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1
Szent Imre téri park, hárs 
és platánfák 

természeti környezet
Tiszakécske település számára fontos a természeti 
környezet, azaz a platán és hársfák megőrzése természetes 
állapotában, valamint a fák területének megvédése.

Tiszakécske, Szent Imre tér 

A hársfa terebélyes, szép fa, amely városunk utcáját ékesíti. Virágzása idején 
sajátos illatával kelt csodálatot. Sokszor láthatjuk a hársfákat parkokban, tereken, 
mivel kitűnő parkfa és a városi környezetet jól bírja. Szárazságtűrő, kártevőkkel 
szemben ellenálló. A hársfa 20-25 méter magas, megnyúlt koronájú fa, 
sárgásfehér virágai álernyőkben június második felében virágoznak. A hársfák 
virágzata igen komoly gyógyhatással rendelkezik, a virágzatban lévő illóolajnak 
izzasztó, köhögéscsillapító hatása van, ezért a belőlük készített gyógytea 
megfázás, légúti panaszok, fejfájás, epilepszia, kiütések, láz, sebek gyógyítása 
esetén használható és fogyasztható.
A platánfa (juhar levelű) lombhullató fa, terebélyes koronájú, amely magassága 
elérheti akár a 40 métert. Kérge sárgászöld foltosnak tűnik. Magyarországon 
közkedvelt díszfa, a mai út menti környezet mindenfajta terhelésével szemben 
nagyszerűen ellenáll. Minden fajta talajon megél, vastag, erős ágai nehezen 
törnek le a szélviharban, így kevésbé veszélyezteti a forgalmat. Életkora a több 
száz évet is elérheti. Elterjedt díszfa parkokban és utak mentén pontosan e 
tulajdonságai miatt.
A fasorok közvetlen környékén található több közintézmény és egyéb forgalmas 
központ. A Szent Imre téri parkot díszítik, árnyékolják. Tiszakécske városában 
megmaradtak a régi fasorok, amelyeket a település igyekszik megóvni.

A helyi jelentőségű természeti értékek fontos 
szerepet töltenek be a természetvédelemben. 
Tiszakécskén számos természeti érték található, 
ezért felelősségünk ezeket megvédeni és óvni.

Szabó Berta

2 Tiszakécskei Lovaspálya épített környezet

A folyamatosan megújuló lovas pálya a Tiszakécskén élő 
emberek közkedvelt helye. Évről évre egyre nagyobb az 
érdeklődés a pályán megrendezett programokra. A 
zöldövezetben elterülő, szabadtéri pálya színvonalas 
kikapcsolódási lehetőséget nyújt a lovassport iránt 
érdeklődőknek.

Tiszakécske, Dózsa telep

A lovaspálya területe körülbelül 2 hektár, amely Tiszakécske város szélén 
található. A területen található egy 100 fő befogadására alkalmas közösségi ház, 
amely egy klimatizált, akadálymentesített modern épület, gázfűtéssel, kiszolgáló 
helységekkel, vizesblokkal, közösségi térrel. A lovas pályához tartozik még egy 
200 fős rendezvénysátor is, amely a nagyobb létszámú rendezvények 
lebonyolítását segíti. Valamint a pálya teljes szélén lelátó szolgálja az oda 
látogató közönség kényelmét. A lovaspálya minden évben otthont ad a helyi 
lovasegyesület rendezvényeinek, mint például a Lovas napok, Fogathajtó verseny 
és a Szüreti mulatság.

A lovaspálya a Tiszakécskei Lovasegyesület 
tagjainak, vendégeinek, Tiszakécske Város 
lakóinak kiszolgálására, versenyek, rendezvények 
és közösségi összejövetelek megtartására kiválóan 
alkalmas, jól felszerelt helyszín.

