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A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ  

Nonprofit Kft. 

2014. évi munkájának rövid értékelése 

 

A társaság 2014. évi feladatait a közművelődési megállapodásnak valamint az Önkormányzat 

által jóváhagyott üzleti tervnek és az erre épülő munkatervnek megfelelően teljesítette. 

  

I. KÖZMŰVELŐDÉSI ÜZLETÁG 

Közművelődési üzletágunk a tevékenységét a Minősített Közművelődési Intézmény 

megtisztelő cím szakmai minőségi követelményrendszere alapján látta el. Az országban 

egyedüliként 10 közművelődési szakterületen (információs tevékenység, ismeretterjesztés, 

kiállítás rendezése, művelődő közösségek tevékenysége, rendezvények szervezése, nem 

programszerűen szervezett tevékenységek, táborok, származtatott alapszolgáltatások) 

bizonyultunk magas színvonalon teljesítő közművelődési intézménynek. 

Kiemelkedő szakmai feladatunk volt 2014-ben a „Hírös Agóra” multifunkcionális 

közösségi központ szakmai programjának elkészítése. A projektben tervezett átépítések a 

szakmai, műszaki teveink alapján már decemberben megkezdődtek, de a leglátványosabb 

munkálatok 2015 első félévében zajlanak majd. 

 

2014-ben is több országos szakmai kezdeményezéshez is eredményesen kapcsolódtunk. 

Júniusban a város kulturális intézményéivel közös programot kidolgozva vettünk részt a 

„Múzeumok Éjszakája” országos akcióban. Az általunk megvalósított családi program 

kiemelkedő látogatottságú volt (4387 fő). 

A Magyarországi Holokauszt Emlékév keretében az év folyamán több programot is 

megvalósítottunk, szerkesztettük és kiadtuk az emlékév városi műsorfüzetét. 

Októberben ismét sikeresen megszerveztük „A művelődés hete – a tanulás ünnepe” 

rendezvénysorozatot, az élethosszig tartó tanulás helyi lehetőségeinek népszerűsítése 

érdekében.  

Számos országos és nemzetközi konferencia megszervezésében működtünk közre 

partnereinkkel közösen, melyek közül kiemelkedett a Kárpát-medencei Kulturális Szervezetek 

III.. Konferenciája.  

Tervszerű és koordinált együttműködést valósítottunk meg a város kulturális és oktatási 

intézményeivel. A pályázati források szűkülése ellenére 2014-ben is jelentős összegekkel 

sikerült kiegészítenünk a közművelődési feladataink ellátását biztosító gazdasági 

lehetőségeinket. 

 

1. Az élethosszig tartó tanulás, művelődés területén végzett tevékenységünk 

 

.  A nonformális képzésekből, tanulási lehetőségekből a tervezetthez képest gazdagabb 

kínálatot sikerült megvalósítanunk. A már évek óta működő tanfolyamok mellett számos 

újdonságot is kínáltunk (Ringató program óvodásoknak, néptánc tanfolyam Hetényben stb.) 

Kiemelt érdeklődés kísérte az alakformáló, egészségmegőrző tornákat, jógatanfolyamokat, 

amelyekből az igények szerint szerveztünk csoportokat. Nagyon népszerű volt a „Foltvarrás 

alapjai” tanfolyamunk is, melyből három sorozatot is sikerült megvalósítanunk.  

2014-ben a tavalyihoz hasonló létszámú és típusú konferenciáknak adtunk helyet. Az új 

megbízók mellett a korábbi évek megrendelői is visszatértek. A légkondicionálás és a termek 

elsötétíthetőségének hiánya miatt a nyári időszakban kevesebb konferenciának tudtunk 

otthont adni.  
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 Az intenzív, nyári képességfejlesztő táboraink is népszerűek voltak. 

A Kecskemét Táncegyüttes utánpótlását is jelentő 6-14 éves gyerekek Lakiteleken a 

Kisbetyár, Kecskeméten a Csutri, és a Nagylurkó táborokban ismerkedtek a Kiskunság 

néphagyományaival, táncaival Hetényegyházán kézműves napközis tábort szerveztünk két 

turnusban. 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Kecskeméti Fotóklub tagjaival közösen 2014 

júliusában 10 napos fotó-hagyományőrző tábort szerveztünk Bugacon. 

 A Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Művészeti Akadémia és a Kecskeméti Városi Támogatási 

Program támogatásával szerveztük meg a Kecskeméti Képzőművészek Közössége Balaton-

felvidéki alkotótáborát.   

 

 Informális képzések, tanulási tevékenységek 

Kecskemét város egyik legnagyobb hagyományú kulturális rendezvénysorozatát, a 

Kecskeméti Tavaszi Fesztivált 29. alkalommal rendeztük meg a város kulturális 

intézményeinek bevonásával március 14. és április 6. között. A fesztivál tematikája Kecskemét 

kincseinek bemutatását tűzte ki célul. 

A XXIX. Kecskeméti Tavaszi Fesztiválon 38 belépődíjas és 134 ingyenes program volt, 

amelyeket 17.786 fő tekintett meg. A látogatók kb. 7 %-a külföldi volt. A 172 programot 1810 

fellépő adta elő. A fesztivál munkáját 116 önkéntes segítette. 

 

 A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 1998 óta szervezi a Kodály Művészeti 

Fesztivált.  2014-ben július 14. és augusztus 1. között a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetével közösen szervezetük meg.  

 Tizennégy programot és 4 mesterkurzust szerveztünk, melyből öt ingyenes volt. Az összes 

látogató 6531 fő volt, melynek 50%-a külföldi. A rendezvényeken 232 művész lépett fel. Az 

összes bevétel körülbelül 70%-a Kecskemét város támogatása, 20%-a pályázati pénz, 10%-a 

jegybevétel és egyéb bevétel. 

Impresszálás: Új adventi műsort készítettünk Kovács Kati táncdalénekessel, amelyet 

Kecskeméten kívül az ország 5 városában forgalmaztunk.  

 

A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar 2014-ben hat hangversenyt adott, melyek nagy része a 

város jeles alkalmaihoz kapcsolódott, de az újévi koncert műsorukat Gyöngyösön is 

bemutatták. A zenekar kiemelkedő produkciója Muszorgszkij Egy kiállítás képei című 

művének bemutatása volt a Ciróka Bábszínház művészeivel illetve, Cakó Ferenc 

rajzfilmrendezővel közösen készített változatokban. A nemzetközi zenei élet sztárjai vettek 

részt a zenekar művészi munkájában: Rost Andrea, Fodor Beatrix, Wiedemann Bernadett, 

László Boldizsár. 

  

A színházművészet sokszínűségét bemutató bérleteinket a tervezettnek megfelelően 

valósítottuk meg. Ebben az évadban is teltház várta a meghívott budapesti neves társulatokat. 

Bérleten kívüli előadásaink, könnyűzenei programjaink, gyerekműsoraink többnyire sikeresek 

voltak.  

 

Az 1983 óta működő Médium Filmklubunk tavaszi, őszi, ifjúsági filmnapokkal, 

vetítéssorozatokkal kedveskedik a filmbarátoknak. A bemutatott filmeket a világ 

filmművészetének legújabb alkotásaiból válogattuk. 

2014-es tavaszi sorozatban 290 bérletet, az őszi sorozatban pedig 383 bérletet váltottak. A 

filmnapokkal együtt több mint 5000 nézője volt a vetítéseknek ebben évben.  

2014-ben tavasszal két ifjúsági filmnapot rendeztünk, amelyeken közel 1000 középiskolás vett 

részt.  
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2014-ben a Népzene Napjai programsorozatot szerveztük meg szeptember 19-én és 20-án. 

A népművészet sokszínűségét bemutató programsorozatban 21 rendezvényt valósítottunk 

meg. meg. A Kecskeméti Népzenei Találkozó „emlékeztető” rendezvényén. A Kulturális 

Központ mellett a város számos oktatási intézménye (általános- és középiskolák), a város 

főtere, és más intézmények is helyet adtak a különböző programoknak, népzenei matinéknak, 

gálaműsoroknak, irodalmi estnek, játszóháznak. 

 

Képzőművészeti kiállításaink is sok műfajt és alkotót mutattak be, amelyek közül a legtöbb 

látogatót vonzotta Bahget Iskander Anyaság című kiállítása (nemcsak a székhelyünkön, de a 

telephelyünkön is). Kiemelkedő látogatottságúak voltakt Ámos Imre, Farkas Gábor építész, a 

Kecskemét arcai, a bolgár szőnyeg és a Paletta kiállítások, valamint a Walter Gábor emlékére 

rendezett tárlat. A Kecskeméti Képzőművészek Közössége a bulgáriai Csiprovci város 

múzeumában rendezett kamara kiállítást 2014. október 23. és december 31. között. 

 

Komplex ismeretterjesztő kiállításaink közül a leglátogatottabbak a Hulladékból termék, a 

Vasútmodell, a Horgász és Vadász Napok kiállításai, valamint a gomba kiállítások voltak. 

Ásványgyűjtő körünk 2014-ben a Hetényegyházi Közösségi Házban rendezett kamaratárlatot. 

Kiállítások, előadások, vetélkedők, pályázatok, játszóházak és óvodás akadályverseny 

megszervezésével vettünk részt a Környezet- és Természetvédelem Jeles Napjai 

rendezvénysorozat megvalósításában.  

 

2014-ben is helyszínei voltunk több szakkiállításnak (TOUREX SPA - Wellness, 

Gyógyturisztikai Szakkiállítás és Vásár, TOUREX Idegenforgalmi Szakkiállítás, 

Természetgyógyász Napok).2014-ban két alkalommal rendeztünk Régimódi vásárt a Deák 

téren és Karácsony előtt Kreatív vásárt a Kulturális Központ előcsarnokában. 2014-ben az 

Iskolai rendezvények, bálak, ünnepségek hasonló számban és látogatottsággal zajlottak a 

Kulturális Központban. 

 

A termek bérbe adása 2014-ben a tavalyihoz képest kicsit emelkedett. 

 

A formális képzések, tanulási tevékenységek területén felnőttképzési partnereinkkel 

közösen iskolán kívüli képzéseket valósítottunk meg.   

 

2. Közművelődési közösségek fejlesztése 

         Valamennyi művelődési közösségünk tervszerűen és sikeresen működött. 

 

Jelentős évet tudhat maga mögött a Kecskemét Táncegyüttes. Számos vidéki és helyi 

felkérésnek tettek eleget. A táncegyüttes különböző csoportjai részt vettek a hazai néptáncos 

és folklórfesztiválokon, és lengyelországi, szlovéniai, franciaországi nemzetközi fesztiválokon 

képviselték Kecskemét és Magyarország népművészetét. 

A táncházakban az együttes vezetői és tagjai aktívan közreműködtek a néptánc, a népzene, 

a népművészet megszerettetésében, a műfajt értő és szerető közösség nevelésében. 

A Kecskeméti Képzőművészek Közössége tagja balatoni alkotótáborban fejlesztették 

képességeiket, folytatták a helyi művészek műhelytitkaiba beavató Nyitott műterem 

sorozatukat. 2014 decemberében a kecskeméti gyökerekkel rendelkező szentendrei Vajda 

Lajos Stúdió tagjainak munkáiból rendeztünk kiállítást.  

2012 óta nálunk működik a Kecskeméti Fotókör és a TGV 2000 Vasútmodellező Klub. A 

vasútmodellezők 2014 októberében ismét egy igen nagy sikerű kiállítással mutatkoztak be, 

közel 3000 látogatója volt a rendezvénynek. 
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Az ország legnépesebb foltvarró közössége a Napraforgó Foltvarró Kör 2014-ben sikeres 

országos pályázatot és kiállítást szervezett, és házigazdája volt a dél-alföldi foltvarró 

találkozónak. 

 

3.  A PR, marketing tevékenységünk 

Az alkalmi hirdetéseknél különböző internetes oldalakkal, rádió és televízió csatornák 

hirdetésszervezőivel, kiadványokat készítőkkel vettük fel a kapcsolatot. 

Szponzorációs tevékenységünk csak részben valósult meg: fesztiválok esetén a szponzorok a 

műsorfüzetben kaptak lehetőséget a hirdetésük megjelentetésére. Egyéb intézményi 

felületeket sajnos nem sikerült értékesítenünk.  

Folytatódott a Libri Könyvesbolttal való együttműködés, mely során a könyvesbolt 20 % 

kedvezményt biztosított minden könyv és hangoskönyv vásárlása esetén annak, aki a 

kulturális központ bármely előadására, rendezvényére belépőjegyet vásárolt. 2013-ban 

marketing akciót hirdettünk a Kecskeméti Fürdővel, amelynek keretében minden bérlőnk a 

bérletkártyája felmutatásával és érvényesítésével bármely megvásárolt fürdőjegy mellé egy 

ugyanolyan értékű napijegyet kapott ajándékba annyi alkalommal, ahány előadást tartalmazott 

a bérlete. További innovációnk az ajándékutalvány a kultúra jegyében volt: kibocsátottunk 

1.000 és 5.000 Ft-os címletekben ajándékutalványt, mely csak a kulturális központ által 

szervezett rendezvényekre, tanfolyamokra, táborokra váltható be. 

 

4.  Hetényegyházi Közösségi Ház  

A Hetényegyházi Közösségi Házat fenntartói döntés alapján 2013. augusztus 1-től a vettük át. 

A fő célunk az ott folyó közművelődési tevékenység eredményeinek megtartásával a 

gazdasági társasági működés feltételeinek a megteremtése és a szakmai innováció 

folyamatának az elindítása volt. 2014-ben ennek számos elemével találkozhattak már a 

hetényiek: új környezetvédelmi szemléletformáló programot indítottunk Hetényi Kiskert-Ész 

néven, új tanfolyamok (pl.: jóga, és néptánc, és több műsoros előadás, kiállítás szerepelt a 

ház kínálatában. 

 

5. TÁMOP programok 

A TÁMOP-3.2.3/A-11/1 A tanulás új élménye projektünk keretében a három szakkört 

(építészet, filmes, elektronikus sajtó) működtettünk 2014 első felében,  és három tábort 

szerveztünk a nyáron.  Augusztus végén sikeres projektzáró rendezvényt szerveztünk a 2 

éves munkánk lezárásaként. A záró beszámolót is elkészítettünk, amelyet egy szakmai és 

pénzügyi tekintetben mindent rendben találó ellenőrzés után az irányító hatóság elfogadott.  

