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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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11
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.

13 Peitsik-csatorna torkolata természeti környezet

Tiszakécskén a Peitsik-csatorna torokolata egyedi 
jelentőségű helyszín a folyó mentén. Nagyon 
sokan sétálnak el ide családostól hétvégenként és 
kapcsolódnak ki a parton. A torkolatot csónakból 
is nagyon sok horgász keresi fel, hiszen itt 
különösen mély a víz, így nagy halak rejtekhelye. 
A Peitsik-csatornának vízügyi szempontból van 
kiemelten fontos szerepe. A Peitsik-csatorna 
torkolata mellett védett partifecske-telep 
található.

Tiszakécske, Tisza-folyó, jobb 
part, 287,75 fkm

A vízgyűjtőn keletkező kül- és belterületi felszíni és csapadékvizeket a Peitsik-
csatorna gyűjti össze és vezeti le a Tisza-folyóba. A csatorna nyomvonal 
vezetése lehetővé teszi a főbefogadóba történő szabad befolyást, ezért 
torkolati szivattyútelep nem létesült. A Peitsik-csatorna síkvidéki, kisesésű 
vízgyűjtő csatorna. Hossza: 183,508 km, Érintett települések: Kecskemét, 
Kocsér, Nagykőrös, Szentkirály, Tiszakécske. A csatorna 0+000–1+000 km 
szelvények közötti szakasza hatalmas eséssel 8,5 ‰ a tiszai magaspartot nyílt 
bevezetéssel átszelve torkollik a Tiszába.

A Peitsik-csatorna torkolata nemcsak tiszakécskei viszonylatban 
egyedi, hanem kistérségi szinten is. A meseszép természeti 
környezettel bíró helyszínt több alkalommal neves festőművészek is 
megfestették a település művésztáborainak alkalmával. 

14
Kincsem-parti 
Millecentenáriumi 
Emlékhely

épített környezet
Kiemelt történelmi fontosságú hely Tiszakécske 
település tiszabögi részén. Egyedülálló régészeti 
kincs. Árpádkori templomrom és temetkezőhely.

Tiszakécske, Bögiszőlő tanya 
114.

Tiszabög Árpádkori település, közigazgatásilag Tiszakécskéhez tartozik. Neve 
török személynévi eredetű, jelentése: hős. Külterületén láthatók egykori 12-
14. századi templomának jelképes maradványai. A templom körül kora 
Árpádkori sírok is találhatóak. 1989-ben tárták fel Tiszabög határában az 
Árpádkori templomromot és temetkezőhelyet.  A templom köveiből 
összehordott kőemelvényen fakereszt áll, a kereszt tövénél kőbevésett verses 
felirat hívja fel a figyelmet a régi templomra és a temetőre. A keresztet 1989 
októberében szentelte fel Gémes Mihály apátplébános. 2014-ben szép 
pihenőhelyet alakított ki Tiszakécske Város Önkormányzata, és a Római 
Katolikus Egyházközösségel elhelyeztek egy oltárt is.

Tiszakécske területén egyedülálló régészeti hely, a XII-XIV. századi 
gótikus templom maradványok, valamint Árpádkori sírok 
emlékhelye.

15
Az 1956-os kécskei sortűz 
és a háborúk áldozatainak 
emlékoszlopa

épített környezet

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. 
Az emlékoszlop méltón állít emléket az 1956-os 
események emlékére.

Tiszakécske, Szent Imre tér

1996 őszén állították fel a Szent Imre téren a II. világháború és 1956 kécskei 
hőseinek és áldozatainak emlékművét zászlórudakkal, szépen kialakított 
parkkal, amely méltó környezetet biztosít minden évben, október 27-én az 
1956-os kécskei események áldozataira emlékező városi rendezvénynek. 
Elkészítése a Tiszakécskei Honismereti Kör gyűlésein merült fel. A szükséges 
anyagi forrás előteremtésére néhány honismereti köri tag, Batka Gyula, Lovas 
László, Kovács Miklós, Batka Attila saját vagyonukból hozták létre a 
Tiszakécskei Emlékmű Alapítványt. Az alapító tagok között jelentős vagyoni 
felajánlással ott szerepelt a tiszakécskei Római Katolikus Egyházközösség is. 
Évekig tartó szervezés és gyűjtés után az önkormányzat jelentős összegű 
hozzájárulásával készült el az emlékmű, amely Máté István és Lantos Györgyi 
csongrádi művészházaspár alkotása.

Tiszakécske város életében kiemelten fontos műemlék, amellyel a 
város olyan történelmi eseményre emlékezik, ami nem merülhet 
feledésbe az utókor számára.



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

Elfogadott nemzeti értékek a Települési Helyi Értékek Gyűjteményében

16 1956-os Kopjafa épített környezet

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. A 
kopjafa méltó emléket állít az '56-os sortűz 
áldozatai előtt. Tiszakécske központjában, kiemelt 
helyen a Városháza előtt lett felállítva.

Tiszakécske, Szent Imre tér

1989. október 27. óta emlékezik Tiszakécske városa a sortűz áldozataira. Az 
első megemlékezés az áldozatok emlékére a Városháza bejáratával szemben 
felállított kopjafánál volt, ezt koszorúzás követte a katolikus temető 1956-os 
parcellájában, majd a pap az áldozatok lelki üdvéért mondott szentmisét. Az 
1989. október 27-i megemlékezés legfőbb szervezője a Honismereti Kör 
későbbi elnöke, Lovas László volt. Ő rendelte meg és szállította Tiszakécskére 
a kopjafát, és ő járta ki a felállításához szükséges engedélyt.  Az 
avatóünnepség 1989. október 27-én egyúttal a Kécskei sortűz áldozataira való 
első nyilvános megemlékezés is volt. Lovas László gondozta a kopjafát, 
őrködött a felett, hogy mindenkor méltó állapotú koszorú és nemzeti színű 
szalag díszítse.

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

17 Szentháromság Templom épített környezet

A templom Tiszakécske építészetében egyedülálló 
alkotás, amely a város történelmében is 
meghatározó szerepet játszik. A turizmus 
területén is kiemelkedő jelentőséggel bír, mivel a 
településre érkező látogatók is nagy számban 
keresik fel.

Tiszakécske, Kőrösi u. 1.

A mai templom 1815 és 1820 között épült késő barokk stílusban. Az épület 
szerkezete, jellege elsősorban barokk, a három műmárvány oltár, az 
orgonaház és a gyóntatószék klasszicista stílusú. A belső díszítés 
különlegességei az oszlopokról lecsüngő szőlőfürtfüzérek és kívül a tornyot 
díszítő dohánylevelek. A templom 35 méter hosszú, 14 méter széles, a torony 
pedig 40 méter magas. Falait a kécskei határból a szikfoltok alól bányászott 
homokkőből rakták. Tervezője ismeretlen. 1869-ben és 1905-ben restaurálták. 
A második világháborúban aknatalálat érte, elveszett oltárképe helyett 1946-
ban festett újat Márton Lajos. 1952-ben újjáépítették a sekrestyést, 1961-ben 
kívül restaurálták, 1963-ban új nagyharangot kapott, 1966-ban teljesen 
felújították az ablakokat, 1968-ban megnagyobbították az orgonát, 1970-ben 
készült a szembemiséző oltár, és ebben az évben kapott az épület műemléki 
védettséget is. 1976-77-ben a teljes belső festést felújították, majd 2005-ben a 
tetőt és a toronysisakot is modernizálták.

A katolikus Szentháromság Templom Tiszakécske emblematikus 
épülete, amely késő barokk stílusban épült. Vallási és közösségi 
értelemben is központi helyet foglal el Tiszakécske életében.

18 A „lurdi barlang” épített környezet

Szakrális értékű a borostyánnal befuttatott „lurdi 
barlang”. Az építményt sokan látogatják. Alkalmas 
arra, hogy a Máriához forduló hívek a barlangnál 
elmondják imáikat. Szép, gondozott hely, amit 
mindig virágok borítanak.

Tiszakécske, Kőrösi u. 1.
(Szentháromság Plébánia)

Lourdes (lurd) délnyugat-franciaországi város, aminek a közelében a Szűzanya 
1858-ban egy barlangban 18 alkalommal jelent meg egy 14 éves rőzsegyűjtő 
leánynak, Bernadette-nek. A Szent Szűz Szeplőtlen Fogantatásaként 
mutatkozott be, és üzenetében bűnbánatra szólította fel a világot. Lourdes a 
világ egyik leglátogatottabb katolikus kegyhelyévé vált, a „lurdi ájtatosság” 
szertartása az egész katolikus világban elterjedt. A kegyhelyre zarándoklás 
fontos vallási esemény a katolikusok számára. Lourdes-ba azonban kevesen 
tudnak eljutni. Ezért a jelenések 100. évfordulójára, tiszteletére sok 
magyarországi településen megépítették a lourdes-i barlang mását, s ott 
végezték el a vallási szertartást. Az 1940-es, 50-es években a kécskei Plébániai 
Napló is minden évben említi ennek megtartását. A kécskei „lurdi barlang” 
építését Gémes Mihály plébános kezdeményezte 1954-ben, amit a hívek 
lelkesen támogattak. Meg is indult a kövek hordása,  Máriavölgyi János 
szobrászmester pedig leszállította Mária és Bernadette szobrát. 1959. június 
27-én szentelte fel a püspök atya a barlangot, amely a plébánia telkén épült és 
rendben tartásáról is a plébánia gondoskodik.

A magyarországi Mária tisztelet Szent István királyunk 
országfelajánlásától ered, s ma is él. Ezért kiemelkedő egyházi 
jelentőséggel bír a „lurdi barlang”, amely Tiszakécske központjában 
a Szentháromság Plébánia kertjében található.
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19 Trianoni emlékmű épített környezet

Az emlékmű fontos jelképe a külhoni magyarság 
mellett érzett szolidaritásnak és összefogásnak. 
Nemcsak esztétikailag gazdagítja városunkat, de 
emlékeztet történelmünkre, és felhívja 
figyelmünket hagyományaink megőrzésének 
fontosságára.

Tiszakécske, Templom tér 2.

A Trianoni emlékmű alkotója: Kara Sándor
Helyszín: Tiszakécske, Ókécskei református templom kertje
Technika: vörös gránit
Átadás: 2010.06.04.
Az emlékművet három szabálytalan alakú kőtömb alkotja, a baloldalin 
keretben egy tábla látható, Trianon 1920 felirattal. Alatta a történelmi és a 
trianoni Magyarország térképe helyezkedik el, a főbb városok feltüntetésével. 
Egy másik, hasonló méretű kőtömbön egy fémből készített gyertyaláng áll.

Tiszakécske város életében kiemelten fontos műemlék, amellyel a 
város olyan történelmi eseményre emlékezik, ami nem merülhet 
feledésbe az utókor számára.

20 Szent István szobra épített környezet

Szent István a magyar és az európai történelem 
kiemelkedő jelentőségű alakja, Árpád-házi magyar 
nagyfejedelem, az első magyar király. A 
keresztény magyar állam megteremtője. 
Tiszakécskén álló szobra a szellemi örökség egyik 
jelentős jelképe.

Tiszakécske, Kossuth utca és az 
Erkel fasor sarkán lévő 
tér.(Millenniumi Park)

Szent István király szobra a tiszakécskei Millenniumi Parkban található. A közel 
4 méteres posztamensen található lovas szobrot Máté István és Lantos 
Gyöngyi csongrádi szobrászművészek készítették, részlet gazdag kidolgozással. 
A szobrot a régi Ókécske és Újkécske határán helyezték el, ezzel is kifejezve a 
két városrész összetartozását. Szent István szobrát 2001. augusztus 20-án 
avatták fel ünnepélyes keretek között. Az avatóünnepség végén a történelmi 
egyházak nevében Gémes Mihály címzetes prépost és Hegedűs Béla 
református lelkész szentelte meg. Tiszakécske Város minden évben a 
Millenniumi Parkban, a lovas szobornál tartja az augusztus 20-i városi 
ünnepségét.

