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MAGYAR JAGUAR CLUB  
   

2022. ÉVI NAGYTALÁLKOZÓJA 
 

 
 

Szállás: Granada Konferencia, Wellness és Sport Hotel 
H-6000 Kecskemét, Harmónia u. 23 
 www.granadahotel.hu 
Elérhetőségek 
Szervezés, programinformáció: Kiss István  …. 30/6480708 
Műszaki probléma esetén:         Máthé Zoltán  20/5485686 
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Program 
Szept. 16. péntek 

 
15 órától érkezés:Granada Hotel - H6000 Kecskemét,Harmónia u.23  
pihenés, wellness 
19:00-tól közös vacsora 

 
Szept. 17. szombat 

 
9:30: parkolás a Alföldi parkolóban ( volt Domus , jelenleg UNIVER) 
I Etap - Kecskemét  
séta a Címerdombhoz 
10:15 látogatás a Cifra palotában  
szabadprogram: a programfüzetben ajánlott látnivalók megtekintése 
13:00 svédasztalos ebéd a Három Gúnár Rendezvényház emeleti, Konferencia  
termében Festő u. 1 szám 
II Etap – Pálosszentkút kegyhely 
14:00 indulás Pálosszentkútra - a Pálos kegyhely megtekintése 
III Etap – Fülöpjakab keleti autó gyűjtemény 
16:00 indulás Fülöpjakabra - látogatás a keleti blokk autógyártását bemutató 
magán gyűjteménybe 
17:30 vissza a szállodába 
19:00 vacsora, majd zenés-táncos mulatság 

Szept. 18. Vasárnap  
 
09:45  indulás a Kecskeméti Arborétumba  
Mária-kápolna megtekintése, kilátó. 
11:30 érkezés a Varga Tanyára (vargatanya.hu, 6041 Kerekegyháza Kunpuszta 
150.) 
Pusztaprogram :csikósbemutató, kettesfogat, öszvérfogat, csikósok játékos 
vetélkedője, pusztaötös. 
Menü ebéd: bográcsgulyás, rántott csirkecombfilé, flekken rablóhús, rántott 
hagymakarika, vegyes köret, tanyasaláta, tejespite barackízzel, , kávé 
14 órától: búcsúzás, hazaindulás   
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Szombat 1- Etap  Kecskemét 
Granada Hotel-> Alföldi parkoló 

 

 

!!!  A Dobó Krt.-ról  50 m után forduljon balra a parkolóba – nincs záróvonal !!!  
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KECSKEMÉT 

 

 
 

Parkolóból - közös séta a központban található Címerdomb-hoz ( 500 M) 
  
 
Innen látható a Városháza , Szent Miklós templom; Nagytemplom ; 
séta tovább a Cifra Palotához 300 m 
 
10h 15’Megtekintjük a kiállításokat  
 NAGYURAK ÉS VEZÉREK – HÍRES AVAR LELETEK A KISKUNSÁGBÓL 

 KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 

 XI. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ 

 BOB DYLAN FESTMÉNYEI  

Ezt követően szabad program ebédig,  a következő oldalon taláható 
helyszínek fakultativ látogatása.  

Ebéd  13 h - Három Gúnár Rendezvényház emeleti, Konferencia  termében 
Festő u. 1 szám 
Megközelítés Címerdomb-tól elsétálni a Városháza előtt,  parkolón keresztül 
tovább előre , baloldalt elhagyjuk a Katona József szinházat ,  

első kisutca jobbra , közepe táján van a rendezvényház  (350m)  
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Fakultativ program lehetőségek  

- Városháza – a magyar szecessziós építészet  gyöngyszeme 
felújítás alatt , nem látogatható – egész óránként harangjáték, 
12 h-kor hosszabb – Kodály művek 
 

- Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely Gáspár András u.11, 
nem csak gyerekeknek ! parkolótól 250 m – körforgalmon túl a 
tömbház mögött  
 

 

- Malom központ – shopping pláza – parkoló és címerdomb között 
félúton – balra 50 m  
 

- Leszkowszki hangszergyüjtemény : Az ország egyetlen látogatható 
hangszergyűjteménye, Rákóczi út 15. 600 m a Címerdombtól, 400 
m a Cifrapalotától  

 

- Bozsó Gyüjtemény  - Bozsó János festó, műgyüjtő gyüjteménye, 
Hanga Óragyüjtemény , Andy Warhol időszakos kiállítás – a 
Cifrapalotátol 600 m, Rákoczi úton elindulni, 50 m után jobbra Klapka 
utcában a 34 szám.  