A „Jót, s jól!” TÁMOP-3.2.12-12/1. a munkatársaink szakmai kompetenciáit fejlesztő, 

konzorciumban megvalósított projektünkben 2014-ben két képzést (angol nyelvi és 

számítástechnikai) valósítottunk meg. A 2 éves szakmai képzési projektet decemberben 

zártuk. 

A TÁMOP 3.2.3-08/2-2009-0082 A tanulás élménye projekt fenntartási jelentését          

határidőre benyújtottuk, amit el is fogadtak. 

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban megvalósuló Országos 

Pszichohigiénés Egyesület által nyertes TÁMOP pályázatot is sikeresen megvalósítottuk. 

Ennek keretében saját dolgozóink vehettek részt stressz kezelő tréningeken, illetve a 

nyugdíjas kollégák és a nyugdíjas klubjaink tagjai szintén különböző egészségmegőrző 

előadásokat hallgathattak és rendezvényt szerveztünk számukra a Horgász-vadász napok 

keretében. 

A Hetényegyházi Közösségi Házunk szakmai együttműködő partnerként a Móricz Zsigmond 

Közművelődési Alapítvánnyal együtt kapcsolódott be a Nyitott kapuk című projekt (2012. 



8 

 

 

június 1. - 2014. május 31.) munkájába a hetényegyházi ifjúsági közösségi tér 

működtetésével, közösségi alap és programszolgáltatások nyújtásával.  

 

 

II.  FESZTIVÁLIRODAI ÜZLETÁG  

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékes bizottságai 2014. február 10-én 

fogadták el a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft. Fesztiválirodájának 

2014. évi rendezvénytervét.  

A 2014-ben megvalósított rendezvényeink során többnyire városi intézmények, helyi 

szolgáltatók, egyesületek, szervezetek működtek közre. A programok stratégai felépítésében 

a szervezők tudatos megfontolás alapján vontak be kecskeméti vállalkozásokat.   

Törekedtünk, arra, hogy esélyt és lehetőséget biztosítsunk a helyi előadó művészek 

bemutatkozására. A rendezvények időpontjának kialakításánál fontos célunk volt, hogy a 

programok tartalmas szórakozást nyújtsanak a kecskeméti lakosság számára és minél 

kevésbé zavarják a belvárosban élők életkörülményeit, pihenését. A programokat igyekeztünk 

úgy összeállítani, hogy azokban minden korosztály megtalálja a maga kikapcsolódási 

lehetőségét. A fesztiválok és ünnepek megrendezése során a Fesztiváliroda törekedett arra, 

hogy a legalacsonyabb, de az elvárásoknak megfelelő árajánlatot kibocsájtó szolgáltató 

tevékenységét vegye igénybe.  

2014. vonatkozóan egyértelműen kijelenthetjük, hogy rendezvényeink országos hírű 

fesztiválokkal vetekedtek, mind a látogatottság, mind pedig a színvonal tekintetében.  

A szabadtéri fesztiválok során számos országos hírnévvel rendelkező előadó és együttes 

színesítette a programokat.  

 

XXIX. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál és ahhoz kapcsolódó kézműves vásár 

2014. március 14-31. 

Kecskemét Város Történeti Főterén a tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódóan népművészeti vásár 

került megrendezésre egységes faházakban. 

Látogatószám: 400 fő 

 

Tavaszi főtéri virágbemutató és vásár 

Időpont: 2014. április 18-19., 26-27., május 3-4. 

A Hírös Kertészek Egyesülete közreműködésével megrendezésre került a tavaszi főtéri 

virágbemutató és az azzal egybekötött vásár, melynek optimális helyszínt biztosított a Szent 

István szobor körüli terület. 

Látogatószám: 300 fő 

 

Majális  

Időpont: 2014. május 1. 

A Városi Majális a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban a domb felőli részén került 

megrendezésre. A szabadidőpark barátságos környezetében felállított színpad egész napos 

programsorozat számára biztosított lehetőséget. Főbb programok: tavaszköszöntő felvonulás, 

néptáncbemutatók, Dupla Kávé, Király Linda valamint a Holló Együttes produkciója, T.S.T. 

táncműsora és a Majka & Curtis koncertje.  

Létszám (fő): 20.000 fő 
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Májusi ünnepi közgyűlés műsorának megszervezése 

 

Gyermeknap 

Időpont: 2014. május 25. 

Május utolsó vasárnapján játszótérré változott Kecskemét főtere. A Hírös Forrásnál felállított 

színpadon Kovácsovics Fruzsina, a Hahota Gyermekszínház, a Babtársulat Fenevadak az 

utcán című óriásbábos előadása, Farkasházi Réka Tintanyúl című koncertje szórakoztatta a 

nap ünnepeltjeit. A gyermeknap rendezvényhez a 2014-es évben is csatlakozott az Ezer 

Lámpás Éjszakája elnevezésű országos programsorozat. 

Látogatószám: 2000 fő 

 

IV. Városi Sportnap 

Időpont: 2014. június 7. 

Negyedik alkalommal került megrendezésre a nagy tömeget megmozgató IV. Városi 
Sportnap. A rendezvény során több száz érdeklődő nyerhetett betekintést a kecskeméti 
sportélet képviselőinek mindennapjaiba. Számos Kecskeméti Sportegyesület, a Belvárosi 
Önkormányzat, és az Ifjúsági és Sportbizottság közreműködésével lehetőség nyílt, streetball, 
ökölvívás, kungfu, jégkorong, fitness, labdarúgás, judo és asztalitenisz kipróbálására. A 
program keretén belül a futni vágyók kedvére 10 km-es Mercedes Benz futóverseny került 
megszervezésre. 
Látogatószám: 3000 fő 

 

Tehetségkutató verseny 

Időpont: 2014. június 7. 

Egy nap mely a fiatal kecskeméti tehetségekről szólt. Egész napos megmérettetés követően 

több szempont alapján a zsűri értékelte a tehetségek előadását. A Tehetségkutató verseny 

győztese a VII. Bor és Pálinkaünnep nagyszínpadán kapott bemutatkozási lehetőséget.  

Látogatószám: 120 fő    

 

Belvárosi Fesztivál Kecskeméten (BEL-FESZT-KE) 

Időpont: 2014. június 7-9. 

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft Fesztiválirodája és a Belvárosi 

Részönkormányzat közös szervezésében valósult meg. A három napos rendezvény egyik 

jellegzetessége volt, hogy bepillanthattunk Portugália művészetébe, kultúrájába. Az város régi 

hangulatát idéző Kéttemplom közben felállított színpadon a könnyűzenei koncertek mellett a 

II. Kecskeméti Tehetségkutató Verseny is lebonyolításra került. A pünkösdi ünnepen remek 

kikapcsolódást biztosított a portugál származású Johana Amendoeira fado koncertje is. A mini 

fesztivál egyik különleges programja a Portugál csempeművészetet bemutató Azulejo kiállítás 

és annak megnyitóját követő workshop, valamint a Kéttempom közben elhelyezett kecskelábú 

asztalokon a portugál borokat, sajtokat, süteményeket és egyéb termékeket forgalmazó cégek 

kóstolója. A rendezvény hagyományait megtartva az idei évben is pünkösdhétfőn a 

gyermekeké volt a főszerep. Az utcát és főteret gyermekek népesítették be, akik a Gulliver 

játszóház óriás játékain próbálhatták ki magukat. 

Látogatószám: 3000 fő   
  

Sörfesztivál  

Időpont: 2014. június 12-15.  

A már tradicionálisnak mondható, különböző magyar és európai sörkülönlegességet 

felvonultató rendezvénynek idén ismét a város főtere adott otthont.  A vendégek négy napon 

keresztül több tucat magyar és európai sörkuriózum közül válogathattak. A rendezvény nagy 
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sikert aratott, a Labdarúgó – világbajnokság helyszínen való közvetítésének és a színes 

programoknak köszönhetően nagy látogatottsági számmal rendelkezett.  

Látogatószám: 3000 fő    

  

Hírös Hét Fesztivál  

Időpont: 2014. június 23-29. 

A Hírös Hét Kecskemét, és az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező fesztiválja. Az idei 

évben ünnepeltük a fesztivál 80 évvel ezelőtti első megrendezését. Az évforduló méltó 

megünneplése idén a Kecskemét egykori jelképének számító sárgabarack érésének idejéhez 

igazodott. A fesztivál, a kecskeméti térség kulturális és művészeti értékekeinek bemutatásával 

a szórakoztatás mellett a város és térsége turisztikai vonzerejét is erősítette. A rendezvény a 

népi és iparművészeti alkotások, áruk kínálata mellett, lehetőséget adott a régió folklór, és 

gasztronómiai jellegzetességeinek megismertetésére is. A megvalósult program szakmai 

sikerét elősegítette, hogy Kecskemét számos egyesülete valamint szervezete közreműködött 

a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában.  A fesztivál programjai minden korosztály 

számára változatos kikapcsolódási lehetőséget biztosítottak. A helyi és a vendégként 

idelátogató érdeklődők sokszínű lehetőségek tárházából választhatták ki a számukra 

legmegfelelőbb programot. A fesztivál jellegéhez kapcsolódó tradicionális szakmai bemutatók 

különös jelentőséggel bírtak.  

Látogatók száma: kb.: 25.000 fő 

 

VII. Kecskeméti Bor- és Pálinkaünnep 

Időpont: 2014. augusztus 11-17. 

A város egyik legjellegzetesebb rendezvénye 2014-ben is nagy sikert aratott. A Balkan 

Fanatik, a Ferenczi György és a Rackajam koncert élménye mellett borászatok és kitelepülő 

vendéglátóegységek ital, valamint ételkülönlegességeit kóstolgathatták az ide látogatók. A 

város lakossága találkozhatott a Kiscsillag, a Boogie és a Group and Swing zenekarokkal is A 

fesztivál keretein belül megrendezésre került a Hagyományőrző Íjászverseny, a Kecskeméti 

Íjász Egyesület szervezésében.  

Látogatók száma: kb.: 15.000 fő 

 

Város Napja 

2014. október 2. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014-as évben is reprezentatív Gálaesten 

ünnepelte meg a város szülötteit, művészeti műhelyeit és iskoláit. A Város Napja alkalmából 

megrendezésre kerülő hagyományos színházi gálaesten került sor a városi kitüntetések 

átadására is.  

Látogatók száma: 600 fő 

 

Téli Fesztivál 

2014. november 29 – 2015. január 1. 

A Téli Fesztivál programjai a keresztény kultúrkörben fontos szerepet betöltő advent négy 

hétvégéjéhez kapcsolódtak. A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület közreműködésével 

megvalósított „Adventi szombat esték” elnevezésű programsorozat célja volt, hogy a hideg téli 

estéken is élettel és vidámsággal töltse meg a város páratlan főterét, kikapcsolódási 

lehetőséget biztosítva valamennyi korosztály részére.  

A fesztivál időtartama alatt a hétvégékre összpontosítva az egész család számára kínáltunk 

programokat. A Téli Fesztivál részét képezte az elmaradhatatlan karácsonyi vásár, ahol a 

város lakosai és az ide érkező vendégek kézműves kiállítók igényes termékeit vásárolhatták 

meg.  
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Az év utolsó napját, a szilvesztert a Veracruz koncertjeivel, majd éjfélkor a sokak által kedvelt 

tűzijátékkal ünnepeltük meg. 

Látogatók száma: kb.: 15.000 fő 

 

Főtéri Jégpálya 

2014. november 29 – 2015. január 26. 

Idén is a kecskeméti kisiskolások nagy kedvence volt a Főtéri Jégpálya, hiszen iskolai tanítási 

órák alatt, ingyenesen használhatták a pályát. A város téli főtéri látképéhez a 2014. évben is 

hozzátartozott a korcsolyapálya, ahol a kecskemétiek kellemes kikapcsolódásra leltek. 

Diákok száma: kb.: 8.000 fő 

Látogatók száma: kb.: 14.000 fő 
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A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ 

Nonprofit Kft. 

2015. évi munkaterve  

 

 

I. A  KÖZMŰVELŐDÉSI ÜZLETÁG 2015. ÉVI MUNKATERVE 

Főbb célkitűzéseink 2015-ben 

A 2015-ös év kiemelt feladata a Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ 

projekt megvalósítása.  

 

 Ezen belül a 2015 első felére tervezett átépítés alatt a szakmai működés maximális 

biztosítása. Az átépítés után a tervezett új közművelődési szolgáltatások kialakítása és 

bevezetése, a térségi közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató funkciók kialakítása. 

 

Új szolgáltatásainkat széleskörű, igényfelmérésre alapozva tervezzük meg. Az „Álmaim 

agórája” című kérdőívünk alapján január óta online és hagyományos formában is gyűjtjük a 

munkánk megújítását segítő információkat. 

 

1975. február 14-én tartották a ház hivatalos megnyitó ünnepségét. A 40. éves működésre 

történő emlékezés átszövi a 2015-re tervezett közművelődési programjainkat. Csúcspontjának 

a felújított épület 2015. június 20-ra tervezett átadási ünnepségét szánjuk. 

 

A Dél-Alföld egyik legnagyobb közösségi művelődési központjaként továbbra is folyamatos 

feladatunknak tekintjük: 

 a Hetényegyházi Közösségi Ház közművelődési tevékenységének tartalmi és szerkezeti 

megújítását. 

 a TÁMOP projektjeink időarányos teljesítését, ill. a fenntartási időszakból adódó 

feladatok ellátását 

 a konferencia központi tevékenységi kör fejlesztését, 

 a helyi társadalom folyamatosan változó, megújuló közművelődési igényeinek sokszínű 

gondozását,  

 a helyi művelődési hagyományok, szokások gondozását, megújítását, fejlesztését,  

 a szellemi kulturális örökség megőrzését, 

 a Kecskemét Táncegyüttes és a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar színvonalas 

működtetéséhez a feltételek folyamatos biztosítását. 

 

Feladatainkat az 1999. évi CXL. törvény és Kecskemét Megyei Jogú Város 28/2001. (VI.5.) 

KR. számú rendelete és a Társaság üzleti terve és alapító okirata alapján állítottuk össze.  

