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2020. július 11. 
 

 

 

Program 

17:30- Audiofuse 

Fúziós zenekarukkal elektronikus jellegű zenéket (techno, house) adnak el élő hangszerekkel és ötvözik 
egyéb stílusokkal (pl. funky, disco). 

 

19:00- MAYFLY 

A magyar zenészekből álló MAYFLY együttes 2019-ben elhatározta, hogy saját dalaikkal elrepítik a 
hallgatóságot a pozitív gondolatok, dallamos ritmusok, húzós basszus groove-ok, dögös 
szaxofonszólók, fekete-fehér billentyűfutamok és táncra perdítős gitártémák világába! Az old-school 
70-es évek funk zenéje és a későbbi disco-pop slágerek lendülete, egy édes hip-hop cseresznyével a 
tetején! 

 

21:00- Little G Weevil Band 

Gitáros, énekes, dalszerző, dalszövegíró és producer. Nemzetközileg híres autentikus stílusáról, 
amelyet nagymértékben befolyásol a Southern Blues, a Soul és a Funk zene. 

Gee a Blues Alapítvány Nemzetközi Blues Challenge (Memphis) 2013. évi szólógyőztese. Manapság ő 
az egyetlen európai szólószereplő, aki megnyerte a címet az Egyesült Államokban.  



Karrierje alatt hat nagylevelű albumot adott ki. Jelölték az USA Blues Music Award, a Blues Blast Music 
Award, a Independent Blues Awards és a magyar zenei díjra. 

Az ötödik sorozat volt X-Factor bírója Magyarországon. 

 

2020. július 11-i programunk a fenti fellépőkkel teljes mértékben, sikeresen megvalósult. A rendezvény 
szervezői nagy hangsúlyt fektettek a COVID miatti különleges szabályok betartására és betartására. A 
mellékelt fényképeken látszik, hogy a figyelemfelhívó táblákat és információs anyagokat helyeztünk el 
a COVID miatti veszélyek kezelésére. A rendezvényen a hatályos jogszabályok értelmében 500 fős 
résztvevői korlátot volt érvényben. Emiatt összesen 500 darab karszalag kiadását engedélyeztük a 
biztonsági személyzet számára (a rendezőkkel és egyéb szolgáltatókkal együtt), a rendezvény 
területére csak ezzel az ingyenes „COVID-karszalaggal” lehetett belépni. Ezzel tudtuk kontroll alatt 
tartani az előírt létszámkorlátot. 

A Tiszakécskei Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: TEFI), úgy döntött, hogy a várható hideg front 
és vihar betörés miatt a röplabda bajnokság szervezése helyett együttműködő partnerként az 
egészségmegőrzéssel kapcsolatos szűrővizsgálatok megtartásával teljesíti az együttműködési 
megállapodásban foglaltakat. 

Az időjárás a kegyeibe fogadott minket. Közvetlenül a rendezvény zárása után érkezett meg a vihar. A 
kilátogatók száma megközelítette a 300 főt. A COVID okozta félelem és a rengeteg szúnyog is 
nehezítette a nagyobb tömeg kialakulását. A kilátogatók nagyon pozitív élményről és kiemelkedő zenei 
színvonalról számoltak be. Az esemény nagy érdeklődésre talált, a BAON internetes hírportál is cikket 
készített a rendezvényről, melyet csatolunk a szakmai beszámolónkhoz. 

 

https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/folytatodott-a-kecskei-fesztivalsorozat-
2833103/?fbclid=IwAR0Wnu30uJQlaOQvziFCLhLGg7UjEpEt2z%E2%80%A6  

 

https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/folytatodott-a-kecskei-fesztivalsorozat-2833103/?fbclid=IwAR0Wnu30uJQlaOQvziFCLhLGg7UjEpEt2z%E2%80%A6
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/folytatodott-a-kecskei-fesztivalsorozat-2833103/?fbclid=IwAR0Wnu30uJQlaOQvziFCLhLGg7UjEpEt2z%E2%80%A6


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



2020. augusztus 21. 
 

 

 

Program 

19.00- Nova Prospect 

Friss, kortalan, modern metál zene Kecskemétről. A Nova Prospect zenekar a kor szellemmének 
megfelelően hangszerelt popdalokat játszik. A stílus alapvetően rock/metál, amibe a legváltozatosabb 
egyéb zenei hangzások vegyülnek. (DandB, HIPHOP/RnB stb.) 

A DAL 2018 résztvevői. 

