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Előterjesztés 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Értékmegőrzési Bizottság 

2018. június 18-i ülésére 

 

 

Tárgy: Kecskemét Történeti Főterén a „III. Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál” 

elnevezésű rendezvény véleményezése 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelem helyi 

szabályozásáról szóló 17/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 6. 

§ (1) bekezdése értelmében a város számára gasztronómiai, kulturális, sport, társadalmi, 

turisztikai szempontból jelentős, a Kecskemét Kulturális és Konferencia Központ 

Nonprofit Kft. által szervezett rendezvények, a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, az 

Európa Jövője Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Találkozó, valamint az önkormányzat 

által támogatott rendezvények hangosító berendezései pénteken és szombaton, valamint 

a munkaszüneti napokat megelőző napon 24.00 óráig, további napokon 23.00 óráig 

üzemeltethetők. 

 

A Rendelet 13. §-a szerint a 6. § (1) bekezdésében és a 9. §-ban foglalt rendezvények esetében 

a részletes programtervben meghatározott indokok alapján, az oktatási, kulturális és 

egyházügyi feladatokat ellátó bizottság véleményének figyelembevételével a hangosító 

berendezések üzemeltetésének időtartamát a jegyző eltérően engedélyezheti. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet 2.4.15. pontja alapján az Értékmegőrzési Bizottság véleményezi a Rendelet 6. § (1) 

bekezdésében és a 9. §-ában foglalt rendezvények programtervét, az ott írt indokokat, és 

azokra figyelemmel a hangosító berendezések üzemeltetésének időtartamát. 

 

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 2018. június 1. napján kérelmet, 

annak mellékleteként méretarányos helyszínrajzot és részletes programtervet nyújtott be 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez a „III. Kecskeméti Barackpálinka és 

Borfesztivál” elnevezésű rendezvény (továbbiakban: rendezvény) zajkibocsátási 

határértékének megállapítása érdekében. 

 

A rendezvényen a következő helyszíneken a megjelölt időszakban üzemeltetnének hangosító 

berendezéseket. 



 
Kossuth téren felállításra kerülő nagyszínpadon:  

 

 2018. június 18-án (hétfő)  17.00 - 22.00 óráig,  

 2018. június 19-én (kedd)  20.00 - 22.00 óráig, 

 2018. június 20-án (szerda)  19.00 - 22.00 óráig, 

 2018. június 21-én (csütörtök)  20.00 - 22.00 óráig, 

 2018. június 22-én (péntek)  17.00 - 22.00 óráig, 

 2018. június 23-án (szombat)  16.30 - 18.30 óráig, 

 2018. június 24-én (vasárnap)  19.00 - 22.00 óráig, 

 

Kossuth téren felállításra kerülő „Születésnapi” színpadon: 

 

 2018. június 23-án (szombat)  20.00 - 22.00 óráig, 

 

Szabadság téren felállításra kerülő kisszínpadon: 

 

 2018. június 18-án (hétfő)  17.45 - 24.00 óráig,  

 2018. június 19-én (kedd)  18.00 - 24.00 óráig, 

 2018. június 20-án (szerda)  18.00 - 24.00 óráig, 

 2018. június 21-én (csütörtök)  18.00 - 24.00 óráig, 

 2018. június 22-én (péntek)  18.00 - 24.00 óráig, 

 2018. június 23-án (szombat)  11.00 - 24.00 óráig, 

 2018. június 24-én (vasárnap)  19.30 - 23.00 óráig. 

 

 

A fentiekben aláhúzott időszakok eltérnek a Rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól, 

ezért a Rendelet 13. §-a szerint a működtetni kívánt hangosító berendezések 

üzemeltetésének engedélyezéséhez be kell szerezni a bizottság véleményét. 

 

A rendezvény helyszínrajzát az 1. számú melléklet, részletes programtervét a 2. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

A rendezvény kulturális jelentőségére tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a hangosító 

berendezések fenti időszakokban történő üzemeltetésének véleményezésére és a határozat-

tervezet elfogadására. 