A munkatervben megfogalmazott feladatokat az Alapító okiratnak megfelelően soroltuk be és 

jelöltük: 

 Közhasznú tevékenység (K) 

 Vállalkozási tevékenység (V) 
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1. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése 

tevékenységkörben: Az élethosszig tartó tanulás, művelődés területén végzendő 

tevékenységeink. 

 A közművelődés kulcsszerepet játszik az egész életen át tartó tanulás, művelődés 

területén. Az intézményben szervezett formális és nonformális képzések és informális 

tanulási alkalmak célja az ismeretek bővítése, készségek, kompetenciák kialakítása. 

 

1.1. Formális képzések, tanulási tevékenységek (K) 

Az iskolarendszerű és az iskolán kívüli szakmai képzésben és továbbképzésben 

együttműködő partnerként veszünk részt. Biztosítjuk a képzésekhez szükséges 

infrastruktúrát, valamint a technikai feltételeket.  

Partnereink:  

 Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. 

 Alfa-Kapos Kft.  

Időpont: folyamatos 

Felelős: Óber Roland 

 

1.1.1. Szakmai gyakorlati képzések (K) 

A társaság szakmai gyakorlati képzési helyszínként vesz részt az egyetemeken, 

főiskolákon és egyéb szakképzést folytató tanintézetekben művelődésszervezést, 

kommunikációt, protokoll ügyintézést, turisztikai ismereteket és andragógiát tanuló fiatalok 

szakmai kompetenciáinak kialakításában, fejlesztésében.  

A gyakorlat során orientáljuk őket arra, hogy szakdolgozatukat Kecskemét város, valamint 

a kulturális központ közművelődési munkájáról írják, mert így másutt is felhasználható 

összefoglalt ismeretekhez jutunk (pályázatok, stb.). 

Partnereink:  

 Felsőfokú oktatási intézmények (Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc Baja, 

Kaposvár, Jászberény, Dunaújváros, stb.) Bács-Kiskun Megyei kereskedelmi és 

Iparkamara, Kada Elek Szakközépiskola, Lestár Péter Szakközépiskola 

Időpont: folyamatos 

Felelős: Lángné Nagy Mária 

 

1.2. Nonformális képzések, tanulási tevékenységek 

1.2.1. Foltvarró Találkozó és Továbbképzés (V) 

Foltvarró alkotóknak, köröknek nyújt találkozási lehetőséget. A találkozóval egy időben 

rendezett továbbképzésen új foltvarró technikákat sajátíthatnak el, amivel fejlődik 

foltvarrási ismeretük, szakmai felkészültségük, kreativitásuk. Ezen kívül a foltvarró 

közösségeknek lehetősége lesz bemutatkozni, tapasztalatot cserélni, megismerni és 

megvitatni a közösségekben folyó munkát.  

Partnerük:  

 Magyar Foltvarró Céh, és Napraforgó Foltvarró Kör 

Időpont:2015. április 25. 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 
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1.2.2. Alakformáló torna tanfolyam (K) 

Agóra projekt program  

A 80 órás tanfolyam kiváló erőnlétet és fittséget biztosít a hallgatók számára. Az egyszerű, 

közepes intenzitású gyakorlatok végzésekor a pulzusszám folyamatosan a zsírégető 

zónában marad, így erősen zsírégető hatású. A tanfolyamot heti 2 x 1 órában tervezzük, 2 

csoportot indítunk. 

Időpont: 2015. február és szeptember 

Vezeti: Nagy Krisztina 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

1.2.3. BodyArt tanfolyam (K) 

  Agóra projekt program  

Napjainkban egyre többen keresik azokat a komplex edzésmódokat, amelyek az izmok 

rugalmasságának helyreállítása és megőrzése mellett a mindennapi stressz káros hatása 

alól is felszabadítanak. A BodyArt erre kínál megoldást a pontos, tudatos, minden részletre 

odafigyelő, teljes edzésekkel. A tanfolyamot heti 1 órában tervezzük, 3 csoportot indítunk. 

Időpont: 2015. február és szeptember 

Vezeti: Nagy Krisztina 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 
 

1.2.4. Preventív gerinctréning tanfolyam (K) 

Agóra projekt program  

Ezen a tanfolyamon a gerinc átmozgatásával, a has- és hátizmok erősítésével, valamint az 

ülőmunka és a mozgásszegény életmód miatt megrövidült izmok alapos nyújtásával 

foglalkozunk. Hatására megszűnnek az izomfájdalmak, szebb lesz a tartás, és a 

résztvevők jobban bírják a mindennapi munkából adódó terheléseket. Ajánlott ülőmunkát 

végzőknek, túlsúlyosoknak, csontritkulás megelőzésére. Heti 1 órában tervezzük, 2 

csoportnak. 

Időpont: 2015. február és szeptember 

Vezeti: Nagy Krisztina 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 
 

1.2.5. Stretching tanfolyam (K)  

Agóra projekt program  

Ezen a tanfolyamon a rövidülésre hajlamos izmok szelektív nyújtása történik különböző 

stretching technikák alkalmazásával. Kontraktúrás (rövidült) izmot kialakíthat hosszantartó 

statikus testhelyzet (ülés, állás), illetve helytelen testtartás. Az izom- és ízületek 

rugalmasságának megtartásával és fejlesztésével elérhető, hogy az izomzat erő- és 

állóképessége növekedjen, és az izommozgás harmonikus legyen. Heti 1 órában 

tervezzük, 1 csoportnak. 

Időpont: 2015. február és szeptember 

Vezeti: Nagy Krisztina 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 
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1.2.6. Szenior torna (K)  

Agóra projekt program 

Speciálisan az időseknek kidolgozott mozgásforma, figyelembe véve az időskori 

sajátosságokat. A foglalkozások eredményeként a mindennapokban végzett 

tevékenységek könnyebbé válnak, gyorsul az anyagcsere, csökkennek a hát- és 

derékfájási panaszok, javul az állóképesség, jobb közérzet alakul ki. 

Időpont: 2015. január és szeptember 

Vezeti: Nagy Krisztina 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 
 

1.2.7. Nyári aerobic-fitness tanfolyam (K) 

Kiváló erőnlétet biztosító közös, zenés foglalkozások. A mozgás növeli a vitalitást, az 

életenergiát, javítja az élet minőségét. A tanfolyamot 20 órában, heti 2 x 1 alkalommal 

tervezzük.   

Időpont: 2015. június-augusztus 

Vezeti: Nagy Krisztina 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

1.2.8. Nyári reggeli torna tanfolyam (K) 

A reggeli frissítő torna növeli a vitalitást, az életenergiát, javítja az élet minőségét. Segít az 

ébredéskori erőtlenség, gyengeségi érzés leküzdésében. A tanfolyamot 20 órában, heti 2 x 

1 alkalommal tervezzük.  

Időpont: 2015. június-augusztus 

Vezeti: Nagy Krisztina 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

1.2.9. Jóga tanfolyamok (K) 

  Agóra projekt program  

A jóga gyakorlatok végzése elősegíti a gerincpanaszok, az idegrendszeri és keringési 

megbetegedések megelőzését, kezelését. Segít a test és a lélek harmóniájának 

megteremtésében, megszabadít a depressziótól és stresszes állapottól. A tanfolyamokat 

igény szerint 5 csoportnak tervezzük, 1 x 3 illetve 1 x 2 alkalommal (nyugdíjasok részére) 

indítani.  

Időpontjai: 2015. február és szeptember 

Vezetik: Sárközi András, Veroszta György 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

1.2.10. Gyerekjóga tanfolyamok - Ovi, Suli, Tini és Kamasz (K) 

  Agóra projekt program  

A foglalkozások a hatha jóga elemeiből, légző gyakorlatból, relaxációból és játékból állnak, 

mind-mind „gyermeki nyelven”. A gyerekek játékosan végzik el a jóga gyakorlatokat, és 

olyasmit kapnak, ami sokszor hiányzik nekik: koncentrált figyelmet, önbizalmat, csendet, 

békét mind testi és lelki szinten. Heti 3 x 1 órában 

Időpontjai: folyamatos 

Vezeti: Berényi Zsuzsanna 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 
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1.2.11. Systema tanfolyam (K) 

  Agóra projekt program 

Önvédelem és közelharc az orosz elit alakulatok, a Spetsnaz módszerével. Az ezer éves 

kozák harci tapasztalatok és a modern tudomány ötvözete. 

Időpont: folyamatos 

Vezeti: Raffai Gábor 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

1.2.12. Kismama jóga tanfolyam (K) 

  Agóra projekt program 

A foglalkozásokon a hagyományos hatha jóga gyakorlatok mellett az amazóniai természeti 

népek ősi, szülést megkönnyítő lágy mozdulatai is jelen vannak. A várandóság alatt 

felmerülő problémák enyhítése, esetenként megszüntetése, az ízületek 

mozgékonyságának javítása, a célirányos légző gyakorlatok, valamint a mély relaxáció 

mind részét képezi ennek a módszernek. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kismama jógát 

gyakorló nők tudatosabban élik meg a várandóságot és a szülést, nő az önbizalmuk, 

oldódnak félelmeik, aggodalmaik. 

Időpont: folyamatos 

Vezeti: Berényi Zsuzsanna 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

1.2.13. Do-in tanfolyam (K) 

A Do-in japán kifejezés, jelentése életenergiát vezetni, irányítani. A Do-in egyszerű 

gyakorlatok sorozata, melyet bárki végezhet, finom ütögetésekből, nyújtásokból, kitartott 

mozdulatokból áll. Rendszeres gyakorlással jó testi-lelki egészséget teremthetünk. 

Időpont: folyamatos 

Vezeti: Kricskovics Marica 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

1.2.14. Jóga tanfolyam a Hetényegyházi Közösségi Házban (K) 

A jóga önmagában eszköz az egészséghez, amit kiegészít a hagyomány és az önismeret. 

Időpont: 2015. januártól májusig hétfőnként 

     2015. szeptembertől decemberig hétfőnként 

Vezeti: VerosztaGyörgy 

Felelőse: HalekMónika 

 

1.2.15. BodyArt tanfolyam a Hetényegyházi Közösségi Házban (K) 

Napjainkban egyre többen keresik azokat a komplex edzésmódokat, amelyek az izmok 

rugalmasságának helyreállítása és megőrzése mellett a mindennapi stressz káros hatása 

alól is felszabadítanak. A BodyArt célja mindezek mellett a hatásokhoz igazodott izmok és 

ízületek visszaállítása funkcionális állapotukba. Ruganyosság, erő, állóképesség. A 

BodyArt a tudatos edzés mellett a test, a lélek és a szellem hármasságának harmóniája. 

Időpont: 2015. januártól július végéig keddenként  

                          2015. szeptembertől decemberig keddenként  

Vezeti: Rózsáné Horváth Erika 

Felelőse: Halek Mónika 
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1.2.16. Szenior torna a Hetényegyházi Közösségi Házban (K) 

A foglalkozások eredményeként a mindennapokban végzett tevékenységek könnyebbé 

válnak, gyorsul az anyagcsere, csökkennek a hát- és derékfájási panaszok, javul az 

állóképesség, jobb közérzet alakul ki. 

Időpont: 2015. januártól májusig szerdánként  

Vezeti: Rózsáné Horváth Erika  

Felelőse: Halek Mónika 

 

1.2.17. Esztétikus mozgás 4-6 éves gyerekeknek a Hetényegyházi Közösségi Házban (K) 

A tanfolyam célja a gyerekek egészséges és harmonikus testtartásának kialakítása. A 

képzés egyben a koordinációs képességet és az önkontrollt is fejleszti. 

Időpont: 2015. szeptembertől 

Vezeti: Rózsáné Horváth Erika 

Felelőse: Halek Mónika 

 

1.2.18. Néptánc tanfolyam a Hetényegyházi Közösségi Házban (K) 

Várunk minden 7 és 10 év közötti lányt és fiút, aki szeret énekelni, illetve szeretne 

közelebbről megismerkedni: népi játékokkal, népszokásokkal, ritmusgyakorlatokkal és a 

néptánc alaplépésekkel 

Időpont: 2015. januártól júniusig csütörtökönként  

     2015. októbertől decemberig csütörtökönként  

Vezeti: Molnár Máté  

Felelőse: Halek Mónika 

 

1.2.19. Akarsz-e varázsló lenni? - kézműves szakkör a Hetényegyházi Közösségi Házban (K) 

Célja az alsó-és felső tagozatos gyerekek kézügyességének fejlesztése, a művészet iránti 

fogékonyság kialakítása, ápolása. A szakkör zárásaként az elkészült kézműves tárgyak 

kiállítása. 

Időpont: 2015. január- március; 2015. október-december 

Felelőse és vezeti: Beliczai Györgyi 

 

1.2.20. Zeneovi (K) 

A foglalkozások célja, hogy a szülők és gyerekek újra felfedezzék az együtt zenélés 

élményét a magyar gyerekdalok, mondókák, gyerekversek segítségével. Az ide látogató 

gyerekek gazdagabbak lesznek egy óvodán kívüli, másik kortárs közösséggel, miközben 

észrevétlenül fejlődik zenei képességük. 

Időpont: folyamatos 

Vezeti: Závori Erika 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

1.2.21. Ringató (K) 

A kodályi pedagógiai elveken nyugvó családi művészeti nevelési program célja, hogy a 

gyerekek és szülők közösen tanulják meg a zeneileg értékes dalokat, mondókákat, ölbeli 

és mozgásos játékokat.  

Időpont: folyamatos 

Vezeti: Szabóné Csikai Ágnes 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 
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1.2.22. Nyelvi kompetencia-fejlesztés (K)  

Agóra projekt program 

Az Agóra programban kialakított nyelvi labor lehetőségeinek felhasználásával az 

igényekhez igazodó nyelveken indítunk kompetencia-fejlesztő kurzusokat. 

Időpont: szeptembertől folyamatos 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

1.2.23. Foltvarró tanfolyam (K) 

A 4 x 4 órából álló kurzusokon a résztvevők a foltvarrás alapjait sajátíthatják el. 

Időpont: évi két alkalom 

Vezeti: Juhász Zoltánné 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

1.2.24. Honismereti, hagyományápoló és művészeti alkotótáborok (K) 

A Kecskemét Táncegyüttes csoportjai számára több tábort szervezünk. 

1./ A felnőttek (Parázs csoport) Lakiteleken vesznek részt a tánctudásukat fejlesztő 

intenzív felkészítésen.  

