
Ssz. Nemzeti érték neve
Nemzeti érték 

szakterületi besorolása
Szakterületi besorolás indoklása Nemzeti érték fellelhetősége

Nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása
(javaslatban szereplő leírás rövid összefoglalása)

Indokolás az értéktárba történő felvétel megalapozottságáról

1 Tiszakécskei Holt-Tisza természeti környezet

A látogatók, a természetbúvárok és a horgászok 
számára megkerülhetetlen célpont a páratlan 
szépségű holtág. A tiszakécskei Holt-Tisza és a 
környező nádasok igen gazdag növény- és 
állatvilágnak adnak otthont.

Tiszakécske

A Holt-Tisza I-es szakasza természetvédelmi terület, növény- és 
állatvilága páratlan. A Holt-Tisza II-es szakasza nemzetközi hírű 
horgászvíz. A holtág partján kialakított ligetes park az egész család 
számára nyújt kényelmes pihenési, kikapcsolódási lehetőséget. A 
holtág vízgyűjtője a Tisza folyó magyarországi középső szakaszának 
alsó részén helyezkedik le. A holtág teljes területe: 101 ha, 9757 
m2.

A holtág nyugodt, lenyűgöző látványával hívogatja a 
természetrajongókat és a horgászokat. A II-es szakasz nemzetközi 
szinten ismert horgászvíz. A partszakasz vonzerőt jelent a pecázás 
szerelmeseinek. A sportot versenyszinten űzők számára 
rendszeresen rendeznek versenyeket a Közép-Tisza vidéki 
horgászparadicsomban. A terület sétaúton körbejárható. Jellemző 
halfajok: ponty, keszeg, kárász, harcsa. Megfigyelhető madárfajok: 
kócsag, fekete gólya, tőkés réce, kanalas gém.

2 Református Templom épített környezet

A templom Tiszakécske építészetében 
egyedülálló alkotás, amely a város történelmében 
is meghatározó szerepet játszik. A turizmus 
területén is fontos szerepet kap, mivel a 
településre érkező látohgatók is nagy számban 
keresik fel.

Tiszakécske, Templom tér 2.

Kezdetben egy magánházhoz hasonló temploma volt a 
gyülekezetnek. 1779-ben építettek új templomot, 1833-ban 
bővítették, 1891-ben megjavították, de az 1900-as évek elejére 
mégis életveszélyessé vált. A jelenlegi ókécskei - református 
templom 1906-tól 1909-ig épült az egyházközség adójából és 
közadakozásból. A legjelentősebben özvegy Bagó Zsigmondné 
járult hozzá a templomépítéshez az új harang megvásárlásával. A 
templom neogótikus stílusú, belső falai a református elveknek 
megfelelően díszítettek.

A református templom Tiszakécske emblematikus épülete, amely 
neogótikus stílusban épült. Az egykori Ókécske központja, vallási és 
közösségi értelemben is központi helyet foglalt el Tiszakécskén.

3 Találkozások Háza épített környezet

A Találkozások Háza épülete ad otthont az évente 
megrendezendő képzőművészeti alkotótábornak, 
valamint itt szállásolják el a város vendégeit, akik 
kényelmes körülmények között élvezhetik 
Tiszakécske város vendégszeretetét. A 
Találkozások Háza építészetileg is egyedülálló 
Tiszakécskén.

Tiszakécske, Wesselényi u. 2.

A Lübbecke-házat 2002-ben adták át Tiszakécskén, mely a város 
német testvértelepüléséről kapta nevét. A Tiszakécske Városért 
Közalapítvány által működtetett épületet később Találkozások 
Házának keresztelték át. A kétszintes házban 16 kétágyas szoba 
található, amelyekhez külön fürdőszoba, konyha és szociális 
helyiségek tartoznak. Nemrégiben elkészült a szobák és a közösségi 
terek klimatizálása, valamint egy napelemparkot is telepítettek az 
épület tetejére, ami a rendszer áramigényének nagy részét 
megtermeli.

A Találkozások Háza Tiszakécske városában egyedülálló stílusban 
megépített épület, hiszen a német építészet stílusjegyeit hordozza. 
A város kiemelt szerepet tulajdonít a Találkozások Házának. 
Környezetét a turizmus számára alakították ki. Nagyon fontos lépés 
volt turisztikai szempontból, hogy az újjá varázsolt kisvasút egyik 
megállóhelye a Találkozások Háza mellett lett kialakítva. Környékét 
számos turista és tiszakécskei keresi fel, akik szépen parkosított 
környezetben szívesen töltik el szabadidejüket.

