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A 2014. évi 80. Hírös Hét Fesztivál keretében - immár 17. alkalommal megrendezésre 
kerülő –Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás ez évben június 23-29. között várja látogatóit 
a kecskeméti Kossuth téren. A fesztivált és a kiállítást megnyitja Dr. Zombor Gábor Kecskemét 
Megyei Jogú Város polgármestere 2014. június 23-án 20:00-kor Kecskemét főterén.  

A kiállításon a térség 14 településéről több mint 80 kiállító terményeit ismerhetik meg, több 
mint 70 kézműves munkájába tehetnek betekintést, 13 kulturális csoport produkcióját láthatják 
számos különböző terméket vásárolhatnak meg a nagyszabású térségi seregszemlén. A kiállítás 
ideje alatt minden nap más-más település mutatkozik be, ahol a polgármesteri köszöntők után a 
látogatók megízlelhetik a települések különleges és egyedi finomságait, megtekinthetik kulturális 
programjait. 

Újdonsággal készülünk a látogatóknak, rendezvényünk idén két különlegességgel bővül. 
Egyik újdonság, hogy külön faházban Kecskeméti Hírös Mustrát szervezünk, melynek keretében 
bemutatásra kerülnek a települési értéktárakba felvett gazdák és kézművesek termékei, munkássága.  
Másik újdonság, amivel készülünk, hogy meghirdetett időpontban, minden nap más-más kézműves, 
valamint termelő fog bemutatót tartani. Moderátor segítségével „Hírös Riport”  főtéri beszélgetés 
keretében, nyilvános interjún belül ismerkedhetünk meg az adott gazdálkodó és kézműves 
életútjával, munkásságával.  

A rendezvény ideje alatt idén is megrendezésre kerül a tavaly nagy sikert aratott Háztájit az 
asztalra! - Helyi Termék Vásár, mellyel értékesítési lehetőséget biztosítunk a térség termelői 
részére. A Vásár széles vertikumot felvonultatva, lehetőséget ad a családoknak arra, hogy 
megismerjék, és költségeket tervezhetően, kiválasszák azokat a kiváló minőségű terményeket, 
amiből évközben is fogyasztani kívánnak. A lakosság jó minőségű friss élelmiszerrel való ellátása, 
a helyi gazdaság élénkítése, nemcsak a gazdák, hanem mindannyiunk érdeke. Célunk, hogy 
segítséget nyújtsunk abban, hogy a helyi termékeket egyre többen felfedezzék és egész évben 
előnyben részesítsék vásárlásaik során. Ennek tükrében kiemelt szerepet szánunk kiállításunkon is a 
különleges és helyben termelt élelmiszerek értékesítésének a Háztájit az asztalra! –Helyi Termék 
Vásár, a Kiskunsági Nemzeti Park védjegyes termékeinek, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezetének vásárán keresztül. A kiállítás ideje alatt ízletes 
zöldségeket, gyümölcsöket, friss tejtermékeket és húsárut, valamint különleges ínyencségeket 
vásárolhatnak a látogatók közvetlenül a termelőktől. 
 Egyesületünk idén 15. alkalommal rendezi meg a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Fórumot június 25-én szerdán a Kecskeméti Városháza Dísztermében. A fórum témája a 2014-
2020-as Európai Uniós tervezési időszak gazdákat érintő kérdései. A fórum levezető elnöke: Szabó 
Gellért, Szentkirály Község polgármestere. Társrendező a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-
Kiskun Megyei Szervezete.  
Június 26-án, csütörtökön 9:00 órától a Bozsó Gyűjtemény- Klapka házban megrendezésre kerül a 
Hungarikum - Turisztikai Fórum, mely a nemzeti értékek kollektív megismertetése, valamint a 
hungarikum alapú turizmus fejlesztés jegyében fog zajlani. A fórumot megnyitja Szemereyné Pataki 
Klaudia Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere. Szó lesz többek között a Dél-alföldi 
hungarikum alapú turizmusfejlesztésről és a pályázati lehetőségek bemutatásáról, a Falusi és 
Agroturizmus Országos Szövetség tevékenységének aktualitásairól, a magyar nemzeti értékekben és 
hungarikumokban rejlő lehetőségek ismertetéséről, a Kecskeméti Értéktár Bizottság munkájáról. 
Bemutatásra kerül a Bács-Kiskun megyei értéktár, szó lesz a helyi termékek szerepéről a vidéki 
turizmus fejlesztésében, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület tevékenységéről. Továbbá 
hallhatunk a Geréby Kúria Kft. fejlesztéseiről, a térségi turizmusban betöltött szerepről, és a nemrég 
épült 4 csillagos Tiszakécske Barack Hotelről, illetve a vidéki turizmus fejlesztéséről. A fórum 
levezető elnöke: Basky András Lajosmizse Város polgármestere, az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület alelnöke. 
Június 28-án  szombaton 14:00 órától a Kossuth téren térségi gyümölcsökből hagyományos lekvár 
főzést szervezünk.  

Bízunk benne, hogy kiállításunk és vásárunk eléri célját, és minél több emberrel 
ismertethetjük meg térségünk páratlan értékeit. 

 

Rendezvényeinkre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! 
Részletek a www.aranyhomok.hu és a www.haztajitazasztalra.hu honlapon és Háztájit az asztalra! 

facebook oldalán! 