Kiemelkedő történelmi jelentőségű szobor, amely kifejezi és erősíti 
a magyarság összetartozását, összetartozás-tudatát.

21 Gémes Mihály szobra épített környezet

Tiszakécske híres plébánosa Gémes Mihály (1911-
2003). Születésének 100. évfordulóján 
bronzszobor állításával ismerték el hivatását, 
méltó emléket állítva ezzel a plébánosnak a 
katolikus templom kertjében.

Tiszakécske, Kőrösi u. 1. 
(A Szentháromság - templom 
kertjében.)

A 2003-ban elhunyt Gémes Mihály 53 évig vezette a tiszakécskei 
Szentháromság – Plébániát. Gondja volt az öregekre és a fiatalokra egyaránt, 
szívügyének tekintette a helyi kultúra ápolását, az emberi kapcsolatok 
erősítését, a családok segítését, a honismeretet. 1956. október 27-én a 
tiszakécskei sortűzben életét kockáztatva mentette az embereket, 
gondoskodott a sebesültek ellátásáról. 1991-től alapító és tevékeny tagja volt 
a Tiszakécskei Honismereti Körnek. 1993-ban Tiszakécske város díszpolgára, 
2001-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben 
részesült.

Kiemelkedő jelentőségű szobor, amely Retkes Máté fiatal művész 
alkotása. Gémes Mihályt a kécskei katolikus hívek szerették, a 
szobor előtt pedig mindig van friss virág.

22
Nepomuki Szent János 
szobra

épített környezet

Tiszakécske város egyik legrégebben épített 
emléke, amely méltó megbecsülést érdemel. 
Fontos szerepet tölt be a város vallási életében és 
szertartásaiban.

Tiszakécske, Kőrösi u. 1 
(A Szentháromság - templom 
kertjében.)

Nepomuki Szent János (1340-1383) a prágai székesegyház kanonoka, 
hitszónoka volt. Csehország patrónusa, a vizenjárók védőszentje, a jó hírnév és 
a gyónási titok őrzője. A szobor építésének idejéről egyelőre nincs adat, 
1891–ben már évtizedek óta ott állt a tiszakécskei római katolikus templom 
előtt. Rendben tartásáról az egyház gondoskodik. A keresztet és a szobrot 
1980-ban Máriahegyi János újította fel. Az utolsó restaurálást 2016-ban 
Balanyi Károly Ferenczy-díjas grafikus és zománcművész és fia, Balanyi Zoltán 
szobrászművész készítette a Gémes Mihály Közhasznú Alapítvány 
finanszírozásával.

Kiemelkedő jelentőségű szobor. Történeti értéke: több mint 150 
éve folyamatosan a városkép része. Szellemi értéke: az ábrázolt 
szent példás élete.

23 Móricz Zsigmond szobra épített környezet

Tiszakécske város életében kiemelkedő 
jelentőséggel bíró szobor, az alkotás a mai napig 
magán viseli az arra járó és Tiszakécskén élő 
emberek tiszteletét.

Tiszakécske, Erkel fasor 10-12.

Móricz Zsigmond mellszobra Tiszakécskén a Móricz Zsigmond Oktatási 
Intézmény gimnáziuma épületének a sarkán, a járdán áll.  Felállításának ideje 
1985. május 10.  Az alkotás Kampfl József szobrászművész munkája. A szobor 
elkészíttetésével és állításával méltóképpen emlékeznek a tiszakécskeiek a 
Boldog falu írójára, aki 1935-ben Tiszakécskén (Ókécskén) járt és riportot 
(1935.november 17-i szám, Pesti Napló) írt kécskei élményeiről. Móricz 
ámulattal sorolja írásában benyomásait, lelkesülten és őszinte örömmel 
számol be tapasztalatairól az akkori kis falut illetően. 

Móricz Zsigmond egyszeri látogatása és dicsérő szavai nem 
merülhetnek feledésbe. 1935-ben írt szavai felelősséget rónak a 
tiszakécskeiekre és elengedhetetlen, hogy őrizzék és ápolják 
emlékét. A Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnázium tanulói 
minden évben a Móricz Nap alkalmával megkoszorúzzák a szobrot.
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24
I. világháborúban elesett 
újkécskei katonák 
emléktáblái

épített környezet

Az emléktáblák Tiszakécske hősi halottjainak 
kívánnak, örök emléket állítani. A település így 
méltón emlékezik meg az I. világháborúban 
elesett katonákról.

Tiszakécske, Kőrösi u. 3.
(A római katolikus templom 
külső falán.)

A világháborúban a község lakosai közül több mint másfél ezren vettek részt, 
akik közül 273-an hősi halált haltak. A hősi halottak neveinek és emlékének 
megörökítésére a község a római katolikus templom főbejáratánál négy 
műkőtáblát helyeztetett el a templom falában. 
1917. március 23-án Hainiss Dezső újkécskei plébános a háborúban elesett 
újkécskeiek nevének megörökítését célzó emlékműre 2000 koronát ajánlott 
föl. 1923. április 23-án Újkécske község elhatározta, hogy az 1914-1918-as 
világháborúban elesett katonáknak emléket állít.

A kőtáblán olvasható nevek örök szimbólumként és méltó 
példaképként állítanak emléket a katonák hazaszeretetének és hősi 
önfeláldozásának.

25 Műemléki emléktábla épített környezet

Tiszakécske város életében védendő érték ez a 
tábla, amely megadja az alapvető információkat a 
templomról, (mikor épült és milyen stílusban), 
valamint azt, hogy műemlék, azaz építészeti 
érték.

Tiszakécske, Kőrösi u. 3.
(A római katolikus templom 
külső fala.)

A tábla szövege: 
MŰEMLÉK
ÉPÜLT 1815-1820
BAROKK STÍLUS
KÖZSÉGI TANÁCS VB. 1961

1961-ben volt a római katolikus templom nagy külső felújítása, amely a 
hivatalok engedélyével volt lehetséges. A templom restaurálásához az 
engedélyeket megadta az egyház és az állam, valamint a Műemlékek 
Felügyelősége. Utóbbi a munkálatokat ellenőrizte és jóváhagyta. Ennek az 
együttműködésnek eredményeként kerülhetett fel a tábla a templom falára. 
Ez a tábla arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy a templom védendő érték. 
Valamint megadja az alapvető információkat a templomról, azt, hogy mikor 
épült és milyen stílusban. Ezek az adatok akkoriban nehezen elérhetőek voltak 
az átlagemberek számára, így viszont szem elé kerültek.

Az emléktábla elhelyezésével a templomról való ismeretek 
továbbra is szem előtt maradnak. Felhívja a figyelmet a védendő 
értékre, a műemlék megóvására.

26
Gémes Mihály 
emléktáblája

épített környezet
Gémes Mihály plébánosi szolgálatának méltó 
elismerése az emléktábla elhelyezése.

Tiszakécske, Kőrösi u. 3.

Jávorka Lajos plébánossága idején, 2009-ben helyezett el emléktáblát a 
tiszakécskei katolikus közösség Gémes Mihály plébános tiszteletére. Az 
emléktábla a tiszakécskei Szentháromság-templom belső falán látható. A 
szeretett plébános 53 éven át volt lelki vezetője a tiszakécskei római katolikus 
egyháznak. 1956-ban bátor helytállásával sokak életét mentette meg.

Gémes Mihály plébános iránt érzett tisztelet emeltetett emléktáblát 
a tiszakécskei katolikus templomban. A tábla, figyelemre méltó 
közéleti tevékenységére, bölcs szavaira és a hosszú éveken át tartó 
szolgálatára való visszaemlékezés.

27
Werner Alajos 
emléktáblája

épített környezet

Werner Alajos római katolikus pap, 
zenetörténész, egyházkarnagy Tiszakécske város 
szülötte, így méltán megérdemelt figyelem kísérte 
életpályáját, amelyet emléktáblával örökített meg 
a tiszakécskei Római Katolikus Plébánia.

Tiszakécske, Kőrösi u. 3.

Werner Alajos 1905-ben született Tiszakécskén majd itt is keresztelték meg. 
1928-ban Szombathelyen szentelték pappá, majd Budapesten teológiai 
doktorátust is szerzett. 1936-tól óraadói állást vállalt Budapesten a 
zeneakadémia egyházzenei tanszékén. Forrai Miklóssal, Kodály Zoltánnal 
együtt tárták fel a magyar egyház és népzene kincseit. Az emléktáblát 
születésének 100. évfordulójára állította a tiszakécskei Római Katolikus 
Plébánia. A katolikus templomban Werner Alajos táblája volt az első 
emléktábla, amit Menyhárt Sándor plébános kezdeményezett. 2005-ben 
szentmise keretein belül leplezték le az emléktáblát, amelyen a budavári 
Mátyás templom énekkara és Lantos István orgonaművész működött közre.

Werner Alajos római katolikus pap fáradhatatlan munkája, vallásos 
világnézeti tevékenysége érték, amelyre méltán lehetünk büszkék.

28
Gyurkó Gábor 
emléktáblája

épített környezet
Gyurkó Gábor plébános alázatos lelkületének, 
csendesen szolgáló szeretetének méltó 
elismerése a 2012-ben állított emléktábla.

Tiszakécske, Kőrösi u. 3.
(Szentháromság - templom)

Gyurkó Gábor 1907. február 14-én született Tiszakécskén (Újkécske). 
Középiskolai tanulmányait Kecskeméten és Budapesten a Piarista 
Gimnáziumban végezte.  Majd a Váci Egyházmegye papnevelő intézetében 
tanult, 1932-ben szentelték pappá. Szolgálatának helyei: 1932-1945-ig 
Sashalom, 1945-1954-ig Terény, Szanda, Szandaváralja, 1954-1956-ig Tószeg. 
1956-tól Nézsán volt plébános 1992-ig, nyugdíjazásáig. 1992-től káplán volt 
haláláig. 1994-ben Nézsa díszpolgára címmel tüntették ki.
Az emléktáblát Jávorka Lajos plébánossága idején 2012-ben állította a nézsai 
és a tiszakécskei katolikus közösség.

Gyurkó Gábor esperes, plébános kapcsolata Tiszakécskével mindig 
is élő volt. A családi házuk még ma is áll, amelybe szeretett volna 
visszavonulni nyugdíjazásakor. Gémes Mihály akkori tiszakécskei 
plébánossal jó barátságot ápolt, rendszeresen látogatták egymást. 
Tiszakécskéhez, szülőfalujához való kötődése végigkísérte életét, 
amelyre az emléktábla elhelyezésével is emlékezhetünk.



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

Elfogadott nemzeti értékek a Települési Helyi Értékek Gyűjteményében

29 Marosi Izidor emléktáblája épített környezet

Marosi Izidor Tiszakécskén (Újkécskén) született. 
Hosszú időt töltött Bács-Kiskun megye különböző 
településein. Papságának, püspöki szolgálatának 
méltó elismerése az emléktábla elhelyezése.

Tiszakécske, Kőrösi u. 3.

