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Vezetői összefoglaló  
 
 

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon Kecskemét városában a gyermek és ifjúsági közművelődés 
feladatellátója az 1997. évi CXL. törvény alapján, a helyi közművelődési rendeletnek és 
alapító okiratának megfelelően.  
 
A közművelődési intézmény a helyi közösségbe ágyazottan, egyénekkel, szervezetekkel, 
intézményekkel széles kapcsolati hálót fenntartva töltheti be szerepét.  
A KIO munkája során közvetlen kapcsolatot épít a célcsoportját jelentő a gyermek és ifjúsági 
korosztállyal – és természetes partnerséget tart fenn az iskolákkal, pedagógusokkal, 
szakmai és civil szervezetekkel – s mindenekelőtt a családokkal. 
 
 
2014. évi feladatellátás fő prioritásai 
• Folyamatos és színvonalas feladatellátás, a jelentősen lecsökkent finanszírozás mellett az 

intézmény működőképességének megőrzése  
• A költségvetés adta keretek közötti a működés személyi, tárgyi – technikai feltételeinek 

biztosítása 
• (Finanszírozás mértéke a 2006. évi 65.2%-os mértékéről a 2013 évi tervezetben már  

46,6 %-os szintű.) 
 

Uniós támogatású fejlesztési projektjeink terv szerinti ütemezett megvalósítása illetve 
lezárása 
• Nyitott Kapuk – Ifjúságfejlesztés Kecskeméten  (TÁMOP 5.2.5.),   
• Színe – Java Kecskeméten  (TÁMOP 3.2.13.),  
• Képzések a kulturális fejlesztésért  (TÁMOP 3-2-12.)  
• A Parádfürdői Ifjúsági  Tábor és Edei Iskola infrastrukturális fejlesztése pályázati 

projektben vállalt konzorciumi feladatok  ellátása. 
 
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon  közművelődési szolgáltató munkája során elöl járt az elmúlt 
években a projekt szemléletű szolgáltatói munka kialakítása, a program-fejlesztések és az 
uniós pályázatok terén. E projektek széles körű partneri együttműködésekkel valósulnak meg 
és jelentős forrásokat vonnak be a közművelődési, ifjúsági területen folyó 
szolgáltatásfejlesztésbe. 
A projektek eredményesen szolgálják: 
• a meglévő közösségek, művelődési folyamatok fenntartását,  
• új programok megalkotását, a tárgyi –technikai feltételek javítását,  
• a térítésmentes részvétellel a közművelődésbe bevont lakosság létszámának 

növekedését,  
• a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok kulturális esélyegyenlőségét,  
aktuális társadalmi kérdések, mint a fenntarthatóság – a környezetvédelem helyi kérdéseinek 
széles nyilvánosság előtti felvetését, szemléletformáló kampány megvalósítását. 
 
 



3 
 

 A KIO elkötelezett a minőségi szolgáltató munka iránt, tevékenységét a helyi társadalmi, 
közösségi valamint szakmai elvárásokkal összhangban végzi. Szakmai terveink 2015-ben is 
eszerint építkeznek. 
Minőségfejlesztési tevékenysége részeként intézményünk 2014-ben megpályázta és 
elnyerte a Minősített Közművelődési Intézmény címet.  
A minőségi audit alapja intézményünk 2013. évi teljes szakmai működése volt, valamint a 
2009-től 2012-ig terjedő időszak eseti jelleggel. Az elismerést 2015. januárjában a Magyar 
Kultúra napján dr. Hoppál Péter kulturális államtitkártól vették át intézményünk képviselői.  
 
 
A 2014. munkánkat, tervező – fejlesztő tevékenységünket kedvezőtlenül befolyásolta, hogy 
az intézmény vezetésére kiírt mindkét igazgatói pályázatot városunk közgyűlése 
eredményetlennek minősítette.  2014. áprilisa óta az intézmény vezetéséért felelős 
mindenkori vezető csak átmeneti jelleggel, néhány hónapos időtartamra tervezhetett, 
vállalhatott felelősséget – amely egy lendületben lévő, innovatív szervezet esetében 
kifejezetten visszafogó és hátrányos.  
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 318/2014.(XII.18.) számú 
határozata rendelkezik a közművelődési intézmények integrációjának előkészítéséről. 
 
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon garanciája a továbbra is magas szintű munkavégzésre a több 
évtizedes szakmai tapasztalat alapján felépített, országosan is minta és példa nélküli, 0 – 35 
éves korig egységet alkotó, az életkori sajátosságokra épülő tevékenységrendszer 
működtetése.  
A megújulás képességét bizonyítottan magukban hordozó szakembereink munkája a további 
garancia a folyamatos fejlesztésre. Hiszen jelenleg olyan szervezeti struktúrával, szolgáltatás 
tartalommal, humán erőforrással és szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, amelyre 
biztonságosan építhető további városi szintű, átfogó gyermek és ifjúsági szolgáltatások sora.  
 
Ennek további magas színvonalon történ ő fenntartására és m űködtetésére irányul  
a Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a HELPI Ifjúsági Irod a és Fejleszt ő Műhely közös 
szakmai javaslata a jelenleg önállóan m űködő ifjúsági és közm űvelődési intézmények 
hatékonyabb és racionálisabb feladatellátását támog ató szervezeti keretrendszer 
kialakításához.  
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I. Az intézmény programjainak látogatottsága  
 
Az intézményi programok 2014. évi látogatottsága jó színvonalú volt. A széles közönséget 
érintő projekt programok az I. félévben befejeződtek. A projektek számbelileg növelték – 
területileg kiterjesztették a közművelődési, közösségi szolgáltatásokat. 
 
A látogatók statisztikai létszámának megoszlása (2008-2014). 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Gyermek és ifjúsági 
szabadidő programok 

121 659 126 389 152 876 124 791 114 484 127 267 118.364 

Otthon mozi 19 456 20 840 20 006 23 948 22 086 23 656 22.442 
Parádfürdői Ifjúsági 
Tábor 

8 985 9 453 7 793 8 818 6 341 6 726 7.120 

Összesen: 150 100 156 682 182 975 157 557 142 911 157 649 147.673 
 
 

 
 

Az intézmény szolgáltatásainak legnagyobb része a célcsoport korosztályi sajátosságaiból 
adódóan kiscsoportos közösségi formára épül, éppen ezért értékesek a mellékelt 
statisztikában látható látogatottsági mutatók. Jó eredményként értékeljük, hogy a parádi 
táborban mind a táborozók - mind az eltöltött vendégéjszakák száma nőtt.  
Összességében elmondható, hogy a Kecskeméti Ifjúsági Otthon tovább erősítette helyi 
társadalmi bázisát, sokrétű együttműködést tartott és tart fenn a helyi szervezetekkel, 
közösségekkel.  
A projektek bővítették a programok körét, és megteremtettek egy új szükségletet, amelyre 
közművelődési szolgáltató munkánkat a továbbiakban is építhetjük. 
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II. Működési feltételek 
 
1. Az intézmény gazdálkodása 

BEVÉTELEK (2014)  

Előirányzat  Teljesítés  

Eredeti Módosított Összege 
Módosított el őirányzat- 

teljesítés 

különbözete  aránya  

Egyéb saját bevétel 45 106 000 48 165 000 50 422 577 2 257 577 104,7% 
Áfa bevétel 8 134 000 10 453 000 10 514 835 61 835 100,6% 
Kamatbevétel     116 958 116 958   
Költségvetési támogatás 92 922 000 99 219 851 99 076 704 -143 147 99,9% 
Támogatásértékű működési bevétel 53 142 000 55 768 981 48 947 087 -6 821 894 87,8% 
Működési célra államháztartáson 
kívülről véglegesen átvett p.e.   3 581 310 3 581 310 0 100,0% 
Előző évi pénzmaradvány működési 
célú felhasználása   1 652 000 1 652 000 0 100,0% 

Összesen:  199 304 000 218 840 142 214 311 471 -4 528 671 97,9% 
 
 Működési bevételek 
Az intézmény működési bevétele a tervezettet átlagosan 4 %-al meghaladta mivel főként a 
parádi az új beruházásnak köszönhetően a szálláshelyek iránt megélénkült érdeklődés.  
 
