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- minden egyéb dokumentum, amely a kiindulási és az érkezési országok
előírásai szerint szükséges.

Az Egyesült Királyságba akkor utazhat segítőkutya, ha
- mikrochippel van ellátva,
- rendelkezik különleges (állatorvos által kiadott) útlevéllel vagy harmadik

országbeli orvos által kiállított igazolással, amely tartalmazza különösen az
állat színét, fajtáját, nemét és a mikrochip vagy tetoválás számát,

- rendelkezik oltási könyvvel és veszettség ellen beoltásra került.
A segítőkutya szállítása díjmentes az Európai Unión belül, illetve az unió

országaiból az unión kívüli országokba induló járatainkon. Egy járaton csak
egy kutya utazhat és nem foglalhat el ülőhelyet.

További információk: https://wizzair.com/hu-hu/informaciok-es-szolgaltata-
sok/utazasi-informaciok/kulonleges-segitseg

Ádám Judit

Társas barangoló

Meglepetések délen

Beszámoló a VGYHE Turista Szakosztályának 2019. szeptember 6-8.
között lezajlott kirándulásáról

42 turista indult autóbusszal az MVGYOSZ székháza elől 3 napos ország-
járásra. Idegenvezetőnk a művelt, szakmailag és emberileg kiváló Csillag
Péter volt. Utunk először Bács-Kiskun megye székhelyére, Kecskemétre
vezetett. A város tágas terekkel, sok-sok virággal és szép épületekkel fogad-
ja a látogatókat. Legközismertebb épülete a Cifrapalota és a szintén sze-
cessziós stílusban épült Városháza, melyet Lechner Ödön és Pártos Gyula
alkotott (1893-1896). A szecesszió szakított a régi stílusokkal, újat, játéko-
sabbat akart. Lechner és kortársai létrehozták a magyar szecessziós stílust,
amely sok népművészeti elemet használt, díszítésben gyakran a gyönyörű
Zsolnay-kerámiát.

A Barátok temploma előtt állva kellemes harangjáték ütötte meg a fülünket:
„Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját”. Nekünk meglepetés volt a
Városháza főhomlokzatáról óránként felhangzó zene. A templom oldalán
megnézhettük, megtapogathattuk a Purgatórium című domborművet. Azt
ábrázolta, mikor a pokol tüzében égő lelkekért lenyúl az angyal, miután átes-
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tek a tisztítótűzön. A város híres szülötteinek: Katona Józsefnek, Kodály
Zoltánnak több közintézmény, köztér és szobor őrzi emlékét.

Következő állomásunk a méneséről híres Mezőhegyes volt. Századok óta
folyik itt lótenyésztés. Második József és Ferenc József is meglátogatta a
telepet, hiszen innen kerültek ki a hadsereg számára fontos katonalovak. A
kiegyezés után magyar kézbe került ménesbirtok megszervezőjéről, Kozma
Ferencről kapta nevét az iskola, melynek igazgatója vezetett bennünket a
telepen. Az istállóban rekeszekben álltak a szép, barátságos lovak. Fekete
nóniusz, melynek ősét Napóleon méneséből zsákmányolták elődeink.  A vid-
rán sárga a tisztek lova volt. Tartanak még angol félvéreket, összesen 420
lovat. A park egy különleges platánfája alatt készítettünk csoportképet.

Innen Battonyára vezetett utunk, ahol több meglepetésben volt részünk.
Megtudtuk, hogy itt született idegenvezetőnk nagyapja, Molnár-C. Pál, a
híres festő. A művész munkásságának fénykora az 1930-40-es évekre esett.
Péter sokat mesélt nagyapjáról és elvitt bennünket a Molnár-C. Pál
Emlékházba, ahol megnézhettük a mester festményeit. Édességgel és
műsorral is kedveskedtek. Battonyai és a Szerbiához tartozó Pécskáról jött
gyerekek adtak elő jeleneteket Molnár-C. Pál gyerekkori élményeiből, korhű
ruhákban. Nagyon elcsodálkoztunk a település méreteihez képest nagy és
díszes templomon, a „falusi katedrálison”. A főoltár és még több festmény
vezetőnk nagyapjának tehetségét dicséri. Újabb kellemes meglepetés ért
bennünket, mert egy kis orgonakoncertet is kaptunk ajándékba. Átszellemül-
ten érkeztünk Makóra, hogy elfoglaljuk 2 ágyas szobáinkat a Pulitzer János
Kollégiumban. Akinek kedve volt, elment az érdekes hagymafesztiválra.

