
Pályázó neve Tiszakécskei Lovasegyesület 

Projekt címe A Tiszakécskei Lovasegyesület 2021. évi főbb rendezvényei 

Szerződés száma TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02046 

 

Kécskei Szüret 2021. 

Szakmai beszámoló 

 

 A Kécskei Szüret rendezvényünk tavalyi évben a pandémia miatt szintén elmaradt, így nagy 

érdeklődés övezte az idei rendezvényt.  

 Rendezvényünket 2021. szeptember 11. napján tartottuk meg. 

 A meglévő rendezvénysátor mellé egy másik is került, amelyben a vendéglátás pultrendszere 

kapott helyett. Mindkét sátrat gazdag díszítést kapott. A rendezvényhez a Városgondnokság, 

az Arany János Művelődési Központ, a Sportegyesület, a Szakiskola gyakorlatosai, valamint 

természetesen a Tiszakécskei Polgárőrség nyújtott segítséget. A vendéglátó sátorban a 

Kecskeméti Csárda kitelepülése biztosította a vendégek számára az ételt és italt, a 

felvonuláson az Országos Mentőszolgálat esetkocsija, a bálon pedig gyalogőrje volt jelen. 

Minden bejelentést megtettünk a rendezvénnyel kapcsolatban. 

 A felvonulásra való gyülekezés reggel 10 órakor vette kezdetét a lovaspályán, a vendégek, 

lovasok, fogatosok korai ebédjüket fogyaszthatták el a vendéglátó sátorban. Az új mobil 

hangtechnikával felszerelt fogatról a nóták mellett a kikérések is elhangoztak, a fogatok így 

immár utasaikkal együtt menetbe sorakoztak. A felvonulás 12:30-kor vette kezdetét, elöl a 

polgárőrség felvezető autójával a csikósok, lovasok vonultak, utánuk a díszvendégekkel a 

hintók, középen a zenekocsi, majd a fogatok és a sokszemélyes pados kocsik haladtak, a sor 

végét a mentő esetkocsi zárta. A megállókban Bagi Gábor tanár úr, mint kisbíró tétette közhírré 

a felvonulást, és a Lovasegyesület tagjai, valamint a szakiskola felszolgáló tanulói kínálták 

körbe az egybegyűlteket frissítővel, aprósüteménnyel, borral, szódával. A hétvezér útját 

követően az ókécskei Templom téren a Szépkorúak kórusa várta az egybegyűlteket, a 

Rózsabarack téren a Kis-Tisza Néptáncegyüttes ropta a néptáncot, a Sportligetnél pedig a 

Tubarózsa Citerazenekar lépett fel. A néptáncegyüttes 30 tagja fogatokon kísérte a menetet, 

így több helyen (a közönség örömére) megismételték a népi táncolást. Óbögön a sportpályán 

zsíroskenyérrel, kávéval és harmonikás zenekarral várták a helyiek a vonulókat. A felvonulás 

menetrend szerinti időben ért a Sparhoz, ahonnan a Lakiteleki Tűzoltózenekar felvezető 

menetelésével értek a városközpontba. A legnagyobb érdeklődés ezen a helyszínen 

összpontosult, a Fejedelmi Pékség kitelepülésével és a nézők megvendégelésével, a 

néptáncosok előadásával, valamint a kibővült létszámú tűzoltózenekar fellépésével. A szüreti 

felvonulás jó időjárással, pozitív visszajelzésekkel, incidens és baleset nélkül zajlott le. 

 A rendezvény második felvonása a fogatok visszatérését követően kezdődött, ekkor már 

Bakos Bandi és zenekara hangolt az esti bálra, és a Kecskeméti Csárda is frissen sült fogásokkal 

várta az érdeklődőket. A forgatag 20:00 órára kezdett tömeggé változni, remek hangulatban 

mulattak, táncoltak az emberek. 21:00 órakor érkezett a sokak által várt Varga Viktor, aki 



igazán színvonalas, változatos fellépést adott, a közönséggel közvetlen volt, még legalább egy 

órát maradt fellépés után is, hogy a vendégekkel beszélgessen, szelfizhessen. A szüreti bál 

02:00 órakor zárult (néhány ráadás számot követően). 

 A rendezvényt természetesen hetekkel előre plakátokkal és online felületeken hirdettük, 

valamint a város főterén óriás molinó is hirdette az eseményt. A Kécskei Szüretről több 

sajtóorgánum is említést tett felületein (Kécskei Krónika, Lakitelek Cafe, Baon, Petőfi népe). 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 