Legjelentősebb díjbefizetésekből származó saját bevételi forrásaink továbbra is a nyári 
vakációs programok, táborozások, a pályázati körbe nem vonható műsoros és játék 
programok, tanfolyamok, az Otthon mozi előadásai illetve a termek bérbeadásból származó 
bevételek voltak. 
 
 
Költségvetési támogatás 
 
A rendelkezésünkre álló 99.219.851 Ft intézmény-finanszírozást 99,9%-ban felhasználtuk 
 
KMJV további céltámogatásokat nyújtott a programjaink megvalósításához: 

Tavaszi fesztivál programjainak költségéhez 1.000.000 Ft 
Városi Ifj. Cselekvési Terv- Közösségi tér műk 100.000 Ft 
Környezetvédelmi világnap 380.000 Ft 
Versmondók találkozója 50.000 Ft 
HOL-MI Regionális Módszervásár 50.000 Ft 
Európai Autómentes nap 180.000 Ft 

Összesen: 1.760.000 Ft 
 
A költségvetési támogatás költségvetésben tervezett eredeti előirányzata év közben 
megnövekedett a bérkompenzációra biztosított 1.744.599 Ft-os és a közfoglalkoztatáshoz 
biztosított önerő 139.873 Ft-os összegével is.  
 
A Vis maior tartalékból az udvar felújításhoz kapcsolódó szennyvíz vezeték felújítására 
valamint KIO főhomlokzat felületének vizsgálatára 2.653.379 Ft-ot kaptunk. 
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Pályázatok, támogatás érték ű bevételek 
 
2014-ben intézményünk 48.947.087 Ft támogatás értékű bevételt és 3.581.310 Ft egyéb 
pályázati támogatást szerzett az alábbiak szerint: 
 
Otthon mozi szakmai programjaira  1.000.000 Ft  NKA 
Az Otthon mozi működésének támogatása   3.581.310 Ft        Europa Cinemas  
Nyitott kapuk projekt   17.301.053 Ft  ÚMF 
Színe-java Kecskeméten projekt  17.000.000 Ft  ÚSZT  
Kulturális szakemberek képzése  projekt  9.283.500 Ft  ÚSZT 
Közcélúak foglalkoztatása, diákfoglalkoztatás   3.562.534 Ft Munkaügyi Központ 
Hol-mi – pedagógiai módszervásár  300.000 Ft  NKA 
Tükörtermi hangverseny  300.000 Ft  NKA 
Katona napok   200.000 Ft  NKA 
 
  Összesen: 52.528.397 Ft 
 
A KIO forrásteremtő képességét jelzi, hogy 2014-ben 1.000 Ft finanszírozáshoz 1.163 Ft 
saját bevételt teljesített, ebből 546 Ft-ot külső pályázati forrásból.) 
 
A projektek a szakmai munka fejlesztése és kiterjesztése mellett igen jelentős szakmai, 
pénzügyi és adminisztratív feladatot jelentenek az intézmény számára. Az 
épületfenntartással kapcsolatos ún. rezsi jellegű kiadások egyetlen uniós projektben sem 
számolhatóak el. 
 
Az intézmény 2014. évi gazdasági kondíciói  lényegesen kedvez őbbek  a megelőző évinél.  
2014-ben a fenntartói támogatás biztosította a működési feltételek finanszírozását.  
A nagyléptékű uniós feladatok megvalósítása szempontjából alapszükséglet a biztonságos 
alapműködés, mert pályázati forrás az épület üzemeltetési költségeire nem fordítható. 
 
2014-ben a szakmai programok közvetlen költségeit szinte teljes egészében a saját bevétel 
és a pályázati támogatások fedezték.  
Az egyes programok közvetlen költségeit  
• egyrészt differenciált térítési díjak alkalmazásával az igénybevevők térítik meg, 
• más részét projekttámogatásokból fedezzük. 
 
 
2. Személyi feltételek – humáner őforrás   
 
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon engedélyezett létszáma 25,3 fő, melyből teljes munkaidőben 
foglalkoztatott: 23 fő, részfoglalkoztatású: 2.3 fő. Szakmai területen dolgozó 13 fő, technikai 
dolgozó 12,3 fő. 
 
Év végén átmenetileg 0,5 fő betöltetlen álláshellyel rendelkezünk gazdaság területen.  
 
Az év során 1 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatására került sor, 
adatrögzítő munkakörben. 
 
Közfoglalkoztatás keretében 2014. év június-augusztus hónapban a parádfürdői táborban, 
takarítói, udvarosi feladatokra alkalmaztunk 2 dolgozót, július-augusztus hónapokban 2 
diákmunkás vett részt a táborok megvalósításában, az adminisztratív és a műszaki feladatok 
elvégzését május és december között segítette 1-1 fő. 
A közfoglalkoztatás adta lehetőségekkel intézményünk továbbra is élni kíván. 
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2.1. Továbbképzések 
Áttekintve az intézményünk a szolgáltatásfejlesztéséhez tartozó tudásszükségletet, 2012-
ben pályázatot nyújtottunk be.   
KÉPZÉSEK A KULTURÁLIS FEJLESZTÉSÉRT – KECSKEMÉT ÉS 
VONZÁSKÖRZETÉBEN  címmel (TÁMOP 3.2.12-12/1 - Kulturális szakemberek 
továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati konstrukció).  
 
A konstrukció célja a humánerőforrás fejlesztés révén a kulturális intézmények alkalmassá 
tétele az új tanulási formák alkalmazására a gyermek és ifjúsági korosztály, valamint a 
hátrányos helyzetű csoportok számára. 
 
Nyertes pályázatunk 2013. február 1. - 2014. december 31. között valósult meg konzorciumi 
formában. 
Főpályázó a Kecskeméti Ifjúsági Otthon. 
Támogatási összeg: 24.738.681 Ft 100%-os pályázati intenzitás) 
Konzorciumi partnereink: 
• Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft (Népi Iparművészeti Gyűjtemény) 
• Kecskeméti Planetárium  
• Katona József Művelődési Ház (Kerekegyháza) 
• Orgoványi Művelődési Ház és Könyvtár 
 
A képzési program megvalósításával a közművelődési szakmai munkát végző 
munkatársaink felkészültségét – s ezzel a szervezeti munka hatékonyságát kívánjuk javítani. 
Képzéseink jó része tréning jellegű, az intézmény belső szervezeti működésének fejlesztése, 
a kulturális szakemberek magasabb szintű együttműködése érdekében (kreativitásfejlesztés, 
problémamegoldás). 
 
A tervezett képzésekben az intézmény valamennyi, szakmai munkakörben dolgozó 
közalkalmazottja részt vesz. 
 
2013-ban megvalósult képzések  

• Informatikai és szoftver ismeretek az irodai munkavégzéshez (19fő) 
• Korszerű munkavégzési kompetenciák támogatása (14 fő) 
• Általános és kulturális szakmai angol nyelvi készségfejlesztés (6 fő) 
• Az erdélyi közművelődés múltja és jelene - A határon túli magyarsággal való szakmai 

együttműködést támogató szakmai képzés (3 fő)   
• A kulturális rendezvényszervező OKJ képzés (1fő) 
• A1 szintű jelnyelvi képzés (1 fő) 
•  

2014-ben befejez ődő képzések: 
• Szolgáltatásfejlesztési és értékteremtési gyakorlatok kulturális szakemberek részére 

– marketing ismeretek (19 fő)  
• Korszerű szervezetfejlesztési kompetenciák kulturális szakemberek részére (12fő) 
• Hatékony munkavégzés kulturális szakemberek részére – pr. és protokoll (19 fő) 
• Angol nyelvi képzés a nemzetközi kapcsolatok támogatására (5fő) 
• Német nyelvi képzés a nemzetközi kapcsolatok támogatására (1 fő) 
• Kulturális menedzserképzés (1 fő) 
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• Projekt szemléletű, forrásteremtő közművelődési szakmai munkát támogató 
pályázatíró képzések (2 fő) 

 
3. Intézményi beruházások, épület felújítások  

 
2014-ben pályázati források felhasználásával, önkormányzati és intézményi 
megvalósításban fontos beruházások valósultak meg.  
 