Szabó Berta

3
Tiszakécske Városi 
Sportcentrum

épített környezet

A tiszakécskei Városi Sportcentrum a település egyik 
legemblematikusabb helye, ami az egészségmegőrzést 
szolgálja, valamint a sportolóknak és a diákoknak egyaránt 
lehetőséget teremt a sportolásra. Hirdetve a rendszeres 
testmozgás fontosságát, amely az egészséges életmód 
egyik alappillére.

Tiszakécske, Szabolcska M. u. 
42.

A Sportcentrumot 2017-ben adták át ünnepélyes keretek között. A Tiszakécskei 
Városi Sportcentrumban helyet kapott egy nagyméretű futballpálya, egy 
nagyméretű élőfüves futballpálya, egy kisméretű műfüves futballpálya (22x44), 
egy csarnok, amely műfüves pályával és öltözőkkel rendelkezik, egy kisméretű 
recortan pálya 4 darab futókörrel és egy 100 méteres sprint pálya. A centrum 
nagy lelátója fedett tető alatt 1500 néző befogadásával biztosítja a 
kikapcsolódást a futball iránt érdeklődők számára. Minden pályának megfelelő a 
világítása, valamint technikailag is jól felszereltek. A sportcentrum bejáratainál jól 
kialakított parkoló helyek könnyítik meg az oda érkezést. Az objektum területén 
helyet kap egy játszótér, valamint egy hárompályás tekepálya is.
A Városi Sportcentrum otthona a Tiszakécskei LC jelenleg NB II-es 
labdarúgócsapatának, amely a település legmagasabb osztályban szereplő 
látványsport csapata, egyszersmind a legnagyobb szurkolói érdeklődésre számot 
tartó helyi sportklub.
A Tiszakécske Városi Sportcentrumban a kisebb-nagyobb fejlesztések 
folyamatosak, mind a klubvezetés, mind a Magyar Labdarúgó Szövetség igényei 
szerint.

Minden városban szükség van olyan helyre, 
létesítményre, ahol minél több fiatal tud sportolni 
megfelelő körülmények között.  A sportcentrum a 
Tiszakécske Város Sportegyesületének sportolói és 
a város diákjai részére teremt sportolási 
lehetőségeket.

Szabó Berta
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4 Kosárlabda Sportcsarnok épített környezet

Egy új és modern épület bevonza a látogatókat a 
sporteseményekre. Azonban talán még a közönségnél is 
fontosabb a sportolók bevonzása, akik természetesen egy 
színvonalas, jól felszerelt létesítménybe nagyon szívesen 
járnak sportolni. Ez a fiatal generációtól a felnőttekig 
mindenkire igaz, hogy egy szép és technikailag megfelelő 
környezetben szívesen hozza ki magából a maximumot. 
Ugyanis a tehetséges fiatalok, sportolók jelentik egy-egy 
egyesület és sportág jövőjét.

Tiszakécske, Babits M. u.

A tiszakécskei Kosárlabda Sportcsarnok 1830 négyzetméter alapterülettel 
rendelkezik. A csarnokban több öltöző, bírói szoba, büfé, raktárhelyiségek, 
elektromos térelválasztó függöny található. A sportlétesítmény parkettás, és 
lelátóin több mint háromszáz fő foglalhat helyet. Az épületben elsősorban a 
Tiszakécske Város Sportegyesülete szakosztályai dolgoznak, de lehetőség van az 
iskolások tanóráinak megtartására, baráti szerveződések sportolására, illetve 
különböző rendezvények és bálok megtartására. A csarnok úgy van kialakítva, 
hogy lehetőség van benne két mobil ökölvívó ring felállítására, ezzel is segítve az 
ökölvívó klub munkáját, alkalmas akár NB II-es kézilabda meccsek, kosárlabda 
meccsek megrendezésére, továbbá röplabda és tollaslabdaháló elhelyezése is 
megoldható. A csarnok körül több mint száz gépkocsi és buszok számára 
kialakított parkoló található, amit fákkal és cserjékkel beültetett kertesített 
környezet vesz körül.
A sporttér ünnepélyes átadására 2019. május 19-én került sor, amit a városi 
sportegyesület szakosztályai azonnal birtokba is vettek.  A létesítmény szeretettel 
várja a tiszakécskei sportbarátokat és az ország különböző pontjáról ide érkező 
sportolókat.