Marosi Izidor 1916. március 27-én született Tiszakécskén (Újkécske).  A 
teológiát Vácott végezte, majd 1941. június 22-én szentelték pappá. Szolgálati 
helyei: Lajosmizse, Kunszentmiklós, Debrecen, Szentlőrinckáta, Homok, 
Szentes, Hódmezővásárhely, Izsák. 1977-től 1987-ig a kecskeméti főplébánia 
plébánosa volt és párhuzamosan 1979-től váci segédpüspök. Lékai László 
érsek szentelte püspökké 1979-ben. 1987-ben nevezték ki váci 
megyéspüspökké, 1992-ben nyugállományba vonult. 2003-ban hunyt el, 
nyughelye a váci Nagyboldogasszony – székesegyháza altemplomában van. 
(Újkécske – Tiszakécske 1993-ig a Váci Egyházmegyébe tartozott.) Az 
emléktáblát Jávorka Lajos plébánossága idején, 2013-ban állította Kecskemét, 
Izsák és Tiszakécske közössége.

Marosi Izidor püspök iránt érzett tisztelet emeltetett emléktáblát a 
tiszakécskei katolikus templomban. Tehetsége, igyekezete és 
tevékenysége által akkori egyházmegyénk, a Váci Egyházmegye 
püspöki székébe emelkedett.

30
Móricz Zsigmond 
emléktáblája

épített környezet

Tiszakécske település életében fontos, múltra 
való visszatekintés ez a tábla, jelölvén a nagyszerű 
író kedves szavait, amit a városban való 
tartózkodása folytán fogalmazott meg 
Tiszakécske településről.  

Tiszakécske, Templom tér 3. 
(Ókécske, Szendrey – ház fala)

Móricz Zsigmond egyszer, 1935 novemberében járt Ókécskén. Az ókécskei 
Gazdasági Egyesület elnöke, Szendrey László hívta meg. 4-5 napig 
vendégeskedett Ókécskén és Szendrey László házában szállt meg. Az író 
tiszteletére a Gazdasági Egyesület vacsorát szervezett, amelyen több százan 
vettek részt. Móricz kíváncsi volt mindenre, a házakra, a gazdasági épületekre, 
a gazdálkodásra és az egyesületekre is. Móricz Zsigmond a „Boldog falu” című 
riportjában számolt be ókécskei tapasztalatairól a Pesti Naplóban 1935. 
november 17-én. 

Móricz Zsigmond iránt érzett tisztelet emeltetett emléktáblát a 
tiszakécskei régi Szendrey-ház falán.  A tábla, az író tiszakécskei 
tartózkodásának kíván emléket állítani, annak a háznak a falán, ahol 
egykor vendégeskedett. „Boldog falu” című riportja a kécskeiek 
számára kordokumentum és büszkeségük, öntudatuk fontos forrása 
is.

31
A Móricz Zsigmond 
Gimnázium 50. évfordulós 
emléktáblája

épített környezet

Az emléktábla állításával Tiszakécske Város 
Önkormányzata és az iskola tanulói és diákjai 
tiszteletüket fejezték ki azelőtt az 50 év óta 
folyamatos munka előtt, amely lehetővé tette az 
iskola fennállását, s mindazok az emberek előtt, 
akik ezt a munkát végezték. A gimnázium több 
ezer diákot segített hozzá a továbbtanuláshoz, 
munkába álláshoz, az életben való boldoguláshoz. 
Egyúttal tiszteletüket fejezték ki a névadó Móricz 
Zsigmond munkássága előtt is.

Tiszakécske, Erkel Fasor u. 10.
( A Móricz Zsigmond Gimnázium 
bejáratánál.)

A Móricz Zsigmond Gimnázium a 2013/2014-es tanévben ünnepelte 
fennállásának 50. évfordulóját.  Ezt a tanévet végigkísérte a jubilálás tudata, 
azonban a legnagyobb rendezvény 2013 novemberében zajlott, aminek 
keretében november 16-án leplezték le a gimnázium 50. évfordulója 
tiszteletére az emléktáblát.
Az emléktábla nyitott könyvet ábrázol, amelynek egyik oldalán Móricz 
Zsigmond arcképe látható, alatta felirat: „Légy jó…. légy jó ….. légy jó 
mindhalálig.”  Móricz Zsigmond
A másik oldalán pedig ez a szöveg olvasható: Ezt az emléktáblát a gimnázium 
alapításának 50. évfordulójára állította Tiszakécske Város Önkormányzata, az 
iskola tanárai és diákjai. – 2013- Alatta a jobb sarokban egy MZS – monogram 
található.

Minden iskola érték. Ez az 1963-ban alapított gimnázium nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a középiskolai végzettség ne kevesek 
kiváltsága lehessen Tiszakécskén sem. Végzett tanulói az ország sok 
főiskolájára, egyetemére eljutottak, orvosok, tanárok, mérnökök, 
jogászok lettek. Akik nem szereztek felsőfokú végzettséget, azok is 
könnyebben találtak munkát, mintha nem érettségiztek volna. A 
gimnázium nagyban hozzájárult Tiszakécske szellemi és anyagi 
gyarapodásához.

32
Vincze János Nándor 
emléktáblája

épített környezet

Vincze János Nándor köztiszteletben álló, Apáczai 
Csere János – díjas tanár, igazgatóhelyettes és 
Tiszakécske város díszpolgára.  Elhivatott 
pedagógiai munkájának méltó elismerése az 
emléktábla elhelyezése.

Tiszakécske, Erkel Fasor utca 10.

Vincze János Nándor 1922-ben született Újkécskén. Közép – és felsőfokú 
tanulmányait Szegeden végezte, ahol kémia – matematika szakos tanári 
diplomát szerzett. A tiszakécskei, később Móricz Zsigmondról elnevezett 
gimnáziumban, annak indulásától (1963) teljes nyugdíjba vonulásáig tanított. 
Összesen 51 évet töltött el a katedrán, ebből 22 évig a gimnázium 
igazgatóhelyettese volt. Hivatását szenvedélyesen szerette és magas 
színvonalon gyakorolta. Eredményes kémiaversenyzők kerültek ki a keze alól, 
akik később vegyészek, orvosok, gyógyszerészek lettek. Kitűnő sportember és 
röplabdaedző volt. A Tiszakécskei Honismereti Körnek indulásától 1991- től 
1994-ig elnöke, haláláig (2009) tagja volt. 1994-ben Tiszakécske város 
díszpolgárává választották. 2001-ben kapta meg a legrangosabb országos 
pedagógus kitüntetést, az Apáczai Csere János - díjat. 2014-ben állítottak 
tiszteletére emléktáblát a gimnázium bejáratában, az iskola tanárai és diákjai 
valamint Tiszakécske Város Önkormányzata. Szintén 2014-ben Tiszakécskén 
utcát neveztek el róla. 

Vincze János Nándor pedagógus iránt érzett tisztelet emeltetett 
emléktáblát a tiszakécskei Móricz Zsigmond Gimnázium 
bejáratában. A tábla figyelemre méltó pedagógiai tevékenységére, 
bölcs szavaira és az 51 éven át tartó hivatására való 
visszaemlékezés.
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Elfogadott nemzeti értékek a Települési Helyi Értékek Gyűjteményében

33 Batka Gyula emléktáblája épített környezet

Tiszakécske város Polgármesteri Hivatalában, 
méltó helyen elhelyezve, emléktábla igazolja 
Batka Gyula elhivatott közéleti tevékenységét, és 
szülőfaluja iránt érzett szeretetét.

Tiszakécske, Kőrösi u. 2.

Köztiszteletben álló tanár, nemzetünk hű fia, az 1956-os tiszakécskei Nemzeti 
Bizottság felelősségteljes elnöke, városunk díszpolgára tiszteletére állította a 
hálás nemzet nevében Tiszakécske Város Önkormányzata (2011). A Batka 
család Újkécske alapító telepeseinek egyike. Batka Gyula 1911-ben született 
Újkécskén. A kecskeméti piaristáknál érettségizett. Szegeden szerzett tanítói 
majd tanári diplomát. Köztiszteletben álló ember volt, 1956-ban a helyi 
Nemzeti Bizottság elnökévé választották. Batka Gyula 2011-ben lett volna 100 
éves. E jeles évforduló tiszteletére a Tiszakécskei Honismereti Kör könyvet 
adott ki az életéről Miként a csillagok címmel, előadást szervezett, ahol 
levetítették a vele készült korábbi beszélgetést, megkoszorúzták sírját az 
Ókécskei temetőben majd az 1956. október 27-re emlékező ünnepség 
keretein belül avatták fel Batka Gyula emléktábláját. A tábla elkészülését az 
egyesület elnöke, Lovas László szorgalmazta. A táblát Kara Sándor tiszakécskei 
kőfaragó készítette el. 

A 2011-ben megjelent Miként a csillagok című könyv és a felavatott 
emléktábla tisztelettel hirdeti Batka Gyula érdemeit.

34
Medveczky Mihály 
emléktáblája

épített környezet
Medveczky Mihályra méltó megemlékezés az 
emléktábla elhelyezése.

Tiszakécske, Kőrösi u. 2.

Medveczky Mihály az 1956.október 27-i sortűz után a Nemzeti Bizottság által 
megbízott tanácselnök. Hősies helytállással látta el feladatát. Sorsa tragikussá 
vált. Tiszteletére állította a város nemzetének hű népe nevében Tiszakécske 
Város Önkormányzata (2011). 2011-ben a Tiszakécskei Honismereti Kör 
vezetője, Lovas László szorgalmazta Medveczky Mihály emléktáblájának 
felállítását. A márványtáblát Kara Sándor helyi kőfaragó készítette el. 2011. 
október 27-én a városi ünnepség részeként avatták fel, amely alkalmon részt 
vettek Medveczky Mihály hozzátartozói is. 

A Tiszakécskei Nemzeti Bizottság által megbízott tanácselnök, 
Medveczky Mihály érdemeit és hősies helytállását hirdeti a 2011-
ben felavatott emléktábla.

35 Millenniumi zászló épített környezet

A millenniumi zászló fontos jelképe a magyar 
nemzetnek és az ezeréves államiságunknak. A 
zászló minden harcunkra emlékeztet, kifejezi 
múltunkat és reménnyel tölti be szívünket.

Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
(Tiszakécske Város 
Polgármesteri Hivatala)

2001-ben a tiszakécskei millenniumi ünnepség fénypontja a millenniumi zászló 
átadása volt június 30-án. Az 1000 éves évforduló alkalmából emlékzászlót 
kapott a kormánytól minden olyan település, amely azt igényelte. Az 
ünnepség jelentőségét emelte, hogy Tiszakécske zászlaját az alkalomhoz 
méltó műsor keretében Orbán Viktor miniszterelnök úr személyesen adta át 
Tiszakécske város akkori polgármesterének, Kovács Ernő úrnak. Az ünnepség 
egyúttal a Bács – Kiskun megyei zászló átadásának alkalma is volt. Többezer 
tiszakécskei polgár vett részt ezen a nagy eseményen, amely a Polgármesteri 
Hivatal és a katolikus templom melletti téren zajlott. A lélekemelő alkalmat a 
miniszterelnök úr jelenléte és szónoki beszéde tette emlékezetessé. Orbán 
Viktor bemutatta a millenniumi zászlót, és az azon található jelképeket. „ A 
zászló egyik oldala most még dísztelen. A pesszimista ember azt mondja, ez az 
oldal üres. Az optimista pedig azt, mi fogjuk majd megtölteni” - hangsúlyozta a 
miniszterelnök úr.
A zászló farkasfogszerű díszítéssel ellátott, igényes, szép anyagból készült tört 
fehér színű lobogó. Közepében a Magyar Millennium 2000 felirat van hímezve, 
és egy sugárkévében a magyar koronás címer helyezkedik el.