3.1. Infrastrukturális fejlesztés 

Intézményünk konzorciumi partnerként vesz részt a Parádfürd ői Ifjúsági Tábor és Erdei 
Iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztésére c. projekt megvalósításában.  

(KEOP 3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése c. 
pályázati konstrukció) 
Kedvezményezett: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. 
Támogatás: 81.263.255 Ft (89,89 %-os pályázati intenzitás, a szükséges 9.141.755 Ft 
önrészt az önkormányzati támogatás biztosítja). A projekt befejezésének határideje: 2014. 
március 31. 
 
A beruházás a legnagyobb léptékű fejlesztés, amely a 
tábor fennállása óta történt. Táborunk hasznosításában 
már a kilencvenes években megjelent az erdei iskola, 
akkor még külső programszolgáltató révén. Az 
üzemeltető Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2004-ben 
dolgozta ki saját erdei iskolai programját és 2005 óta 
rendelkezik saját minősített erdei iskolai programmal, 
melyet 2014-ben újítottunk meg.   
 
A beruházást alapvetően az indokolta, hogy a meglévő 
szálláshely kapacitást (110 férőhely) csak abban az esetben lehet hatékonyan kiaknázni, ha 
rendelkezésre áll a megfelelő méretű és felszereltségű, oktatásra alkalmas közösségi tér. 
A beruházás eredményeként elkészült épület 151,54 m2 fedett-zárt + 120 m2 nyitott-fedett 
épületrészből áll. 
 
Elsősorban az erdei iskola beltéri foglalkozásainak, másodsorban a tábor közösségi 
rendezvényeinek ad teret. Az oktató – közösségi terem számára a bútorokon túl beszerzésre 
került eszközök részben a terepmunkához, részben a foglalkoztatóban folyó labor-, elemző 
és információs munkához szükségesek. 
 
Alapvető cél volt, hogy a létesítmény gazdaságosan működtethető, és hosszútávon 
fenntartható legyen. Mindezek mellett fontos szempont volt, hogy az erdei iskola programjain 
résztvevő gyermekek gyakorlatban is megismerkedjenek a környezettudatos életmóddal. 
 
Így sor került több, a környezetbarát üzemeltetést szolgáló berendezés telepítésére: 
• napkollektorok napelemek, felszerelése 
• csapadékvízgyűjtő tartály telepítése 
• komposztáló telepítése 
• a korábbi légkábel földkábelre történő kiváltására 
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3.2. Felújítási tervek 
 
Az intézmény hosszú évek óta jelzi a műemlék 
épület fokozott állagmegóvásának 
szükségességét, a balesetveszélyt jelentő 
homlokzat felújításának indokoltságát. Az elmúlt 
év során is több esetben előfordult, hogy leváltak 
a homlokzati vakolat darabjai illetve a majolika 
díszítés egyes elemei – komolyan veszélyeztetve 
ezzel az utcán közlekedő emberek testi épségét 
 
2013-ban önkormányzati megbízással elkészült 
felújítás építészeti tervanyaga , amely megfelelő 
pályázati lehetőség esetén realizálódhat. A tervek 
a műemléki szempontok és hasznosítási igények messzemenő figyelembevételével 
készültek. Egyik lényegi elem a főbejárat áthelyezése a jelenlegi Otthon mozi bejárathoz, 
megteremtve ezzel a nagyszámú látogatóközönség számára szükséges fogadó és 
tájékoztató teret.  
 
 

 A felújítás megvalósulásáig intézményünk vis 
majorként 2014-ben kapott 2.653.379 Ft-ot a 
homlokzat felülvizsgálatára és a veszélyes 
vakolatrészek eltávolításra, valamint az udvar 
felújításhoz kapcsolódóan az udvar alatti 
szennyvízhálózat cseréjére. 
 
Az udvar felújítása 2014. év őszén elkészült, az 
alatta lévő víz és csatorna hálózat teljes felújítása 
után esztétikus, a műemlékvédelmi előírásoknak is 

megfelelő térburkolatot kapott, melyet ünnepélyes keretek között decemberben adtuk át. 
 
 
 
4. Eszközellátottság, m űszaki színvonal, technikai fejlesztés  
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon  feladatainak ellátásához megfelelő eszközellátottsággal, 
megfelelő műszaki színvonalú technikai eszközökkel rendelkezik. Technikai 
eszközparkunkat a lehetőségeinkhez képest folyamatosan fejlesztjük, bővítjük.  
Éltünk a pályázatok adta lehetőséggel és maximálisan kihasználtuk a technikai fejlesztésre 
fordítható keretet, vásároltunk számítógépeket, laptopokat, mikrofonkészletet, CD 
lejátszókat, projektort, diafilm vetítőt is.    
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III.  A szakmai munkánk hangsúlyai eredmények és te rvek 
  

1. Színe – Java Kecskeméten (TÁMOP 3.2.13./1.) Kulturális 
intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában c. 
pályázati konstrukció keretében. 
Támogatási összeg: 29.884.359 Ft 

Projektidőszak: 2013. június 28. – 2014. június 27. 
Támogatás: (100%-os támogatási intenzitás) 

 
A Kecskeméti Ifjúsági Otthont évtizedes, sokrétű szakmai kapcsolat fűzi a város oktatási, 
nevelési intézményeihez. A Színe – Java Kecskeméten  c. projekt révén a meglévő 
kapcsolatokra építve, azokat bővítve kívánunk időszerű tartalmakat, élményszerű formákat 
ötvöző közművelődési programokat bevonni az oktató-nevelő munkát kiegészítő 
kompetenciafejlesztésbe.  
 
Az elmúlt évek sikeres projekt tapasztalatai erős kapcsolatot alakítottak ki intézményeink, a 
pedagógusok és a közművelődési szakemberek között.  
 
A projekt keretében 19 féle – különböző témájú – program, a nem formális tanulás élményén 
keresztül biztosított lehetőséget a gyerekek és fiatalok kompetenciafejlesztésre, a művészeti 
és kreatív képességeik kibontakoztatására, hátrányaik kompenzálására, a környezettudatos 
magatartásformák elterjesztésére. A projektben hangsúlyos szerepet kaptak az 5 - 8 napos 
témahetek, melyek helyszíne a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola, ahol a táborozás 
adta keretek segítették az intenzív és élményszerű témafeldolgozást.  
 
A projekttámogatás lehetővé tette, hogy az esélyegyenlőség jegyében a nehéz anyagi 
körülmények között élő családok is részesei lehessenek a programoknak. Kiemelt célnak 
tekintettük a hátrányos helyzetű gyermeket befogadó iskolák projektbe való bevonását. 
 
A projektet 13 nevelési – oktatási intézmény (óvoda, általános és középiskola) 
partnerségével valósítottuk meg. A nagy érdeklődés miatt, intézményünk a tervezhető 
költségszint alatt állapította meg az egyes programok költségvetését, hogy – a színvonal 
megtartásával – minél több résztvevő számára biztosítsa a részvételt. A projekt 
programokon összesen 171 (!) csoportban 465 foglalkozáson 3.578 fő vett részt. 
A megvalósításban mintegy 60 fő szakmai vezető működött közre.  
 
