majd 1986ban
asztalitenisz edző oklevelet
kapott. 12 éves korától ak
tív asztaliteniszező volt, a
Csepel SC NB Ies csapatá
ban is játszott. Katonai
szolgálata letöltése után,
1984től az ESMTKban
asztalitenisz edzőként dol
gozott. 1988 óta Kecske
méten él, a Kecskeméti
Spartacus Sportkör és Kö
zösségi Tér asztalitenisz
edzője lett, 1998 óta a léte
sítmény és a szakosztály
vezetője. Az elmúlt évek
során tanítványai közül
többen korosztályos ma
gyar válogatottak lettek.
1994ben a magyar asztali
tenisz serdülő válogatott,
2002ben a magyar asztali
tenisz ifjúsági válogatott
edzője volt. 2000ben Kecs
keméten elnyerte Az év
edzője címet.

„Polgári családból szárma
zom. Édesanyám három
gyermeknek adott életet, bá
tyám és nővérem után szü
lettem meg én. Sokáig
otthon volt velünk, azután
iskolagondnokként, majd a
Csepel Vas és Fémművek
ben dolgozott. Apám sajnos
korán elhagyott bennünket,
így édesanyám egyedül ne
velt föl. Ő ragaszkodott
ahhoz, hogy szakmát ta
nuljak, így lettem autó
karosszérialakatos, tíz évig
gyakoroltam is az iskolá
ban szerzett tudásomat. Ké
sőbb – már munka mellett –
leérettségiztem, valamint
párhuzamosan a TFn is
tanultam: asztalitenisz se
gédedzői, majd edzői okle
velet is szereztem.

Tizenkét évesen vettem
először kézbe az ütőt, a Cse
pel SC igazolt versenyzője
lettem. Jó társaságba ke
rültem – többek között a ké
sőbbi Exotic együttes tagjai,
a Tabárfivérek is ott edzet
tek –, hamar megszerettem
a pingpongot. Az akkori
bajnokságban az élvonalbe
li csapatokat egyegy után
pótláskorú játékos szerepel
tetésére kötelezték, ezért
még az NB Ies csapatban
is játszottam. A magyar vá
logatott Horváth Zoltán,
valamint a szintén kiváló
Lakatos Gyula, Bánkúti
Sándor és Balogh Lajos
alkotta együttesben való
szereplésre ma is büszkén
emlékezem vissza.

1980ban a Csepel SC asz
talitenisz szakosztálya meg
szűnt, ezért egy évig a
Magyar Posztó NB III
as csapatához igazoltam,
majd az ESMTK NB IIes
együttesének tagja lettem.
Ezt követően be kellett vo
nulnom, az adyligeti határ
őrezrednél szolgáltam. Ab
ban a «szerencsében» volt
részem, hogy a díszzászlóalj
tagjaként az utolsó május
elsejei díszszemlén részt
vehettem. A katonaság után
már mint edző tértem visz
sza az ESMTKba. Közben

megnősültem, feleségem is
a fővárosi egyesület ping
pongosa volt, magyar csa
patbajnoki meccsen még
Bátorfi Csillát is megverte.

1988ban új munkalehető
ségeket kerestünk. Ekkor
keresett meg bennünket Ri
gó Endre, a Kecskeméti
Spartacus elnöke. Nemcsak
állást ajánlott fel nekünk,
hanem megígérte, hogy a
lakáshoz jutásban is segít.
Az ő invitálására jöttünk
Kecskemétre: Erika a klub
játékosa, én pedig a Spari
edzője lettem. Abban az
időben a lányok NB IIesek,
a fiúk NB IIIasok voltak,
és csak 56 gyerek járt le,
ennyien képviselték az
utánpótlást. Sokat dolgoz
tunk, és az évekévtizedek
során megjártuk a létra va
lamennyi fokát. Felnőtt, ifi,
serdülő és újonc kategóri
ákban tanítványaim közül
többen is válogatottak let
tek, a fiúkkal magyar baj
nokságot is nyertünk. A
versenyzők és a hobbiként
asztaliteniszezők, de a csar
nokot rendszeresen látoga
tók, a klub életében részt
vevők száma elérte a 300 főt
is. Sikereinknek köszönhe
tően néhány évig a serdülő,
illetve az ifjúsági válogatott
edzői feladatait is elláttam.
Nehéz, kemény időszak volt
ez, végig kellett dolgozni a
nyarakat is.