A magyar kormánytól kapott millenniumi zászló jelképezi nemzeti 
összetartozásunkat és nemzeti tudatunkat, amelyre minden magyar 
állampolgár méltán büszke.
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36 Batka-kereszt épített környezet

Tiszakécske város egyedi értéke, amely a 
Szentháromság-templomhoz szorosan kötődik.
A Batka család (Batka György – Batka Gyula – 
Kisné Batka Lilla) példázza, hogy tagjai 
nemzedékről – nemzedékre készek tenni a 
közösség ügyéért, valamint a kereszt 
megóvásáért.

Tiszakécske, Szentháromság - 
templom kertje

Talapzatának felirata:
Építette N J Batka György (1844)
N J = Nemes Junior

A Batka család Újkécske alapítóinak egyike. A mai tiszakécskei római katolikus 
plébánián 1760-tól lelhetőek föl a keresztelési és halálozási, 1761-től a 
házasságkötési anyakönyvek, amelyekben gyakran előfordul a (Batka) 
családnév. A családi hagyomány szerint Batka György állította a kőkeresztet, 
valamint öntette 1833-ban a katolikus templom egyik harangját is. E családból 
származik Batka Gyula tanár, az 1956-os tiszakécskei Nemzeti bizottság elnöke 
is, akinek egyik unokája és három dédunokája ma is Tiszakécskén él. A 
kőkereszt a római katolikus plébánia területén áll, legutolsó restaurálása 2016-
ban volt.

Tiszakécske település egyedi értéke, melyre megőrzése által a ma 
élő nemzedék tiszteletteljesen tekint.

37
Útmenti keresztek - 
Tiszakécske

épített környezet

Ezeknek a kereszteknek elsősorban 
kultúrtörténeti jelentőségük van, és a népi 
vallásosság dokumentumai. A keresztek a 
közösség megtartása szempontjából is fontosak, 
hiszen egy hagyományt visznek tovább.

Tiszakécske

Az útmenti keresztek egy része régi sorscsapások emlékét idézik, amely 
elnevezésükben is tükröződik. A keresztek a megfeszített Krisztust ábrázolják, 
többnyire fából, kőből és fémből készültek.
- Útmenti kereszt – Járványkereszt – Tiszakécske, Béke u.7
- Útmenti kereszt – Járványkereszt – Katolikus Temető nyugati kerítése
- Útmenti kereszt – Tiszabög 23.
- Útmenti kereszt – Rév út 73.
- Útmenti kereszt – Kincsem dűlő
- Útmenti kereszt – Tiszabög 129.
- Útmenti kereszt – Óbögi iskola
- Útmenti kereszt – Tiszabög határa a megyehatár előtt.
- Útmenti kereszt – Peregi út
- Útmenti kereszt – A peregi iskola előtt
- Útmenti kereszt – A (volt) sárhalmi iskola udvara
- Útmenti kereszt – Fő utca, sétakert sarka.
- Útmenti kereszt – Matúz kereszt – Fő út végénél.
- Útmenti kereszt – Kerekdomb 63.
- Útmenti kereszt – Zoboki kereszt – A kocséri út közepe, a székhalmi oldalon.
- Útmenti kereszt – Lovas kereszt – A kocséri út vége, a sárhalmi oldalon.
- Útmenti kereszt – A Tiszakécske – Kocsér közötti úton.
- Útmenti kereszt – A szentkirályi út bal oldalán.

Szeretnénk, a településen található feszületekkel kapcsolatos 
adatokat, dokumentumokat átörökíteni a jövő nemzedéke számára, 
valamint fontos, hogy a keresztekhez kapcsolódó szokások és 
hagyományvilágok életbe maradjanak.
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38 Batka-harang kulturális örökség
A Batka-harang örökség Tiszakécske város 
számára, amely a nagyra becsült Batka család 
nevéhez fűződik.  

Tiszakécske, Kőrösi u.3. 
(Szentháromság Templom)

A Batka-harang felirata:
Ezen harangot mely 3 mázsás volt, öntette Nemes Batka György 1833. évben. 
1869. évben pedig újra öntette és megnagyobbíttatta Nemes Batka Imre és 
Batka László, Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. 
Újra öntötte a Budapesti Szivattyú és Gépgyár R.T. 1898-ban.

A Batka-harang a tiszakécskei (újkécskei) római katolikus templom 
középharangja, s egyben a legrégebbi és fennmaradt újkécskei harang.
A harangot 1869-ben azért kellett újraönteni, mert a templom tornya 
kigyulladt. A Batka család Újkécske alapítóinak egyike. A család több okiratot 
is őriz őseiről, így Batka Györgyről és az ő utódairól, valamint a harang 
adományozásáról is. Az okiratban szerepel az is, hogy a harang 
adományozásáért cserében az egyház vállalja, hogy ha a család tagjai közül 
valaki elhalálozik, akkor ingyen húzzák lelki üdvéért a harangokat. Ezzel a 
lehetőséggel élt is a Batka család és 2020 decemberében dr. Batka Attila 
gyógyszerész elhunytakor szóltak is a harangok.
A szép szavú harang ma is szól és hirdeti Isten dicsőségét. A tiszakécskei római 
katolikus plébánia tulajdona és fenntartásáról az egyház gondoskodik.

A Szentháromság Templom legöregebb harangja a Batka-harang, 
amely a település múltjára utal. A jelenleg is működő harang 
védendő érték.

39 Tiszakécskei zsidó temető kulturális örökség

A zsidó temető Tiszakécske település 
történelméhez tartozó megőrzött, építészeti és 
kulturális öröksége. A Tiszakécskén élt zsidó 
közösséghez kapcsolódó szellemi örökség. 
Megőrzése, megóvása, méltóképpen való ápolása 
mindannyiunk feladata. 

Tiszakécske, Szabolcska M. utca

A temető Tiszakécskén a mai Szabolcska Mihály utcában található. A 
lakóházak közé szorított, bekerített temetőben kb. 40 sírkövet találunk. Az 
1900-as évek elejétől állított kövek anyaga minden esetben gránit. Az 
elhunytak adatain kívül a köveken magyar vagy héber nyelvű feliratokat 
olvashatunk, nagyon ritkán egy-egy zsidó szimbólummal. A legújabb sírkövet 
1962-ben állították. Tiszakécske Város Önkormányzata minden évben három 
alkalommal gyom mentesíti a területet.

A zsidó temető értéke környezetünknek, a másság megismerését és 
az elfogadást is szolgálják. Fontos emlékhely, amin keresztül a 
fiatalok megismerhetik a település történetét, múltját. Védelme és 
megóvása, méltó használata fontos a jövő nemzedék számára. 

40 Városi Könyvtár kulturális örökség

A Városi Könyvtár otthont ad kisebb időszaki 
kiállításoknak és kulturális eseményeknek, 
gyermekfoglalkozásoknak. Valamint széleskörű 
szolgáltatásokkal (könyvkölcsönzés, könyvtárközi 
kölcsönzés, dvd kölcsönzés, védett 
dokumentumok kölcsönzése, internet és 
számítógép használat, fénymásolás) várja a 
látogatókat. A könyvtár közösségi tér, a tanulás, a 
találkozások, az alkotás helye, ahol az emberek jól 
érzik magukat.

Tiszakécske, Kossuth u. 40.

A Városi Könyvtár 3 szintes, összesen 349 négyzetméter alapterületű épület. 
Korábban zsinagóga volt, amit 1909-ben építettek. A könyvtár 2008. január 
elsejétől az Arany János Művelődési Központ szervezeti egységeként működik. 
Az egyesített intézmény neve Arany János Művelődési Központ és Városi 
Könyvtár. A könyvtár épületén falba épített Mózesi kőtábla emlékeztet 
korábbi rendeltetésére. Az épület homlokzatán két márványtábla is 
elhelyezésre került. Az egyik tábla a fasizmus áldozatainak névsorát, a másik 
tábla az első világháborúban elesett zsidó katonák névsorát tartalmazza.

A könyvtár az egyik legrégebbi intézmény, amely a tudás 
megosztásán alapul, ennél fogva jellegzetes atmoszféra lengi körül. 
Az olvasás egyik legnagyobb előnye, hogy tájékozottak, 
műveltebbek, széles látókörűek lesznek a rendszeresen könyvtárba 
járó gyermekek és felnőttek. A könyvtárban a beiratkozás díjáért 
hatalmas mennyiségű könyvrengetegből lehet válogatni, valamint 
sok színes programmal várják az ide látogatókat a könyvtár 
dolgozói.
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41
Kovács kékfestő család 
munkássága

kulturális örökség

A Kovács család egy ritka és régi mesterséget visz 
és örökít generációkról - generációkra. 
Munkásságukat az egyedi készítés, hagyományos 
eljárás, és a tradicionális minták alkalmazása 
jellemzi. A kékfestő kelme jelentős szerepet 
játszott a magyar népviseletben és a lakástextíliák 
körében, de ma is népszerűek a kék alapon fehér 
színben megjelenő csodálatos minták.

Tiszakécske, Kőrösi u. 9.

A Kovács család 1878-óta foglalkozik kékfestéssel. Az első műhelyük 
Kecskeméten volt, majd Kiskunfélegyházán alapítottak üzemet, később pedig 
az id. Kovács Miklós Tiszakécskén lett kékfestő, az 1927-ben kialakított 
műhelyében. Fia, Kovács Miklós 1962-ben tette le a kékfestő mestervizsgát. A 
népi iparművész cím után, 1985-ben a Népművészet Mestere címet is 
megkapta. 1995-ben az Év Mestere elismerésben részesült. 2019-ben Áder 
János Magyarország köztársasági elnöke március 15. alkalmából Kossuth-díjat 
adományozott Kovács Miklós kékfestő mesternek, népi iparművésznek, a 
népművészet mesterének, Tiszakécske város díszpolgárának. 2020-ban Kovács 
Miklós a Nemzet Művésze lett.
Kovács Miklósné 1982 óta népi iparművész és a kézi tarkázású terítők elismert 
készítője. Kovács Mária 1989-ben lett népi iparművész. Kovács Mária férje, 
Panák Ferenc 2000-ben tette le a kékfestő vizsgát és 2002. évben ugyancsak 
megkapta a népi iparművész címet. A családi vállalkozásban már a fiatalabb, új 
generáció is kiveszi részét: Panák Annamária és Panák Veronika, ahogyan 
szülei is, teljes elhivatottsággal végzik kiváló munkájukat.

A kékfestő család munkássága és a tiszakécskei műhelyük nemcsak 
a hazai, de az európai ipartörténeti ritkaságok közé tartozik. A 
családi hagyományokat őrző készítés, az 1896-ból származó 
perrotin mintázógép a faléces szárítóhengereivel, a földbe 
süllyesztett festőküpa a csillagráfokkal, a múlt század elejei 
vasalógép, a több száz mintafa nagy látogatottságot ad a határokon 
túlról is. 2018 novemberétől a kékfestés az UNESCO Szellemi 
kulturális örökség része, melynek méltó képviselője a Kovács 
család. 

42
Gyalai Béla festőművész 
tevékenysége

kulturális örökség

Gyalai Béla hosszú évek óta örvendezteti meg 
Tiszakécske város lakóit egyéni látásmódjával, 
csodálatos festői világával. Különleges 
színhasználattal, ábrázolásmóddal születnek keze 
alól gyönyörű olajfestmények, aquarellek és 
pasztellképek. Elért sikereivel és díjaival 
Tiszakécske város jó hírnevét is öregbíti.

Tiszakécske, Kossuth L. u. 82.