 

Kecskemét, 2018. június 8. 

 

 

 

                                                                                                      Hörcsök Imre 

              bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Kecskemét Megyei Jogú Város                  

                     Közgyűlése 

         Értékmegőrzési Bizottság 

 

 

 

 

Határozat-tervezet  

 

 

…….. /2018. (VI.18.) ÉmB sz. határozat 

 

Kecskemét Történeti Főterén a „III. Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál” 

elnevezésű rendezvény véleményezése 

 

A bizottság megtárgyalta Hörcsök Imre bizottsági elnök 18574-8/2018. sz. előterjesztését és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a Kecskemét Történeti Főterén megrendezésre kerülő „III. Kecskeméti 

Barackpálinka és Borfesztivál” elnevezésű rendezvény programterve alapján támogatja 

a hangosító berendezések üzemeltetésének engedélyezését a Szabadság téren felállításra 

kerülő kisszínpadon az alábbi időszakokban. 

 

 2018. június 18-án (hétfő)  17.45 - 24.00 óráig,  

 2018. június 19-én (kedd)  20.00 - 24.00 óráig, 

 2018. június 20-án (szerda)  19.30 - 24.00 óráig, 

 2018. június 21-én (csütörtök)  19.30 - 24.00 óráig. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Hörcsök Imre bizottsági elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Melléklet: 

 

1. sz. melléklet: A rendezvény helyszínrajza 

 

 



 

 

 

2. sz. melléklet: A rendezvény meghirdetett részletes programterve 

 

650 éves Kecskemét 

III. Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál 

2018. június 18-24. 

„Pusztán gyümölcsből” 

 

június 18., hétfő 

Szent Miklós templom 

16.00 Pálinkafőzők, borászok, fesztiválozók és kiállítók megáldása 

Pálinka- és borrendek ünnepélyes felvonulása a főtérre 

  

VER-BAU nagyszínpad 

17.00 "Kecskeméten megszólalt a nagyharang" – a Kecskemét Táncegyüttes műsora   

  

A fesztivált megnyitja: Dr. Homoki Tamás, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere 

„Kecskemét Város Bora” és „Bács – Kiskun Megye Bora” 2018 –ban megtisztelő címet 

viselő győztesek kihirdetése.  

A Mathiász János Borrend, valamint vendég kunsági pálinka és borrendek ceremóniája, a 

fesztivál pálinkájának és borának kihirdetése, majd ünnepi körmenet a fesztivál területén. 

20.00  SZABÓ BALÁZS BANDÁJA KONCERT   

 

Kisszínpad 

17.45 „SÍPPAL, DOBBAL, NÁDI HEGEDŰVEL” -  a Közért Gólyalábas Kompánia 

vidám, zenés fesztivál indító felvonulása és műsora  

Útvonal: Főtéri Nagyszínpadtól a vásáron keresztül a Luca szökőkút érintésével a Kis 

színpadig                

Ajánljuk magunkat, hogy kinek mit a szeme kíván, csipegesse szaporán a nadrágjának 

zsebébe s emlékképpen őrizgesse. Aki apró azért, ha már felnőtt azért.  

Kínálatunk bőséges, akad benne muzsika, világhírű mutatvány, tánc, vidámság … Ha kedvük 

támadt, jöjjenek csak bátran s kóstoljanak kettőt, hármat!  

Szeretettel várjuk, hiszen mi vagyunk a Közért! 

 

22:00-23:45 PÉTERFFY LILI & RITMO (akusztikus duó) 

 

További programok a főtéren 

a Luca-kútnál 

17.00-21.00 Ifjúság Forrása - Játékanimáció  

 „Az Ifjúság Forrása a játék: Amíg játszani tudsz, szívedben fiatal maradsz!” 

Játssz a Hírös Agóra Ifjúsági Csapatával! 