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon, mint kedvezményezett intézmény számára a projekt 
innovációs hozadéka a gyermek- és ifjúsági célú művelődés közösségi formáinak, 
eszköztárának, tartalmainak gazdagítása és megújítása, az intézmények közötti szakmai 
együttműködés megerősítése. 
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Projekt programok: 
 
Havi szakkörök 
 
1. NAGYÍTÓ – természetismereti foglalkozások óvodás és iskolás csoportoknak: a 

környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretek közvetítése játékos formában. 
 

2.  SZIVÁRVÁNY- tematikus játékprogram óvodásoknak és 6-10 éveseknek: a kreativitás,  
logikai készségek, koncentrációs készség fejlesztése a sikeresebb tanulási folyamat 
érdekében 

 
3. KERÁMIA – tematikus tárgyalkotás óvodás és iskolás csoportoknak: a finommotoros 

mozgás fejlesztése által a tanulási készség fejlesztése, kézműves hagyományok 
megismerése 

 
4. RE-MIX – újrahasznosítás kézműves foglalkozások keretében általános iskolásoknak: a 
környezettudatos magatartás és a kreativitás fejlesztése 
 
5. SOKSZOROSÍTÓ GRAFIKAI ABC - 13-18 éveseknek, nyomtatási technikák, grafikai 
alapok elsajátítása 
 
6. MODERN MŰVÉSZET szakkör – középiskolás csoportoknak: iskolai művészeti oktatás 

kiegészítése, kreatív, újszerű technikák 
alkalmazásával 
 
 
 
 
 
 

 
Heti szakkörök 
 
1. A TANULÁS FORTÉLYAI … szakkör 12 – 13 éveseknek: a tanulási készségek 

fejlesztése, saját, hatékony módszerek kialakítása, a koncentráció, a memória, a 
megértő és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése szóbeli és írásbeli gyakorlatok 
által. 

  
2. SOKSZOROSÍTÓ GRAFIKA kör - 7-8. osztályosoknak és középiskolásoknak: kreativitás, 
esztétikai érzék fejlesztése, kiegészítve az iskolai művészeti nevelést. 
 
 
Tehetséggondozás 
1. VERSMONDÓ körök – tehetséggondozás 1-11. osztályosoknak: A szövegértési, az 
előadói készségek valamint a művészi kifejezés fejlesztése kiscsoportban: versválasztás, 
értelmezés, gondolatritmusok, beszédtechnikai gyakorlatok 
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Versenyek, vetélked ők 
 
1. VERSMONDÓK Találkozója – verseny 1-11. osztályosoknak: Felmenőrendszerű 
(iskolai/városi szintű) tehetséggondozó művészeti rendezvény, amely az irodalom és a közös 
játék jegyében lehetőséget nyújt a verset szerető, szerepléshez kedvet érző gyermekek és 
fiatalok bemutatkozására; szakmai segítséget nyújt a tehetséges versmondók további 
szerepléséhez, felkészüléséhez.  
 
2. FÖLDÜNKÉRT – környezeti szemléletformáló vetélkedő - 3 – 4. osztályosoknak 2 
fordulóban: A vetélkedő témája: Veszélyben a Föld! Mit tehetsz te környezeted 
megóvásárét? Egy kisiskolás is hozhat döntéseket, választhat jó és rossz között!  A 
vetélkedő a környezettudatos magatartással kapcsolatos ismereteket közvetíti, ösztönzi az 
önálló felkészülést, a kreatív problémamegoldást. A csapatmunka által javul az 
együttműködési készség. 
 
 
Témanapok  
 

1. Dramatikus – és Bábos Játszóház: A résztvevő gyerekek és a játékvezető animátorok 
közös improvizációjában elevenedik meg a mesei történet. A gyerekek a mese világáról a 
megélés szintjén szereznek élményszerű tapasztalatokat. A szerepjáték fejleszti a 
fantáziát, a kommunikációs készségeket, a csoportban való együttműködést.  

 
2. ZÖLD ERNYŐ – környezeti szemléletformáló témanapok: Élj egészségesen, fogyassz 
tudatosan,! Interaktív foglalkozások (témák: helyi termék – biotermék, kenyérsütő 
foglalkozás, újrahasznosítás), kiállítás és divatbemutató a csoportok alkotásaiból. A program 
az iskolai környezeti nevelés élményszerű kiegészítője.  
3. MÉDIA – mánia 13-18 éveseknek: Osztályfilm készítés, amely a média ismereteket egy 
kreatív alkotó folyamatba ágyazottan közvetíti. A csapatmunka megkívánja az 
együttműködést. A folyamat fejleszti a vizuális – esztétikai készséget, fogékonyságot. 
 
4. CINE – JAVA filmklub: a program a médiaoktatás élményszerű kiegészítője, a filmes 
formanyelv megismertetését célozza. 
 
 
Témahetek a Parádfürd ői Ifjúsági Táborban  
 
Az 5-8 napos témahetek intenzív formában adnak lehetőséget az egyes témák 
feldolgozására. 
 
1. BARANGOLÓ A MÁTRÁBAN… környezetkultúra témahét – a környezettudatos 

magatartásformák  kialakítása érdekében 
 

2. DRÁMAJÁTSZÓ TÁBOR – drámapedagógiai módszerekre épülő alkotótábor, a 
résztvevők az erdő, a természettel együtt élő ember témáját dolgozták fel (szimbólum, 
szerep, szertartás, rítus)  
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3. HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR – honismereti tábor, a Palócföld hagyományainak 
megismertetésére  

 
4. KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOR – ősi, organikus tárgyalkotó formákat megismertető 
alkotótábor 
  
 
 

2. A Nyitott kapuk – ifjúságfejlesztés Kecskeméten  c. 
projekt, amely ötvözi az ifjúsági tanácsadó és információs 
munkát és a kompetenciafejlesztő közművelődési 

programokat. 
 
A projekt a TÁMOP 5.2.5 / B-10/2 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő 
programok pályázati konstrukció támogatásával valósul meg.  
Megvalósítási időszak 2012. június 1 – 2014. május 31-ig  
Közvetlen célcsoport: 12-29 éves fiatalok. 
Támogatás: 80.000.000 Ft. 
 
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a HELPI Ifjúsági Iroda szakmai partnerségével, a Kecskeméti 
Ifjúsági Kerekasztal együttműködésével valósítja meg a NYITOTT KAPUK elnevezésű 
ifjúságfejlesztési programot 
 
A Program kiemelt célja, hogy segítse a fiatalok társadalmi beilleszkedését, hogy teljes 
értékű, aktív polgárokká válhassanak. Ennek érdekében az önálló életvitelt és társadalmi-
gazdasági részvételt segítő, a fiatalok sajátos igényeihez igazodó információs, tanácsadó és 
fejlesztő szolgáltatásokat szervez. 
 
KÖZÖSSÉGI TEREK MŰKÖDÉSE ÉS SZOLGÁLTATÁSFJLESZTÉSE   
 
6PONT néven 6 színtérből álló városrészi közösségi tér hálózat jött létre a fiatalok közvetlen 
lakókörnyezetében, amelynek működtetését és szolgáltatásfejlesztését támogatja a projekt. 
A közösségi terek heti 20 órás nyitva tartással folyamatosan működnek, fenntartásukat 
Intézmények, civil szervezetek vállalták. 
A közösségi terek számára nyújtott projekttámogatás formái: ifjúságsegítő szakemberek 
foglalkoztatása, berendezési tárgyakkal, informatikai eszközökkel való felszerelés és a 
programok közvetlen költségei. 
 