Gyalai Béla festőművész 1974-ben végzett a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolán. Mesterei: Dér István, Fischer Ernő és Winkler László voltak.  A 
nyolcvanas évek elején tűnt fel Bács-Kiskun megye képzőművészeti életében 
sötét tónusú, arany-barna, groteszk figurás képeivel. Később a barnák tüzes 
vörössé változtak, az olajfestéket pedig felváltotta az egyedi vegyes technikás 
eljárás, melyben látomásos erejű figurák elevenednek meg. A tájképfestés is 
megérintette és fáradhatatlanul járja az alföldi, tiszai tájat, hogy a helyszínen 
örökítse meg annak változékony, múlandó arcát. 1983-tól tagja a Művészeti 
Alapnak (MAOE). Jelenleg tagja még a Magyar Festők Társaságának, a Magyar 
Vízfestők Társaságának, Az ALTAMIRA, és a Bács-Kiskun megyei Műhely 
Művészeti Egyesületek-nek és a Kecskeméti Képzőművészek Közösségének. 
Gyalai Béla festőművész tevékenysége mellett önálló műterem-galériát tart 
fent, nemzetközi művésztelepet vezet, valamint 2007-ben megjelent Látvány 
és látomás című könyve

Gyalai Béla festőművész tevékenysége kiemelkedő, amellyel 
Tiszakécske város kulturális életében fontos szerepet tölt be. A 
művész a természet és különösen a Tisza bűvöletében él, amely 
számára folyamatos festészeti témát ad. Tiszakécske település 
szerencsés elsősorban, hogy ilyen természeti értéket tudhat 
magáénak, másodsorban pedig azért, hogy van egy kiváló, 
elhivatott művésze, aki ezt meg is örökíti. 

43
Böszörményi Gyula írói 
tevékenysége

kulturális örökség

Böszörményi Gyula írói tevékenységével nagyban 
hozzájárul Tiszakécske város kulturális életéhez. 
Díjai, meseregényei, színpadi, rádiós és televíziós 
munkái bizonyítják kiváló írói munkásságát.

Tiszakécske, Kőrösi út 83.

Böszörményi Gyula (1964.július 23.) Tiszakécskén élő író, újságíró. Számos 
ifjúsági sorozat, sci-fi és fantasy regény, novella szerzője. Szépirodalmi művei, 
valamint színpadi, rádiós és televíziós munkái is jelentősek. A Gergő és az 
álomfogók című meseregényével lett országosan ismert 2002-ben. A Gergő - 
sorozat második kötete (Gergő és a bűbájketrec) 2003-ban Magyarországon az 
év sikerkönyve lett. Ugyanebben az évben a Gergő - regények megkapták az 
Év Gyermekkönyve díjat is. A szerzőt 2007-ben József Attila – díjjal és a Bács – 
Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének különdíjával tüntették ki. 2003-ban Cséplő 
Noémivel megalapították az Álomfogó Varázslat „táv – bűbájosképző” 
levelező iskolát gyerekeknek és felnőtteknek, melynek célja az általános 
műveltség, hagyományőrzés és olvasásra - nevelés elősegítése. 2004-ben 
költözött Tiszakécskére, ahol feleségével létrehozták az Álomfogó Alapítványt 
és tevékenyen szerepet vállaltak a város kulturális életében.

Böszörményi Gyula regényei, novellái értékeket képviselnek és 
értékeket adnak tovább. Regényeiben ékes szókinccsel, egyedi 
karakterekkel, érdekes helyszínekkel és eseményszálakkal tartja 
fenn az olvasó figyelmét. Regényei által tartalmas kikapcsolódást 
kínál az ifjúságnak, miközben észrevétlenül olvasóvá neveli őket.
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Böröczki Edit fazekas 
tevékenysége

kulturális örökség

Böröczki Edit fazekasmester az anyagművességet, 
az egyik legősibb mesterséget választotta 
hivatásának. Csodálatos dolgok születnek a keze 
alatt, amelyek 30 éve tartó elhivatott munkájának 
szépséges bizonyítékai.

Tiszakécske, Fő út 81.

Böröczki Edit 20 éve él Tiszakécskén, és 30 éve dolgozik agyaggal. Népi 
iparművészeti kerámia edényeket, dísztárgyakat, épület kerámiákat, 
szobrokat, konyhai edényeket és dísztárgyakat készít. Edényei szinte mindig 
úgy készülnek, hogy neki mire lenne szüksége a konyhában vagy akár a 
mindennapi életben. Szereti a gömbölyű formákat, a finom éleket, és bizony 
nagy öröm számára, amikor a puha sárból, agyagból az akarata szerint kialakul 
valami, valami olyasmi, amit szeretne. Edit kézműves gyerek és felnőtt 
szakkörök szervezésével adja át, tanítja a fazekas művészet szépségeit, ahol 
nem sémákat és kész megoldásokat ad át tanítványainak, csak a technika 
elsajátításában segít. 

Böröczki Edit mestersége, a fazekasmesterség nehezen 
megtanulható szaktudást igényel. A szakmában eltöltött 30 éve 
igazolja a pálya iránti elhivatottságát és a mesterség iránti 
szeretetét. A mai napig tanul, bővíti tudását más-más technikák 
elsajátításával. Fontos, hogy elismerjük és megismertessük a 
felnövekvő generációval az ősi mesterséget őrző Böröczki Edit 
tiszakécskei műhelyét és alkotásait.

45
Kristóf Márta mézesbábos, 
népi iparművész 
tevékenysége

kulturális örökség

„Kristóf Márta csodálatos formagazdagságot, 
stílusegységet bizonyít munkájában. Olyan 
stilizálási fokra tudott eljutni, ami a 
népművészetben különösen fontos.” (Dr. Bánszky 
Pál – Kécskei Híradó 1992. 16sz. 4p.)

Tiszakécske, Béke u. 164.

Kristóf Márta autodidakta módon sajátította el a mézeskalács-készítés 
alapjait, fokozatosan, lépésről-lépésre tanult bele ebbe a népi mesterségbe. 
Szakirodalmat gyűjtött, a Néprajzi Múzeumban kutatott, éjszakákon át 
kitartóan gyakorolt. Sajátos stílust alakított ki, saját anyagukkal, magokkal, 
fűszerekkel díszíti mézesbábjait. A tradicionális figurákon túl számos mese és 
állatfigurát jelenít meg.

Kristóf Márta népi iparművész (1996) hagyományt teremtett 
városunkban. 2008-ban életműve elismeréseként a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki. 2008-óta kétszer 
képviselte hazánk népi iparművészeit Franciaországban, háromszor 
Németországban. 2011-ben az Élő Népművészet országos pályázat 
és kiállításon bemutatott munkáját bronz oklevéllel jutalmazta a 
zsűri a Néprajzi Múzeumban.

46
Rausz Szilveszter ikonfestő 
tevékenysége

kulturális örökség

Rausz Szilveszter ikonfestő munkái évszázados 
hagyományok emlékét őrzik. Fára festett képeit 
nagy szakmai tudással, művészi felkészültséggel, 
mély hittel és alázattal készíti. Több mint 20 éve 
az ikonok értője és magyarázója. 

Tiszakécske, Szabolcska M. u. 
19.

Rausz Szilveszter tiszakécskei rajztanár, aki egészen egyedi fény - árnyékhatás 
nélküli festészeti irányzattal foglalkozik. Különböző technikákkal készíti képeit, 
olajjal, akvarellel, temperával, ceruzával és intarziával. 2000-től az ikonok 
világának megismerése, szeretete jelenti számára a megvalósítandó 
feladatokat. A műveket nem ő tervezi, hanem eredeti ikonokról másolja, kérve 
Istentől a világos látás ajándékát.

Rausz Szilveszter kimagasló tevékenységének, magas szakmai 
hozzáértésének bizonyítéka, Amiről az ikonok beszélnek című 
megjelent könyve, valamint az ország több területén (Pl. Nyíracsád, 
Nagykörű, Kecskemét) megrendezett ikon kiállításai. Munkájával a 
keresztény közösséget szolgálja, tehetsége és tudása pedig nem 
merülhet a feledés homályába.

47
Pauk Sándor helytörténet 
kutató tevékenysége

kulturális örökség

Pauk Sándor tevékenysége, amelyet a település 
történetének kutatásával végez, teljesen 
egyedülálló Tiszakécskén. E munkájának 
eredménye hatalmas szellemi, kulturális kincs 
számunkra. 

Tiszakécske

Pauk Sándor 1954-ben született Tiszakécskén.  Villamos üzemmérnöki 
végzettsége ellenére a humán tudományok, konkrétan a helytörténeti kutatás 
szakértője. Pauk Sándor helytörténeti képeslapgyűjteménye széles körben 
ismert. Oszlopos tagja a Tiszakécskei Honismereti Körnek, aktívan 
közreműködött kiadványaik szerkesztésében. Az általa rendezett, II. 
világháborús helyi eseményeknek emléket állító kiállításnak pozitív 
sajtóvisszhangja volt. Családfakutatásról szívesen tart előadásokat, sokan 
keresik meg személyesen is, mert az évek során olyan lexikális tudásra, 
ismeretre tett szert, mellyel a hasonló érdeklődésű személyeknek hasznos 
tanácsokkal tud segíteni. A város iránti szeretete, szenvedélye a lakosság 
körében is ismert, helytörténeti gyűjteményünk a neki felajánlott tárgyakkal is 
gazdagodott. A művelődési központ emeleti termeiben rekord látogatottságú 
kiállítást rendezett Újkécskét és Ókécskét ábrázoló képeslapokból és 
képekből, az 1800-as évektől egészen 1945-ig.

Pauk Sándor lokálpatrióta helytörténet kutató a tevékenysége 
során megszerzett ismeretanyagot folyamatosan közkinccsé teszi. 
Rendszeresen tart helytörténeti előadásokat, melyek nagy 
érdeklődés mellett valósulnak meg, ami jól mutatja, hogy sokan 
kíváncsiak településünk múltjára. Az Arany János Művelődési 
Központ 2013-ban az 50. születésnapját ünnepelte. Ez alkalomból 
alapította meg a Tiszakécske Közösségeiért-díjat, amellyel azokat 
jutalmazza, akik önzetlenül sokat tesznek Tiszakécske 
közösségeiért. A díjat 2017-ben Pauk Sándor vehette át. 2018-ban 
Tiszakécske Város Képviselő-testülete Közművelődési Díjat 
adományozott Pauk Sándornak tevékenysége elismeréseként.
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48
Dr. Méhes Balázs 
orgonaművész 
tevékenysége

kulturális örökség

Dr. Méhes Balázs orgonaművész az egyetemes 
zenekultúrát képviseli városunkban. Magas 
színvonalú orgonaszolgálatot és kórusmunkát 
végez, valamint hangversenyeket szervez a 
Tiszakécskei Református Egyházközség keretén 
belül.

Tiszakécske, Templom tér 2.

Dr. Méhes Balázs orgonaművész, a Károli Gáspár Református Egyetem 
Tanítóképző Főiskolai Karának tanszékvezető főiskolai tanára, dékán 
helyettese, a tiszakécskei Szabolcska Mihály Református Énekkar karnagya. 
1997-ben szerzett orgonaművészi diplomát a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán Ruppert István növendékeként. 2000-ben kezdte 
meg kántori szolgálatát a tiszakécskei Református Gyülekezetben. 2001-ben 
egyéves ösztöndíjat nyert a herfordi Egyházzenei Főiskolára. Visszatérése óta 
a tiszakécskei Református Gyülekezetben kamatoztatja megszerzett tudását, 
mint orgonista és a Szabolcska Mihály Református Énekkar karnagya. 
Művészeti vezetője az Ókécskei Zenés Esték sorozatnak és alkalmi 
hangversenyeknek. Koncertező művészként rendszeresen fellép Németország, 
Erdély, Svájc és hazánk számos templomában. 2006-ban megkapta 
Tiszakécske város művészeti díját. 2010-ben megvédte doktori disszertációja 
és az ahhoz kapcsolódó hangverseny alapján a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem a zeneművészetek doktora címmel ismerte el szakmai 
tevékenységét. 2018-ban jelent meg Orgonaportré című CD-je, melyen a 
tiszakécskei református templom orgonáját mutatja be.

Dr. Méhes Balázs művészeti és közéleti tevékenysége kiemelkedő. 
Tiszakécske város kulturális életének szervezésében fontos szerepet 
tölt be a hangversenyek, zenei programok, koncertek szervezésével, 
valamint a Szabolcska Mihály Református Énekkar vezetésével.

49
A Tiszakécskei Honismereti 
Kör tevékenysége

kulturális örökség

A nemzeti tudat, a hagyományok ápolása, a 
kulturális, természeti és szellemi értékek 
megőrzése és gazdagítása elengedhetetlen 
bármely település életében.

Tiszakécske, Templom tér 6.

Az egyesület 1991-ben alakult, 1992-ben jegyezte be hivatalosan a cégbíróság. 
Tevékenysége azóta is folyamatosan aktív.
Az egyesület tevékenységei: helytörténeti gyűjtőmunka végzése, írott 
feldolgozások és feldolgozatlan oklevelek, egyéb iratok, tárgyak, szóbeli 
visszaemlékezések gyűjtése, valamint a gyűjtött anyagok feldolgozása, a 
feldolgozott anyag közzé tétele, (Könyvek, újságcikkek, előadások 
formájában.) Egyéb helytörténeti kutatásokat végző egyének segítése, 
javaslattételek emlékművek, emléktáblák felállítására, utcanevek 
változtatására, műemlékek és helyi értékek megóvása. Műsorok, előadások, 
összejövetelek szervezése és lebonyolítása, valamint saját közösségük 
megjelenítése.
Az egyesület célja: A nemzeti tudat, a hagyományok ápolása, kulturális, 
természeti és települési értékek megőrzése és gazdagítása. Azon tiszakécskei 
embereknek és Tiszakécske múltja és jelene iránt érdeklődőknek közösséggé 
formálása, akik Tiszakécskén és környékén honismereti tevékenységet 
folytatnak.

Múltunk megismerése, gyökereink megerősítése fontos. Saját 
környezetünk történetének megismerése által könnyebben 
eligazodhatunk a világban, társadalmi és közösségi feladataink 
gyakorlásában, szemléletünk kialakításában. Ebben nyújt segítséget 
és tájékoztatást a Tiszakécskei Honismereti Kör széles látókörű, 
hiteles munkája.
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50
A Tiszakécskei Honismereti 
Kör kiadványai

kulturális örökség

A nemzeti tudat, a hagyományok ápolása, a 
kulturális, természeti és szellemi értékek 
megőrzése és gazdagítása elengedhetetlen 
bármely település életében. A Tiszakécskei 
Honismereti Kör kiadványai értékek és értékeket 
közvetítenek és adnak tovább az érdeklődők és a 
felnövekvő generáció számára.

Tiszakécske, Rákóczi u. 8.

Az egyesület 1991-ben alakult, 1992-ben jegyezte be hivatalosan a cégbíróság,  
tevékenysége azóta is folyamatosan aktív. Az egyesület célja: A nemzeti tudat, a 
hagyományok ápolása, kulturális, természeti és települési értékek megőrzése és 
gazdagítása. Azon tiszakécskei embereknek és Tiszakécske múltja és jelene iránt 
érdeklődőknek közösséggé formálása, akik Tiszakécskén és környékén honismereti 
tevékenységet folytatnak. Megjelent kiadványai: - Kécskei Kalendárium ’93 (1992)
- Sortűz Tiszakécskén 1956-ban (1994,1995,2013)
- Kécskei Újság – Különszám a Kécskeiek Világtalálkozójára (2001)
- Szabolcska Mihály válogatott munkái (2001)
- Tisza partján lakom (2001) Helytörténeti munkafüzet a tiszakécskei általános 
iskolások 1-4 osztályos tanulói számára.
- Tisza partján lakom (2001,2003,2011) Hon – és népismereti tankönyv a tiszakécskei 
iskolák 5. és 6. évfolyamos tanulói számára.
- Évfordulóra – A Kécskei Újság különszáma - Szabolcska Mihály halálának 
75.évfordulójára. (2005)
- Tiszakécske 1956 A Kécskei Újság különszáma az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 50.évfordulóján. (2006)
- Tisza partján lakom I-II. kötet – Honismereti olvasókönyv a tiszakécskei iskolák 
számára (2007,2018)
- A kécskei kékfestő család (2009,2018)
- Miként a csillagok. Batka Gyula (1911-1998) (2011)
- Kécskei emlékképek (2014)
- Amikor a Himnuszt énekelték (2016)
- Tiszakécske 1956. A Kécskei Újság különszáma az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 60. évfordulóján (2016)
- Csöndben termő almafa (Tiszakécske, 2018) A tiszakécskei honismereti mozgalom 
története a kezdetektől 2018-ig.
- Pappné Miskó Anikó „akinek szép a lelkében az ének” Zoboki Józsefné Urbán Ilona 
élete és munkássága.

A Tiszakécskei Honismereti kör kiadványai jelentős szellemi értéket 
képviselnek. Megismertetnek bennünket saját lakhelyünk 
(Tiszakécske), környezetünk múltjával, természeti értékeivel, az 
épített örökség megőrzésre érdemes házaival, középületeivel, 
értékes tevékenységi formákkal, művészeti alkotásokkal.

51 Álomfogó Alapítvány kulturális örökség

Az Álomfogó Alapítvány Tiszakécske város 
kulturális életében kiemelkedő szerepet tölt be. 
Jelenlétével és aktív munkájával gazdagítja 
Tiszakécske város rendezvényeit.

Tiszakécske, Kőrösi út 83.

Az Álomfogó Alapítvány 2004-ben jött létre, melynek alapítói Böszörményi 
Gyula, Cséplő Noémi és Horváth Zoltán. Elsődleges céljuk az 
Álomfogóvarázslat, levelezős tanulmányi verseny, táv-bűbájosképző 
működtetése volt, mellyel elsősorban a gyerekek ismereteit szerették volna 
bővíteni, illetve ifjúsági táborokat szerveztek az álomfogósoknak. A gyerekek 
felcseperedtek, így az alapítvány pihenni kényszerült, majd néhány évvel 
ezelőtt Tiszakécske városának felélénkítése céljából újra munkába fogtak. 
Jelenlegi céljuk: a helyi kulturális életben való aktív részvétel, irodalmi, zenei 
események szervezése, ezek érdekében pályázatok beadása, és további 
támogatások gyűjtése.

Az alapítvány a kulturális életben való aktív részvételével támogatja 
a Tiszakécskén és környéken élő családok minőségi szórakozási 
lehetőségeit, igényes és színes programok létrehozásával színesíti a 
város kulturális életét. Az alapítvány segítő, érték-közvetítő 
munkája példaértékű.

52
Tiszakécske - Lübbecke 
testvérvárosi kapcsolat 

kulturális örökség

Tiszakécske és a németországi Lübbecke 
települések között 32 éves a testvérvárosi 
kapcsolat, amely már több generációt segített 
hozzá ahhoz, hogy megismerjük egymás országát, 
kultúráját és új barátokat szerezzünk. 

Tiszakécske, Lübbecke

A 32 éves lübbeckei testvérvárosi kapcsulatunk néhány sportszerető 
embernek köszönhető. Az évek során egymás gazdasági, kulturális 
helyzetének megismerésén kívül városainkban a tapasztalatok átadására is sor 
került az élet számos területén. Elősegítettük a baráti kapcsolatok felvételét, 
egymás kölcsönös megismerését, a cserekapcsolatokat és az együttműködést 
városaink polgárai, egyesületei, civil szervezetei között, a sport, a kultúra az 
oktatás, a gazdaság, valamint az idegenforgalom területén.

Minden évben meglátogatjuk egymást, egyik évben a német 
barátainkat látjuk vendégül városunkban, a következő évben pedig 
a magyar delegáció tagjait fogadják a lübbeckeiek, és minden 
alkalommal élményekben gazdag, érdekes programokkal teli 
napokat tölthetünk együtt. Ez a kapcsolat több évtizedre nyúlik már 
vissza és fokozatosan újul meg, azáltal, hogy a fiatalabb generációk 
tagjai is bekapcsolódnak erősítésébe.

53
Tiszakécske - 
Gyimesfelsőlok 
testvérvárosi kapcsolat 

kulturális örökség

Tiszakécske és az erdélyi Gyimesfelsőlok 
települések között 27 éves a testvérvárosi 
kapcsolat, amely már több generációt segített 
hozzá ahhoz, hogy megismerjük egymás 
kultúráját. Alapja a hazaszeretet és a közös 
magyarságtudat, az összetartozás.

Tiszakécske, Gyimesfelsőlok

Kezdetben a két település önkormányzata került kapcsolatba egymással, majd 
az évek folyamán egyre több ágon is érvényre jutott az egymás megismerése 
és saját magunk bemutatása iránti vágy. Hamarosan kapcsolat jött létre az 
iskolák, majd a népzene, néptánc, kézművesség, festészet művelői között is.
Évente több alkalommal látogatjuk meg kölcsönösen egymást, a legfontosabb 
események, ünnepségek alkalmából.

A testvérvárosi kapcsolat érték mind a két település számára. 
Elsősorban a közösségek, a két település lakói számára 
gyümölcsöző, de jótékony hatása van a gazdaság, a turizmus és a 
sport területén is.
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54
A Magyar-Lengyel 
Barátságért Alapítvány

kulturális örökség

A magyar és lengyel nép barátsága több mint 
ezeréves. Ez nem csak az államok vezetőinek jó 
kapcsolatát jelenti, hanem egyének, kisebb-
nagyobb csoportok barátkozását is, nagy 
számban. Ez ritkaság a népek történetében.  A 
barátkozásokat általában kulturális tevékenység 
erősíti. A két nép barátságának megőrzése a jövőt 
segítő érték.

Tiszakécske, Hermann Ottó u. 5.

Az alapítvány 1991-ben jött létre, amelynek hivatalos képviselői 2015-ig 
Kovács Miklós és Tajti Erzsébet. 2015-ben az alapítvány kuratóriuma átalakult, 
jelenlegi tagjai Kovács Miklós - elnök, Döme-Kis Orsolya – titkár, Hoffmanné 
Kovács Gabriella, Hoffmann Gábor és Ádám Sándor.
Az alapítvány célja: A magyar és lengyel nép barátságának megőrzése és 
fejlesztése, egymás országainak és kulturális értékeinek megismerésével. 
Konkrét célja a poznani és a tiszakécskei fiatalok népművészeti körei között 
kialakított kapcsolat további fenntartása, ápolása, fejlesztése. Ennek 
érdekében egy poznani népművészeti csoport vendégül látása 2 évente, 
valamint a tiszakécskei fiatalok népművészeti csoportjaik lengyelországi 
utazásának elősegítése. Az alapítványnak vagyona nincsen, pályázatokon nyert 
és szponzoroktól kapott támogatásokból valósítja meg céljait.
A magyar-lengyel barátság kialakulásához Pribojszky Mátyás citeraművész, a 
tiszakécskei citerások vezetője segítette hozzá Tiszakécskét, aki egy poznani 
általános iskolába kapott meghívást vendégszereplésre. Az iskolában több 
mint 40 éve magyar néptáncokat tanít egy kitűnő, lengyel nemzetiségű 
tanárnő, Halina Pacanowska - Wisniewska. ( Piroska magyar ének – és 
táncegyüttes) Célja, hogy a magyar népi hagyományokat népszerűsítse a 
fiatalok körében Lengyelországban. A gyerekek a magyar nyelv elemeivel is 
ismerkednek a tánccsoportban. Ezt a Poznanban élő magyar származású Éva 
Burakowski tanítja. Pribojszky Mátyás buzdította Tiszakécske város vezetőit 
arra, hogy lássák vendégül a lengyeleket, akik 1988-ban látogattak először 
városunkba. Temperamentumos magyar táncukkal azonnal elbűvölték a 
tiszakécskeieket. A magyar és lengyel gyerekek, fiatalok azóta is közösen 
lépnek a közönség elé mindkét országban. A barátság azóta is élő és működő, 
amelyet a szeretet ápol és tart össze.