Időpont: 2015. augusztus 14-16. között (3 nap) 

Felelős: Lukács László 

2./ A 10-14 évesek a komplex honismereti, népművészeti táborban Lakiteleken 

elsősorban a Dél-Alföld népművészeti értékeivel ismerkednek meg élményszerűen. 

Időpont: 2015. június 30-július 4.  (5 nap) 

Felelős: Lukács László 

3./ Az ifjúsági csoport (Nagybetyárok) közös tánctábort szervez a Kanadából érkező, 

torontói Kodály Táncegyüttes ifjúsági csoportjával. 

Időpont: 2015. augusztus 3-7-ig (5 nap) 

Felelős: Lukács László 

4./ Nagylurkó csoport tehetséggondozó napközis jellegű táborban vesz részt.  

 Agóra projekt program 

Időpont: 2015. július 6-8-ig (3 nap) 

Felelős: Lukács László 

5./ A Csutri csoport tagjai napközis jellegű nyárbúcsúztató néptánc táborban fejlesztik 

tudásukat. 

Agóra projekt program 

Időpont: 2015. augusztus 25-30-ig (5 nap) 

Felelős: Lukács László 

6./ A Kecskeméti Képzőművészek Közössége a festői Balaton felvidéken 9. alkalommal 

szervez alkotótábort. 

Időpont: 2015. július 20-26. (5 nap) 

Felelős: Lángné Nagy Mária 

7./ XVI. Bugaci Kontakt Fotográfiai Tábor. A Kecskeméti Fotókörre alapozott 

fotótörténeti hagyományőrző tábor a digitális fotózás korában az archaikus fotózási 

eljárásokkal ismerteti meg az érdeklődőket. 

Időpont: 2015. július 10-20. (10 nap) 

Felelős: Lángné Nagy Mária 

8./  Ügyes kiskezek - Nyári napközis kézműves tábor a Hetéyenyházi Közösségi 

Házban 

Az iskola végeztével egyhetes napközis tábor keretében, lehetősége nyílik a 

gyerekeknek hasznosan eltölteni a nyári szünidőt, megismerkedni a kézművességgel, 

fejleszteni kreativitásukat, kézügyességüket.  
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A programot a táborban készült alkotások kiállításával zárnánk.  

Időpont: 2015. június 22-26  

2015. június 29- július 3-ig 

Felelőse és vezeti: Halek Mónika 

 

1.3.  Informális képzések, tanulási tevékenységek 

 A napi élettevékenység során létrejövő, nem feltétlenül tudatos tanulást jelentő 

közművelődési tevékenységeket soroltuk ide.  

 

1.3.1. Rendhagyó órák, tárlatvezetések, kézműves foglalkozások (K) 

Ismeretterjesztő és művészeti kiállításainkhoz rendhagyó órákat, tárlatvezetéseket, 

képességfejlesztő, kreatív foglalkozásokat, a jeles napokhoz kapcsolódóan a 

Hetényegyházi Közösségi Házban kézműves foglalkozásokat szervezünk  

Időpont: folyamatos  

Felelős: Halek Mónika, Labanczné Krámos Krisztina, Lángné Nagy Mária, Óber Roland 

 

2. A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. 

 

2.1. A művelődés hete, a tanulás ünnepe Kecskeméten (K) 

Agóra projekt program  

 1994-től minden évben megrendezzük a művelődést és tanulást népszerűsítő komplex 

ismeretterjesztő sorozatot. 

A művelődés, mint a kultúra elsajátításának folyamata, elsősorban az intézményben 

működő tartós művelődési közösségeink tevékenységének, az ismeretek közösségében 

elsajátítható formáinak és módszereinek szabadidőben megnyilvánuló sereglése.  

 Törekszünk arra is, hogy az élethosszig tartó tanulás, a képzés, átképzés, továbbképzés 

fontosságára is felhívjuk a felnőtt és fiatal látogatóink figyelmét.  

 A fentiek érdekében számos formában próbáljuk meg magas színvonalon és 

élményszerűen megjeleníteni a különböző tartalmakat. Közösségi foglalkozások, 

programok, kiállítások, rendhagyó órák és tárlatvezetések, filmvetítések, Nagy Rajzolás 

program, stb. folyamatos, sok esetben együttes megjelenítése szolgálja céljainkat.  

Partnereink:  

 Kecskemét város közoktatási és felnőttképzési intézményei 

 Kecskemét város közművelődési intézményei 

 Intézményünk és közösségei, klubjai, körei 

Időpont: 2015. október 1-31. 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina, Lángné Nagy Mária 

 

2.2. Múzeumok Éjszakája Kecskeméten (K) 

Agóra projekt program  

 Felújított közösségi tereinkben éjfélig tartó kiállításokkal, rendezvényekkel és a Hírös 

Agóra átadási ünnepségével várjuk a látogatókat az országos akció keretében a városi 

rendezvényekhez kapcsolódóan. A Bozsó Gyűjteménnyel közösen koordináljuk a városi 

rendezvényeket.  

 Időpont: 2015. június 20.  

 Felelős: Lángné Nagy Mária és a teljes stáb 
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2.3. Kultúrházak éjjel-nappal (K) 

 Az országos szakmai akcióhoz kapcsolódva a közművelődési intézmények is nyílt 

programsorozatra várják a látogatókat. A 3 napos programban kiállításokon, előadásokon, 

táncházon, tanfolyami klubfoglalkozásokon, télűző felvonuláson vehetnek részt az 

érdeklődők. 

Időpont: 2015. február 13-15. 

Felelős: Lángné Nagy Mária, Halek Mónika 

 

2.4. Hetényegyházi Nap (K) 

Hetényegyháza Városrészi Önkormányzatával közösen idén is megszervezzük a városrész 

hagyományos kulturális fesztiválját. 

Időpont: 2015. szeptember 

Felelős: Halek Mónika 

 

2.5. Művészeti kiállítások 

 A hónap alkotója minitárlat-sorozat (K) 

Havonta a panoráma társalgóban megrendezett mini tárlatokon kecskeméti és a városhoz 

kötődő alkotókat mutatunk be.  

Időpont: 2015. januártól decemberig 

 Felelős: Lángné Nagy Mária 

 

Kecskeméti Paletta (K) 

A kecskeméti és térségi gyermek és ifjúsági képzőművészeti alkotóközösségek tárlatát a 

Kecskeméti Tavaszi Fesztivál eseményeként valósítjuk meg. 

Időpont: 2015. március 14-április 1. 

Felelős: Lángné Nagy Mária 

 

Vlagyimir Dimitrov, a Mester multimédia bemutató (K) 

A bolgár festészet legnagyobb és leghíresebb alkotójának munkái alapján készült 

multimédiás program Brüsszel után Magyarországon először Kecskeméten lesz látható. 

Időpont: 2015. március 6-7. 

Felelős: Lángné Nagy Mária 

 

A Kecskeméti Képzőművészek Közössége kiállítása Szófiában (K) 

Kecskeméti Kulturális Központ, a Kecskeméti Bolgár Települési Nemzetiségi 

Önkormányzat és a Balassi Intézet kooprodukciójában a Kecskeméti Képzőművészek 

Közössége 24 tagjának alkotásaiból rendezünk kiállítást a Szófiai Magyar Intézet 

aulájában. 

Időpont: 2015. április 

Felelős: Lángné Nagy Mária 

 

Dél-alföldi Regionális Foltvarró Kiállítás (K) 

A régióban tevékenykedő foltvarróknak az újrahasznosítás témakörben meghirdetett 

pályázatra beérkezett munkákból rendezzük meg a tárlatot. 

Időpont: 2014. április 11-25. 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

Múltidéző (K) 

A kulturális Központ 4 évtizedes tevékenységének emlékeit bemutató kiállítás. 

Időpont: 2015. június 

 Felelős: Lángné Nagy Mária 
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KAFF 2015 tárlatok (K) 

Az animációs fesztiválhoz kapcsolódó képzőművészeti kiállítások: 

100 éves a magyar animáció 

30 éves a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál 

Bartal Kiss Rita bábrendező kiállítása 

Haris László fotóművész tárlata 

Időpont: 2015. június- július 

Felelős: Lángné Nagy Mária 

 

Kodály Művészeti Fesztivál tárlata (K) 

Kubinyi Anna Kossuth-díjas textilművész kiállítása 

Időpont: 2015. július 20-augusztus 20. 

Felelős: Lángné Nagy Mária 

 

Népművészeti kiállítás (K) 

Időpont: 2015. szeptember 

Felelős: Lángné Nagy Mária 

 

G Szolláth Katalin grafikusművész tárlata (K) 

A kiváló művésztanár tanítványaival közösen állít ki. 

Időpont: 2015. október 

Felelős: Lángné Nagy Mária 

 

Hollósy Katalin zománcművész kiállítása (K) 

Agóra projekt program 

A nemzetközi zománcművészet elismert egyénisége több évtizedem alkotómunkájából 

rendez összefoglaló tárlatot. 

Időpont: 2015. november 

Felelős: Lángné Nagy Mária 

 

Adventi tárlat (K) 

Agóra projekt program 

A Kecskeméti Képzőművészek Közösségével közösen megvalósuló tárlaton a 

Kecskemétről indult, és a kortárs magyar képzőművészet megújításában úttörő szerepet 

játszott alkotókat mutatjuk be. 

Időpont: 2015. december 

Felelős: Lángné Nagy Mária 

 

Időszaki kiállítások a Hetényegyházi Közösségi Házban (K) 

Elsősorban Hetényegyházán élő, másodsorban Kecskeméten élő alkotók bemutatása.  

 Varga Imre: „Poharak” 

 Kovács Zoltánné Matrjoska baba gyűjtemény kiállítása  

 Ügyes kiskezek – kézműves napközis tábort, az alkotásokból készült kiállítással 

zárjuk. 

 Borda Kálmán fafaragásaiból kiállítás  

Időpont: 2015. márciustól - decemberig  

Felelőse: Halek Mónika 
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2.6. Ismeretterjesztő kiállítások 

Diavetítő kiállítás a Hetényegyházi Közösségi Házban (K) 

A hetényegyházi gyűjtő diavetítőinek bemutatásával az ifjabb nemzedékeknek szeretnénk 

felidézni a „régi idők” családi mese mozijainak hangulatát. 

Időpont: 2015. január 26-30. 

Vezeti: Pallagi Attila 

Felelős: Sáriné Garáz Edit 

 

Afrika vadvilága (K) 

A kiállításon dioráma formájában, mintegy 30 afrikai nagyvad fajt mutatunk bel. 

 

Horgász vizeink egy fotós szemével (K) 

Fotókiállítás a horgászvizeinkről, és annak élővilágáról. 

Együttműködő partnereink:  

 Magyar Természettudományi Múzeum 

 Országos Magyar Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete 

 Szafari Klub és a Vadászszövetség, BÁCS-HOSZ 

Időpont: 2015. április 11-19. 

Felelős: Óber Roland 

 

Hüllő Zoo (K) 

A hüllők, halak, csigák, rovarok, rágcsálók közül kb. 60 fajt mutat be a kiállítás. 

Időpont: 2015. április 21. – május 4. 

Felelős: Óber Roland 

 

Ásvány kiállítás és börze (K) 

Agóra projekt program 

Időpont: 2015. október 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

Díszmadár kiállítás (K) 

Agóra projekt program 

Időpont: 2015. október 2-4. 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

Országos Kaktusz Kiállítás és Vásár (K) 

Időpont: 2015.október 

Együttműködő partnerek:  

 Dísznövénykedvelők Klubja, Díszmadártenyésztők Klubja 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

Gombavilág és gyógynövény kiállítás (K) 

Agóra projekt program 

Együttműködő partnerek: 

 Gombász Klub, Gyógynövény Klub 

Időpont: 2015. október szeptember 29.- október 1. 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 
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Vasútmodell kiállítás (K)  

Agóra projekt program 

Időpont: 2015. október 10-18. 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

Gobelin kiállítás (K)  

Agóra projekt program 

Időpont: 2015. október 9-18. 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

2.7. Szakkiállítások (V) 

 Különböző témákban szakkiállításokat szervezünk. A tematikusan szerveződő kiállítások 

információkat közvetítenek az érdeklődőknek, segítve informális tanulásukat. Ezek a 

kiállítások segítik életük kényelmesebbé tételét, szabadidejük hasznos eltöltését, 

egészségük javítását és az ezekhez szükséges prevenciós kompetenciák elsajátítását.  

 

 TOUREX Idegenforgalmi Szakkiállítás (V) 

A szakkiállításon utazási irodák, utazási és turisztikai szolgáltatásokkal foglalkozó cégek 

kínálják a kulturális értékeket. Az érdeklődők megismerhetik a bel- és külföldi lehetőségek 

széles kínálatát.  

Partnerünk: Extra Piac Kft. 

Időpont: 2015. március 6-7. 

Felelős: Óber Roland 

 

 TOUREX SPA Wellness, Gyógyturisztikai Szakkiállítás és Vásár (V) 

 A kiállítás az ország gyógyturisztikai és wellness központjai mutatkoznak be. A kiállításhoz 

természetgyógyászati előadások, bemutatók kapcsolódnak.  

Partnerünk: Extra Piac Kft. 

Időpont: 2015. áprili18-19, november 7-8. 

Felelős: Óber Roland 

 

 Kreatív Vásár (V) 

 2015-ben is igény szerint rendezünk kreatív vásárt.  

Időpont: 2015. április, december 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

Hetényegyházi Gyerekruha börze (K) 

A gyerekruha börzével lehetőséget kívántunk biztosítani, hogy a helyi lakosok kedvező 

áron frissíthessék fel gyermekeik ruhatárát.  

Időpont: 2015. április és 2015. december 

Felelőse: Halek Mónika 

 

2.8. Örökzöld parti táncestek (K) 

  Agóra projekt program  

Az élőzenés táncestek találkozási, szórakozási lehetőséget nyújtanak az érdeklődőknek. 

Táncolhatnak vagy hallgathatják a zenét az idelátogatók.  

Időpont: havi egy alkalommal, vasárnap 18-22 óráig 

Felelős: Kiss Erika 
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2.9. Élőzenés Táncest (K) 

Hetényegyházán a felnőtt korosztály számára nincs lehetőség szórakozásra, így 

szeretnénk lehetőséget biztosítani a településen élőknek az igényes kikapcsolódásra, egy 

élőzenés táncest keretében.  