A szponzorok és a város
támogatása később csök
kent, ez folyamatos vissza
lépést eredményezett. Anya
gi okok miatt saját verseny
zőinket nem tudtuk megtar
tani. Újból kellett kezdeni
az építkezést, az utánpótlás
nevelésére fektettük a hang
súlyt. Munkánk hatása
érezhető, fiatal együttesünk
nemrég megnyerte az NB
IIt, így szeptembertől ismét
az NB Iben játszhatunk.
Büszke vagyok arra is, hogy
a Kecskeméti Spartacus
Sportkör és Közösségi Tér
több mint egy sportegye
sület. Ingyenes lehetőséget
biztosítunk óvodai, diák és

egyéb szabadidős sporttevé
kenységre, segítjük a Kecs
keméti Városi Asztalitenisz
Szövetség munkáját, és a
hátrányos helyzetű, veszé
lyeztetett fiatalok számára
is szervezünk programokat.
A lakótelepen élő fiatalokat
célozzuk meg elsősorban,
rendezvényeinkkel alterna
tívát kívánunk adni, hogy
remek társaságban sport
tal, játékkal, drogmentes
környezetben hasznosan
töltsék el idejüket a csellen
gés helyett. Ezért évek óta él
és sikeres az Éjszakai
Forgatag című kulturális és
sportrendezvényünk, ame
lyet havi rendszerességgel
rendezünk.

Két évvel ezelőtt feleségem
teljesen váratlanul megbe
tegedett. Agyvérzést kapott,
egy hét múlva elment. Két
fiunkkal tehetetlenül áll
tunk a betegágya mellett,
hiánya ma is fáj nekünk.
Az ad vigaszt számomra,
hogy a gyerekek jó úton
haladnak ahhoz, hogy rév
be érjenek. A nagyobbik
közgazdász végzettséget
szerzett – most épp Török
országban dolgozva gyűjti a
pénzt a masterképzésre –,
míg a kisebbik a BGF tu
rizmusvendéglátás szakán
tanul. Ők a legnagyobb
örömeim!”
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Fodor Miklós asztalitenisz edző, szakosztály és létesítményvezető

Az országos serdülő
bajnokságon ezüstérmes Tóth
Bencével és Mezei Leventével

Fodor Miklós

A berlini oimpián bronzérmes tornászcsapat debreceni tagjai:
Törös Olga, Nagy Margit és Korompay Irén

Feleségével és fiaival Az 1936os berlini olimpián résztvevő magyar női tornászválogatott



Folytatás az 1. oldalról
1934ben a Debreceni
Református Tanítóképzőn
szerzett népiskolai tanító
diplomát, míg testnevelő
tanári végzettségét 1939
ben kapta meg. Ezt követő
en Kecskemétre költözött,
a Kecskeméti Református
Gimnázium és Óvónőképző
testnevelő tanára lett. A
háború alatt nem rendez
tek rangos versenyeket, így
a versenyszerű tornázás
helyett a tanításra és az
edzői munkájára koncent
rált. Az óvónőképző felsőfo
kú iskolává alakulását
követően aktívan közremű
ködött módszertani kiadvá
nyok készítésében is. 35
évi fáradhatatlan és lelkes
pedagógiai tevékenysége
után 1974ben ment nyug
díjba. Edzőként és sportve
zetőként részt vett Kecs
kemét sportéletében. Több
évtizedes példamutató
munkásságának elismeré
seként 2011ben a MOB
Nők a sportban bizottsága
életműdíját vehette át, míg
a Kecskeméti Olimpiai Ba
rátok Bóbis Gyula Köre
kezdeményezésére a Kecs
keméti Főiskola vezetősége
az intézmény új tornacsar
nokát róla nevezte el. 2014
nyarán Kecskemét Város
Díszpolgárává avatták.