„Magyar lengyel két jó barát,
együtt harcol, s issza borát.”
A magyar – lengyel kapcsolatot a két nép több mint ezeréves, 
legendás barátsága, hasonló sorsa, történelme, közös hősei, 
szomorúságai és örömei kötik össze. A két nép hosszú éve tartó 
barátsága érték, amely nem veszhet a feledés homályába.

55 Bögi Búcsú kulturális örökség

A Bögi Búcsú több mint egy évszázados 
hagyományra tekint vissza. Szerepe meghatározó 
Tiszabög kulturális életében, hiszen olyan 
közösségi rendezvény, amely a településrész 
lakosságát érinti. 

Tiszakécske-Tiszabög

1908-ban kapta meg a búcsújogot Óbög (mai nevén Tiszabög) minden év 
szeptember második vasárnapjára. Mai napig jelentős esemény a helyi 
keresztény lakosok életében. Évről-évre egyre többen jelennek meg a 
vasárnapi szentmisén. 

Az elmúlt évtizedekben újra jelentős eseménnyé nőtte ki magát a 
rendezvény. Az érdeklődők kirakodóvásárban, sport és családi 
programokon vehetnek részt. 

56 Tiszakécskei Városi Majális kulturális örökség

Tiszakécske város egyik fő rendezvénye a minden 
évben megtartott Városi Majális, amelynek a 
Tisza-parti Szabadidőpark tágas ligete ad otthont 
az élő Tisza partján. Szép környezetben, a 
természetben, a közös együttlét élményével 
tölthetik el tartalmasan napjukat a rendezvényre 
kilátogatók.

Tiszakécske, Tisza-parti 
Szabadidőpark

A május elsejei rendezvényen számos programmal várják a szervezők a Városi 
Majálisra kilátogatókat. A programok évről évre egyre színesebbek és 
szórakoztatóbbak. A rendezvényen helyet kapnak a színpadi programok – a 
helyi művészeti csoportok bemutatói, koncertek, amatőr és profi zenekarok, 
sztárvendégek, gyermek programok és kreatív játékok, íjászat, lovas 
kocsikázás, ugráló vár, vidámpark, kirakodóvásár, főzőverseny és kispályás 
labdarúgó torna. A programok lehetővé teszik, hogy az érdeklődök apraja-
nagyja jól érezze magát ezen a napon. Évente szép számban látogatnak ki 
Tiszakécske lakói a Tisza-parti Szabadidőparkba.

Ezen a rendezvényen családok és a barátok együtt töltik el 
szabadidejüket. Ami elengedhetetlen, az a jókedv és a közös 
pillanatok megélése a mai rohanó világunkban. A program nagy 
előnye, hogy minden ingyenesen vehető igénybe, valamint 
minőségi szórakozást nyújt a kikapcsolódni vágyók számára. 
Évtizedek óta színesíti városunk rendezvényeit a Tiszakécskei Városi 
Majális, amely már a tiszakécskei kultúra részévé vált az évek 
folyamán. Évente több százan látogatnak ki a Tisza-parti 
Szabadidőparkba a rendezvény programjainak megtekintésére.

57
Tiszakécskei Városi 
Gyereknap

kulturális örökség
A Tiszakécskei Városi Gyereknap középpontjában 
a gyermekek igényes szórakoztatása áll, 
színvonalas és érdekes programok segítségével.

Tiszakécske

A Tiszakécskei Városi Gyereknap széles programjai és kreatív játékai fejlesztő 
hatással bírnak résztvevőikre. A közösségi programok remek alkalmat adnak 
arra, hogy a gyermekek és a szüleik minőségi időt töltsenek együtt. A 
gyermeknap a felhőtlen szórakozásról szól, és ilyen módszerrel hívja fel a 
figyelmet a gyermekek fontosságára.

A gyereknapi programok tanító jellegűek, érdekesek. Ez az 
élménydús ünnep rendkívül jó hatással van a gyerekek értelmi, 
érzelmi, fizikai, mentális fejlődésére. A rendezvényen, a 
programokon való részvétel ingyenes, így a hátrányos helyzetű 
családok gyermekei is önfeledten szórakozhatnak a gyereknapon.
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58 Ókécskei Zenés Esték kulturális örökség

Az Ókécskei Zenés Esték Tiszakécske város 
kulturális életében kiemelkedő fontosságú 
rendezvénysorozat. A szervezők igényes és aktív 
munkájukkal gazdagítják a település programjait, 
valamint ezekkel az alkalmakkal is őrzik Hegedűs 
Béla esperes lelkipásztor kezdeményezését és 
emlékét.

Tiszakécske, Templom tér 2.

Az Ókécskei Zenés Esték (ÓZE) sorozat néhai Hegedűs Béla esperes 
lelkipásztor kezdeményezésére 2000-ben indult útjára azzal a céllal, hogy 
zeneértő lelki közösség is alakuljon az akkor felújított orgona köré. 
Tiszakécske lakossága attól kezdve számos, értékes egyházzenei áhítatnak és 
koncertnek lehetett fültanúja, amelyeken hazánk és a nagyvilág jelentős 
muzsikusai irányíthatták a gyülekezet figyelmét az örökkévaló dolgokra. 
Tiszakécske és a térség kulturális élete szempontjából is egyedülállóak a szóló 
orgonaestek, kamarahangversenyek, kórustalálkozók és tematikus sorozatok. 
A sorozat művészeti vezetője dr. Méhes Balázs orgonaművész, a Károli Gáspár 
Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara főiskolai tanára, a 
tiszakécskei Szabolcska Mihály Református Énekkar karnagya és a református 
gyülekezet kántora. 2015 óta az Álomfogó Alapítvány is tevékenyen részt vesz 
a koncertsorozat szervezésében, pályázatok írásával, forrásszerzéssel, 
adminisztratív szervezési feladatok átvállalásával teszik hatékonyabbá a 
művészeti vezető munkáját. A hangversenyek ingyenesek, de a látogatók és a 
tiszakécskei vállalkozók adományaikkal támogathatják a rendezvénysorozatot.

Az Ókécskei Zenés Esték komolyzenei sorozat 2000. óta számos 
hazai és külföldi muzsikus játékával örvendezteti meg az egyre 
nagyobb létszámú közönségét, belépő díj megfizetése nélkül. 
Igényes szórakozási lehetőséget biztosít a város polgárai és a 
településre látogatók számára.

59
Underground Estek 
koncertsorozat

kulturális örökség

A tiszakécskei Underground Estek koncertsorozat 
kimondottan az új, fiatal tehetségekből álló helyi 
és térségi zenekaroknak ad bemutatkozási 
lehetőséget az Arany János Művelődési Központ  
égisze alatt, ezzel is segítve és ösztönözve őket az 
értékteremtés, a közösségben történő produktív 
szabadidős tevékenység felé.

Tiszakécske, Arany János 
Művelődési Központ, 6060 
Tiszakécske Béke u. 140.

Az Underground Estek koncertsorozat 2010 óta működik Tiszakécskén, így egy 
évtizedre nyúlik vissza története. Az első ilyen fellépésen Áron András ,,Apey” 
muzsikált a művelődési ház aulájában, aki ma már Fonogram-díjas, 
Nagyszínpad! győztes zenész. Ezeken a koncerteken kifejezett célja az a 
szervezőknek, hogy számos underground műfaj helyet kapjon, ezzel 
bemutatva a közönségnek a zene sokszínűségét. A funktól, a dzsesszen át a 
metál zene különböző ágazataiig szinte kimeríthetetlen a merítési lehetőség. 
Ezek a stílusok a vezető médiumokban kevesebbet vannak jelen, mint a pop 
zene, így kevésbé ismertek, holott művelői legtöbbször jóval magasabban 
képzett zenészek, mint az ,,instant megcsinált” könnyűzenei előadók. 

Ez a rendezvénysorozat teljes egészében hiánypótló nemcsak 
települési szinten, de megyei viszonylatban is kevés ilyen lehetőség 
áll a rendelkezésükre a bemutatkozni vágyó zenészeknek és a 
hallgatóságuknak egyaránt. A tehetségkutatás, a zenei nevelés, az 
élő, hangszeres zene fontosságára való figyelemfelhívás a cél.

60
Zafira Dance Team – 
Modern tánccsoport – 
Szabó Berta

kulturális örökség

A Zafira Dance Team Szabó Berta vezetésével a 
gyerekeket az egészséges életmódra, a sport 
szeretetére, a rendszeres testmozgásra, a mozgás 
örömére neveli.

Tiszakécske – Arany János 
Művelődési Központ és Városi 
Könyvtár

A tánciskola 2005. óta működik sikeresen Szabó Berta vezetésével 
Tiszakécskén. A tánciskola azzal a céllal jött létre, hogy a gyerekeket a 
rendszeres sporttevékenységre és a rendszeres testmozgásra nevelje. A diákok 
a moderntánc különböző irányzatait sajátíthatják el a táncórák keretein belül. 
A tánciskola jelenleg 90 fővel működik, korcsoportos bontásban. Szabó Berta 
és táncosai az évek folyamán több nemzetközi és országos táncversenyen 
vettek részt, ahol kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.(Nemzetközi 
versenyeken 1. helyezések, országos táncversenyeken arany-ezüst 
minősítések.)

Fontos, hogy a tánc és a mozgás rendszeresen jelen legyen a 
gyermekek életében, ezzel őrizve egészségüket. Figyelemmel kell 
lennünk a gyermekek mozgásfejlődésének elősegítésére. A tánc 
kialakítja a helyes testtartást, formálja a személyiséget, fejleszti a 
zenei hallást, egyszerre hat az értelem és az érzelem kialakulására. 
A minden napos testmozgás és már a gyermekkorban kialakított 
sporttevékenység hozzásegít az egészség megőrzéséhez.

61
Halápi Sándor velocipéd 
világbajnok tevékenysége

sport

Halápi Sándor veterán kerékpáros 
sporttevékenysége kiemelkedő, kitartása és 
szorgalma hozzásegítette ahhoz, hogy kétszeres 
világbajnok lett, amelyre méltán lehetünk 
büszkék.

Tiszakécske, Szolnoki u. 24.

Halápi Sándorra és veterán kerékpárjaira mindig felfigyelnek az emberek. 
Halápi Sándor több mint 14 éve rója a kilométereket velocipédjével, aki ezzel 
a különleges járművel már kétszer nyert világbajnokságot. A kerékpár 
előfutára a velocipéd, amelynek egy nagy kereke van, elöl és egy kicsi hátul. 
Sándor közvetlenül az első kereket hajtja a pedálokkal, ami 50 col átmérőjű, 
örökhajtós szerkezet, amit mindig tekerni kell. Az ülése 1,3 méter 
magasságban van a tömörgumi keréken. A jármű súlya 18-20 kilogramm, 
amellyel átlagosan 25km/órás sebességgel tud haladni, a velocipéd típusa 
pedig Mesicek. Halápi Sándor kivívta magának a nemzetközi szakma 
elismerését, megválasztották a 36 tagországot számláló Nemzetközi Veterán 
Kerékpár Szövetség magyarországi képviselőjének. 