Másnap Tompánál szerencsésen átjutottunk a szerb határon, és hamaro-
san megérkeztünk Szabadkára, a Vajdaság központjába. A mezőváros akkor
indult rohamos fejlődésnek, mikor 1869-ben megépült a Szeged-Fiume vas-
útvonal. Lehetett már a jó földben termelt gabonát szállítani a tengerig is. A
viruló városban Budapest után másodikként indult meg a villamos közleke-
dés. A büszke városatyák gyönyörű városházát építettek. Előtte látható egy
különleges, kékszínű, többmedencés, Zsolnay-kerámiából készült szökőkút.
Az impozáns épületbe lépve megdöbbentett a gazdagon díszített fal, meny-
nyezet és bútorok látványa. A lépcsőház zöld Zsolnay-kerámiával van bur-
kolva, felső részén tenyérnyi, ezüstszínű korongokban az egyes mestersé-
geket ábrázoló kis domborművek láthatók. Leginkább a Díszterem hatalmas
mérete és gyönyörű látványa nyűgözött le. Nagy, színes üvegablakokban a
magyar történelem nagy alakjait láthattuk. Széchenyi és Deák képe is ott
díszlett, a történelem viharai nem bántották.
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Kellemes meglepetés volt a zsinagóga meglátogatása. Az épület keleties
vonása mellett a magyar szecesszió erős hatása érvényesül. Az épület kívül-
belül nagyon szép. A magyar kormány is részt vett a 2018-ban történt felújí-
tásában. Délután a szabadkai piacon vásárolgattunk és fedél alól nézhettük,
hogy esik az eső.

Harmadik nap Makó nevezetességeit kerestük fel. A várost 1686-ban az
országot elhagyni kénytelen törökök bosszúból teljesen elpusztították. De az
élet hamarosan újra indult, a város fejlődött, főleg a monarchia idején, mint
Csanád megye székhelye. Sajnos Csanád megye megszűnt, a volt székhely
csak az 1970-1980-as évektől kezdett újra éledni. Néhány érdekességet sze-
retnék csak kiragadni, melyek Makóra jellemzőek: városháza, főtér, régi
posta, a hegedűs Fátyol Misi szobra és természetesen a híres Hagymaház,
amely Makovecz Imre egyedi, zseniális stílusában készült. Az üvegtornyok-
ban lévő kisebb tornyok szimbolizálják a hagyma belsejét és rétegeit. Szintén
organikus stílusban készült a makói Hagymatikum Gyógyfürdő.  A hagyma
alakú kupolával az épület érdekes, szép, szinte játékos.

Szeged volt utolsó állomásunk. Sétáltunk a patinás Kárász utcán, beültünk
a híres Virág cukrászdába, ahol egykor Ady is megfordult. Megcsodáltuk a
Dóm téren az 1879-es árvíz után épült Fogadalmi templomot, s az őt övező
árkádok alatt a magyar tudomány, művészet nagy alakjait ábrázoló dombor-
műveket. Hazaindulás előtt ehettünk halászlét a Tisza parton, vagy fagyiz-
hattunk a történelmi városrészben.

A kirándulás kellemességével emelkedik ki a sok, szép, emlékezetes
országjárásunk közül. Változatos volt a program, sok új információhoz jutot-
tunk, nem volt fárasztó a napi útvonal. Nagyon jól vezetett és magyarázott
Csillag Péter idegenvezetőnk. Még az időjárás is igazodott hozzánk.
Köszönjük Hirth Ignác szakosztályvezetőnek és az anyagi hátteret biztosító
alapítványnak.

A Turista Szakosztály nevében: Balázs Éva

Meghívók, közlemények, hirdetések
Az MVGYOSZ sajtótermékeinek előfizetési díja 2020-ban

Az MVGYOSZ elnöksége 2019. október 4-én tartott ülésén döntött arról,
hogy a szövetség sajtótermékeinek ára 2020-ban változatlan marad. Ennek
értelmében tehát:


