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 Soron következő rendezvényünk a Tiszakécskei Lovasegyesület új épületének ünnepélyes átadója 

volt, 2021. május 22-én. Az előkészületek szerint a TOP CLLD pályázat keretében megépült 

közösségi épület belső terét otthonosabbra varázsolták a Lovasegyesület tagjai, az évek során 

felhalmozott eszközöket, dokumentumokat az épület helyiségeiben (raktár, konyha), valamint az 

épület mellé elhelyezett raktár-konténerben helyezték el. Az Arany János Művelődési központ és 

Könyvtár által felajánlott paravánokon valósult meg az elmúlt harminc évből válogatott képgaléria, 

valamint a paravánok között elhelyezett tárgyi emlékek kiállítása. Az épülettel egybeépített sátor 

oldalfalain (már amelyik nem került felnyitásra) az elmúlt évek plakátjai, újságcikkjei kerültek 

kifüggesztésre. Az önkormányzat városgondnoksága több kültéri paddal is hozzájárult a 

rendezvényhez. 

 Sajnos az időjárás nem kedvezett a kültéri megnyitónak, így az eredetileg a főbejárat előtt kezdődő 

átadók követő tárlat hamarabb megnyitotta kapuit a vendégek előtt, a ceremóniára érkező 

meghívottak így az épületen belül nyithatták meg a rendezvényt. Az ünnepélyes átadót Siklósiné 

Balla Erzsébet tanárnő nyitotta, aki A Lovasok Imáját szavalta el. Ezt követően Tóth János, 

Tiszakécske város polgármestere, Kovács Ernő, Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal 

kormánymegbízottja, Lázár Vilmos, a Magyar Lovasszövetség elnöke, dr. Mák Kornél, Bács-Kiskun 

megyei közgyűlés alelnöke, valamint Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét mjv. alpolgármestere 

mondott ünnepi beszédet. Az új épületet Bobek Tamás atya, a Szentháromság Római Katolikus 

Templom plébánosa és Máté Csaba Sándor, a Tiszakécskei Református Egyházközség lelkipásztora 

áldották meg. A köszöntők után a szalagátvágás ünnepélyes pillanataival ért véget megnyitó. 

 A vendégek ezt követően megtekinthették a jubileumi tárlatot, majd hamarosan fogadáson vehettek 

részt a rendezvénysátorban, ahol a 9+4 fogásos ételkínálatot a Fazekas Vendéglő csapata kínálta fel. 

A rendezvénysátorban, figyelembe véve az egészségügyi helyzetet, ügyeltünk a távolságtartás 

szabályaira, a maszkhasználatra, valamint elegáns (és környezettudatos) üveges üdítők helyett 

ismét egyszerhasználatos kiszerelésekben kínáltunk frissítőket a vendégeknek. A megnyitó alatt az 

eső is alábbhagyott, így a nyitott sátorba kellemes friss (de nem hideg) levegő áramlott a fogadás 

alatt. 

 A pozitív visszajelzések a rendezvény zárásáig érkeztek, így a kiállítás elemeinek nagy része a 

következő rendezvényen is látogatható lesz a közönség számára. A rendezvényről több 

sajtóorgánum is említést tett felületein (Tiszakécske.hu, Kécskei Krónika, Lakitelek Cafe, Baon, 

Bácshír). 

https://www.baon.hu/vezeto-hirek/ket-beruhazast-is-atadtak-szombaton-tiszakecsken-3901723/ 

http://lcafe.hu/mfooldal-galeria/3564- 

https://bacshir.hu/2021/05/27/kozossegi-epuletet-adtak-at-a-tiszakecskei-lovaspalyan/ 

https://www.baon.hu/vezeto-hirek/ket-beruhazast-is-atadtak-szombaton-tiszakecsken-3901723/
http://lcafe.hu/mfooldal-galeria/3564-
https://bacshir.hu/2021/05/27/kozossegi-epuletet-adtak-at-a-tiszakecskei-lovaspalyan/


 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