Halápi Sándor több világversenyt is megnyert, így büszkén vallhatja 
magát hazánk egyetlen velocipéd világbajnokának.  A Tiszakécskén 
élő emberek elismerik érdemeit és büszkék arra, hogy városunk 
hírnevét erősíti a sportember.
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Topkids Karate 
Sportegyesület

sport

A Topkids Karate Sportegyesület sportolói már 
fiatal korban megtanulják a sportág által, mi a 
jellem, tisztelet, szorgalom, önuralom és az 
akarat. Érték egy olyan közösséghez tartozni, 
amely a sport szeretetére, az egészség 
megőrzésére és a rendszeres testmozgásra nevel.

Tiszakécske, Kosárlabda 
Sportcsarnok

A Topkids Karate Sportegyesület 28 éve van jelen Tiszakécskén. Vezető edzője 
Farkas Márta aki, OTSH kitüntetett, Bács – Kiskun megye legeredményesebb 
utánpótlás edzője, valamint 2007-ben Kecskemét város év edzője. Az 
egyesületet 1993-ban alapították. Az edzéseken kortól, nemtől függetlenül 
mindenki megtalálhatja ennek a sportágnak azt a szeletét, ami számára 
kikapcsolódást, örömet és sikerélményt hoz. Jelenleg 50 taggal dolgoznak, a 
fiatal sportolók heti 6 alkalommal vesznek részt az edzéseken, korcsoportos 
bontásban. Az egyesület sportolói eddig több mint, 30 magyar bajnoki címmel, 
WKF klubcsapat EB bronzéremmel, korosztályos világkupa győzelmekkel, stílus 
VB győzelemmel büszkélkedhetnek. Kétszer nyerte el az egyesület az ország 
legeredményesebb csapata címet a WKF bajnokságon, egyszer pedig 
világkupán.

A sportegyesület lehetőséget ad a karate sportág iránt 
érdeklődőknek az edzés lehetőségére, a versenyzésre, a sportág 
magas szintű elsajátítására.

63
Tiszakécskei Félmaraton 
Futóverseny

sport

Az egészség megőrzésének fontos eleme a 
rendszeres fizikai aktivitás. Ideális mozgásforma 
lehet a futás, amely nemcsak a testi erőnlétre, 
egészségre, hanem a pszichére is jótékony hatást 
fejt ki. A Tiszakécskei Félmaraton Futóverseny 
városunk egyik legnagyobb sportrendezvénye, 
amelyre az ország számos pontjáról érkeznek 
sportolók. A sportág tekintetében az esemény 
nagyságát és jellegét tekintve is egyedülálló 
nemcsak a településen, de a járásban is. 

Tiszakécske –Sportliget – 
Sportcentrum
                                                                       
6060 Tiszakécske, Szabolcska M. 
u. 40

A Tiszakécskei Félmaraton Futóversenyt 6. alkalommal rendezik meg a 
településen. Az élő Tisza partján, csodálatos természet adta környezetben 
futhatják a 7 km-es, 14 km-es, 21 km-es és 28 km-es távokat a nevezők. Futni 
jó és egészséges, szabad levegőn, a természetben futva, biztonságos 
környezetben, akár a versenyzési lehetőség, vagy csak a futás öröme és a 
tartalmas kikapcsolódás céljából. A nevezés tartalmazza a rajtcsomagot, a 
frissítést, orvosi szolgálatot, befutócsomagot, chipes nettó időmérést, online 
eredménylistát és a befutó érmet. 

A Tiszakécskei Félmaraton Futóverseny az egészség megőrzésére, a 
sport fontosságára kívánja felhívni a figyelmet a futással. A 
futóversenyen bárki részt vehet nemtől, kortól, kezdőtől a haladó 
szinten, úgy, hogy az számára kihívást is jelentsen a verseny mivolta 
miatt. Minden olyan rendezvényre figyelmet kell fordítani, amely az 
egészség fontosságát, a rendszeres fizikai aktivitást kívánja 
népszerűsíteni és hangsúlyozni. Emellett ez a sportrendezvény 
tovább erősíti Tiszakécske város turizmusát, hiszen az ország 
számos pontjáról érkeznek ide versenyzők, akik megismerhetik a 
település szépségeit.

64 Tisza Vadásztársaság sport

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

Tiszakécske

A vadásztársaság alapító tagjai azzal a céllal hozták létre a társaságot, hogy az 
egyesületekre és vadásztársaságokra, vadgazdálkodásra, és a vadászatra, a 
fegyver és lőszertartásra, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és 
szabályok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel 
összhangban, továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra 
figyelemmel, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával, és példás 
egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. A 
Tisza Vadásztársaságnál az ide érkező vadászoknak lehetőségük van 
apróvadak (vízi vadak, fácán, nyúl) és őz (bak, suta, gida) vadászatára.

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.

65
Tiszakécskei Tisza-parti 
Szabadstrand

turizmus

Tiszakécske kiemelkedő turisztikai, 
idegenforgalmi vonzástényezője a Tisza, amely a 
települést 22,5 km hosszan határolja. A partot 
galéria erdők szegélyezik, amelyek a Közép-Tisza 
Tájvédelmi Körzet részei. Ez a terület számos ritka 
védett növény- és állatfajnak ad otthont.

Tiszakécske, Fürdő utca

A Tisza-parti Szabadstrand szinte egyedülálló, 300 méter hosszú parttal, mesés 
környezettel várja a kikapcsolódni vágyókat. A Tisza itteni szakasza gyönyörű, 
országosan is ritkaságszámba megy, hiszen a nagy folyó mentén mindössze 
három ilyen helyen működik hivatalosan homokos tengerpartra emlékeztető 
strand. Igen kedvező a látogatók számára, hogy a strand használata ingyenes, 
és a nyári időszakban bármikor látogatható.

Tiszakécske város Tisza-parti Szabadstrandja homokos tengerpartra 
emlékeztető szabadstranddal várja a kikapcsolódóni vágyó 
vendégeket. A főszerzonban a fürdőzők kényelmét szolgálják a 
aparton és az üdülőterületen működő szolgáltatók és vendéglátó 
egységek, valamint öltözők és fürdőmesteri szolgálat. Nyaranta 
strandröplabda bajnokság, homokvárépítő verseny, vízi túrák és sok 
más érdekes program kínál kikapcsolódási lehetőséget az ide 
látogató és itt élő emberek számára.

66
Barack Thermál Resort 
Gyógyvize

turizmus

Magyarország a termál és gyógyvizek országa, 
ezzel a kinccsel Tiszakécske város is 
büszkélkedhet. A számos betegségre jótékony 
hatással bíró víz gyógyerejénél fogva hozzájárul a 
város lakóinak, valamint a településre látogató 
vendégek rehabilitációjához és az egészség 
megőrzéséhez.

Tiszakécske, Rózsabarack tér 2.

A tiszakécskei gyógyvíz hatásait két medencében is élvezhetik a vendégek a 
Barack Thermál Resortban. A termálfürdő területén 1344 méter mélyről tör fel 
a magas fluorid és nátrium-hidrogén-karbonát tartalmú, lágy 52 celsius fokos 
gyógyvíz, mely elsősorban mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek 
kezelésére alkalmas. Kiválóan alkalmazható reumatikus bántalmakra, ízületi 
gyulladásokra, baleseti utókezelésekre, műtét utáni rehabilitációkra, 
csontrendszeri betegségekre. A vendégek a gyógyvíz jótékony hatását 1984. 
óta élvezhetik. 

A gyógyvizek magas ásványi anyag tartalmuk miatt gyógyászati 
célokat szolgálnak. Ezen túl egészségmegőrző tevékenységnél is 
eredményesen alkalmazhatóak, valamint betegség megelőző és 
általános közérzetjavító szereppel is bírnak. A tiszakécskei gyógyvíz 
mind hazánkból, mind külföldről nagyon sok turistát vonz a 
településre évről-évre.
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67 Kerekdombi Termálfürdő turizmus

A Kerekdombi Termálfürdő gyógyvize a város föld 
mélyében rejlő kincse, amely gyógyerejénél fogva 
hozzájárul a településen élők és a Tiszakécskére 
látogató vendégek rehabilitációjához. A fürdőben 
megtalálható Magyarország legnagyobb Kneipp – 
ligete, rönk szaunája pedig egyedülálló 
szolgáltatásokkal teszi még tartalmassá a pihenés 
élményét.

Tiszakécske, Kerekdomb u. 1.

A Tiszakécske Kerekdombi Termálfürdő az Alföld szívében, a Tisza mentén 
fekszik. A fél évszázada működő fürdőt 2014-ben teljes körűen felújították és 
bővítették, így a két gyógymedence mellett már csúszdás gyermekmedence, 
élmény- és úszómedence, árnyékos és légkondicionált pihenőhelyek, kettő 
finn és egy infraszauna, aroma szauna, boruló dézsa, jégkása, só kamra, 
élményzuhanyzók, csobbanó medence és jakuzzi is várja a vendégeket. A 
fürdő tágas, árnyékos parkjában fitnesz parkot, játszóteret és sportpályát 
(teniszpálya, focipálya) is kialakítottak. Ezek mellett a testi és lelki egészség 
megőrzéshez itt található Magyarország legnagyobb 1500 négyzetméteren 
elterülő, szabadtéri Kneipp – ligete. A fürdőben található víz gyógyvízzé 
minősítése 1987-ben és 2003-ban történt meg. A Kerekdombi Termálfürdő 
szálláslehetőséget is kínál az oda látogató vendégek részére.  

Tiszakécske város turizmusában kiemelten fontos turisztikai egység 
a Kerekdombi Termálfürdő, amely tartalmas és igényes 
kikapcsolódási lehetőséget kínál a gyógyvíz jótékony hatása mellett 
minden korosztály számára.

68 Kécskei rózsabarack
agrár- és 
élelmiszergazdaság

A Kécskei rózsabarack Tiszakécske város 
kiemelkedő jelentőségű, ritka és emblematikus 
gyümölcsfajtája.

Tiszakécske és környéke

A Kécskei rózsabarack (Mirabolán magonc) a tiszakécskei, ókécskei szőlőkből 
származik, amely július második harmadában érik. A rózsabarackot országosan 
termesztik és nyers fogyasztásra, gyümölcslének, befőtt készítésére használják 
fel. Fája kisméretű, fagytűrése kiváló, moníliára érzékeny, sharka vírusra pedig 
közepesen érzékeny. Ön termékeny, igen bőven terem és korán termőre 
fordul. A rózsabarack gyümölcse közepes vagy nagyméretű, kissé lapított, 
csepp alakú. Okker narancssárga alapszínű, nap érte oldala kárminnal 
bemosott. Húsa sötét narancssárga színű, bő levű, magvaváló és édes. Levele 
szív alaktól a kerekdedig többféle változatban fordul elő ugyanazon a fán. 
Vesszeje vékony, rövid íz közű. Koronája gyenge – közepes növésű, lapított 
gömb alakú. Tiszakécskén, az üdülő övezetben, a Barack Thermál Resort 
területén található egy nagy rózsabarack fa, amely a komplexum nevében és 
címében (Rózsabarack tér 2.) is fellelhető. Ezzel a turisztikai komplexum a 
méltán híres, tiszakécskei szőlőkből származó rózsabarackra kívánja felhívni a 
figyelmet.

Tiszakécske és környéke híres baracktermő vidék. A rózsabarack a 
Duna – Tisza közén, Tiszakécske szőlőiben magról keletkezett fajta. 
Sharka érzékenysége és a gyümölcs aprósodása miatt sajnos 
eltűnőben van.