4
Megemlékezés az 1956-os 
sortűz áldozataira

kulturális örökség

Tiszakécske város minden évben október 27-én 
méltón emlékezik meg az 1956-os sortűz 
tiszakécskei áldozataira. 1999. szeptemberében a 
település Képviselő-testülete október 27-ét 
városi gyásznappá nyilvánította. Tiszakécske 2007-
ben a Történelmi Igazságtétel Bizottságtól 56-os 
forradalmi zászlót és kitüntető oklevelet kapott.

Tiszakécske, Szent Imre tér

A sortüzet 1956. október 27-én adták le egy sugárhajtású 
vadászrepülőgépből a Tiszakécskén összegyűlt békés, fegyvertelen 
tömegre. A sorozatlövés hatására 17-en meghaltak és 110-en 
megsebesültek. A sebesültek és a szemtanúk a katolikus 
templomba és a környező magánházak pincéibe menekültek. A 
templomban Gémes Mihály plébános az oltárterítőket tépte szét 
kötöző anyagnak. A sebesülteket teherautók, később mentőautók 
szállították a környező kórházakba. A pusztító öldöklésről az 
áldozatok hozzátartozói, a sebesültek és a szemtanúk a mai napig 
megrendülten vallanak.

Tiszakécske város életében kiemelten fontos megemlékezés, 
amelyben a város olyan történelmi eseményre emlékezik, amely 
nem merülhet feledésbe az utókor számára.

5 Ókécskei Közösségi Ház kulturális örökség

Az Ókécskei Közösségi Ház otthont ad időszaki 
kiállításoknak, kisebb kulturális eseményeknek, 
honismereti foglalkozásoknak. Valamint helyet ad 
a Fáth Lajos Gyűjteménynek, a Helytörténeti 
Gyűjteménynek és a Szabolcska Mihály Irodalmi 
Emlékszobának.

Tiszakécske, Templom tér 6.

Az Ókécskei Közösségi Házban található az országban egyedülálló 
párnagyűjtemény, kiegészülve Korondról származó bokályokkal, 
kézzel faragott hegedűhátú székekkel, melyet Fáth Lajos gyűjtött 
össze több évtizedes munkával, járva Erdélyt és az ország útjait. 
Megtalálható a Helytörténeti Gyűjtemény, amely régi használati 
eszközöket, bútorokat tartalmaz. A kiállításon látható az az ágy, 
amelyben Móricz Zsigmond aludt, amikor a Szendrey családnál 
vendégeskedett. A Szabolcska Mihály Irodalmi Emlékszoba is helyet 
kapott az épületben, amely Szabolcska Miháky költő emlékét 
ápoló, irodalmi társaság által összegyűjtött életrajzi anyagot 
tartalmaz.

Itt található Tiszakécske legjelentősebb helytörténeti gyűjteménye. 
Az Ókécskei Közösségi Ház Tiszakécske kulturális eseményeinek 
egyik kiemelt helyszíne. Színes programok és kiállítások valósulnak 
meg az épületben.

Elfogadott nemzeti értékek a Települési Helyi Értékek Gyűjteményében
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6
Arany János Művelődési 
Központ

kulturális örökség

Az Arany János Művelődési Központ a helyi 
kulturális élet központja, színtere a tiszakécskei 
lakosság kulturális és szabadidős 
tevékenységeinek, valamint a városi és egyéb 
nagy rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában is jelentős részt vállal.

Tiszakécske, Béke u. 140.

Az intézmény évente négy nagy szabadtéri rendezvényt szervez: 
Városi Majális, Családi Nap, Augusztus 20. rendezvénysorozat, 
Tiszakécskei Pálinkaünnep. Mindezek mellett Gyereknap, Veganap, 
Underground Estek, Standup Comedy előadások nyújtanak színes 
kikapcsolódási élményt a lakosság és a településre látogatók 
számára. Több alkalommal kerülnek megrendezésre színházi 
előadások, koncertek, kiállítások, zenés-táncos estek, gyermek 
programok, tanfolyamok, imseretterjesztő előadások. Az 
intézmény helyet ad a helyi klubok, szakkörök, egyesületek, 
művészeti csoportok tevékenységeinek. 2013-ban Minősített 
Közművelődési Intézmény címet nyerte el.