 

- Magyar Fotográfiai Múzeum- Az ország egyetlen fotómúzeuma.(volt 
Zsinagoga) Több mint egymillió darabból álló gyűjtemény.  Nyítva 12 
h-tól,  Katona József tér 12, színház mögött , Címerdombtól 300 m 

 

- Tudomány és Művészetek Háza –egykori Zsinagóga – szép épület 
,Michelangelo szobor másolatok kiállítás – Cifrapalotával szemben a 
Rákóczi út másik oldalán. 
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2-Etap  Kecskemét   Pálosszentkút  kegyhely  

 

 

 

 

Alföldi parkoló – kihajtás balra Dobó krt-ra  

300 m után körforgalom -1 kijárat jobbra a Batthány út 

500 m után a forgalom irányító lámpánál balra fordulunk és kijutunk az  5-ós 
főutra , (4 négysávos úton lassaban fogunk menni azért hogy összeáljon a 
lámpánál megszakított menet oszlop )  

34 km haladunk az 5-ös uton  Kiskunfélegyháza , Szeged irányába   ( áthaladva 
Kiskunfélegyházán )  

a 121 km tábla után az első kereszteződésnél letérünk jobbra  

Petőfiszállás – Szentkút , Kiskunmajsa – irányába  

5 km haladunk követve a  Szentkút      táblákat (áthaladunk Petőfiszálláson )  

Rövid történet : 

 A Pálos Rend az egyetlen magyar alapítású és máig létező férfi szerzetesrend. 
Tagjai a katolikus egyházon belül, szerzetesi közösségükben 
Istennek szentelt életre és embertársaik szolgálatára kötelezik el magukat. 
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Szentkút eredete 

Az egyhangú életet élő csendes, zárkózott pásztorok közös kincsként őrizték Ferencszállása 
borzalmakkal teli végnapjának emlékét. Emlékeik középpontjában az a kis forrás állott, mely a 
hajdani templomuk előtt csörgedezett víg csacsogással. A hagyomány szerint ebbe a forrásba 
rejtették el a török hadak elől Ferencszállása lakói a legméltóságosabb Oltáriszentséget. Ehhez a 
forráshoz, mint egy templomhoz el-eljártak imádkozgatni. A török hódoltság megszűnte után 
ismét benépesedett az elhagyott vidék. I. Lipót hadai 1686-ban Budát, Pécset, és ezzel egyidejűleg 
Kecskemétet és Szegedet i visszafoglalták a töröktől. A háborús időkben nem gondolt senki sem 
az elpusztult kun falvak újranépesítésére és a teljesen magyarrá lett kunok megsegítésére. Sőt, 
elkobozták kiváltságaikat és a jászkun területeket örök áron 500 ezer forintért a német 
lovagrendnek engedték át. A Kunság mindezt méltatlankodva tűrte, míg a nagy Mária Terézia 
királynő kívánságára az 1741-i országgyűlés kapitányságokba tömörítette őket. Így a lakosság 
lassanként visszatelepedhetett. 

Ugyancsak Mária Terézia engedte meg, hogy a kunok megválthassák magukat, és ezzel 
visszaszerezzék régi szabadságukat. A nép pedig boldogan rendezkedett be ősei földjén, amellyel 
lélekben eddig is egy volt száműzetése alatt. Az elpusztult községet nem építették újjá, hanem 
elszórt tanyákon kezdték meg új életüket. Nagy tisztelettel vették körül őseik templomának 
mohosodó romjait, amelyek szomorú emlékeztetőként maradtak meg a hajdani gazdag, fejlődő 
Ferencszállása községből. A forrás pedig, amelynek szűk nyílása szolgált egykor menedékül az 
Úr testének, változatlan frissességgel csobogott tovább. 