„Debrecenben születtem, ott
is nevelkedtem. Pontosab
ban a Homokkert nevű
városrészben, ahol bátyám
mellett én is meglehetős
fiúsan nőttem fel. Rendsze
resen másztam fára, vagy
kerítésre, miként az alkalmi
focimeccseken is mindig
beválasztottak valamelyik
csapatba. Mindent igyekez
tem eltanulni a fiúktól, az
iskolában pedig rendszere
sen indultam az atlétikai
versenyeken. Előbb a refor
mátus gimnáziumba íratott
pedagógus édesapám, majd
a tanítóképző következett.
Ennek elvégzéséig egyál
talán nem volt közöm a
tornához.

Egy elég ügyetlen iskola
társam közölte velem, hogy
ő megy felvételizni Buda
pestre, a Testnevelési Főis
kolára. Mivel én is kedvet
kaptam hozzá, édesapám
pedig nem ellenezte, én
is feliratkoztam. Maga a
felvételi «pimf» volt, egysze
rű gyakorlatokat kellett
bemutatni, viszont a húsz
helyre négyszáz jelentkező
aspirált. Hiába protezsált
a főispán, az eredmény
hirdetéskor nem találtuk
édesapámmal a nevemet a
falra kiakasztott listán.

Debrecenbe hazatérve el
határoztam, hogy bátyámat

követve én is rendszeresen
eljárok a Debreceni Torna
Egylet edzéseire, ahol egy
kitűnő szakember, Schmitt
(Aradi) Gyula oktatott.
Odajárt későbbi versenyző
társaim közül Nagy Manci
(Margit) és Fux Irén is.
Mindez 1934ben történt, s
fél év múlva már országos
versenyen is elindítottak.
Ekkor már mind a négy
szeren tornásztam. Mér
földkövet jelentett, amikor
1935 tavaszán Debrecen
rendezhette meg az orszá
gos bajnokságot, s ott én is
bemutathattam a gyakorla
taimat. Elég jól alakultak a
dolgaim, fel is figyelt rám
Herpichné Vali néni (ké
sőbb Nagy Jenőné néven ért
meg magas kort), aki a
másik két debreceni mellett
harmadikként meg is hívott
a válogatott keretbe.

Az országos bajnokságon a
TFes felvételim is eldőlt.
Megkérdezték tőlem, Törös
kisasszony, nem akar jönni
a TFre? Nem kell még
egyszer felvételiznie. Majd
meggondolom, válaszoltam,
aztán persze örömmel elfo
gadtam a meghívást. Mire
ősszel a TFre kerültem,
Schmitt Gyula elkészítette a
gyakorlataimat, így Vali
nénitől már csak finomítá
sokat kaptam. A válogató

versenyek alapján végül
sikerült bejutnom a Berlin
be utazó csapatba.

Az erősségem a talajtorna
volt, az olimpián sajnos eb
ből csak csapatverseny volt.
Szerettem a gerendát is, az
olimpián én voltam az
egyetlen tornász, aki hátra
szaltóval jött le a szerről.
Az összes szer eredményei,
illetve az előírt és szaba
don választott gyakorlatok
alapján végül harmadikok
lettünk. Akkor csalódottak
voltunk, mert az első gya
korlatok megnyerése alap
ján arra számítottunk,
hogy aranyéremmel térhe
tünk majd haza. A németek
azonban a pontozóknál is
élvezték a hazai pálya elő
nyét. Ráadásul még a má
sodik helyet is elvették
tőlünk, utólag módosítottak
a pontszámokon. Később
azzal vigasztaltuk magun
kat, hogy egy olimpián a
harmadik helyezés is szép
eredmény.

A TFen 1939ben szerez
tem meg a diplomámat, Ezt
követően nem Debrecenbe,
hanem Kecskemétre jöttem
tanítani. Az itteni állás
ajánlatot azért fogadtam el,
mert arra gondoltam, hogy
innen könnyebb lesz feljár
ni Budapestre edzésekre.

Folytatás a 14. oldalon
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Folytatás a 14. oldalról
Debrecenben lett volna
olyan edzőm, aki tovább tu
dott volna fejleszteni, de a
távolság a fővárostól túl
nagy lett volna. Sajnos ki
derült, hogy a háború miatt
nem lesznek nagy nemzet
közi versenyek, így hamaro
san abbahagytam az aktív
tornászást, és a tanítás lett
a fő hivatásom.

A háború után, az 1940es
évek végére – annak elle
nére, hogy eszközeink, fel
szereléseink szinte egyál
talán nem voltak – már
egészen jó, élénk sportéletet
sikerült kialakítanunk az

intézményben, illetve a vá
rosban. Atlétikában egy ki
váló eredményeket produ
káló csapatot kovácsoltunk,
amely országos versenyt is
nyert Budapesten. 1956tól
azonban szétszóródott a ko
rábbi társaság, kezdtek le
építeni bennünket, elindult
az intézmény átalakítása
felsőfokú képzővé. Miután a
felsőfokú képzés beindult,
már nem volt olyan szintű
sportélet, mint korábban,
ugyanis az a korosztály
már kevésbé volt aktív ezen
a területen, mint a közép
iskolások. Egy kolléga
nőmmel elhatároztuk, hogy

megpróbálunk javítani az
óvodai testnevelésen. El
végeztünk egy hároméves
felmérés illetve kísérlet
sorozatot, és ez alapján el
készítettünk egy módszerta
ni könyvet is. Vissza
tekintve azt mondhatom,
hogy megbecsülték a mun
kánkat, még a Magyar Tu
dományos Akadémiára is
meghívást kaptunk egy
szimpóziumra. Harmincöt
évi munka után 1974ben
mentem nyugdíjba.

A testnevelés soha nem
tartozott az igazán elismert,
megbecsült pedagógiai
szakterületek közé, de én

nem is az elismerés remé
nyében végeztem a munká
mat, hanem azért, mert sze
rettem. A legnagyobb öröm
számomra az, hogy még ma
is rendszeresen keresnek az
egykori sportolóim, tanítvá
nyaim, akár telefonon, akár
személyesen. Ez ér annyit
nekem, mint bármilyen ki
tüntetés. Büszke vagyok rá,
hogy olimpikonként hoz
zájárulhattam a magyar
sport elismertségének növe
léséhez. A sport egyébként
is sokat adott számomra,
fegyelmezettségre nevelt,
növelte a kitartásomat,
munkabírásomat.”

A legidősebb kecskeméti olimpikon

95. születésnapja alkalmából dr. Bodóczky László,
az Olimpiai Barátok Kecskeméti Körének elnöke köszöntötte A 2011. március 15e alkalmából kitüntetettek között
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SZAKORVOSI RENDELÉSEK
Balázs László dr.
ortopéd szakorvos