- Táblás és kártyás társasjátékok 

- Csocsó, asztalitenisz, tollas 

- Ügyességi játékok 

- Tréfás kvízjátékok nyereményekért 

- Közös örömzenélés 



Közben üzenőfal, szelfipont és utcazene - akrobatákkkal és karikaturistákkal! 

 

 

 

június 19., kedd  

 

VER-BAU nagyszínpad 

20 óra Swingslágerek  

A BOHÉM RAGTIME JAZZ BAND KONCERTJE 

  

Kisszínpad 

19:30 Yoló Duó 

Jazz-örökzöldek, funky és a legújabb pop-slágerek akusztikusan. 

 

21:45 Fangler’s Akusztik 

Akusztikus hangszerekkel fűszerezett, élőben rockos, "jó értelemben vett" pop zene. Exkluzív 

unplugged műsor csak a Barackpálinka Fesztivál vendégeinek. A zenekar tagjai: K. Fangler 

Péter, Szabó Zoltán, Verók András, Heller Péter, Tóth András 

 

23:00 LivingRoom Unplugged 

Ének, gitár és cselló. Két tehetséges fiatalember, kellemes futamok és csodálatos muzsikák. A 

népszerű LivingRoom zenekar teljesen unplugged formációjának koncertje. Pál Benjamin és 

Friderikusz Péter előadóestje. 

  

További programok a főtéren 

 

a MESE színpadon 

18.00 BOLDOG MESE - Mikropódium Családi Bábszínház interaktív előadása   

Vajon mindenki tudja-e, mi a boldogság receptje? Mennyi dal és nóta szólt már dédszüleink 

korában is a boldogságról, a szerelemről... Joli néni elmeséli, hogy, hogyan lehet 

boldogságban élni. Azért egy angyal vagy egy ördög segítségére talán szükség lehet... 

  

a Luca-kútnál 

17.00-21.00 Ifjúság Forrása - Játékanimáció  

 

 

június 20., szerdán 

VER-BAU nagyszínpad 

 

19.00  Virtual Revolution    

"Kezdetben volt a dallam. Legyen gitár, mi megszólaltatja a dallamot. Legyen dob. Legyen 

szöveg, ami tartalommal és értelemmel tölti meg. Legyen zene! 

Virtual, mert a hagyományos közegeken (koncert, nyomtatott sajtó, rádió) túl, a virtuális 

térben is terjeszkedünk. Akár a fotelből is lehetsz rajongónk. 

Revolution, mert a szintelen, szagtalan tucatzenéket félrelökve egy zenei forradalmat 

kezdeményezünk, ahol az igazi daloknak, szövegeknek és hangszereknek jut a főszerep.” 

20.00  Nova Prospect     

 21.00  Időgép                  

 

Kisszínpad 

19:30 Markó Ákos ÖDÖHHI 

Klasszikus utcazenész, aki egy szál gitáron játszik komolyzenei darabokat. 

21:45 Mon Cherries 



Egyedülálló magyarországi, női rock and roll zenekar. 

Dob: Rátkai Kitti, Basszusgitár: Tánczos Dorina, Ének, gitár: Németh Edina 

23:00 Spontán Blues Band 

További programok a főtéren 

  

a MESE színpadon 

18.00 KIRÁLYOS MESÉK  - mesék a vásári képmutogatók stílusában  
Igazi beavató színház maszkokkal, bábokkal, élő játékkal, közös énekléssel és zenével a 

Holdfű Színház előadásában 

Meséink: Mátyás királyos mesék: Egyszer volt Budán kutyavásár és A királyné igazsága és 

Móra Ferenc: A király kenyere 

         

a Luca-kútnál 

17.00-21.00 Ifjúság Forrása - Játékanimáció  

 

június 21., csütörtökön 

VER-BAU nagyszínpad 

20.00 Helló Kecskemét! – Az otthon itt van… 

KOCSIS TIBOR NAGYKONCERTJE 

Vendég: Polyák Lilla 

Kisszínpad 

 

19:30 Ficsór Barnabás 

A kecskeméti énekest eddig musical énekesként ismerhettük, most viszont új, szóló,  akusztikus 

alt pop-rock oldalát mutatja be. 