Időpont: 2015. április vagy május  

Felelőse: Halek Mónika 

 

2.10.  Retroparty (K) 

Hetényegyházán a felnőtt korosztály számára nincs lehetőség szórakozásra, szeretnénk 

azoknak is lehetőséget biztosítani, akik az élőzenével szemben, inkább a magyar és 

külföldi előadók zenéit részesítik előnyben 

Időpont: 2015. június 

Felelőse: Halek Mónika 

 

2.11. Iskolai ünnepségek (K) 

Rendszeresen helyszínt biztosítunk iskolai ünnepi nagyrendezvényeknek, évnyitóknak, 

évzáróknak szalagavatóknak és jubileumi műsoroknak.  

 Az iskolákkal szoros együttműködésben valósítjuk meg ezeket a rendezvényeket.  

Időpont: folyamatos 

Felelős: Óber Roland 

 

2.12. Bálak (V) 

 A Kulturális Központ évek óta kedvelt helyszíne a városi közösségek báljainak. 

 Időpontok: 

Szalagavató bálak – 2015. november, december 

             Felelős: Óber Roland 

 

3. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek 

kultúrájának gondozása feladatkörben tervezett tevékenységeink: 

 

3.1. Kecskeméti Szimfonikus Zenekar koncertterve 

  Agóra projekt program 

 Január 1.  Újévi Koncert 

 Március 13.   Kecskeméti Tavaszi Fesztivál nyitóhangversenye  

 Május 11.         Anyák napi kamarazenekari koncert a Nagytemplomban 

 Június 20.         Fellépés a Hírös Agóra megnyitó ünnepségén  

 Július 20.          Kodály Fesztivál nyitókoncertje 

 Szeptember 28.    Hangverseny a Város Napja tiszteletére 

 December 17.  Karácsonyi hangverseny az evangélikus templomban 

Felelős: Toókosné Börönte Erika 

 

3.2. XXX. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál (K) 

Kecskemét legnagyobb és legjelentősebb művészeti fesztiválját idén is a város 

közművelődési, művészeti és civil szervezeteinek összefogásával rendezzük meg.  

A 2015-ös év központi gondolata „Gyermekek a művészetben”. 

A Kecskeméti Paletta kiállítás a képzőművészetben állítja középpontba a gyerekeket, a 

Széttáncolt cipők című tánc előadás egy Grim mesét dolgoz föl. Gyermekkórusok lesznek 

közreműködői egy zenés irodalmi estnek.   
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E mellett a felnőtt közönségnek is szervezünk programokat a különféle zenei irányzatok 

megismertetése céljából. Hallgathatnak olasz opera részleteket, Piaf sanzon estet 

valamint, a fesztivál zárásaként a világhírű Amadinda Együttes is fellép. 

Időpont: 2015. március13-31. 

Felelős: Toókosné Börönte Erika 

 

3.3. Kodály Művészeti Fesztivál (K) 

  Agóra projekt program  

Kodály Zoltán szülővárosának legjelentősebb és legkoncentráltabb hangversenysorozatát 

a Kodály Intézettel közösen rendezzük meg.  A fesztivál programjában a Junior Príma díjas 

Pusker Júliát és nővérét, egy angol szonáta párost, egy ír énekművészt, az Új Liszt Ferenc 

Kamarakórust, a nemzetközi csellóversenyen közönségdíjas Szabó Ildikót, Csík Jánost és 

barátait, valamint a Duna Művészegyüttest mutatjuk be. 

Időpont: 2015. július 20-augusztus 1. 

Felelős: Toókosné Börönte Erika 

 

3.4. Kecskeméti Népzenei Találkozó (K) 

 Agóra projekt program  

Az 1967 óta kétévente megrendezésre kerülő Kecskeméti Népzenei Találkozó fesztivált 

közösen szervezzük a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene Tanszékével 

immár 5. alkalommal. Ennek keretében kiemelten bemutatva a népzene és a népművészet 

kecskeméti helyi értékeit az alábbi programokat szeretnénk megvalósítani:  

népzene tanítási verseny, a tanszék tehetséges gyermekeinek műsora, szakmai 

konferencia, rendhagyó népzenei órák, táncházak, népművészeti kiállítás. 

Időpont: 2015. szeptember 24-27. 

Felelős: Toókosné Börönte Erika 

 

3.5. Bérletes előadások 

  Agóra projekt program  

 A kulturális központ alapítása óta helyt ad választékbővítő jelleggel színházi előadásoknak. 

Az erre a kikapcsolódási formára vágyó és igényt tartó közönségnek bérlet formájában 

kínálunk műfajonként három, illetve négy előadást.  

 Célunk, hogy az érdeklődőknek helyben is lehetősége legyen változatos műfaji palettáról 

válogatni. A széles kínálattal szeretnénk új nézői rétegeket is megnyerni. 

  

 Szalon bérlet (K) 

Színháztermünk felújítása miatt színházi előadások helyett néhány szereplős kis kamara 

előadásokat szervezünk – a lelkészek jóindulatából – az Újkollégium dísztermébe. Csak 

olyan produkciók jöhetnek el, amelyek beférnek a kis színpadra. 

Három előadás/bérlet. 

Felelős: Toókosné Börönte Erika 

 

Könnyűzenei koncertek (V) 

Agóra projekt program 

Márciusban, illetve júliustól decemberig egy alkalommal könnyűzenei koncerteket 

szervezünk felnőtteknek és gyerekeknek esetenként. A programokat részben közös 

kockázatvállalással tervezzük a műsorszervező irodákkal. 

Előadásszám: 7 alkalom 

Felelős: Koós Ildikó 
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Kamara bérlet (K) 

Agóra projekt program 

A hiánypótló bérlet előadásait a fővárosi színtársulatok igényes produkcióiból állítjuk össze. 

Négy előadás/ év. 

Felelős: Toókosné Börönte Erika 

 

 Zenés bérlet (K) 

  Agóra projekt program 

 A különféle zenés műfajokból gyűjtünk csokorba néhány kiváló előadást, hogy mindenki 

kedvére válogasson. 

 Három előadás/bérlet. 

 Felelős: Toókosné Börönte Erika 

 

 Táncos mesék (K) 

 Agóra projekt program 

 Folytatjuk a Táncos mesék gyermekbérletet. Olyan bérletet hirdetünk, amely a tánc műfaját 

hivatott népszerűsíteni. Meséket láthatnak a gyerekek tánccal elbeszélve, s így próbáljuk a 

tánc szeretetére, értésére nevelni a felnövekvő nemzedéket. Ezzel is segítjük a Katona 

József Színház tánctagozatának munkáját. 

 Három előadás/bérlet. 

 Felelős: Toókosné Börönte Erika 

 

Hangverseny bérlet (K) 

Agóra projekt program 

 2015-ben folytatjuk a Kecskeméti Szimfonikus Zenekarra épülő hangverseny sorozatunkat. 

A zenekari koncerteken kívül lehetőséget adunk fiatal pályakezdő zenei tehetségek 

bemutatkozására is. 

 Három előadás/bérlet. 

 Felelős: Toókosné Börönte Erika 

 

„Mese, mese, mátka” előadás gyerekeknek a Hetényegyházi Közösségi Házban (K) 

Bábelőadás, interaktív, zenés előadások gyerekeknek jeles napok, hagyományok, 

gyermekmesék köréből.  

Időpont: 2014. március- április  és 2014. szeptember  

Felelőse: Halek Mónika 

 

Nótaest a Hetényegyházi Közösségi Házban (K) 

A nótát kedvelőknek, a helyi nótaénekesek közreműködésével. 

Időpont: 2015. április 

Felelőse: Halek Mónika 

 

3.6. Impresszálás (V) 

Igény esetén az általunk menedzselt, már bemutatott műsorainkból országos turnét 

szervezünk. 

Időpont: 2015. március-december 

Felelős: Toókosné Börönte Erika 
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3.7. Bérleten kívüli előadások (V) 

  Agóra projekt program  

 Általában havi egy alkalommal bérleten kívüli előadásokat szervezünk könnyűzenei és más 

műfajú rendezvényekkel. Az eseményeket közös kockázatvállalással tervezzük a 

rendezőirodákkal. 

 Előadásszám: évi 5 alkalom 

Felelős: Toókosné Börönte Erika, Koós Ildikó 

 

3.8. Táncházak (K) 

  Agóra projekt program  

A Kecskemét Táncegyüttes közreműködésével havi rendszerességgel szervezzük meg 

családi táncházainkat, amelyekben a tánctanítás mellett játékokkal, a kézművesség 

fortélyaival is megismertetjük a látogatókat. 

Időpontjai: 2015. január 17., február 14., március 14., április 25., május16., június 6.,  

szeptember 20., október 18., november 22., december 20. 

 

3.9. Tavaszi Filmnap (K) 

 A tavaszi filmes szezon indításának nyitott vetítési napja. Új, fesztiváldíjas, az európai 

filmgyártást reprezentáló film vetítése.  

 Célunk, a filmművészet értékeinek bemutatása a közművelődés eszközeivel. 

 Színházterem felújítása miatt a helyszín a Malom Mozi. 

Időpont:2015. február 4. 

Felelős: Kiss Erika 

 

3.10. Tavaszi Filmklub (K) 

Kecskemét legnagyobb hagyományokkal rendelkező filmklubja az ország egyik 

leglátogatottabb művészfilmes találkozó helye.  

Célunk, a közösségben történő szabadidős művészeti tevékenység, a stílusokon és a 

korosztályokon átívelő filmélmény tudatos biztosítása. 

Színházterem felújítása miatt a helyszín a Malom Mozi. 

Időpont: 2015. február 11- április 15. 

Felelős: Kiss Erika 

 

3.11. Őszi Filmnap (K) 

  Agóra projekt program  

 Az őszi évad nyitott vetítési napja egy új magyar filmalkotás bemutatásával.  

 Célunk, a magyar filmművészet népszerűsítése széles korosztályok részére.  

Időpont: 2015. október 1. 

Felelős: Kiss Erika 

 

3.12. Őszi Filmklub (K) 

  Agóra projekt program  

Válogatás a nemzeti filmgyártások értékes alkotásai közül, beszélgetések, elemzések a 

filmek segítségével.  

Célunk, a hagyományok ápolása, közösségteremtés a filmművészet eszközeivel. 

Időpont: 2015. október 8--december 10-ig 

Felelős: Kiss Erika 
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3.13. Tematikus filmnapok (V) 

  Agóra projekt program  

Igény szerint a közművelődési rendezvényeinkhez kapcsolódóan tematikus filmnapokat, 

szervezünk. 

Időpont: 2015. május-október 

Felelős: Kiss Erika 

 

3.14. Ifjúsági Filmnap (K) 

Igény szerint a városi középiskolás fiatalok számára olyan programokat szervezünk, 

amelyeken az életkori problémáikkal foglakozó filmeket ismerhetnek meg és dolgozhatnak 

fel. 

Színházterem felújítása miatt a helyszín a Malom Mozi. 

Időpont: 2014. május-június 

Felelős: Kiss Erika 

 

3.15. XXV. Horgász és Vadász Napok (K és V) 

 Idén már a huszonötödik alkalommal rendezzük meg a nagy sikerű komplex tematikus 

rendezvénysorozatot, a Horgász és Vadász Napokat. A vidék-Magyarország legnagyobb 

múltra és látogatottságra visszatekintő ilyen jellegű eseményén a két nemes hobbi 

(horgászat, vadászat) képviselői mellett nagy figyelmet fordítunk az iskolai oktató-nevelő 

munka elmélyítésére, a horgászat és vadászat előítéletektől mentes, természetvédelmi 

szemléletű bemutatására. 

 Időpont: 2015. április 11-19 

 Felelős: Óber Roland 

 

3.16. A környezet-és a természetvédelem jeles napjai (K) 

A városi munkamegosztás alapján veszünk részt a szemléletformáló rendezvénysorozat 

szervezésében. 

2015. április 22. Föld napi ovis és kisiskolás akadályverseny és játszóház 

2015. április 25. Városi középiskolás környezetvédelmi vetélkedő 

 Felelős: Lángné Nagy Mária  

 

3.17. Könyvfaló (K) 

  Agóra projekt program 

Az aktuális könyvújdonságok bemutatója előadással, dedikálással egybekötve, szorosan 

együttműködve a Libri Könyvesbolttal. 

Időpont: kéthavonta  

Felelős: Koós Ildikó 

 

4. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása feladatkörben tervezett tevékenységeink 

Célunk az öntevékeny alkotók és közösségek működésének segítése, a társadalmi, a 

befogadói attitűdök szociokulturális és alkotási kompetenciák fejlesztése nonformális 

képzések keretében, a szabadidő tartalmas, kreatív eltöltésének segítése a fiatalok, a 

felnőttek és az idősek körében.  

 

4.1. Kecskemét Táncegyüttes (K) 

  Agóra projekt program  

 A Bács-Kiskun Megyei Príma Díjjal is kitüntetett, csaknem 250 fős együttes célja, a magyar 

néphagyomány, népi kultúra táncos mozgásvilágának életkortól függetlenül történő 
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elsajátítása, a kultúra, a műveltség iránti érzékenység megalapozása, valamint az alkotás 

és a befogadás kompetenciájának fejlesztése. 

Jelenleg kilenc csoportban folyik a helyi, kiskunsági tánc- és néphagyomány ápolást 

előtérbe helyező nonformális képzés.  

Legidősebb (40-60 éves) táncosokból álló Parázs csoport jó példája az egész életen át 

tartó tanulásnak, a korábban megszerzett kompetenciák elmélyítésének, újraértelmezé-

sének. A táncegyüttes gerincét alkotó csoport és az ifjúsági utánpótláscsoport 16-25 éves 

fiataloknak nyújt lehetőséget az iskolán kívüli szabadidős tevékenység keretében a 

művészi önkifejezés fejlesztésére. A legfiatalabbaknál a gyermekkorosztály képviselőinél a 

néptánc próbákon integráltan megjelenő népi játékokkal, népszokásokkal érjük el, hogy 

alapkészséggé váljon saját nemzeti kultúrájuk, és mindezt örömforrásként, a teljes élet 

részének éljék meg.  