A közösség tér hálózat tagjai 
• Eleven Széchenyivárosi Ifjúsági Közösségi Tér:  
• KÖZ-Tér , a Kecskeméti Ifjúsági Otthon épületének pinceklubjában.  
• Kertvárosi Közösségi Tér: A Kertvárosi Közösségi tér a Corvina Kertvárosi Általános 

Iskolában   
• Hunyadivárosi Közösségi Ház a közösségi teret a Hunyadivárosért Egyesület működteti.  
• Hetényegyházi Ifjúsági Közösségi Tér:  
• Malom közösségi tér, amelyet a Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület 

működteti a kecskeméti Malom Plázában.  
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A NYITOTT KAPUK projektbe ágyazottan jelentek meg hagyományos és új városi ifjúsági 
rendezvények: Kecskemét Fringe, - alkotó fiatalok művészeti fesztiválja, KECSKEGIDA 
Középiskolás városi vetélkedő, Városi Extrém nap, BÁBEL projekt, MEET - ART 
képzőművészeti rendezvény. 
 
A Nyitott Kapuk projekt 2014. májusában zárult Értékelve az elért eredményeket – 
elmondhatjuk, hogy a fiatalok széles körét sikerült elérnünk.  A heti statisztikák alapján két év 
alatt kb. 40.000 kapcsolatfelvétel történt a célcsoport tagjaival. 2.200 fő regisztrálta magát a 
programba. Közel 300 fiatal szerződés keretében vállalta a hosszabbtávú együttműködést, 
15 alkalmas, illetve 30 órás fejlesztő folyamatban való részvételt. 
A projekt jó lehetőséget teremt a Kecskeméti Ifjúsági Otthon számára a közművelődési 
programok kiterjesztésére, különböző tematikus kreatív foglalkozások keretében: MEET-ART 
tárgyalkotó és vizuális foglalkozások, Csak tessék! drámajáték foglalkozások, ÉSZKERÉK 
játékprogram. 

A projekt főtéri ifjúsági rendezvénnyel fejeződött be. A köztér-foglalás derűs, fiatalos 
eseménye a városi közösség számára is pozitív jelzést adott az ifjúságról. (csoportok, 
közösségek táncoltak, zenéltek, verset mondtak, harcművészeti bemutatót tartottak – 
szemléletes és pozitív jelzést adva arról, mivel töltik a szabadidejüket). Nagyméretű 
képekkel, molinókkal a projekt emlékezetes közösségi pillanatait idéztük fel. 
 
KREATÍV SOKSZÍNŰSÉG  
 
A Nyitott Kapuk program teret kívánt adni a fiatalok művészeti, önkifejezési törekvéseinek. 
Ennek érdekében bővült az alkotó- és előadó művészethez, kreatív tárgyalkotáshoz és 
kommunikációhoz kapcsolódó műhelyprogramok és helyi nagyrendezvények köre.  
 
A projekt keretében valósult meg hagyományos rendezvényünk, az alkotó fiatalok művészeti 
fesztiválja: a VIII. Kecskemét Fringe , a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében és a főtéri 
MEET-ART képzőművészeti workshop valamint a Diák önkormányzati fórum.  
 
A Kecskegida - Középiskolás Maratoni Vetélkedő és Diákpárbaj, a városi diákvetélkedők 
hagyományának újraélesztéseként kerül megrendezésre.   
 
Színházi nevelési programjaink a fiatalokat érintő problémák élményszerű, színházi és 
interaktív drámapedagógiai feldolgozását nyújtották.  
 
Elkészült a projekt módszertani kiadványa a nyitott ifjúsági munkáról. Kreatív kampány 
formájában a fiatalok maguk népszerűsítették közösségeiket.  
 
Ifjúsági közösségi tér – önszervez ődések támogatása 
 
KÖZ-TÉR a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban  
 
A 6PONT közösségi tér hálózat „zászlóshajója” a fiatalok számára nyitott közösségi 
együttlétet biztosító KÖZ-TÉR. A klubszerűen működő közösségi tér szerdától – péntekig 
való állandó délutáni nyitva tartással, kötetlen együttlétet és szervezett programokat 
egyaránt biztosítva várja a fiatalokat –ifjúságsegítő, közművelődési szakember 
munkatársunk vezetésével az intézmény pinceklubjában.  
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Közvetlen, barátságos légköre, a külföldi diákoknak köszönhetően multikulturális környezete 
nagyon kedveltté tette a fiatalok körében. 
 
A klubot 2014-ben 102 nyitva tartási napon 4488 fő látogatta. 
 
A KÖZ-TÉR közösségei színes képet mutatnak; törzsközönséget jelentenek gördeszkások, a 
diák önkormányzati csoport, a nyelvi klubok, a slam poetry csoport.  
 
Programja sokat gazdagodott a Nyitott kapuk projekt kompetenciafejlesztő foglalkozásai 
révén: MEET-ART tárgyalkotó programok, drámafoglalkozások, önismereti beszélgetések, 
ÉSZKERÉK játékfoglalkozások. Rendszeresek voltak a világnapokról, jeles ünnepekről való 
megemlékezések, játékos vetélkedők.   
Ifjúsági kezdeményezésből nőtte ki magát az irodalmi kávéház - a slam poetry programja is.  
 
A fiatalok részesei voltak egy izgalmas kreatív kampánynak, amely során blog, vizuális 
alkotások (plakátok, matricák), logózott pólók valamint film készült a klub életéről. 
 
A klub biztosít helyet a Spotlight nevű interkulturális nyelvi klub működésének, melynek 
állandó tagjai a Kecskeméten élő külföldi nemzetiségűek, akik Erasmus ösztöndíjasként, 
cserediáként, önkéntesként tartózkodnak városunkban.  
 
Ifjúságsegítő képzettségű munkatársaink mellett egyre több fiatal vállal részt (önkéntes 
munkát) a klub működtetésének feladataiból. 
 
Az ifjúsági közösségi szolgálat keretében kb. 20 középiskolás fiatal kapcsolódott be a KÖZ-
TÉR munkájába. 
 
A klub Utolsó járat c. programjai változatos, péntek délutánonkénti rendezvényeket kínálnak: 
akusztikus koncertek; slam poetry irodalmi estek; társasjáték délutánok.  
 
A KÖZ- TÉR keretein belül nyújtunk segítséget a városi diákönkormányzat vezetők (DÖK) 
munkájához, melynek célja a fiatalok társadalmi részvételének és a középiskolák 
diákönkormányzatai közötti városi koordinációnak az erősítése. 
 
A KÖZ-TÉR közösségei az online felületen kb. 10 facebook csoportot képeznek.  
 
A klubot látogató fiatalok hazai és külföldi tanulmányúton, közösségfejlesztő képzéseken is 
részt vehettek. 
 
 
3. A gyerekek és fiatalok értékalapú közösségeinek lét rehozása és támogatása.  
 
A gyermek – ifjúsági – és felnőtt alkotó közösségek, művészeti csoportok a különböző 
érdeklődési köröknek megfelelően a képességfejlesztés és tehetséggondozás számára 
biztosítanak teret. Legfontosabb célnak és eredménynek a saját alkotómunka élményének 
közösségben való megtapasztalását, a kompetenciafejlesztést tekintjük.  
A tanévet hagyományosan a KIO-Kóstoló szakkör és műhely bemutató nyitotta 
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A báb, gyermek- és diákszínjátszás kiemelt célja a kommunikációs és közösségi 
kompetenciák fejlesztése – amely egy közösen létrehozott alkotásban – színpadi előadásban 
ölt testet 
 
Vándorbot bábos kör  – vezetője Tóth Anita Bábakalács bábszínház tagja és Vass-Eysen 
Ábel drámapedagógus 
Előadásuk: A herceg és hercegnő c. Ocelot mese átdolgozása. Érdekes árnyszínházi 
előadás, ahol a szereplők sok apró mértani formából alakulnak ki - alakulnak át.  
A csoport előadásait több alkalommal is bemutatta az intézmény rendezvényén és a Csipero 
Fesztivál alatt. 
Előadásuk arany minősítést ért el az egri országos találkozón.  
Készülő új előadásuk Nemes Nagy Ágnes: Bors néni és a nyulak c. bábdarabja. 
 
