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2016. augusztus 19-28. 
 

 
bemutatja 

2016. augusztus 20. 
Szent István egy ország születése 

történelmi rockopera 
Egyházi Géza, Puskás Péter, Fonyó Barbara 

 
 

Tűzijáték 



2 

 

 

További programjaink 

 

bemutatja 

Vastag Tamás és a Sunny Dance Band 
2016. augusztus 21. vasárnap 

 

 
 
 
 

 
bemutatja 

Gájer Bálint 
2016. augusztus 23. kedd 
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Ocho Macho 
2016. augusztus 25. csütörtök 

 

 
 

 
 

Kovács Kati élő koncert 
2016. augusztus 26. péntek 

 
 
 

 
bemutatja 

2016. augusztus 27. szombat 
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Programtervezet 

Nagyszínpad esti főműsor 

A programok 20.30-kor kezdődnek 

 

augusztus 19. Bánk bán keresztmetszet 

  Kecskeméti Filharmonikusok Medveczky Ádám vezényletével 

augusztus 20. 

 

bemutatja: Szent István - egy ország 
születése történelmi rockopera, tűzijáték 

 augusztus 21. 

 

bemutatja: 

Vastag Tamás és a Sunny Dance Band 

augusztus 22. Prímáspárbaj, 

A Kiskunsági csárdák zenekarainak bemutatkozása neves nótaénekesekkel 

augusztus 23. 

 

bemutatja: 

Gájer Bálint 

augusztus 24. Kecskeméti Fiatal Tehetségek estje 

augusztus 25. Hírös Játszó Tér extrém sportnap, Ocho Macho 

augusztus 26. Kovács Kati 

augusztus 27. 
 

Hírös Lovas Fesztivál 

(Rudolf huszár laktanya) 

augusztus 27. 
 

bemutatja: Geszti Péter - Létvágy 

augusztus 28. helyi fellépők 

A Kis színpad programjai minden nap 22.00-24.00 óráig: Edu-Show, Caravan, DJ Pénzes, DJ Horváth, 
Giovi Family, Brilli-Art Stúdió, Keskeny Márk stb.
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JELENTKEZÉSI LAP 

 
2016. augusztus 19 – 28-ig. helyszín: Kecskemét,Fıtér  

 

 

Amennyiben szeretne részt venni kiállítóként a 2016-os Hírös Hét Fesztiválon, Kecskemét 
Főterén, kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot küldje vissza e-mailen legkésőbb 2016. 
augusztus 15-ig. E-mail:  kiallitok@hiroshetfesztival.hu, Tel.: +36305928482 
 
 
Cégnév: .................................................................... Cím: ……………………………..... 

Levelezési cím: …………………………………..  Adószám: ………………………. .. 

Telefon: ………………………………………….. E-mail: …………………………… 

Fax: ………………………………………………. Áramigény (Amperban) ………… 

Kapcsolattartó (név, telefonszám): …………………………………………………………... 

Árusított termékek: ………………………………………………………………………….. 

Behajtási engedélyhez:  

1. autó rendszáma: 

2. típusa: 

3. üzembentartó neve:  

Cégértáblát a kiállító biztosítja, melynek felirat mérete 2m x 30cm. 
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KIÁLLÍTÓ MEGNEVEZÉSE 
BÉRLETI DÍJ 10 

napra 
JELÖLÉS 

Kézműves-árus sátor 4 m2 
40.000,- + áfa 

+ áramfogyasztás* 
  

Kézműves-árus sátor8 m2 
80.000,- + áfa 

+ áramfogyasztás* 
  

Bor- és pálinka faház 4 m2  
150.000,- + áfa 

+ áramfogyasztás* 
  

Bor- és pálinka faház 8 m2 
250.000,- + áfa 

+ áramfogyasztás* 
  

Kézműves sör faház 4 m2  
150.000,- + áfa 

+ áramfogyasztás* 
  

Kézműves sör faház 8 m2 
250.000,- + áfa 

+ áramfogyasztás* 
  

Kürtöskalács, palacsinta, stb. 4 m2 
(saját installáció) 

150.000,- + áfa 
+ áramfogyasztás* 

 

Édesség, forgalmazó  
80.000,- + áfa 

+ áramfogyasztás* 
 

  * egyéni mérőórák leolvasása alapján fizetendő a helyszínen 
 

Faházba bevezetett víz mosogató 
tálcával 

kiépítés, 
bérlés 

10.000,- + áfa  

 
A bérleti díj tartalmazza:  
 
Minden kiállító esetén:  

- 1 db értékesítő pavilont, melynek 
alapterülete 4 m2 vagy 8 m2 

- alapvilágítást és további áramvételi 
lehetőséget 

- szemétszállítást 
- vízvételi lehetőséget 15 méterenként 
- igény esetén faházba vezetett víz 

külön térítés ellenében, 
- 1db Kecskemét,Kiskörútra szóló 10 

napos parkoló kártya 
- a rendezvény területének őrzés 

védelmét 
 

 
Gasztronómiai és étel forgalmazó 
saját installáció esetén:  

- a kiállító által biztosított fa 
installáció és kiszolgáló egység  

- 1db Kecskemét,Kiskörútra szóló 10 
napos parkoló kártya  

- alapvilágítást és további áramvételi 
lehetőséget 

- vízvételi lehetőséget 15 méterenként 
- szemétszállítást 
- igény esetén faházba vezetett víz 

külön térítés ellenében 
- a rendezvény területének őrzés 

védelmét
 

…………………………….. 
Dátum 
 

…………………………………………… 
Jelentkező aláírása, pecsét 