További célok: a táncegyüttes részt vesz külföldi, országos, megyei rendezvényeken, 

fesztiválokon, valamint számos városi ünnepségen, rendezvényen (Új műsorral mutatkozik 

be a Tavaszi Fesztiválon. Közreműködik a Népzenei Találkozón, a Hírős Hét Fesztiválon, a 

majálison stb.), jelentős részt vállalva Kecskemét kulturális turizmusában.  

A táncegyüttes szakmai kisugárzó szerepének növelése érdekében a Kecskeméti Néptánc 

Műhely kialakításával nonformális képzések szervezése a kecskeméti és járási, esetleg a 

dél-alföldi régióban működő néptánccsoportok tagjai számára évente 2 alkalommal. 

Időpont: 2015. január-december  

Felelős: Lukács László, Lángné Nagy Mária 

 

4.2. Kecskeméti Képzőművészek Közössége (K) 

  Agóra projekt program  

 A Kecskeméten és környékén élő alkotókat összefogó közösség elősegíti a művészek 

minél több helyi és nemzetközi pályázaton való részvételét, illetve kiállításokon való 

bemutatkozásukat. Ezen kívül előadásokat szerveznek és folytatják a körhöz tartozó 

művészeket bemutató Nyitott Műterem sorozatot, ahol az alkotók legfrissebb munkáikat és 

műhelytitkaikat mutatják be. Kiemelt feladatuk a nyári alkotótábor megvalósítása.  

Időpont: 2015. január-december  

Felelős: Lángné Nagy Mária 

Vezeti: Balanyi Károly  

 

4.3. Kecskeméti Napraforgó Foltvarró Kör (K) 

  Agóra projekt program  

 A világszerte egyre népszerűbb foltvarrás kedvelői művészi színvonalon alkotó lányok, 

asszonyok, kismamák, nagymamák. Foglalkozásaikon foltvarró technikákkal ismerkednek 

meg.  

 Céljuk, a folyamatos fejlődés, kiállítási darabok készítése, a környezetük szépítése, a 

foltvarrás népszerűsítése.  

Időpont: havi egy alkalommal, szombatonként 15 órakor 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina  

Vezeti: Juhász Zoltánné 

 

4.4. Bács-Kiskun Megyei Költők és Írók Baráti Köre (K) 

  Agóra projekt program  

 A helyi amatőr költők, írók, helytörténeti kutatók és egyéb tollforgatók mellett az évek alatt 

jó kapcsolatot ápoltak Bács-Kiskun megye alkotóival is. A közel harminc alkotót tömörítő 

közösség foglalkozásain szabad irodalmi felolvasásokat tart, megemlékeznek az irodalom 

nagy ünnepeiről (Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, stb.). 
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Időpont: havi egy alkalommal 15-17 óráig 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

Vezeti: Kovács István József 

 

4.5. Bohém Klub (K) 

 A 33 éves Bohém Ragtime Jazz Band havi alkalommal klubot tart a zenekar rajongóinak és 

az érdeklődőknek. Az esteken a Bohém zenélése mellett meghallgathatja az érdeklődő 

közönség a külföldi utakról készült élménybeszámolót, illetve egy-egy szólista is 

bemutatkozik az együttessel.  

Időpont: évi hét alkalommal 

Felelős: Toókosné Börönte Erika 

Vezeti: Ittzés Tamás 

 

4.6. Kecskeméti Ásványgyűjtők Baráti Köre (K) 

  Agóra projekt program  

 A kör az ásványok csodás világa iránt érdeklődő emberek számára nyújt közösségi keretet. 

Foglalkozásaikon előadások, ásvány- és könyvbemutatók, ismertetések, gyűjtőtúrák, 

kiállítások szerepelnek.  

Időpont: havi két alkalom, az első és harmadik szerda 17-19 óráig  

Helyszín: Református Ókollégium és Kecskeméti Kulturális Központ 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

Vezeti: Fuxreiter András és Nagy Szabolcs 

 

4.7. Dísznövénykedvelők Klubja (K) 

  Agóra projekt program  

 A 2004 óta működő klub a díszfák, a díszcserjék, az örökzöldek, a kaktuszok és pozsgás 

növények, a szobanövények, az egzotikus gyümölcsök, az egynyári és balkonvirágok, 

valamint a bonsai és a virágkötészet iránt érdeklődőket fogja össze.  

Egyik célunk, hogy a növénybarátok, virágkedvelők igényeinek megfelelő előadásokat, 

kiállításokat és szakmai kirándulásokat szervezzünk és a dísznövénykedvelők közösségi 

életét tovább fejlesszük.  

Fontos feladata a csoportnak, hogy az országos szakmai szervezetekben megszervezett 

szakmai szerepét megőrizze, erősítse (Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete, 

Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesülete).  

Időpont: havi egy alkalom 16-18 óráig 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

Vezeti: Ábel Győző  

 

4.8. MABÉOSZ Kecskemét Városi Bélyeggyűjtő Kör (K) 

  Agóra projekt program  

 A több mint hetvenöt éve működő, bár a bélyeggyűjtés iránti érdeklődés lanyhulása 

következtében létszámában csökkenő közösség megszállott tagjai az ismeretek 

megőrzése, speciális szempontokat követő feltáró munkája társadalmi szempontból is 

rendkívül fontos, a gyűjtőszenvedély (hobbi) révén számos, tematikus anyag birtokosai, 

akik szívesen tárják az érdeklődők elé gyűjteményeiket, vagy annak egy bizonyos részét.   

Időpont: minden szombaton 16-19 óráig 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

Vezeti: Fülöp Sándor 
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4.9. Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Kecskeméti Csoportja (K) 

  Agóra projekt program  

 A hagyományos numizmatikai tevékenység (fémpénzek, érmek, érmék, zsetonok, bárcák, 

kitüntetések, stb.) gyűjtése és feldolgozása, cseréje mellett a csoport közreműködik a 

Kulturális Központ ismeretterjesztő kiállításainak gazdagításában is. Önálló kiállítást a 

nyáron, a Hírös Numizmatikai Napok keretében, a GAMF-on tartanak.  

 Foglalkozásaikon a cserebere mellett szakkönyvek ismertetésére, bemutatására, 

előadásokra kerül sor, de városunk lakossága is behozhatja és meghatároztathatja a saját 

tulajdonában lévő érmeket. A művészeti értékeket is hordozó, numizmatikai szempontból is 

fontos gyűjtemények folyamatos fejlesztése, a gyűjtés célirányosságának fejlesztése 

tartozik még általános céljaik közé.  

Időpont: havi két alkalommal 1. és 3. szombat 8-12 óráig 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

Vezeti: Berei József 

 

4.10. Sakk Kör (K) 

  Agóra projekt program  

Az évek óta gyengélkedő kecskeméti sakkozás egyik utolsó végváraként működő csoport a 

nem versenyszerűen sakkozó helyi embereknek nyújt játéklehetőséget és kiemelt figyelmet 

fordít az utánpótlás nevelésére. 

Időpont: folyamatos 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

Vezeti: Ábel Lajos 

 

4.11. Pedagógus Klub (K) 

  Agóra projekt program  

 A klub a változatos közösségi együttlét biztosításával járul hozzá, hogy az inaktív évek is 

tevékenyen teljenek. A foglalkozások sokszínű, a nyugdíjasok jövedelméhez igazodó 

kulturális kínálatot biztosítanak.  

Időpont: szerdánként 15 órától 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

Vezeti: Leviczki Józsefné 

 

4.12. Díszmadártenyésztők Klubja (K)  

Agóra projekt program  

 Foglalkozásaikon a díszmadarak tartásával, tenyésztésével kapcsolatban fejlesztik 

ismereteiket, képességeiket.   

Időpont: havi egy alkalom, vasárnap 10 óra 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

Vezeti: Czinege István 

 

4.13. Gombász Klub (K) 

  Agóra projekt program  

 A klub tagjai a foglalkozásokon elsajátítják azokat a kompetenciákat, melyek nélkül 

elképzelhetetlen a gyűjtőtúrák sikere. Fontos számukra a klub közösségi élete is.  

 Céljuk, annak a tudásnak a megszerzése, amely elengedhetetlen az ehető és mérgező 

gombák biztonságos megkülönböztetéséhez.  

Időpont: havi egy alkalom, hétfő 17 óra 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

Vezeti: Horváth Lászlóné 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 
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4.14. Gyógynövény Klub (K) 

  Agóra projekt program  

 A 2007-ben alakult közösség tagjai jártasságot szereznek a gyógynövények 

használatában, gyűjtésében.  

Időpont: havi egy alkalom, hétfő 17 óra 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

Vezeti: Horváth Lászlóné 

 

4.15. Helyünk a világban Klub (K) 

  Agóra projekt program  

A klub életvezetéssel kapcsolatos ismeretterjesztő előadásokat tart tagjainak. Heti 

rendszerességgel találkoznak a nagy létszámú klub tagjai.  

Időpont: minden csütörtök 18 óra 

Vezeti: Hoffer Zoltán 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

4.16. Hírös Gobelin Klub (K) 

A klub a gobelinezni már tudó, vagy a most tanuló tagokat tömöríti. A foglalkozásokon 

különböző technikákat sajátítanak el. 

Időpont: minden szerda 17 óra 

Vezeti: Vinczéné Molnár Éva 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

4.17. Kecskeméti Fotókör (K) 

A Kör elődje 1939-ben alakult, majd a történelmi viharok után 1959-ben szerveződött újjá. A 

Klub tagjai fennállásuk óta több száz kiállításon szerepeltek alkotásaikkal, a zsűri 

elismerését elnyerve. A jelenleg Kecskeméti Fotókör néven működő fotográfiai 

alkotócsoport, 16 fős, javarészt fiatalokból áll. Ez a megfiatalodott csoport új célokat 

keresve talált rá a történeti eljárásokra. 2000 nyarától minden évben megrendezik az egy 

hetes Bugaci Kontakt Fotográfiai Tábort, amely 2003 óta nyitott. Az alkotótábor célja a 

mindennapok számára feledésbe merült archaikus technikák felelevenítése, és átmentése 

a jelenbe. 

Időpont: minden szerda 17.30-18 óráig 

Klubvezető: Nagy Krisztián 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

4.18. TGV 2000 Vasútmodellező Klub (K) 

  Agóra projekt program 

1993-tól 2012-ig a Tiszti Klubban működött, 2012. július 1-jétől a Kecskeméti Kulturális és 

Konferencia Központ Nonprofit Kft. ad otthont számukra. 

Minden év októberében 10 napos kiállítással nyújtanak feledhetetlen élményt a 

gyerekeknek, a rendszeresen visszatérő családoknak, a modellező és vasútbarát 

felnőtteknek, érdeklődőknek. 

Céljuk a vasútüzem kiállításokon történő minél teljesebb körű bemutatása, megbízhatóan 

működő modellekkel, üzembiztos terepasztalokon. Modelljeik, terepasztalaik többsége a 

legelterjedtebb méretarányokban (H0, TT, N;) analóg rendszerben készül, azonban nem 

idegenek tőlük az egyéb méretarányok, pl. 0m, H0m, H0e, Z, stb. és a digitális rendszer 

sem. Tagjaik az érdeklődési körüknek megfelelő vasúttársaságokat, korszakokat 

modellezik. 
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Időpont: minden csütörtökön 17-20 óráig 

Klubvezető: Csapó András 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

4.19. Szenior Klub (K) 

  Agóra projekt program 

A közösség az „Építő közösségek az élethosszig tartó tanulásért” címet viselő Európai unió 

által támogatott projektünk kapcsán alakult 2011-ben. Tagjaik száma azóta is folyamatosan 

növekszik, jelenleg 46 fő. 

A klub célja, hogy a tagok megismerjék és nyomon kövessék a korcsoportot érintő 

szabályokat, elterjesszék és segítsék az élethosszig tartó tanulás igényét. A klubprogram 

keretében kirándulásokat, túrákat, filmvetítéseket szerveznek. A programot szakmai 

előadások, irodalmi estek, vetélkedők, fórumok, informatikai képzés egyaránt színesítik. A 

közösség egy kortárs segítő programot is működtet, melynek célja a kortárssegítők 

számának növelése, a nyugdíjas közösségben rejlő társas erőforrások feltárása, annak 

kiaknázása és ezáltal az életminőség javítása.  

Időpont: kéthetente szerdán 14 órától 

Klubvezető: Zelei Mária 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

4.20. Élet a régi Kecskeméten Klub (K) 

  Agóra projekt program 

A virtuális térben, a Facebbok-on szerveződött közösség 2012 novemberében alakult. 

Kecskemét múltja és közelmúltja iránt érdeklődőket tömöríti.  

Időpont: havonta egyszer keddenként 18-22 óráig 

Klubvezető: György István Tamás 

Felelős: Lángné Nagy Mária 

 

4.21. Idegen nyelvi társalgó (K) 

  Agóra projekt program 

Az Agóra projekt keretében kialakuló 10 fős nyelvi labor lehetőségeinek felhasználásával 

kiscsoportos nyelvi kompetenciafejlesztő közösségek kialakítása. 

Időpont: szeptembertől folyamatosan 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina 

 

4.22. Táltos dobkör a Hetényegyházi Közösségi Házban (K)  

Őseinket követve szellemi-lelki utazás a táltos dob segítségével. 

Időpont: 2015. januártól június végéig kéthetente szerdánként 

  2015. szeptembertől decemberig kéthetente szerdánként   

Vezeti: Szedresi Attila  

Felelős: Halek Mónika 

 

4.23. A városban működő civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolódásuk a 

közművelődési folyamatokba, intézményünk tevékenységébe (K)  

Agóra projekt program 

 A fő célok 2015-ben is alapvetően a következők: 

 társaságunk és a civil szervezetek (elsősorban kulturális jellegű) tevékenységének 

segítése, a kapcsolatok fejlesztése, az együttműködés erősítése 

 pályázati együttműködés, közös programok megvalósítása 

 módszertani támogatás, szaktanácsadás 
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 fórumok, találkozók, közös akciók szervezése igény szerint 

 közösségi terek, technikai eszközök biztosítása a civil szervezeteknek 

Időpont: a kölcsönös igények szerint, folyamatos 

Felelős: Labanczné Krámos Krisztina, Lángné Nagy Mária 

 

5. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdek érvé-

nyesítésének segítése feladatkörben tervezett tevékenységeink: 

 

5.1. Reklám, propaganda, PR tevékenység, települési, térségi kulturális info 

kommunikációs szolgáltatások biztosítása.  