Bartos Zsuzsanna dr.
bőrgyógyász szakorvos

Bán Gyula dr.
gyermeksebész főorvos

Balázs László dr.
ortopéd szakorvos
Balázs László dr.
ortopéd szakorvos

ortopédia M

bőrgyógyászat

sebészet

M

TB, M

Bense Nóra dr.
szemész szakorvos

Berta László dr.
manuál és lézerterapeuta

Boda Tamás dr.
vállsebész és ortopéd szakorvos

Bodonhelyi Zsolt dr.
foglalkozásegészségügyi szakorvos

Borda Ferenc dr.
diabetológus, belgyógyász főorvos

szemészet

manuál és
lézerterápia

ortopédia

foglalkozás
egészségügy

diabetológia
belgyógyászat

szemészet

TB

M

M

M

TB

TB

Manyák Erzsébet dr.
radiológus főorvos, ultrahang diagnoszta

ultrahang TB

Csendes Ágnes dr.
szemész szakfőorvos

Csendes Judit dr.
reumatológus szakorvos

Cserényi László dr.
általános sebész, érsebész szakfőorvos

Csőszi Tibor dr.
belgyógyász, onkológus,

gasztroenterológus szakorvos

Danka Róbert dr.
urológus főorvos

reumatológia

sebészet

gasztroenterológia

urológia

urológia

TB, M

M

TB, M

TB

M

TB

Domján Zsolt dr.
urológus főorvos, ált. sebész szakorvos

Dubravcsik Zsolt dr.
gasztroenterológus szakorvos

Faragó Katalin dr.
felnőtt háziorvos, belgyógyász szakorvos

Hauk István dr.
fülorrgégész főorvos

Hegedűsné Küű Irén
logopédus

Janositz Gábor dr.
ortopéd szakorvos

Juharos Ágota dr.
radiológus főorvos, ultrahang diagnoszta

Kara László dr.
onkoradiológus szakorvos,

ultrahang diagnoszta

Karsai Zita dr.
bőrgyógyász szakorvos, kozmetológus

Katona Viktória dr.
ultrahang diagnoszta

Kelemen Edit dr.
főorvos, csecsemő és gyermekgyógyász,

gyermektüdőgyógyász szakorvos

Komlódi Júlia dr.
bőr és nemi gyógyász szakorvos,

kozmetológus

Kuczka Mária dr.
ideggyógyász szakorvos

gasztroenterológia

felnőtt háziorvosi
rendelés

audológia,
fülorrgégészet

logopédia

ortopédia

ultrahang

ultrahang

bőrgyógyászat

ultrahang

gyermek
tüdőgyógyászat

bőrgyógyászat

ideggyógyászat

TB

TB, M

M

M

M

M

TB, M

TB

TB, M

TB, M

TB

Maráz Róbert dr.
általános sebész, onkológus szakorvos

Nagy Magdolna dr.
foglalkozásegészségügyi szakorvos

Naszódy Péter dr.
belgyógyász, endokrinológus szakorvos

Olasz Kitti dr.
bőrgyógyász szakorvos, kozmetológus

Pécsi Ferenc dr.
gyermekorvos

Pócs Krisztina dr.
radiológus szakorvos, ultrahang diagnoszta

Pongrácz József dr.
gyermekorvos

Preiszinger Andrea dr.
felnőtt háziorvos

belgyógyász szakorvos, diabetológus

Prohászkáné Burján Ágnes

Pusztai Zoltán dr.
szülésznőgyógyász szakorvos

Rákász Éva dr.
bőrgyógyász szakorvos, kozmetológus

sebészet

foglalkozás
egészségügy

endokrinológia

bőrgyógyászat

gyermek háziorvosi
rendelés, tanácsadás

ultrahang

gyermek háziorvosi
rendelés, tanácsadás

felnőtt háziorvosi
rendelés, belgyó

gyászat, diabetológia

RHINOLIGHT
kezelés

nőgyógyászat

bőrgyógyászat

M

M

TB, M

TB, M

TB

TB

TB

TB, M

M

TB, M

TB

Seregély Katalin dr.
reumatológus szakfőorvos

Serényi Péter dr.
cytológus szakfőorvos

Somogyi Tihamér dr.
gyermekbőrgyógyász szakfőorvos,

kozmetológus

Szakál Tibor dr.
radiológus szakorvos, ultrahang diagnoszta

Száz Ágnes dr.
reumatológus szakorvos

Szepes Andrea dr.
fülorrgégész szakorvos, audiológus

Sztanó Balázs dr.
fülorrgégész szakorvos

Tímár Sándor dr.
kardiológus szakfőorvos

Tímár Zsuzsanna dr.
homeopátia, akupunktúra

Tóth László dr.
ideggyógyász szakorvos

Török Norbert dr.
ideggyógyász szakorvos

Vajda Kornél dr.
általános sebész főorvos,

proctológus

Varga Gábor dr.
felnőtt háziorvos,

belgyógyász szakorvos

reumatológia

cytológia

bőrgyógyászat

ultrahang

reumatológia

fülorrgégészet

fülorrgégészet

kardiológia

homeopátia,
akupunktúra

ideggyógyászat

ideggyógyászat

sebészet

felnőtt háziorvosi
rendelés

M

M

TB, M

TB, M

TB, M

TB

TB, M

TB, M

M

TB, M

M

TB

TB

Venczel László dr.
általános sebész

sebészet TB

JELMAGYARÁZAT:
TB – a társadalombiztosítás által támogatott rendelés • M – magánrendelés

Bagoly Egészségház, ahol a középpontban az ember áll
„Bármit tesztek, lélekkel tegyétek…” (Kol. 3,23)
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A Honvéd Hagyományőrző Egyesület Kecskeméten *Katona József Könyvtár *kecskemet.hu *Kecskeméti Életrajzi Lexikon *Kecskeméti Főiskola *Kecskeméti Lapok,
2009 *Kecskeméti Nagy Képes Naptár, 1909 *KEFAG Zrt. *kesport.hu *Ki Kicsoda Kecskeméten *Magyar Színházművészeti Lexikon *Nemzeti Forradalmi Hírmondó
*Névpont *Nők Lapja Café, 2012 *Történelmi Tár *Vasárnapi Petőfi Népe, 2004 *Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon
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