Az Arany János Művelődési Központ fő feladata Tiszakécske 
polgárainak kulturális, művészeti, szabadidős és közösségi 
igényeinek kielégítése, a szabadidő hasznos eltöltésének segítése, 
a közösségi művelődés lehetőségének biztosítása, az alkotókészség 
kibontakoztatása. A Művelődési Központ szakértelme, gyorsasága, 
megbízhatósága a garancia a rendezvények színvonalas 
megszervezésére, ami minden korosztály számára igyekszik 
színvonalas kínálatot biztosítani.

7 Tiszakécskei Pálinkaünnep kulturális örökség
A Tiszakécskei Pálinkaünnep kulturális 
programokkal színesített rendezvény 
pálinkaversennyel és gasztronómiai kiállítással.

Tiszakécske, Béke u. 140.

A Tiszakécskei Pálinkaünnep minden évben szeptember első 
hétvégéjén kerül megrendezésre az Arany János Művelődési 
Központ égisze alatt. A rendezvény középpontjában a 
pálinkaverseny áll, amelyen neves szakmai zsűri bírálja el a 
benevezett párlatokat. A versenyre nemcsak Tiszakécskéről, hanem 
az egész térségből neveznek pálinkákkal. A rendezvényen számos 
kulturális program is megvalósul: igényes zenei koncertek, 
gasztronómiai kalandozások. A Pálinkaünnep évről évre egyre 
népszerűbb a településen és a térségben egyaránt.

A pálinka hungarikum, amely ennek a rendezvénynek a 
középpontjában áll. Szakmai előadások, kóstoló is szerepel a nap 
programjában. A rendezvényen minden évben fellép erdélyi 
testvértelepülésünkről, Gyimesfelsőlokról Antal Tibor és az 
Ördögszekér Zenekar. Az eseményen kimondottan nagy hangsúlyt 
kapnak a nemzeti, magyar értékek.

8 Tiszakécskei Családi Nap kulturális örökség
A Tiszakécskei Családi Nap középpontjában a 
kulturális programok és az egészséges életmódra 
való nevelés áll.

Tiszakécske II-es Holt-Tisza part

A Tiszakécskei Családi Napot 6 éve rendezik meg a településen. A 
rendezvény középpontjában a családok, baráti közösségek 
összetartozásának erősítése, az egészséges éeltmódra való nevelés, 
az igényes kulturális programok, gasztronómiai és horgászverseny 
állnak. A rendezvényre minden évben nagyon sokan kilátogatnak, 
nemcsak a település lakói, hanem a városba érkező vendégek is. Az 
esemény egyediségét a különleges helyszín, a családias hangulat és 
a választható szabadidős prorgamok sokszínűsége adja.

A város vezetés ezt a rendezvényt 6 évvel ezelőtt 
hagyományteremtő jelleggel hozta létre az Arany János Művelődési 
Központ szervezésében. Hiánypótló remdezvény, a nyár közepén a 
turisztikai főszezon időszakában.

9
Tiszakécskei Aszfalt 
Rajzverseny

kulturális örökség

A gyerekek minden évben nagy izgalommal várják 
az aszfalt rajzverseny által nyújtott 
megmérettetést. Az aszfaltra rajzolhatnak 
kedvükre, színes krétákkal. Kicsik és nagyok 
egyaránt szeretnek alkotni, az együtt alkotás, a 
közös produktum, az egymásnak való 
segítségnyújtás és egymás munkáinak elismerése, 
tiszteletben tartása domborítja ki a vidám 
hangulatú programot.

Tiszakécske

A Tiszakécskei Aszfalt Rajzversenyt minden évben tavasszal szervezi 
meg a tiszakécskei Városi Könyvtár a piactér területén. Ez a terület 
azért jó, mert fedett és zárt területen rajzolhatnak a gyerekek, így 
nyugodtan tudnak foglalkozni a feladattal. Évről évre gyarapszik a 
nevezések száma. A szervezők igyekeznek minél színesebb témákat 
kitalálni. Amíg a szakértő zsűri a munkákat értékeli, a gyerekek az 
Arany János Művelődési Központban filmvetítésen vehetnek részt. 
A kiemelkedő rajzok díjazása mellett minden résztvevők 
ajándékban részesül.