Agóra projekt program  

 

5.1.1. PR, reklám és propaganda tevékenység (K) 

Stratégiai célkitűzések: 

A Hírös Agóra megvalósulásával bővül tevékenységi körünk, melyet PR, reklám és 

propaganda tevékenységünknek is követnie kell. Arculatunk fő elemei megmaradnak, 

esetlegesen új nevünk bevezetéséhez, illetve a pályázat kötelező elemeinek 

megvalósításához kapcsolódnak marketing feladatok.  

Tevékenységünk célja társaságunk, programjaink, tevékenységeink és szolgáltatásaink 

megismertetése és népszerűsítése a város és környéke polgáraival. Ezeket a rendszeres 

és színvonalas reklámokkal érhetjük el. Mivel a kulturális piacon a versenytársak is jelen 

vannak, ezért szükséges, hogy mindenhol időben ott legyünk az ajánlatainkkal. 

Programjainkhoz a lehetséges partnerek és más piaci résztvevők támogatásának 

megnyerése, szponzorok megkeresése elengedhetetlen. Kidolgozott programtervekkel 

szponzorációs lehetőséget kínálva kell feltérképezni azokat a cégeket, akik a kultúrát, 

illetve a kulturális rendezvényeket vagy a kulturális központot támogatni kívánják. A 

támogatásra váró programterveknek kb. ¾ évvel a program előtt el kell készülnie, hiszen a 

szponzoroknál ennyi átfutási idő szükséges a döntéshez. 

Kommunikációs célok: 

Legfontosabb az intézményünk széles tevékenységi körének, sokrétűségének bemutatása: 

klubok, tanfolyamok, színházi előadások, könnyű- és komolyzenei koncertek, művészeti 

fesztiválok, képzőművészeti kiállítások, szakkiállítások, konferenciák szervezője és 

rendezője a társaság. Az Agóra programhoz tartozik Kecskemét és térsége kulturális 

portál, illetve információs szolgáltatói pult létrehozása,mely az ide betérőknek nyújt széles 

körű tájékoztatást nemcsak az intézmény, hanem Kecskemét, illetve Kecskemét 

térségének kulturális programjairól is. 

 

Annak érdekében, hogy ezt a célt elérjük három fontos feladatunk van. 

Minél szélesebb körű közvélemény-kutatás, mely feltárja, hogy a különböző életkorú, 

érdeklődésű, anyagi helyzetű stb. célközönséget milyen reklámhordozón keresztül tudjuk 

hatékonyan elérni. Konkrétan melyik célcsoportnak, mit szervezzünk és azt hogyan 

értékesítsük. 

A város polgárai számára rendszeresebb, látványosabb, értékelhetőbb kommunikáció a 

tevékenységeinkről. 

A lehetséges szponzorok elérése érdekében megfelelő időben és érdemben, az 

eseményre, sorozatra vonatkozó korrekt üzleti terv felvázolásával ajánlatot tenni. 
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 Kommunikációs stratégia 

Sajtó: 

A város összes médiáját felhasználjuk rendezvényeink népszerűsítéséhez, bár az utóbbi 

időben a sajtó nem érzi feladatának a kulturális rendezvényekről való tájékoztatást, inkább 

hirdetőként szeretnék, ha partnerek lennénk.  A sajtón keresztül a célcsoportok legnagyobb 

része hatékonyan és hitelesen elérhető.  

Petőfi Népe: napi kapcsolatban vagyunk, a megyei napilap programjainkat, 

rendezvényeinket teszi közzé és beszámol az intézmény életéről, PR cikkekkel segíti 

munkánkat. A kéthetente csütörtökönként megjelenő Grátisz mellékletben közölhetjük a 

következő heti összes programunkat. 

Kecskeméti Lapok: hetilap, mely szintén közzé teszi rendezvényeinket. 

A Szuperinfó hetente rendszeresen közli az elküldött anyagainkat. 

Kecskeméti Televízió: rendszeresen ajánlja az eseményeinket. Célunk, hogy fontosabb 

rendezvényeink ajánlatként szerepeljenek a televízióban is és utólag egy-egy programról 

képes tudósítások is helyet kapjanak a híradóban. 

Magazinműsorokban stúdióbeszélgetésekkel népszerűsítjük a fesztiválokat, koncerteket. 

Gong Rádió a kulturális ajánlóban közzéteszik aktuális programjainkat, illetve rádió 

spotokkal és stúdióbeszélgetésekkel segítik a munkánkat! 

Minden médiát folyamatosan tájékoztatunk rendezvényeinkről, az intézménnyel 

kapcsolatos eseményekről: e-mail, meghívó, műsorfüzet, sajtótájékoztató útján. 

Sajtótájékoztató: 

Nagyobb rendezvények előtt 2-3 héttel sajtótájékoztatót szervezünk. Ezen átadjuk a 

rendezvény propagandaanyagait, sajtóanyagát CD-n, amelyen a fotók is úgy szerepelnek, 

hogy a sajtó bármikor fel tudja használni a cikkek színesítéséhez. 

 

Honlap: www.hirosagora.hu  

Agóra projekt program 

Honlapunk teljes megújulást tervezzük 2015-ben, hogy naprakész és friss információkkal 

tudjunk szolgálni a látogatóknak és könnyebb legyen rajta a tájékozódás. Növelni kívánjuk 

az információtartalmat, hogy minden olvasható legyen rajta, ami intézményünkben történik.  

A naptárral konkrét napra lehet programot keresni, a fórumon pedig hozzászólásokat 

várunk előadásoktól, programokról. Fotókkal, videókkal csinálunk kedvet rendez-

vényeinkhez. 

Minden kiadványunkon hangsúlyozzuk a honlapunk elérhetőségét, ahol minden részletes 

információt megtalálnak. 

 

Hírlevél: 

A hírlevelünkre kétféleképpen lehet feliratkozni: a honlapon keresztül vagy a 

jegypénztárban kitöltött nyomtatványon. 

A hírlevelet minden hónapban elküldjük az alábbi módon közel 2500 partnerünknek: 

 a hónap utolsó napjaiban a következő hónap egész kínálatáról 

 bérletes előadások időpontjáról, amint véglegessé válnak 

 koncertek, nagyobb rendezvények előtt 

 programváltozások, módosítások esetén 

 

Facebook: 

Intézményünk elérhető a népszerű Facebook közösségi oldalon is. Közel 6000 látogatónk 

követheti itt nyomon a programjainkat, intézményünk életét. Folyamatosan frissítjük az 

oldalt, növeljük az információtartalmát és ezen keresztül bővítjük ismertségünket. 

 

http://www.hirosagora.hu/


36 

 

 

Internet: 

Programok, rendezvények népszerűsítésének fontos eszköze az on-line megjelenés. 

Kecskemét város honlapján intézményünk napi programja részletesen megtalálható. A 

szakmai és a kulturális élettel foglalkozó honlapoknak rendszeresen továbbítjuk részletes 

kínálatunkat, hogy ezzel is segítsük a minél több helyről való elérhetőséget. 

Néhány internetes tudakozóval, speciális honlappal van kapcsolatunk, például: Online 

Tudakozó, Rendezvényhelyszínek honlapja, stb. Ezek függnek az anyagi lehetőségektől, 

illetve igazodnak az aktuális kínálatunkhoz. 

Az interneten történő program és rendezvény-konferencia helyszínkeresés legelterjedtebb 

formája napjainkba a különböző keresőoldalak (pl.: Google) használata. Céljaink között 

szerepel, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokhoz, programokhoz kapcsolódó 

címszavakra, találatként az elsők között szerepeljen a honlapunk. 

 

Kapcsolatfelvétel: 

A főiskolás korosztály látogatóvá tételének elérése érdekében, fel kívánjuk venni a 

kapcsolatot a Kecskeméti Főiskola Tanítónőképző, Kertészeti és Gépipari és 

Automatizálási Műszaki Főiskolai karának hallgatói önkormányzati képviselőivel.  

 

OTP SZÉP Kártya 

2012 szeptemberétől a belépőjegyeiket OTP Szép kártyával is megvásárolhatják 

látogatóink. 

 

Ajándékutalvány a kultúra jegyében: 

Kibocsátottunk 1.000 Ft-os címletekben ajándékutalványt, mely csak a kulturális központ 

által szervezett rendezvényekre, tanfolyamokra, táborokra váltható be. 

 

Együttműködés a Libri Könyvesbolttal: 

A Libri Könyvesbolt 15 % kedvezményt biztosít minden könyv és hangoskönyv vásárlása 

esetén annak, aki a kulturális központ bármely előadására, rendezvényére belépőjegyet 

vásárol, majd a Libri Könyvesboltban leadja a program megtekintése után 1 hónapig. 

 

Publikációs eszközök 

Szabadtéri és beltéri reklámok: 

A rendezvényeinkről készített plakát mellett a havi plakátunkon is szerepeltetjük 

eseményeinket. Ezek a plakátok a város 100 pontján kerülnek kiragasztásra, illetve 

eljuttatjuk ezeket a megye 220 iskolájába, intézményébe.  

Intézményünk előtt tíz megállító tábla, illetve a kivilágított vitrinjeinkben elhelyezett plakátok 

hirdetik aktuális programjainkat.  

Nagyobb eseményekhez, fesztiválokhoz molinót is kihelyezünk az intézmény külső 

homlokzatára. 

Egyes programokról egyedi, A/3-as méretű plakátot és szórólapot is készítünk a 

legfontosabb célcsoportok számára. 

Fesztiválokról bővebbet részletes műsorfüzeteinkből tudhatnak meg az érdeklődők.  

A Kecskeméti Kínáló megszűnése komoly gondot jelent a kecskeméti intézmények 

számára. A havi programjaink ilyen formában nem jelennek meg. Helyette két alkalommal: 

tavasszal és ősszel egy részletesebb, színes műsorfüzet megjelenését tervezzük. 

A szórólapokat, műsorfüzeteket az előcsarnokban elhelyezett állványról vehetik el a 

látogatók. Az itt lehelyezett plazma televízión megtudhatják az aznapi programok 

helyszíneit, kezdési időpontját is. Folyamatosan bővítjük az intézmény területén az 

információs táblákat, mely segíti a tájékozódást.  
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 Az előcsarnokban új reklám lehetőség a második televíziós monitoron futó reklám, ami a 

város több mint 40 pontján szintén kihelyezésre került (egészségügyi intézmények, várók, 

üzletek, stb. 

Reklámanyagaink elkészítésével törekszünk arra, hogy intézményünk arculatához 

igazodjon, illetve, hogy kiváló nyomdai minőségben készüljön el.  

Felelős: Koós Ildikó 
 

6. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben 

tervezett feladataink: 
 

6.1. Közösségi tér biztosítása (K) 

  Agóra projekt program  

A nyitva tartási idő alatt az épület előcsarnoka és a hozzá kapcsolódó szociális helyiségek 

a kötetlen társas élet fórumai.  

A Hírös Agóra program révén 2015 júliusától korszerűsödnek tereink és új 

szolgáltatásokkal bővíthetjük tevékenységünket: 

Információs-szolgáltató központ: információszolgáltatás (közérdekű, közhasznú, kulturális, 

turisztikai, gyermek, ifjúsági programok, szolgáltatások, munkaerőpiaci információk 

elérése), 8 gépes szabad internet hozzáférés, nyelvi labor, családbarát 

gyermekfoglalkoztató, nyilvános internet. 

 

6.2. Hetényegyházi Ifjúsági Közösségi Tér működtetése (K)  

Alapszolgáltatásként csocsó, pingpong, internetezési lehetőség. Programok keretében 

gasztro délután, jeles napokhoz kapcsolódóan kézműves foglalkozások. 

Időpont: 2015. januártól decemberig 

Felelőse: Halek Mónika 
 

6.3. Termek bérbeadása (V) 

 A kulturális központ a kapacitását kihasználva alkalmanként, a programokhoz igazodva 

bérbe adja egyes helyiségeit a székhelyen és a Hetényegyházi Közösségi Házban 

termékbemutatók, egészségügyi, mentálhigiénés és egyéb előadássorozatok, 

rendezvények megvalósítására.  

Partnereink: 

 alkalmi 

 állandó  

Időpont: folyamatos 

Felelős: Óber Roland és Halek Mónika 
 

6.4. Konferenciák (V) 

Intézményünk konferencia központ funkciójának jobb kihasználása érdekében hazánkban 

és külföldön egyaránt elérhető médiumokon keresztül hirdetjük szolgáltatásainkat 

(Rendezvényhelyszínek honlapja, Magyar Turizmus Zrt., Magyar Kongresszusi Iroda, 

MARESZ, stb.).  

Felelős: Kiss Erika, Óber Roland 
 

6.5. Műszaki technikai feltételrendszer fejlesztése (K) 

Az Agóra projekt révén jelentősen megújul a kulturális központ műszaki technikai 

feltételrendszere. 2015-ben a fő cél az új technikai adottságokkal korszerű szakmai 

tevékenység folytatása. 
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II. A TÁMOP projektek  2015. évi feladatai 

A TÁMOP-3.2.3/A-11/1 A tanulás új élménye projekt zárására 2014 augusztusában került 

sor. Fenntartási kötelezettségünk egy 10 napos filmes tábor megszervezése 2015 nyarán.  

A Jót, s jól – a TÁMOP-3.2.12-12/1. projektünk amelyben Fülöpszállás és Ágasegyháza 

közművelődési dolgozóival konzorciumban komplex képzési programban vehetünk részt, 

2014. novemberében lezárult. A záró beszámolóját elkészítettük, várjuk az elfogadását. 

A TÁMOP-3.2.3-08/2 Tanulás élménye projekt fenntartási időszakban van, erre is figyelmet 

kell fordítani, hogy a vállalt tevékenységek teljesüljenek a fenntartás harmadik évében is. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Darabos Andrea 

 

A Jövőnk építőkockái Kecskeméten (TÁMOP-3.2.3/08/2/2009-0078) projektben 

együttműködő partnerként vett részt a közösségi ház. Eleget téve a fenntartási 

kötelezettségünknek bűnmegelőzési programot tervezünk megvalósítani.  

Időpont: 2015. január- május között  

Felelőse: Halek Mónika 

 

 

III. A FESZTIVÁLIRODAI ÜZLETÁG 2015. ÉVI RENDEZVÉNYTERVE  

 

A XXX. Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódó kézműves vásár   

2015. március 13 - április 6.  