21:45 Rekamié 

A háromtagú zenekar a kalandos dalszövegekkel, a könnyed gitár riffekkel, őrölt dobbal és 

basszussal mindened megmozgatja!" 

23:00 Bálvány Utca 

A Bálvány Utca egy négy tagú kecskeméti zenekar, akik szövegcentrikus saját 

szerzeményeinket adják elő a blues, a funky, a country és egyéb stílus irányzatok elemeit 

ötvözve. Gitár: Vitai Gergely, basszer: Karlovszki Dávid, ének: Szemenyei Vivien és dobok: 

Bodor Bálint. 

 

További programok a főtéren 

  

a MESE színpadon 

18.00 KIRÁLYLÁNYOK ÉS KIRÁLYFIAK A HANGSZEREK BIRODALMÁBAN 

Leskowsky  Hangszergyűjtemény vidám, interaktív hangszerbemutatója. Aki a próbákat 

kiállja, udvari muzsikussá válik!  

  

a Luca-kútnál 

16.00-20.00 SZIVÁRVÁNY JÁTÉKTÁR 

A minden korosztály számára érdekes szabadidős elfoglaltságot ígér. Természetes anyagból 

készült, egyedi ügyességi, logikai, mozgásos, képesség- és készségfejlesztő játékok állnak 

rendelkezésére egy időben a gyerekek, fiatalok, a család és a felnőttek számára is.  

  

17.00-21.00 Ifjúság Forrása - Játékanimáció  

 

http://holdfuszinhaz.iwk.hu/kiralyos-mesek/


 

 június 22., péntek 

VER-BAU nagyszínpad 

„Nagy Kecskeméti Escuvée és Lagzi” 

17.00-19.30  Párok regisztrációja   

17.30  A színpadon esküvői és alkalmiruha bemutató Nagy Ágnes desinger munkáiból 

18.00  Brilli-Art Studio műsora 

18.45  Köszöntőt mond Szemereyné Pataki Klaudia polgármester   

19.00  Boldogító IGEN kimondása (rekord kísérlet), pezsgős koccintás, menyasszonyi csokor 

dobás, körmenet a fesztivál területén vőfély vezetésével 

 

20.00 LŐRE, LŐRE, CUDAR LŐRE – NÓTAEST 

Közreműködnek: Farkas Rozika, Szóka Júlia, Karcagi Nagy Zoltán, Fejős Jenő 

Műsorvezető: Pölös János 

Kísér: Lakatos Miklós és 7 tagú cigányzenekara 

A műsort szervezte és rendezte: Fejős Jenő  

 

Kisszínpad 

 

20.00  Lánykérés 

20.30  Indul a „Lagzi” Dj Pénzes Janival! A színpadon Kertész Kriszta és a Rapid Dance 

táncosai 

21.00 Közös nyitótánc: a társastánc világbajnokságon résztvevő magyar senior válogatott 

párosával: Kubinyi Emesével és Almási Lászlóval 

21.30 Lagzis játékok   

22.00  A 100 szeletes menyasszonyi torta az ÉdesPötty cukrászdából 

22.30 „Hamupipőke” játék 

23.00  Menyasszonytánc! A bevételt a Kecskeméti Szülészeti és Koraszülött Osztály részére 

ajánljuk fel.. 

24.00-ig modern zenei slágerek mindenkinek Dj Pénzes Janival. 

Búcsúzás: ”Haza mennek a legények” 

A program módosításának jogát fenntartjuk. 