A rajzolás a felnövekvő gyermek életében egy fontos ls izgalmas 
játék, a Tiszakécskei Aszfalt Rajzverseny erre ad lehetőséget évről 
évre. A résztvevő ifjúság színekkel és formákkal tükrözheti 
környezetét, mesés belső világát akár saját élményei által. A 
gyerekek megtapasztalják a rajzolás közben átélt örömöt, a kész 
rajz feletti sikerélményt. A rajzolás és a versenyzés mivolta növeli a 
gyermekek önbizalmát, önértékelését, és a saját magukról alkotott 
képüket. A rendezvényen ingyenesen vehetnek részt a gyerekek, az 
eszközöket a Város Könyvtár biztosítja.

10 Mayfly zenekar kulturális örökség

A zenekar a funky stílust képviseli, ami több 
korosztály számára ad igényes szórakozási 
lehetőséget. Emellett öregbíti fellépéseivel 
Tiszakécske hírnevét országhatáarinkon kívül is.

Tiszakécske

A zenekar 2010-ben alakult Tiszakécskén. 2018-ig csak csak 
feldolgozás zenekarként működött, 2018-ban pedig megérkezett 
első saját dalos anyaguk You May Fly néven. 2020-ban megjelent 
első kislemezük Bittersweet relief néven. A zenekar folyamatosan 
koncertezik.

A zenekar tiszakécskei fiatalokból áll, akik szakmai tudásukkal 
bizonyítják koncertjeiken, hogy kitartó munkával, a zene 
szeretetével, alázattal, hosszú éveken át sikeres lehet és komoly 
célokat érhet el egy kisvárosi zenekar.
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Tiszakécske és Környéke 
Sporthorgász Egyesület

sport

A Tiszakécske és Környéke Sporthorgász 
Egyesület évtizedek óta fogja össze a tiszakécskei 
horgászokat, számos országosan is jegyzett, 
elismert horgászversenyt rendez a kécskei 
holtágnál. Sporthorgászai az ország legjobbjai 
között méretnek meg évről-évre.

Tiszakécske, Szent Imre tér 13. 
(horgásziroda)

A tiszakécskei horgászegyesület létrehozásának gondolata az akkori 
Permetezőgép gyár dolgozóinak fejében született meg 1957. 
februárjában. Az egyesület neve Tiszakécske és Vidéke 
Horgászegyesület lett. A megalakulás után a taglétszáma gyorsan 
növekedett. A horgászegyesület nyári gyermek horgásztáborok 
szervezésével igyekszik a fiatalokkal megszerettetni ezt a sportot és 
környezetünk értékeit. Egyéni, páros és háromfős kupák, maratoni 
és speciális (harcsa-, és törpeharcsafogó) versenyek szervezésével 
rövid idő alatt sikerült megismertetni vizünket a napi és 
versenyhorgászok széles körében.

A Tiszakécske és Környéke Sporthorgász Egyesület Tiszakécske 
legnagyobb taglétszámú és legnagyobb múltú horgászegyesülete. A 
vezetőség évről-évre szervez horgászversenyeket, és a holtág 
helyszínt biztosít a BÁCSHOSZ vagy a MOHOSZ megyei és országos 
rendezvényeinek is. A horgászegyesület számára fontos cél a 
gyermekek nevelése a természet és a horgászat szeretetére, a 
környezetvédelem fontosságára való figyelemfelhívás, ezért is 
szerveznek évente többször gyermek horgászversenyeket is.

12 Kécskei Vadásztársaság sport

Tiszakécske városa évtizedek óta büszkélkedhet 
számos szabadidős tevékenységgel akár verseny 
szinten is. Ide tartozik többek között a tiszai 
vadászat, mely jelentős és változatos 
hagyományaival, valamint szerteágazó 
lehetőségeivel szerves részét képezi a közösségi 
életnek.

Tiszakécske Tiszabög utca 199.

A vadásztársaság hatezer hektáron gazdálkodik. A területén 
apróvadra - fácánra, nyúlra - vadásznak eredményesen. Jelentős a 
vidék őzállománya is, sok aranyérmes őzbak került pár puskavégre 
a település vadászmezein. A Kécskei Vadásztársaság területének 
számos pontján magaslesek kerültek kiépítése, amelyek 
megkönnyítik a vadászatot.

Napjainkban a vadászat az egyik leginkább elterjedt hobbi, 
hazánkban is nagy népszerűségnek örvend. Az ártéri erdők és a 
változatos ligetes rétek számos lehetőséggel szolgálnak a vadászni 
vágyók számára. A társaság évente rendezett vadászversenyén és 
hobbi szintű vadászatán hazai és külföldi látogatók is egyaránt részt 
vesznek nagy számban.