Ekkor történt, hogy a Boldogságos Szűz kiváló módon mutatta ki szeretetét a környék lakói iránt. 
Így mondja el a legenda: 

1791-et írtak akkor. Egyik pásztor, amint nyugat felé haladva Majsa irányában nyáját legeltette, 
egyszer csak éjfél tájban egy eddig előtte teljesen ismeretlen forrásra bukkant, amelyből egyre 
erősbödő fény tört elő, majd a Boldogságos Szűz Mária áldást osztó alakja bontakozott ki és 
mennyei hangok hallatszottak. A pásztor e csodás látomást azonnal elbeszélte pásztor társainak. 
Majd a hír gyorsan elterjedt a környék közeli és távoli lakosai között. Sűrű rajokban indultak meg 
a környék lakói a forrás felé, amelyet szent énekeket zengve és imádkozva térdeltek körül. 
Korsóikat, edényeiket megmerítették a forrás vizében és elvitték otthonmaradt betegeiknek. 
Egymás után több csodás gyógyulás híre kelt szárnyra, úgyhogy a nép szinte szakadatlanul 
hullámzó csoportokban, egyre távolabbi vidékről kereste fel a forrást, vagy mint akkoriban 
nevezték, a Boldogasszony ferencszállási erecskéjét. 

Ez időből maradt ránk a következő csodás elbeszélés is: 

Egy béna koldus érkezett böjtölve és imádkozva Szentkútra s midőn rózsafüzérjének áhítatos 
imádkozása közben fel-felfohászkodva a mindenkor segítő szent Szűzhöz, lábait a forrás vizében 
megmosta, bénasága azonnal megszűnt s mankójának segítsége nélkül is tudott járni. Hangosan 
magasztalta Istent és a Boldog- asszony irgalmas szeretetét s mankóját beleszúrta a laza talajba a 
kút mellett, amely ott kihajtott és az ún. mankófává terebélyesedett, ágakat és dús levélzetet hajtva 
több évtizeden át a zarándokok csodálatának a tárgya volt. Miután kiszáradt, a hívek önző 
buzgóságból apró darabokra vagdosva széthordták s e kis szilánkok nem egy kunsági családnak 
féltve őrzött kincsei. E csodás esemény emlékére készítették a ma is használatban lévő lábmosó 
medencét. 

A zarándoklások azonban mindezek ellenére sem szűntek meg. Erre a városi tanács gyökeres 
intézkedésre határozta el magát: elrendelte a forrás betömését. A parancs végrehajtására nem volt 
rábírható senki, még azok sem, akik közvetve alárendeltjei voltak a tanácsnak, s így állásuk forgott 



8 
 

kockán. Végre egy tanyai ember afeletti haragjában, hogy a zarándokok a forrás közelében húzódó 
földjén némi kárt tettek, betömette a forrást. De hiába! A víz megsokszorozódva és fokozottabb 
erővel tört fel, körülmosta a belégyömöszölt anyagot s mintegy két méter nyílást vájt magának. 
Aki hallotta, égi intésnek vette az eseményt. 

Áldozatkész lelkek faráccsal bekerítették a most már kúttá nagyobbodó forrást és a víz 
kivezetésére a serény kezek favályút is ácsoltak, a kút fölé pedig kis szobrocskákkal díszített 
védőtetőt emeltek. Ez időtől kezdve még több és távolabbi helyekről érkeztek népesebbnél 
népesebb zarándokcsoportok. Egyre több és több ima, ének került forgalomba a napokon és 
éjszakákon át ájtatoskodó tömeg körében s ezek már mind a „Szentkúti Szűzanyához” szóltak. 
Hiába állták el a pandúrok az utakat, a nép a földeken keresztül közelítette meg a szent kutat. 
Különösen Pünkösdkor és Mária-ünnepeken hatalmas tömegekben jött össze a megye lakossága. 