A Kosárlabda Sportcsarnok Tiszakécske város 
lakóinak kiszolgálására, versenyek, mérkőzések, 
rendezvények és közösségi összejövetelek 
megtartására kiválóan alkalmas, jól felszerelt 
helyszín. Egy minden korosztály számára vonzó 
sportlétesítmény, amely otthont ad a magas 
szinten történő, rendszeresen végzett sport 
teljesítmények eléréséhez.

Szabó Berta

5
A római katolikus egyház 
nagyharangja

kulturális örökség

Felemelő, hogy ennyi szép harangozási hagyomány gyűlt 
fel az évszázadok során, és az is, hogy vannak olyan 
települések, ahol ezek mindmáig élnek. A tiszakécskei 
Szentháromság Templom nagyharangja ma is él, és jelen 
van a település életében. A harangszó a híradás és az 
imádkozás egyik formája.

Tiszakécske, Kőrösi u. 3. 
(Szentháromság templom)

A nagyharang felirata:
A tiszakécskei hívek áldozatkészségéből a II. Vatikáni Zsinat idején újraöntötte 
Ducsák István harangöntő mester Őrszentmiklóson 1964. évben.
(„Hívom az élőket, siratom a holtakat.”)
A II. világháború idején a Tiszakécskei nagyharang elődjét is elvitték a hadsereg 
szolgálatára, így kerülhetett sor egy újabb harang készíttetésére. A harang 420 
kilogramm súlyú és 1964. május 10-én szenteltek föl. A szentelést dr. Galla 
Ferenc püspök, egyetemi tanár végezte el.
A nagyharang a római katolikus egyház tulajdonát képezi, amit 1969-ig kötéllel 
húztak a templom tornyában. Azóta villany harangozógéppel harangoznak, amit 
automata órával a sekrestyéből működtetnek.
A hívő emberek számára a harangszó az imádság egyik fajtája, amely kapcsolatot 
teremt az Isten és az emberek között.

A harangszó Tiszakécske város mindennapi 
életének szerves része volt és az ma is. A harangok 
a napszaknak megfelelően harangoznak, valamint 
misére, déli vagy esti imára hívnak.

Szabó Berta

6
A római katolikus templom 
kisharangja (lélekharang)

kulturális örökség

Felemelő, hogy ennyi szép harangozási hagyomány gyűlt 
fel az évszázadok során, és az is, hogy vannak olyan 
települések, ahol ezek mindmáig élnek. A tiszakécskei 
Szentháromság Templom kisharangja ma is él, és jelen van 
a település életében. A harangszó a híradás és az 
imádkozás egyik formája.

Tiszakécske, Kőrösi u. 3. 
(Szentháromság templom)

Kisharang = lélekharang
A harang felirata:
Isten nagyobb dicsőségére és Szent Mihály hathatós pártfogása emlékére öntette 
Zoboki Mihály és hitvese Nagy Johanna családja.
1925
A harangot, ami 60 cm átmérőjű, F.W. Rincker öntötte Budapesten. A harang 
1925 óta folyamatosan szolgál, és a római katolikus egyház tulajdonát képezi. Az 
esti harangszó után rögtön, annak szerves részét képezve szólal meg a 
lélekharang, ami a templom legkisebb harangja. Ez a halottakért való imádságra 
szólít fel, és ily módon csak a katolikus templomokban gyakorolják. Hosszúsága 1 
– 2 perc.

A harangszó Tiszakécske város mindennapi 
életének szerves része volt és az ma is. A harangok 
a napszaknak megfelelően harangoznak, valamint 
misére, déli vagy esti imára hívnak.