21.00- Supernem 

A Supernem egy magyar rock/punk rock együttes. A zenekart 2002-ben alapította Papp Szabolcs 
énekes/basszusgitáros, Pulius Tibor gitáros és Mózsik Imre dobos. Még ebben az évben megjelent első 
kislemezük és videóklipjük K-k-kétszer címmel, majd 2003 májusában első nagylemezük is, 
Hangosabban! címmel. Napjainkig hat nagylemezt adtak ki, több dalukból is országszerte ismert sláger 
lett. Az együttes 2011-ig az eredeti felállásban zenélt, ekkor csatlakozott hozzájuk Kubányi Bálint 
billentyűs.[1] 2016. november 26-án a zenekar hivatalos Facebook oldalán bejelentette az Óriásból is 
ismert Nagy Dávid dobos érkezését, ezzel 15 év után leváltotta az egyik alapító tagot, Mózsik Imrét.[2] 
Rendszeres fellépői a magyarországi rock kluboknak és fesztiváloknak. 

22.30- KIES 

A KIES 2015 márciusában alakult több jelenleg is aktív, valamint időközben földbe állt zenekar 
(Stubborn, The Carrion Crow, Mad dolls, Black Sound) tagjaiból. 

Ez a kis supergroup fejébe vette, hogy szívükhöz közel álló minőségi és egyben pofátlan rockzenével 
fogja letarolni az emberek arcát, mely egy kislemez formájában 'Ez még csak a kezdet' címen meg is 
jelent 2015 őszén. A DAL című műsorban is szerepeltek. 

 

A fenti programterv 2020. augusztus 21-én teljes mértékben megvalósult. A rendezvény szervezői nagy 
hangsúlyt fektettek a COVID miatti különleges szabályok alapján a korábban leírt karszalagos 
módszerrel biztosítva a rendezvényre kilátogatók összesített létszámára vonatkozó korlát betartását. 

A koncertek estéjén nagyon jó időnk volt, a kilátogatók száma megközelítette a 400 főt. A COVID okozta 
félelem még befolyásolhatja a kilátogatókat, a nagyobb tömeg kialakulását. A kilátogatók nagyon 
pozitív élményről és kiemelkedő zenei színvonalról számoltak be. 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



2020. augusztus 29. 
 

 

 

Program 

17.00-  Molotov Koktél 

A Molotov Koktél kecskeméti kötődésű punk/rock zenekar, kiváló, minőségi zenével tudja lekötni a 
koncerteket látogatókat, hangzásban és énekhang minőségben is kiemelkedőt képes nyújtani. 

18.00- Rambler 

A tiszakécskei és szegedi tagokból álló Rambler együttes arra hivatott, hogy életben tartsa Szabó Gábor 
jazzmuzsikus dalait, aki a 60/70-és években Amerikában, magyarként küzdötte fel magát a műfaj 
nagyjai közé.  Zenei pályája alatt igyekezett a jazz zenét ötvözni más és más stílusokkal, ezért rendkívül 
változatos diszkográfiát hagyott maga után a tragikusan fiatalon elhunyt zenész. 

19:00- The Beatle Soul 

A The BeatleSoul, az Attila Street és a Spontán Blues band, meghívott vendégekkel. Tiszakécskei 
zenekar, ami több együttes ötvözetéből alakult ki. Alapvetően rock zenei alapokon nyugvó együttes. 
(Atus Zombori, Ádám Attila, Székely Stapi, Norbert Soós, Hoffmann György) Retro koncert. 

20:00- Zámbori Attila "Cege" Retro koncertje 

Az 1980-as évektől Zámbori Attila neve és zenekarai összeforrtak a tiszakécskei szórakozóhelyekkel. 
Rendkívül sok és emlékezetes fellépésére emlékszik a tiszakécskei közönség. A 2000-es évek közepéig 
napi szinten fellépésekkel szórakoztatta a kécskei és az idelátogató vendégeket. Nagyon gazdag 
repertoárjában a mulatós zenéken át a kemény rockosabb hangzású műfajok is megtalálhatóak. 
Kiemelkedő tiszakécskei zenészként, mindenképpen helyet kellett, hogy kapjon rendezvényünkön. 

21:00 Spontán Blues Band és vendégei 

A Spontán Blues Band többségében tiszakécskei zenészek alkotta Blues zenekar. Egyre gyakrabban és 
többet koncerteznek, nem csak Tiszakécske területén, a blues zene szerelmeinek hatalmas örömére. 
A zenekar a 29-i eseményen is nagy népszerűségnek örvendett. Zenéjük dallamosan lágy, fülbemászó, 
a populárisabb blues zenekedvelők kedvence. 

 

Programtervünk teljes mértékben megvalósult. A rendezvény szervezői nagy hangsúlyt fektettek a 
COVID miatti különleges szabályok betartására és betartására, a korábban már részletezett 
eljárásrenddel biztosítottuk a hatályos rendelkezések betartását és vendégeink biztonságát. 



Szerencsére ezen az estén is nagyon jó időnk volt. A kilátogatók száma megközelítette a 300 főt. A 
COVID okozta félelem még befolyásolhatja a kilátogatókat, a nagyobb tömeg kialakulását. A kilátogatók 
nagyon pozitív élményről és kiemelkedő zenei színvonalról számoltak be. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