Közben elhatározták, hogy a romok helyén Új templomot építenek. Az elhatározást tett követte. 
1873-ban már kápolna-építő bizottság is alakult, amelynek főmozgatója egy földesgazda, a lelkes 
Mallár Pál volt. 1875-ben meg Is kezdődött az építkezés Móczár István ács és kőművesmester 
irányításával. Az építkezéshez a régi templom használható köveit is beépítették. Ezekből került 
ki a kőkereszt is, amely a mai főoltár mögött található. Az alapok kiásásakor mintegy két kocsira 
való emberi csontot találtak, melyek feltehetően a régi templom körüli temetőből származtak. 
Ezeket a templom előtti kőkereszt tövében hantolták el. A templom építéséhez szükséges téglákat 
Darányi Sándor és Csányi István adták. 

1884-ben új építményekkel szépült Szentkút. Csányi Lajos és felesége, Tóth Franciska a templom 
és a Szentkút közé keresztúti állomásokat építettek, amelyekre a stációképeket és a vasajtókat 
Kiss Károly és neje, Fazekas Szűcs Anna adományozta. Mivel ezeket az idő már nagyon 
megviselte, sokakat foglalkoztatott a gondolat, hogy szebb, ízlésesebb módon építsék újjá, ami 
meg is valósul 1957-ben, ahogy az mai is látható az árkádsorok alatt. Majd 1979-ben árkádok 
végén Szentkereszt-kápolna készül, Rácz Gábor művész alkotása. 

Végre a ferencszállási puszta felosztásának évében, 1885-ben, Szabó Ferenc félegyházi 
apátplébános meg engedte, hogy a hívek zászlókkal, búcsús kereszttel vonulhatnak Szentkútra. 
Engedélye osztatlan örömmel töltötte el Kunság Mária-tisztelő híveinek tömegét. A kis kegyhely 
egyre szebbé, csinosabbá lett. 1888-ban Kiskunfélegyháza város átvette a Szentkút feletti 
kegyuraságot. A város a kegyhelyet megnagyobbította és befásította. Hazánk ezeréves 
fennállásának emlékére 1896-ban a templom előtt kissé oldalt, K. Szabó Imréné, Kiss Márta Szép 
csúcsíves kis kápolnát emeltetett a skapulárés Szűzanya tiszteletére. 

  



9 
 

3- Etap  Pálosszentkút  kegyhely  Fülöpjakab 349 szám  

 

Elhagyva Fülöpjakab helység táblát  1,25 km után balra befordulni a 
349 szám-nál a földútra. 

 

 

Keleti blokk autó gyüjtemény megtekintése  
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Visszatérés Granada Hotel 
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Szept. 18. vasárnap 

 
09:45  indulás a Kecskeméti Arborétumba  
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Mária-kápolna 
 
 

 

 

 

 

A Mária-kápolna, más néven Sarlós Boldogasszony-kápolna középkori maradványokon 
1718-ban újjáépített műemlék épület. Titulusa Mária látogatása Erzsébetnél. Oromzatos 
homlokzata, fa huszártornya, félköríves záródású kapukerete teszik a kápolnát egyedi 
jellegű épületté. 

Magyar Szentek Szoborsétány 
 

 

A szobrokat Kisfaludy Stróbl Zsigmond alkotta 1912-ben. 
Az Árpád-házi szentek sorát ( Szent István, Szent Imre, Szent László, Szent 

Erzsébet, Szent Margit) kiegészíti még Szent Miklós püspök, Kecskemét város 
védőszentjének szobra. 

A szobrok eredetileg Jánszky Béla és Szivessy Tibor építészek által tervezett, 
Kecskeméten a Kossuth téren álló szecessziós katolikus bérház oromzatán 

álltak. A bérház lebontása után, 1960-ban a szobrokat a Béke-fasori 
temetőben helyezték el. Ezen a helyen a szobrok gondozására és 

restaurálására nem jutott figyelem. 
A Kecskeméti Rk. Főplébánia ezeréves államiságunk emlékére a szobrokat a 
Mária-kápolnához, vagy más néven Engesztelő kápolnához vezető út mentén 

állította fel 
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Indulás Varga Tanya (6041 Kerekegyháza Kunpuszta 150) 

 

Pusztaprogram :csikósbemutató, kettesfogat, öszvérfogat, csikósok játékos 
vetélkedője, pusztaötös 

EBÉD 
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Érzékeny búcsú – indulás haza 

 

 

Köszönjük hogy megtiszteltettek jelenlétetekkel. 

Kiss és Máthé család 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