Szabó Berta
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7
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. Ezt követően részt vett prof. David 
Titterington kurzusain Budapesten, Nagykőrösön, és mint a Mihály András 
Alapítvány ösztöndíjasa 2000-ben Dartingtonban, ahol az International Summer 
School hallgatója volt. Ugyanebben az évben 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. 
Több cikk és tanulmány szerzője, melyekben a hangszertörténet egyes területeit, 
illetve a zeneélmény és zeneértés összefüggéseit vizsgálja. Oktatói tevékenységet 
a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának Hittanoktató- 
és Kántorképző Intézetében folytat, az Egyházzenei és Zenepedagógiai Tanszék 
vezetője. 2005-2008 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Doktoriskolájának volt hallgatója. 2006-ban megkapta Tiszakécske város 
művészeti díját. Hegyi Barnabás kontratenor énekes 2009-ben megjelent CD-jén 
continuo-játékosként mutatkozott be. 2012-ben Tiszakécske város művészeti díja 
elismerésben részesült a Szabolcska Mihály Református Énekkar, amely Méhes 
Balázs vezetésével működik. 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.

Szabó Berta

8 Buda Ferenc tevékenysége kulturális örökség

Buda Ferenc munkásságával hozzájárult Tiszakécske város 
kulturális életéhez, alkotói tevékenysége révén számos 
tiszakécskeivel ismertette meg verseit. Kiváló művészi 
önkifejezésének bizonyítékai a megjelent verses kötetei és 
díjai. 
Önálló kötetei (pl.):
Füvek példája (1963)
Holt számból búzaszál (1982)
Csöndország (1991)
Árapály (2005)
Szinre szín (2010)
Ha csak estig (2019)

Lakitelek, Tőserdő

Buda Ferenc 1936. november 3-án született Debrecenben. Szülei fontosnak 
tartották, hogy tanuljon. A Fazekas Mihály Gimnáziumba járt, itt ismerte meg a 
történelmet tanító költőt, Kiss Tamást, aki elindította az irodalmi pályán. A 
debreceni egyetem magyar-orosz szakán folytatta tanulmányait, amit 1968-ban 
fejezett be. 1963-ban Pusztavacson lett tanár, majd Kecskeméten és 
Kerekegyházán. Az 1969-ban induló Forrás folyóirat belső munkatársa, valamint 
hosszú időn át a Magyar Írószövetség Duna-Tisza-közi csoportjának titkára, A 
Magyar Művészeti Akadémia tagja, A Magyar Versmondók Egyesületének 
tiszteletbeli elnöke. Első verseskönyve 1996-ban jelent meg, gyűjteményes kötete 
1992-ben, és 2006-ban.

Buda Ferenc a Nemzet Művésze címmel 
kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas költő. 
Költészeti munkássága mellett műfordítói 
tevékenysége is kiemelkedő. Díjai (pl. Radnóti díj, 
Príma díj, Magyar Örökség díj, a Magyar 
Köztársaság Érdemrend Középkeresztje) 
bizonyítják művészi önkifejezésének értékét.

Szabó Berta

9
Tapodi Zoltán késes 
tevékenysége

kulturális örökség

Tapodi Zoltán késes mester, olyan tradíciós mesterséget 
választott magának, és visz tovább, amely családjának 
élete munkáját folytatja tovább.  A késipar a legrégebbiek 
közül való és a kézzel készített kések mögött komoly 
szakmai tudás van, amely érték.

Tiszakécske, Tisza sor 80.