Liliomszörnyek – gyermek színjátszó kör  - vezetője: Tóth Orsolya színész - drámatanár 
A korábbi két gyermekszínjátszó csoport helyett egy népes (22 fős) színjátszó kör folytatta a 
munkát. Csoportunk a Népmesécske c. előadással mutatkozott be a megyei 
gyermekszínjátszó találkozón. 
Az előadás arany minősítést nyert el.  
A csoport tagjai közül többen részesei voltak a hagyományos parádi drámajátszó tábornak 
is.  
 
Ifjú Morbid Színpad  középiskolás diákszínpad – vezetője Sárosi Gábor színész, drámatanár  
A csoport saját élményű témát választva az ÖLelés c. előadását készítette el 
Az előadás és szereplői több szakmai díjban is részesültek Országos Diákszínjátszó 
Találkozó regionális rendezvényén ezüst minősítés és Kelemen László díj, a csoport 
kiemelkedő munkájáért; Colombina díj, a legjobb női színészi teljesítményért Sallai Zsóka 
részére;  
A „SZAKE” Országos diákszínjátszó fesztiválon: arany minősítés az előadásnak, különdíj a 
színházi forma megújításának kísérletéért, legjobb férfi főszereplő díjban részesült Siklósi 
Kristóf 
A csoport munkáját a Nyitott Kapuk projekttámogatása segítette.  
 
Campanero színjátszó csoport 

 
Az Ifjú Morbid Színpadhoz hasonló feltételekkel, és azzal párhuzamosan létrejött egy másik 
diákszínjátszó csoport is 2014. október-november folyamán, Tóth Ákos vezetésével. Több 
középiskolában megszűnt a lehetőség színjátszó csoport működtetésére, így nálunk talált 
otthonra a kb. 15 fiatalból álló közösség.  
 
Gyermek – és diákszínjátszó csoportjaink előadásaikkal hagyományosan részt vettek a 
tanév végén sorra kerülő Színjátszó Maraton c. rendezvényen, amely ezúttal a Ciróka 
bábszínházban került megrendezésre.  
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Musical stúdió  – zenés színházi képzés középiskolások 
részére   
Szakmai vezetők: Vargáné Pulai Edina és Jámbor Zsolt 
Idei választásuk a HAIR c. rock-musical színpadra állítása volt. 
A bemutatóra májusában került sor, melyet a nagy 
érdeklődésnek köszönhetően még további két előadás követett. 
A szeptemberi tagfelvételt követően új tagokkal pótoltuk a 
távozó továbbtanulókat. 10 éve alakult a stúdió, az évfordulóhoz 
kapcsolódva tervezünk egy olyan műsort, amely kezdetektől 
résztvevő, régi tagokat gyűjtené színpadra. 
 
Kreatív zene  - zenés-drámás foglalkozások fiataloknak – vezetője: Tóth Orsolya 
Új kezdeményezésünk a hagyományostól eltérő zenei megközelítésre, alkotásra ad 
lehetőséget. Út a képességek fejlesztésétől a közös zenélésig és egy előadás elkészítéséig, 
drámajátékok és mozgásos gyakorlatok segítségével. 
 
Színház műhely feln őtteknek  – szakmai vezető: Sárosi Gábor színész, drámatanár 
A középiskolás színjátszó körből már kinőtt – 20 éven felüli fiatal felnőttek közössége, a 
csoport 2012 őszén alakult. 2013 tavaszán tavasszal mutatták be első előadásukat Tasnádi 
István: FINITO címmel.  
2014-ben a csoport Kiss Csaba: A dög c. drámáját állította színpadra, melyet nagy sikerrel 
mutattak be a KIO színpadán. Az előadás szerepelt a Magyar Művek Szemléjén. Ezüst 
minősítés az előadásért, Kiváló színészi alakításért- díj Gulyás László részére. A csoport a 
szakmai vezető kiválása után öntevékeny közösségként folytatta a munkát – más helyszínen 
– de tervezik a visszatérésüket az intézménybe.  
 
A művészeti csoportok esetében rendszeres a közönség előtti bemutatkozás különböző 
városi, megyei, országos szintű találkozókon, fesztiválokon. A fesztiválok egy része szakmai 
minősítést adó találkozók is, ahol a minősítés nem kötelező jellegű. 
Bábosok: – Báron Bábos Találkozó, egri Országos Gyermekbábos Fesztivál (Eger)  
Gyermekszínjátszók: Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó  
Diákszínjátszók: Országos Diákszínjátszó Találkozó Dél-alföldi regionális rendezvénye 
(Kecskemét); „SZAKE” Országos Diákszínjátszó Fesztivál, Színjátszó Maraton (Kecskemét)   
 
Az Ifjú Morbid színpad középiskolás színjátszói a csoport munkán túl számos programba, 
rendezvénybe bekapcsolódtak. Így segítették a gyermekeknek szóló Weöres Sándor 
Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei rendezvényének megvalósítását. 
 

A vizuális és kézműves terület alkotókörei: kerámia, és 
fazekas, Cinóber alkotó m űhely  vizuális szakkör, 
sokszorosító grafikai és képz őművész műhely, 
animációs szakkör Tanfolyam jelleggel működik a 
kosárfonó  kurzus. Több mint 60 fő látogatta 
rendszeresen az év során a műhelyfoglalkozásokat.  
 
Szakmai vezetők: Acsai Rita, Gömöry Dorottya, Szikora 
Imre, Szoboszlay Péter, Ugray Zsuzsa, Kovács 

Hajnalka 
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Az alkotóközösségek magas színvonalú munkát végeznek és hagyományosan kiállításokon 
mutatkoztak be: Kecskeméti Paletta, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon alkotócsoportjainak 
tanévzáró bemutatkozása. Bekapcsolódtunk országos pályázatokba is: Székesfehérvári 
Vadmadárkórház rajzpályázata, Budapesti Fesztiválzenekar „Lásd, amit hallasz” filmes 
pályázata.  A Herman Ottó Emlékév alkalmából szervezett „Madarak és Fák napi” 
természetvédelmi pályázaton I. és II. értek el szakköreink tagjai  
Vizuális műhelyeinket többek között a Vásárhelyi iskola Október Feszt rendezvényén 
népszerűsítettük.  
  
Az intézmény hagyományosan a társastánc oktatás  egyik városi központja. A saját 
szervezésű illetve civil szervezetek, egyesületek keretében folyó képzéseken a klasszikus 
társas táncokat oktatják. Az év során több száz gyermek, fiatal és felnőtt kapcsolódott be a 
képzésekbe. 
Intézményünk a Step and Go táncklub és a Fallaway Társastánc Egyesület munkájának 
biztosít rendszeresen színteret. Szakmai vezetők: Polyákné Nagy Enikő, Novák Anikó  
Harmadik éve működik az intézményben klasszikus balett csoport Turpinszky Béláné 
vezetésével. 
Az önálló egyesületként működő Tűzön Vízen Át néptánc együttes  különböző tudásszintű 
csoportjainak próbáit, tánctanításait kb. 100 fő látogatja rendszeresen.   
 
A tánccsoportok rendszeresen tartanak bemutatókat, előadásaik beépülnek a különböző 
zenei rendezvényeink programjába – pl. a Tükörtermi hangversenyek, Mese hangversenyek 
táncbetétjei. 
 
A Gitáriskola  a klasszikustól a modern irányzatokig terjedő zenei ismereteket feldolgozó 
képzés. A hallgatókat 4-6 fős csoportokban foglalkoztatjuk kezdő, újrakezdő, középhaladó, 
haladó szinten. 
Szakmai vezető: Horváth János  
 
A szellemi és ügyességi sportok területén kiváló fejlesztő munkát végez a Mattadó sakk  
kör . Már hagyományosnak tekinthető, hogy az év során 4 alkalommal országos, nemzetközi 
szintű sakkversenyen mérik össze a tudásukat a gyerekek. Nyári táborok és pár napos 
tréning foglalkozások segítik a felkészülésüket.  
Szakmai vezető: Pál Imre 
 
Intézményünk támogatásával működik a Hírös Asztali Labdarúgó Egyesület, a Makett klub, a 
Bűvész kör és a Hírös Hunok Darts Egyesület. 
A közösségek rendszeresen tartanak bemutatókat, szerveznek helyi, illetve országos 
versenyeket.  
 