A program szervezői: Horváth Andrea szertartásvezető és Pénzes János Dj 

 

További programok a főtéren 

  

a MESE színpadon 

18.00 VIGYÁZAT, CSALOK! – Csongrádi Béla alias Káró bűvész RODOLFÓ, a 

bűvészfejedelem emlékére összeállított interaktív bűvészműsora, majd bűvész trükkök 

tanodája 

  

a Luca-kútnál 

16.00-20.00 SZIVÁRVÁNY JÁTÉKTÁR 

17.00-21.00 Ifjúság Forrása - Játékanimáció  

 

 

 

 



 

 

június 23., szombat 

 

VER-BAU nagyszínpad 

16.30   A Mathiász János Borrend és a meghívott borrendek felvonulása zenés felvezetéssel a 

Cifra Palotától a főtéri VER-BAU nagyszínpadig. 

  

17.00  „Táncoljunk együtt a feledés ellen” -  Senior Örömtánc Ildikóval 

17.30  Borrendek köszöntése, és borrendi avatás 

18.00  Közös koccintás a Magyar Bor és Pezsgő  Napján 

 

Születésnapi színpad 

20.00 30 éves a Csík zenekar (születésnapi koncert) 

Közreműködik: Kiss Tibor (Quimby), Kecskeméti Szimfonikus Zenekar, Fitos Dezső 

Társulata, Hegedűs Zoltán 

Esőnap vasárnap! 

  

Kisszínpad 

  

19:30-20:00 Varia Sunt koncert 

 

21:45-22:30 SEHONNAI koncert 

 

23:00-00:00 BarIsOn koncert 

 

További programok a főtéren 

  

a MESE színpadon 

11.00 A KISKAKAS GYÉMÁNT FÉLKRAJCÁRJA - Báron Bábos Műhely előadása  

Hogyan szerzi vissza a gyémánt félkrajcárját a szegényasszony kakaskája a telhetetlen török 

császártól? Megtudhatjátok, ha velünk tartotok! 

 

a Luca-kútnál 

10.00-18.00 SZIVÁRVÁNY JÁTÉKTÁR 

16.00 Az ünnepet a kecskeméti ÖRÖMFESTŐK csoportjának amatőr festőművészei 

színesítik a főtéren való alkotással. A festők a Luca- szobornál lesznek megtalálhatóak, és 

bárki meglesheti a festmények készítésének folyamatát, elbeszélgethet az alkotókkal, sőt, még 

portrét is készíttethet magáról.  

Az alkotók: Almási Zsuzsanna, Bíró Ernő, Cseh Szilvia, Dunszt István és Halasi Éva.  

 A színes rendezvény a MONTÁZSMAGAZIN szervezésében zajlik. 

 

17.00-21.00 Ifjúság Forrása - Játékanimáció  

 

június 24., vasárnap  

 

VER-BAU nagyszínpad 

 

19.00  HangOverGang            

20.30  Queen Project Band    



 

 

Kisszínpad 

 

19:30 Sin Boglárka & Sipos Kíra 

 

20:30 Promise – koncert 

 

21:45 Maxisun 

 

További programok a főtéren 

  

a MESE színpadon 

11.00-18.00 TEKERGŐ- JÁTSZÓ - TÉR 

Izgalmas szerkezetek, szórakoztató feladatok kicsiknek és nagyoknak! 

A TEKERGŐTÉR egyedi tervezésű és kivitelezésű játékok gyűjteménye. Olyan játszótér ahol 

a gyerekek és játékos kedvű szüleik egyaránt jól szórakozhatnak és próbára tehetik 

ügyességüket. Ezen a játszótéren lehet tekerni - forgatni - húzni - tolni - billenteni - fújni - és 

főleg gurítani. A szabályok minden esetben egyértelműek, a sikerélmény és a jó hangulat 

garantált.  

      

18 órakor: HORGÁSZNI TILOS! - a Tintaló Társulat utcaszínházi előadása 

Volt egyszer egy ember, aki szeretne kicsit horgászni. Ehhez egy olyan helyet választ, ahol egy 

elhagyott világítótornyon kívül más nincs is. Csak egy tábla, amin ez áll: HORGÁSZNI 

TILOS! De balszerencséjére egy szellem is lakik a toronyban…. 

 