A Tapodi családban generációk hosszú során apáról fiúra száll ez a mesterség. 
Tapodi Zoltán a késes, köszörűs dinasztia harmadik tagjaként folytatja a szakmát. 
Nagyapja Tapodi Sándor, 1932-ben költözött Kiskunfélegyházáról Tiszakécskére, 
és attól kezdve folyamatosan készülnek kések és bicskák a családi műhelyben. 
Tapodi Zoltán szakmája szerszámkészítő, a kések készítésének fortélyait 
édesapjától, Tapodi Lászlótól tanulta meg. Nyolc éves volt mikor az első kését 
elkészítette, ami egy műanyag nyelű, tíz centiméteres kés volt, amit aztán el is 
ajándékozott. 
A késes műhelyben német S 101-es és 2-2,5 milliméteres acéllemezből, előre 
elkészített sablonok alapján készülnek a kések. A sablonok alapján kiszabja a 
pengéket, rugókat, majd a hőkezelő kemencében felhevíti, és a folyamat végére 
az edző olajtól válik a penge a kívánt keménységűvé. A nyeleket 
szarvasagancsból, celuloidból, gyöngyház és faanyagokból készíti. A műhelyben 
megtalálható körmölő, fejesgörbe, szalonnázó bicska, valamint készít zöldség, 
tészta, kenyérvágó késeket is, szúró, bontó, vágó böllér késeket, és bárdokat. A 
kések pengéjében a nevét fémjelző monogram található.

Tapodi Zoltán késes mesterség iránti tisztelete, a 
mesterség iránti szeretete ott rejlik a késeiben, 
amelyeket alázattal és rengeteg munkával készít 
el.

Szabó Berta
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10
Móricz Zsigmond: Boldog 
Falu című riportja

kulturális örökség

Tiszakécske település életében fontos visszatekintés ez a 
riport, amely értékként áll az utókor számára az elismert 
író kedves gondolataival és szavaival leírva. Móricz 
Zsigmond riportja a tiszakécskei identitás része.

Pesti Napló, 1935.november 
17.

Móricz Zsigmond egyszer, 1935 novemberében járt Ókécskén. Móricz kíváncsi 
volt mindenre, a házakra, a gazdasági épületekre, a gazdálkodásra és az 
egyesületekre is. A falvakat és azok népét alacsonyabb rendűeknek tartották 
egyes értelmiségiek, mint a városlakókat. Móricz ebben a küzdelemben a falvak 
népe oldalára állt és minden lehetőségére álló eszközével erősíteni akarta a 
falvak népét kritikával és jó példák felmutatásával is. Móricz Ókécskét állította az 
ország népe elé. Az ókécskei gazdák kicsi földbirtokon gazdálkodtak szőlő- és 
gyümölcstermesztést folytatva. Ezáltal jelentős jövedelemre tudtak szert tenni. 
Házaikban a villanyvilágítás, a vezetékes víz, a fürdőszoba mind olyan jó létről 
árulkodott, amit csak nagy szakértelemmel, hozzáértéssel, termelési munkával 
lehetett létrehozni. A gazdagabbak segítették a szegényebb embereket, munkát 
adtak nekik, mert tudták, hogy egymásra vannak utalva. Riportjában ámulattal, 
lelkesülten és őszinte örömmel számol be az akkori Ókécskéről. Merthogy 
Ókécske valóban különleges, kivételesen példaadó falu volt. Sorolja írásában, 
hogy mennyi féle közösségi szervezet működik a javarészt kisgazda családokból 
álló, 3000 főt számláló településen.

Móricz Zsigmond írása büszkeség a Tiszakécskén 
élő emberek számára, életműve közkincs, ami a 
tiszakécskeiek számára különösen fontos.

Szabó Berta

11 Adventi Esték Tiszakécskén kulturális örökség

Minden településnek szüksége van a kultúrára és a 
rendezvényekre.  A karácsonyi ünnepkör kiváló 
lehetőséget ad a közös élmények megszerzésére és a 
színes programok kavalkádjára. Az adventi időszakban, 
meghitt hangulatban, Tiszakécske város lakói szívesen 
hangolódnak az egyik legszebb ünnepünkre, karácsony 
ünnepére.

Tiszakécske, Szent Imre tér 1.

Az Adventi Esték rendezvénysorozat színes és színvonalas programokkal kívánja 
szórakoztatni Tiszakécske város lakóit az ünnepi köntösbe öltöztetett város 
központjában lévő Szent Imre téri parkban és az Arany János Művelődési 
Központban. A park meghitt hangulattal a közös ünneplés terévé változik ezeken 
a hétvégéken. Ebben az ünnepi időszakban 4 hétvégén keresztül, szombat és 
vasárnapi napokon kínál kellemes időtöltést az Arany János Művelődési Központ 
és Városi Könyvtár szervezése a parkba kilátogató érdeklődők számára. Az első 
adventi hétvégén, ünnepélyes keretek között gyúlnak fel a parkot díszítő 
fényfüzérek, amelyeket a Városgondnokság szakemberei kapcsolnak fel. Ezen az 
eseményen mond köszöntőt Tóth János, Tiszakécske város polgármestere. A 
rendezvények időtartama alatt kézműves kirakodó vásárok, étel és 
italfogyasztásra lehetőséget adó vendéglátó egységek várják az érdeklődőket. Az 
Adventi Esték rendezvénysorozat programokat kínál, minden korosztály számára, 
gyermekprogramokkal, koncertekkel, helyi művészeti csoportok fellépésével 
segíti elő az ünnepre hangolódást. A rendezvény kellemes környezetben, 
karácsonyi hangulattal, kiváló szervezéssel várja a látogatókat minden évben a 
karácsonyt megelőző adventi időszakban.

Az Adventi Esték rendezvénysorozat valódi családi 
kikapcsolódást és feltöltődést nyújt az ünnepre 
készülődés időszakában. Ezeken a 
rendezvényeken közös élményekkel teli 
pillanatokat szerezhetnek az érdeklődők.

Szabó Berta

12
Tiszakécskei 
Lovasegyesület

sport

A Tiszakécskei Lovasegyesület évek óta részese Tiszakécske 
város hagyományőrző eseményeinek, valamint több 
nemzeti és nemzetközi lovas megmérettetésen képviseli 
Tiszakécske városát. Kiemelkedő és nagy hagyományokkal 
bíró rendezvények megszervezésével járul hozzá 
Tiszakécske város kulturális életéhez (pl. Kécskei Szüret és 
Szüreti felvonulás, Tiszakécskei Fogathajtó Verseny, Lovas 
bál, Határjárás).

Tiszakécske, Dózsatelep u. 71. 
(székhely: Tiszakécske, Kőrösi 
u. 2.)

A Tiszakécskei Lovasegyesület 1990-ben alakult, tagsága közel 100 fő. Tagjainak 
egy része lovakkal, fogatokkal rendelkezik és munkájuk mellett amatőr 
sportolóként eredményes résztvevői területi és országos szintű fogathajtó 
versenyeknek, valamint különböző lovasbemutatók, szüreti felvonulások értékes 
színfoltjai. Az egyesület tagjainak másik fele a lovak, a lovassport szeretetével 
megáldott emberek, akik munkájukkal járulnak hozzá a rendezvények sikereihez, 
valamint az egyesület működéséhez. 
Az egyesület életében fontos események a 2005-ben Szarvason a III. Lovas 
világtalálkozón bemutatott 10 fogatból álló karusszel. 2007-ben Kunszentmárton 
várossá nyilvánításának 200. évfordulóján az egyesület 20 hintóval vett részt, a 
tiszakécskei fogatok vitték a koronázási jelvényeket és a díszvendégeket. 2009-
ben a Zánkán megrendezésre kerülő V. Nemzeti Lovas Fesztiválon a Bács-Kiskun 
megyei Bandérium tagjaként a lovasegyesület kiemelkedő módon mutatta be 
Bács-Kiskun megyét és Tiszakécskét. Ennek a munkának köszönhetően az 
egyesület meghívást kapott karusszel bemutatójával a 2009-es kecskeméti XIII. 
Kettesfogathajtó Világbajnokság záróünnepségére.

Tiszakécske város életében kiemelten fontos 
egyesület, amit Tiszakécske város 2015-ben Sport 
Díjjal tüntetett ki, ezzel elismerve tevékenységét 
és fontosságát.