Disputa klub  - Szakmai vezető: Dr..Ujlaky István középiskolai tanár, multiplikátor, 
disputabíró 
A klub egyike az ország folyamatosan, magas színvonalon dolgozó disputa közösségeinek. 
A vitakultúrát népszerűsítő program versenyein a kecskeméti diákok több kategóriában is 
eredményesen szerepeltek, s dobogós helyeken végeztek.  
2014. őszén házigazdái voltunk az országos disputa versenynek  
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3. Kisgyermekes családoknak, gyerekeknek szóló 
szabadid ős programok  
 

A családi rendezvénykör az évek során kialakult programokra 
épül, amelyet mindig változó tartalmak tesznek érdekessé, 
aktuálissá. Kiváló szakember háttérrel, igényes műsorokkal 
kívánjuk biztosítani továbbra is a színvonalas 
gyermekprogramokat. 
 
A Baba - mama programok  a délelőtti kiscsoportos foglalkozásokat ölelik fel. 
Szeptemberben a foglalkozások népszerűsítésére egyhetes programbemutatót és 
ruhabörzét rendeztünk.  
 
Állandó foglalkozások: 
 
Bóbita:  zenei foglalkozások, ahol a szülők és kisgyermekük együtt játszanak, a tanultakat 
otthon tovább gyakorolhatják saját és egymás gyönyörűségére. A program 2006 óta 
folyamatos, az érdeklődés viszont változó. 2014-ben 3 csoport működött. 
Szakmai vezetők: Roszikné Laczi Ildikó  
 
Eszterlánc : népi játékos foglalkozások az év során egy csoportban 
Szakmai vezető: Nagy Erika, a Hírös Néptánc Tanoda vezetője. 
 
Mackó Kuckó : anyanyelvi bábos foglalkozás nosztalgia játékeszközökkel, havonta egy 
alkalommal. A foglalkozások a kedvelt Bogyó és Babóca, Kippkopp, Boribon történetek köré 
épültek.  
Szakmai vezető: Forgó Gyöngyi 
 
Hangszerbabusgató : játék a hangokkal és a hangszerekkel.  
Vezetik Szilágyi Áron és Madla Anett (Leskowszky Hangszergyűjtemény) 
 
Tapasztalatunk, hogy a kisgyermekes anyukák munkahelyükre való korábbi visszatérése 
(jogszabályi változás adta lehetőség) csökkentette a hétköznap délelőtti foglalkozások iránti 
igényt. Változatlanul népszerűek viszont a hétvégi,  a műsoros el őadást a foglalkoztató – 
kézműves illetve játszó – programmal ötvöz ő rendezvények . 
 
A Családi bábszínház  előadásai Szirtes Józsefné vezetésével a mesék világában 
kalauzolják a legkisebbeket. A programban bemutatkoztak a városi gyermek bábcsoportok 
(Vándorbot /KIO bábcsoport, Kertvárosi bábcsoport) és a Báron Bábos Műhely. A kamara 
jellegű előadásokat népi játék kíséri, a mese egy-egy jellemző szimbólumának, kellékének 
közös elkészítése és a szivárvány játéktár foglalkozásai teszik teljessé. A tavaszi – őszi- téli 
hónapokban havi rendszerességgel szervezzük.(2014-ben 7 alkalommal) 
 
A Tükörtermi hangversenyek program  – az intézmény tükörtermében – ismert zeneművek 
keresztmetszetét mutatja be mesei keretben. A játékos, mesés feldolgozásnak 
köszönhetően az élő komolyzene élményével már ötéves kortól találkozhatnak a gyerekek. 
2014-ben a Muzsikus Péter, Nyakigláb…, Mátyás király meg a székely ember lánya zenei 
keresztmetszetét hallhattak a résztvevők a Chorhidea Kamarazenekar előadásában. 
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Művészeti vezető: Kulcsár Erika. Hangversenyeink hagyományos kísérője volt a kézműves 
játszóház. 
Az intézményben működő művészeti csoportok közül ezúttal a balett csoport és a Tűzön-
Vízen Át Néptánc Egyesület kapcsolódott a programhoz.  
Támogató az E-zenebolt.  
 
Mazsola – mesedia délel őtt  új kezdeményezés, amely az ismét reneszánszát élő közös 
diavetítések hangulatát idézi. A meséket a Katona József Színház művészei olvassák fel, 
közös játék, kézműves foglalkozás teszi teljessé a programot.  
Együttműködő partner: Színészek az Ifjúságért Alapítvány 
Támogató: NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma 
 
Az esztend ő ünnepköréhez, jeles napjaihoz kapcsolódó programok  
  
A sort az Újévköszöntő kakaódélután műsoros programjával nyitottuk Levente Péter 
előadásával, amelyet a farsangi játszóház követett. Március 15-én Pilvax kávéházat és 
ünnepi játszóházat rendeztünk. Ünneplőbe öltözött családokkal elevenítettük fel a 48-as 
szabadságharc eseményeit, az élő zenével kísért toborzás, vonulás, kézműves 
foglalkozások és táncház tette gazdaggá a programot.  
A tavaszi szünidő kezdetén húsvétváró kézműves délutánt szerveztünk. Egész napos 
játszónapot rendeztünk a Gyermeknap alkalmával majd Pünkösdkor a Katona József 
Színház Passió előadásához kapcsolódóan hagyományőrző foglalkozásokkal vártuk a 
családokat az Arborétumban. Gyermeknapi programot szerveztünk, a jubiláló Hírös Hét 
Fesztivál programjához komplex játszóprogrammal kapcsolódtunk.  

 
Gazdag programmal kapcsolódtunk a Múzeumok éjszakája  városi rendezvényéhez: 
fotókiállítás, úti élménybeszámoló, filmes városi séta, mesedia-és filmvetítés, 
kézműveskedés, táncbemutatók, tánctanítás, filmrészletek, szabadtánc szerepelt a 
programban.   
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Hagyományosan sok érdeklődőt vonzott az október végi Tökös nap zenés- kézműves 
programja, amelyet töklámpás kiállítás és felvonulás egészített ki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A karácsonyi ünnepkört adventi koszorúkészítő kézműves műhellyel nyitottuk. 
Szokásainkhoz híven meseelőadással vártuk a Mikulást. 
 
A Karácsonyi csillagszóró  játszóprogramra az intézményt látogató gyermekcsoportokat 
hívtuk, az ajándékműsort ezúttal is az Otthon mozi filmvetítései jelentették. 
E programhoz hagyományosan adománygyűjtés társult. Minden gyermekcsoport egy-egy 
ajándékkal (könyvekkel, játékokkal) teli dobozzal érkezett, amelyet a közös karácsonyfa alá 
helyeztünk, a Vöröskereszt közreműködésével az ajándékokat rászoruló gyermekek, 
családok kapták meg. 
 
Az ünnepváró rendezvények között szerepelt az Ügyes kezek portékái c. kézm űves  vásár, 
melyet elsősorban iskolai szakkörök, a KIO alkotóműhelyek bemutatkozására terveztünk. 
Célunk az volt, hogy népszerűsítsük a gyerekek kézműves alkotásait és támogassuk 
szakkörök munkáját.  
A második alkalommal megrendezett hétvégi adventi kézműves vásár iránti érdeklődés - a 
tavalyi bemutatkozó program után - már jóval meghaladta az előző évit.  
 