Helyszín: Deák Ferenc tér, Szent István-szobor előtti rész 

A 2015. évben is megrendezésre kerül a már hagyományos tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódó 

népművészeti vásár. Mivel a XXX. Tavaszi Fesztivál több kulturális programjának a 

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ ad otthont, így a vásár helyszíne az előtte 

elterülő Deák Ferenc tér, valamint a Szent István-szobor előtti rész lesz, a népművészeti 

termékekhez illő jurta sátrakkal. A különböző kulturális intézményekben zajló belső programok 

március 31-ig tartanak, azonban a tavaszi fesztiválhoz kapcsolódó kézműves vásár április 6-ig 

tart a húsvéti ünnephez igazodva. 

 

Főtéri virágbemutató és vásár  

2015. április 18-19., 25-26., május 2-3., október 17-18., 24-25. 

Helyszín: Főtér 

Minden évben tavasszal és ősszel színpompás virágok áradatával jelenik meg a virágvásár, 

a Hírös Kertészek Egyesületének szervezésében.  

A korábbi években megrendezésre került virágbemutatók és vásárok kedvező visszhangra 

találtak a város virág szerető polgárainak körében.  

Folytatják az egyesület kezdeményezésére már hagyományosnak tekinthető „Virágos 

Kecskemétért 2015” versenyt, melynek díjait az egyesület tagjai ajánlják fel minden évben.  

 

Majális 

2015. május 1.  

Helyszín: Benkó Zoltán Szabadidő Központ, domb felőli rész 

A rendezvény hagyományos eleme, a tavaszköszöntő felvonulás idén még látványosabb 

program elemekkel bővül: néptáncosok, gólyalábasok, muzsikusok, lovaskocsi, sok-sok 

színes lufi és szalag a résztvevők kezében, melyekkel közösen díszítjük fel a májusfát.  

A felvonulás a város Történeti Főteréről indul, és a megszokott útvonalon ér ki a szabadidő 

központba, ahol a hagyományos májusfaállítás és nyitótánc után megkezdődik az egész 

napos program.  
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Délelőtt bábelőadások, gyermek koncertek lesznek, a délután sztár fellépői: Vastag Csaba és 

Vastag Tamás, valamint a Children of Distance együttes.  

 

Ünnepi műsor Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának májusi, Ünnepi 

Közgyűlésére 

2015. május 28. 

 

Gyermeknap  

2015. május 31.  

Helyszín: Főtér – „0 km kő” körüli terület 

A gyermeknapi program összeállításánál nagy hangsúlyt fektetünk a város kulturális 

intézményeinek integrálására, a szoros együttműködésre.  

Bemutatkoznak a város intézményei által, a Velencei Biennáléra összeállított helyi zenei és 

animációs programok – fellép az Aurin Leánykar, valamint meghallgathatjuk a Leskowsky 

Hangszergyűjtemény zenei összeállítását.  

A programban animációs workshop is lesz gyermekeknek, a Kecskemétfilm Kft. 

szervezésében.   

Szórakoztató bábelőadások várnak kicsiket és nagyokat egyaránt.  

Megjelenik a Palinta Társulat interaktív koncerttel, sok játékkal, zenével, bábozással, 

mozgással.  

Részesei lehetünk egy kézműves játszóháznak, ahol a műsorban szereplő óriásbábokat a 

gyermekekkel és kísérőikkel készítjük el eredeti méretükben.  

A nap folyamán fellép: Bognár Szilvia és a Csintekerintő (énekszóval, gyerekszájjal, 

versekkel és mondókákkal, furfanggal és derűvel, kunkorodó jókedvvel). 

 

VIII. Bor- és Pálinkaünnep  

2015. június 24-28. 

Helyszín: Főtér 

A rendezvény 2015-ben a 12. Kecskeméti Animációs Film Fesztivál és 9. Európai Animációs 

Játékfilm Fesztivállal együttműködve, egy időben kerül megrendezésre.  

A rendezvény keretein belül nagyobb és kedvezőbb megjelenési lehetőséget biztosítunk a 

környék borászatainak. A főtér rekonstrukciója miatt a Hírös Forrás Szökőkúttól a 

Cifrapalotáig vezető sétány nem használható rendezvény területként, ezért a fesztivál területét 

a szokásostól eltérő módon tervezzük meg, az együttműködő partnerekkel szoros 

egyeztetéssel.  

A jobb átláthatóság és a terület zsúfoltságának elkerülése érdekében a sétányon az 

installációkat kizárólag egy oldalas elhelyezéssel telepítjük.  

Az idei év során célunk a híres borászatok visszacsábítása Kecskemétre, melyek kiemelt 

területen, a (boros-pálinkás) kereskedőktől elkülönülve helyezkednek majd el.  

Amit a borászok számára biztosítunk:  

 sajtó megjelenés és beszélgetés a helyi médiában (KTV, Gong Rádió) 

 helyszíni interjúk a nagyközönség előtt 

 borszakmai programok, a vendégek bevonásával. 

 

Terveinkben szerepel az igényes borfogyasztók megszólítása és bevonása a programjainkba.  

A Városháza és a Nagytemplom között helyezkedik el a VIII. Bor- és Pálinkaünnep és a KAFF 

nagyszínpada, ahol filmvetítések, valamint könnyűzenei koncertek felváltva kapnak helyet.  

A két rendezvény nyitónapjának műsorát Szabó Balázs Bandája szolgáltatja majd. (KAFF 

szervezésében) 
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„Szabó Balázs dalszerző-énekes, bábszínész és mesemondó. A Suhancos zenekarból való 

távozása után 2009-től már saját bandája élén énekel, gitározik, hegedül és kavalozik. 

Miközben gyerekkori álmát váltja valóra, rendszeresen és hivatásszerűen él két másik 

szenvedélyének: a táncháznak, illetve a bábszínészetnek. A magyar népzene, a rock, a blues 

és a funk határvidékein mozgó Szabó Balázs Bandája eddig három lemezt jelentetett meg.” 

 

A csütörtöki napon a Csík Zenekar lép fel a rendezvény színpadán.  

“Negyed évszázada, hogy a magyar népzenei élet egyik lelkesen tanuló, tudását szeretettel 

továbbadó, bátran igényesen alkotó, elismerten népszerű együttese a Csík zenekar.” 

 

A pénteki fellépő a Gypo Circus zenekar (KAFF szervezésében) 

„2011 őszén öt, gyökeresen eltérő zenei háttérrel rendelkező muzsikus létrehozta a "Gypo 
Circus"-t. A tagok régi álma volt egy olyan zenekar létrehozása, ahol a balkáni ethno, a gipsy, 
valamint a punk műfajok találkoznak, ezzel bár stílust nem teremtve, Magyarországon eddig 
nem hallott hangzást felépítve.” 
 

A népzenei/világzenei vonalat követve a fesztivál szombati fellépői: Bognár Szilvia és az 

EtNoé. 

„ Az etNoé stílusa a számtalan nagyszerű magyarországi csapat között is sajátos, egyedi: a 

magyar népdalok egy szép, kidolgozott, rendkívül összetett zenei szövetben kelnek új életre, s 

hirdetik a századok óta változatlan emberi érzéseket izgalmas, újszerű módon, átütő 

előadásmódban. „ 

 

A tavalyi év nagy sikerére való tekintettel, az idei évben is programra tűzzük a Főtéri 

táncházat, amelyet a Tűzön - Vízen Át Egyesület tagjaival és művészeivel közösen 

szervezünk.  

Vasárnap a Söndörgő Együttes lesz a fellépő. (KAFF szervezésében) 

A rendezvény területén további két kis színpadot állítunk fel, ahol a nagyszínpadi 

programokkal egyeztetve, kiegészítve azokat, jazz együttesek, akusztikus előadások kapnak 

helyet.  

A színpadi hangosítások mellett nem lesznek egyéb térhangosítási rendszerek a fesztiválon.  

Idén is gondolunk a gyermekekre és kialakítjuk az évek óta töretlenül nagy sikernek örvendő 

óriás homokozót.  

Újításként felvesszük a kapcsolatot a Kunság Volánnal a meghosszabbított menetrend, 

valamint a taxi társaságok vezetőivel a kedvezményes szállítási díj kialakítása érdekében a 

fesztivál idejére, ezzel is hozzájárulva a közbiztonság növekedéséhez, valamint a kulturált 

borfogyasztás elősegítéséhez. 

A fesztivál ideje alatt több kiegészítő program várja a városunkba látogatókat és az itt lakókat: 

a Kecskeméti Íjász Egyesület által szervezett íjászverseny különleges hangulatot teremt a 

főtér több pontján.  

A programokkal párhuzamosan a BCE Szőlészeti és Borászati Intézet Kutatóintézete ebben 

az évben is megrendezi az „Alföldi kenyér, szőlő és bor konferenciát”.  

 

Hírös Hét Fesztivál   

2015. augusztus 13-20. 

Helyszín: Főtér 

A méltán híres, és nagy múltú fesztivál az idei évben az augusztus 20-i ünnepet is magába 

foglalja majd. 

A rendezvény egyik alappillére az Élelmiszeripari- és Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár, ahol 

bemutatkoznak a térségi kistermelők, őstermelők, valamint teret kap a „Háztájit az asztalra” 

program is.  
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A kézművesek városa hagyományosan a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi- és 

Iparkamarával szoros együttműködésben kerül megrendezésre, bemutatkozási lehetőséget 

kapnak a térség minősített kézműves mesterei.  

A fesztivál nagyszínpada a Városháza parkolójában kap helyet, megfelelő körülményeket 

biztosítva egy ekkora fesztivál színpadának háttér infrastruktúrájához.  

 

A tervezett programok:  

A nyitónap nagykoncertjét Palya Bea és zenekara adja.  

A színpadi műsort pénteken a Budapest Voice biztosítja.  

A szombati napon kecskeméti tehetségek mutatkoznak be a KFT, vagyis a Kecskeméti 

Fiatal Tehetségek estjén.  

A vasárnap a hagyományokhoz híven a gyerekekről szól: babakocsis felvonulás, 

Gyermekköszöntő és Áldás, és a nap zárásaként koncertet ad a Kolompos Együttes.   

A hétfői nap a nótakedvelők nagy kedvence: színvonalas műsort ad a Kecskeméti Nótások 

Baráti Köre. 

A keddi jazz napon városunk szülötteinek zenekara, a Penge Benge Jazz Band lép 

színpadra.  

Szerdán a Tárkány Művek lép fel. A fesztivál zárónapján a Kecskeméti Katona József 

Színház produkcióját tekinthetjük meg az Államalapítás Ünnepének jegyében, majd 22.00 

órától a tűzijátékot élvezhetjük a főtéren.  

 

Kiegészítő programok:  

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve megrendezzük a 

jótékony célú Hírös Vacsorát az Emléktár-téren.  

A vacsorajegyek megvásárlóit egy tradicionális kecskeméti étel elfogyasztására invitáljuk.  

Az idei évben is megszervezzük a hagyományos pékségversenyt, ami az augusztus 20-i 

kenyérünnephez kapcsolódik. A térségben működő pékségek versengenek a „Kecskemét 

legjobb kenyere” címért.  

A városházi díszudvar éke lesz újra a Virág- és rózsakiállítás, a fesztivál idejére 

virágbirodalommá változik az udvar.  

A gyereknap programjainak színesítéseként hívta életre a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület 

a süti sütő versenyt, ahol a háziasszonyok mérhetik össze süti sütő tudományukat.  

 

Sörfesztivál  

2015. szeptember 10-13. 

Helyszín: Vasútkert 

A rendezvény helyszínéül a Vasútkert szolgál, ahol felállítunk egy 400 m2-es, 

könnyűszerkezetes, fehér ponyvával fedett rendezvénysátrat. A rendszer statikailag elfogadott 

TÜV engedéllyel rendelkezik.  A sátorban kézműves sörök, sörhöz kapcsolódó gasztronómiai 

különlegességek kapnak helyet, és igazi sramli hangulat teremti meg a kilátogató 

közönségnek jókedvét.  

 

Város Napja 

2015. október 2.  

Helyszín: Kecskeméti Katona József Színház 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ebben az évben is reprezentatív gálaesten 

köszönti a város neves szülötteit, művészeti műhelyeit és iskoláit.  A Város Napján kerül sor a 

városi kitüntetések átadására is.  
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Téli Fesztivál  

2015. november 28. – 2016. január 1. 

Helyszín: Főtér 

Ezen a télen is advent négy hétvégéjéhez kapcsolódnak a Téli Fesztivál programjai. A Nők a 

Nemzet Jövőjéért Egyesület társszervezőként segíti a Téli Fesztivál Adventi gyertyagyújtásait. 

A meghitt események alatt kerül sor a város számára készített adventi koszorú gyertyáinak 

meggyújtására.  

Évről évre visszatérő kedvelt programelemei a jégpálya és a kirakodóvásár, melyeket ebben 

az évben is szeretnénk megvalósítani a fesztivál ideje alatt.  

 

Negyedik alkalommal hirdetjük meg a „Szeretetkuckót”, ahol a város lakossága által felajánlott 

adományokat gyűjtjük, és ezeket minden évben egy-egy rászoruló csoport részére ajánljuk fel.  

Az egy hónapos rendezvény alatt kellemes kikapcsolódást talál magának minden korosztály, 

könnyűzenei koncertek, neves fellépők színesítik a kínálatot.  

 

Szilveszterkor az elmaradhatatlan tűzijátékkal köszöntjük az Új Évet, valamint sztár fellépő 

szórakoztatja a Főtérre látogatókat.  

 

Főtéri Jégpálya 

2015. november 28. – 2016. január 31. 

Helyszín: Főtér 

A kecskeméti kisiskolások nagy kedvence a Főtéri Jégpálya, hiszen iskolai tanítási órák alatt, 

szervezett formában ingyenesen használhatják a jégfelületet.  

A város téli főtéri látképéhez ma már hozzátartozik a jégpálya, ahol a városba érkező turisták, 

és a kecskemétiek is kellemes kikapcsolódásra lelnek.  

 

 

 

Kecskemét, 2015. február 26. 

 

 

 

 

  
 Bak Lajos dr. Csabai Lili 
 ügyvezető igazgató ügyvezető igazgató 