Szabó Berta
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13 Tiszakécskei Vízisport Klub sport

Tiszakécske város életében a sportélet kiemelkedő 
fontossággal bír, a sportágak népszerűsítésére, a 
sportlétesítmények létrehozására, az egyesületek 
támogatására a városvezetés nagy hangsúlyt fektet, hiszen 
a sport fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. A 
sport jó hatással van a testre, a lélekre, a szellemre, a 
rendszeresen sportoló emberek pedig jobb fizikális és 
egészségügyi állapotot tudhatnak magukénak. A 
Tiszakécskei Vízisport Klub a település számára sok 
elismertséget szerez kimagasló országos 
versenyeredményeivel.

Tiszakécske, Puskin u. 15. 

A Tiszakécske VSE 2017 májusában kezdett el foglalkozni a kajak-kenu sporttal, 
Huszár Henrik edző vezetésével. Az elő toborzást követően tíz jelentkezővel 
kezdődött meg a munka, amihez az I-es Holt-Tisza adott lehetőséget. 2017-ben 
még nem versenyeztek, hiszen teljesen az alapoktól indultak az edzések, ahhoz 
pedig, hogy a fiatal sportolók elsajátítsák a technikát, egy évre volt szükség. 2018-
ban kezdtek el versenyezni azzal a tíz fiatallal, akik az elejétől részt vettek az 
edzéseken. 2019-ben a klub Tiszakécske városától kapott egy telket, amelyen 
átalakítottak egy faházat és így saját konditermükben folytathatták a munkát. 
Jelenleg 28 versenyzőt számlál, a csapat több mint háromnegyed része lány, akik 
a kenut választották sportukká. Kiemelkedő eredményt elért sportolók: Kis-Batka 
Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia, Menczel Réka, Fehér Anna, Trencsényi 
Anna, Egeresi Sára, Orosházi Jázmin, Zoboki Rita, Trencsényi Noémi, Egeresi 
Anna, Barát Petra. 2021-ben új kajak szakedzővel, Kruzsicz Rudolffal bővült a 
csapat.
2022. április 27-től már nem a Tiszakécske VSE kajak-kenu szakosztályaként, 
hanem Tiszakécskei Vízisport Klub néven versenyeznek.

A Tiszakécskei Vízisport Klub fiatal sportolói igazi 
reménységei Tiszakécske város sportéletének. 
Kitartásuk, sport iránti szeretetük, elhivatottságuk 
kiváló eredményekhez és elismerésekhez vezetett, 
amelyekre méltán lehetünk büszkék.  

Szabó Berta

14
Kécskei Fogathajtó 
Verseny

sport

A Tiszakécskei Lovasegyesület évek óta részese Tiszakécske 
város hagyományőrző eseményeinek, valamint több 
nemzeti és nemzetközi lovas megmérettetésen képviseli 
Tiszakécske városát. Kiemelkedő és nagy hagyományokkal 
bíró rendezvényük a Tiszakécskei Fogathajtó Verseny, 
amely igényes szórakozási lehetőséget és sportélményt 
biztosít a város lakói számára.

Tiszakécske, Dózsa Telep u. 
71.

A Tiszakécskei Lovasegyesület 1990-ben alakult, tagsága közel 100 fő. Tagjainak 
egy része lovakkal, fogatokkal rendelkezik és munkájuk mellett amatőr 
sportolóként eredményes résztvevői területi és országos szintű fogathajtó 
versenyeknek, valamint különböző lovasbemutatók, szüreti felvonulások értékes 
színfoltjai. Az egyesület tagjainak másik fele a lovak, a lovassport szeretetével 
megáldott emberek, akik munkájukkal járulnak hozzá a rendezvények sikereihez 
valamint az egyesület működéséhez. 
Az egyesület minden évben megrendezi a Tiszakécskei Fogathajtó Versenyt, 
amely az évtizedek alatt a térség rangos sporteseményévé nőtte ki magát. Ennek 
elismeréseként 2019-ben a Tiszakécskei Lovasegyesület nyerte el a 
Kettesfogathajtó Országos Bajnokság döntőjének rendezési jogát. A bajnokság 
sikeres kimeneteléhez az is javában hozzájárult, hogy a tiszakécskei pálya kiváló 
adottságokkal rendelkezik, valamint a szervezők alkalmassága és szakértelme 
biztosította a magas színvonalon történő megrendezést.

Tiszakécske város életében kiemelten fontos 
rendezvény a Kécskei Fogathajtó Verseny, 
amelynek mind sport, mind kulturális jelentősége 
van. Évről-évre nagyon sokan kilátogatnak erre az 
eseményre, így nagy érdeklődésre tart számot. A 
fogathajtó versenyen résztvevő lovas 
sportemberek szerte az országból és határainkon 
túlról is érkeznek. Visszajelzéseikből egyértelműen 
kiderül, hogy nagyon elégedettek a helyi 
szervezéssel, a lovaspálya adottságaival, valamint 
a Tiszakécskei Lovasegyesület tagságának 
szervező munkájával. Kiemelten fontos, hogy a 
versenyen évről-évre indulnak tiszakécskei 
fogathajtók is, akik az egyes kategóriákban 
hagyományosan jól szerepelnek, így szerezve 
hírnevet városunknak. A verseny egyik fénypontja 
a polgármesterek akadályhajtása, ahol a 
környékbeli települések vezetői mérik össze 
tudásukat.

Szabó Berta

15 Kécskei Savanyúság 
agrár- és 
élelmiszergazdaság

Molnár László István családi tradíciót visz tovább a Kécskei 
Savanyúság előállításával. A kiváló minőségű savanyúság 
érték, hisz egészségügyi előnyökkel jár a fogyasztása. 
Rengeteg vitamin és ásványi anyag található előállított 
termékeiben. A savanyúság hatással van a vércukorszintre, 
kiváló antioxidáns, tele van A és K vitaminnal és nem utolsó 
sorban nagyon finom is.

Tiszakécske, Tiszabög 0608/7 
(102.)

Az 1960-as évektől Tiszakécskén szövetkezeti integráció folytán apáról-fiúra 
szálló tradícióvá vált a savanyítás és a hozzá szükséges alapanyagok 
megteremtése. A Tisza menti klímára és talajra alapozott öntözéses 
technológiával kiváló minőségben, helyben termesztett alapanyagok lehetővé 
teszik, hogy a kezdetektől követni tudták a termékek élelmezési biztonságát, 
továbbá mindig a legjobb bel tartalmi értékkel bíró friss alapanyagokhoz jutottak. 
A hagyományt a 80-as évektől önállóan, vállalkozóként Molnár László és családja 
folytatja. Az üzemükben több mint 20 féle egyedi igényeknek megfelelő 
kiszerelésű savanyított termékkel állnak a fogyasztók rendelkezésére. A 
fejlődéshez partnerközpontúság, korrekt piaci magatartás, megbízható szállítás, 
és a kézimunkával előállított termékeik házias íz világa járult hozzá. Saját 
hűtőházukban tudják tárolni a 35 ha öntözött területen termesztett 
alapanyagokat. A kész savanyúságokat hűtőláncon keresztül juttatják el a 
vásárlókig. Termékeik között megtalálható pl.: ecetes uborka, almapaprika, 
savanyított káposzta, kovászos uborka, vegyes vágott savanyúság, savanyú 
céklasaláta, vegyes darabos savanyúság.

Tiszakécske város életében kiemelten fontos a 
Molnár család tevékenysége, amely nagyszerű 
erjesztett élelmiszereket állít elő kiváló 
minőségben. A Térségi Kertészeti és 
Élelmiszeripari Kiállítás állandó résztvevői a 
helyben megtermelt, házias íz világú 
finomságaikkal, képviselve ezzel Tiszakécske 
városát is.

Szabó Berta








































































































































































































