Sikerrel szerveztük a Szülők iskolája  ismeretterjesztő sorozat előadásait, amelynek 
keretében különösen nagy érdeklődés kísérte dr. Vekerdy Tamás pszichológus előadását.   
A Tanuljunk tanulni c. előadást tanfolyam formájában is megismételtünk. 
Együttműködő partner: a Kecskeméti Védőnői Hálózat és a Nevelés Tanácsadó 
Szakmai tanácsadó: Karsainé Soós Katalin családterapeuta 
 
A játékkultúra fejlesztése  
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 18 évvel ezelőtt hozta létre természetes anyagokból készült 
társas, ügyességi, logikai és népi sportjátékokból álló játékeszköz készletét. 
Szándékunk az volt, hogy cselekvő módon vállaljunk részt a magyar játékkultúra 
hagyományainak átörökítésében oly módon, hogy a játékfoglalkozásokat gyermekeknek 
szóló kulturális, szabadidős rendezvények állandó részévé tesszük. 
 
A Szivárvány játéktár  nevet viselő programunk egyidejűleg 25 játékhelyszín kialakítására 
ad lehetőséget a kicsi gyerekektől kezdve – a felnőtt korosztályig. Eszközeinket 
folyamatosan bővítjük. A programokat az intézményben működő játékanimátor kör tagjai 
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vezetik, akik számára folyamatos képzést biztosítunk. A kör vezetője: Halasi Ágnes 
óvodapedagógus, környezeti nevelő 
 
A játékprogram mára állandó elemévé vált az Ifjúsági Otthon gyermek rendezvényeinek. 
Iskolai, óvodai játszónapok, céges rendezvények, városrészi napok, városi 
nagyrendezvények visszatérő eseménye.  
A Szivárvány játék parti a születésnapi- névnapi gyerekzsúrok kedvelt programja, amelyet az 
Ifjúsági Otthonban szervezünk.  
 
2014-ben 52 alkalommal valósítottunk meg játszóprogramot, amely a projekt programjaink is 
állandó eleme.  
 
Városi nagyrendezvényeken szereplő játszó programunk volt a Hírös Hét Fesztivál 
keretében az Autómentes Nap, a Környezetvédelmi világnap programjának is értékes elemét  
jelentette a játék.   
 
Iskolai és céges rendezvények gyermek programjaiba is több alkalommal bekapcsolódtunk.  
BÁCSVÍZ, AXON, KNORR, ARANYHOMOK KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI EGYESÜLET, KSI 
GYEREKFOCI  és a KTE kosárcsapata  
 
 
5. Az óvodai – iskolai neveléshez, oktatáshoz kapcs olódó közm űvelődési programok   
 
A kultúraközvetítés egyik alappillérének tekinthetjük a kulturális és oktatási intézmények 
együttműködését, amelynek már most is igen jó gyakorlata van a városunkban.  
 
Az óvodai – iskolai neveléshez, oktatáshoz kapcsolódó közművelődési programok 
intézményi szolgáltatáskör meghatározó területét jelentik. 
Erre a kapcsolatra épült a Színe – Java Kecskeméten c. TÁMOP projektünk is.  
 
A projekt keretein kívül, megőrizve a korábbi évek 
szolgáltatási és együttműködési gyakorlatát szerveztünk 
különböző műveltségi területekhez kötődő programokat, 
amelyek kiegészítve az iskolai, óvodai nevelő - oktató munkát 
az élményszerű ismeretszerzés lehetőségét nyújtják a 
részvevő gyerekek, fiatalok számára. 
 
Zöld kuckó  természetismereti foglalkozások óvodásoknak és 
kisiskolásoknak.  
Együttműködő partner: Körlánc Egyesület  
Szakmai vezető: Halasi Ágnes 
 
Fürkész sorozat  – játékos ismeretterjesztő foglalkozások kisiskolásoknak 
Témák: természetismeret, látogatás az Univer üzemeiben és a MÁV kecskeméti 
vasútállomására. 
A 4 foglalkozásból álló sorozaton közel 600 fő vett részt.  
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Barangoló környezetvédelmi sorozat  
Témák: különleges növények, kémiai-fizikai kísérletek, botanika. 
A Herman Ottó Év kapcsán a tudós munkásságához kapcsolódva búvárkodtunk a 
természetben (madarászás, pókászat, ősfoglalkozások). 
Előadóink között volt: Krajcsovszky József, Dr. Szappanos Albert állatorvos, Labancz István 
tanár  
Az értékes és érdekes programot Kerekegyházán kihelyezetten is megvalósítottuk. 
A 3 foglalkozásból álló sorozaton 783 fő vett részt  
 
Meséről – zenére  mesei keretbe foglalt hangversenyek óvodásoknak és kisiskolásoknak. 
A programhoz ráhangoló foglalkozások, a gyerekek élményrajzaiból készült kiállítás 
kapcsolódott.  
Közreműködött a Chorhidea Kamarazenekar, a Klasszikus balett csoport és a Tűzön-Vízen 
Át Néptánc Egyesület. 
Szakmai vezető: Kulcsár Erika zenetanár  
 
Csicseri történet  címmel hirdettünk közösségi játékot Móra Ferenc születésének 135. 
évfordulója alkalmából 3-4. és 5-6. osztályos gyermek csoportok számára. 
 
Az olvasást népszerűsítő, komplex programra 18 csoport jelentkezett Kecskemétről és a 
vonzás körzet (Kerekegyháza, Fülöpszállás) iskoláiból. Összesen 362 fő gyermek és 
felkészítő tanáraik  
 
A résztvevők 3 levelező forduló keretében ismerkedhetnek Móra Ferenc életével, annak 
kecskeméti vonatkozásaival, meséivel, elbeszéléseivel. 
Az irodalmi szemelvények önálló feldolgozását, játékos feladatmegoldások, kézműves alkotó 
munka, meseillusztráció készítés valamint levéltári és könyvtári foglalkozások teszik 
élményszerűvé  
 
Az elkészült meseillusztrációkból, kézműves alkotásokból kiállítást rendezünk. 
A program záróeseménye a Móra Mese Maraton.  
A korcsoportonként a legszínvonalasabb pályamunkákat beküldő 1-1 csoportot szegedi, 
Móra emlékhelyeket felkereső országjáró kirándulással jutalmazzuk. 
 
Együttműködő szakmai partnereink: Katona József Megyei Könyvtár, MNL Bács-Kiskun 
Megyei Levéltára 
Támogatóink: Bozsó Gyűjtemény, Katona József Múzeum, Korte Bt. személyszállítás 
 
Az ismeretterjesztő és művészeti programok megvalósításában rendszeres partnereink a 
helyi művészek, közösségi szolgáltatók, vállalkozók, mesterek. Számos esetben a 
foglalkozásokra, előadásokra külső helyszínen (pl. levéltárban, egy-egy mester műhelyében, 
üzemben, szerkesztőségben, kertészetben stb.) kerül sor, a programok ilyen módon a 
résztvevő gyerekek lakóhely ismeretét is bővítik.  
 
Állandó programot jelentettek a Varázsszőnyeg sorozat - meseszínházi el őadásai . A 
programban rendszeresen teret adunk az igényes gyermek műsorokat bemutató kecskeméti 
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kötődésű előadóknak, így ezúttal a Bahorka társulat, Csörömpölők együttes, Eklektrió, 
Együttes szerepelt igen nagy sikerrel. (860 bérletes/év)  
Az intézmény kézműves - kerámia műhelyei főként az ünnepeket megelőző ajándékkészítő 
foglalkozások alkalmával népesedtek be. Karácsonyra, anyák napjára óvodás és iskolás 
csoportok készítettek kerámia, tűzzománc, nemez tárgyakat, ajándékokat.  
Szakmai vezető: Acsai Rita és Gömöry Dorottya fazekas 
A kerámia és tematikus kézműves foglalkozásoknak 2014-ben 88 foglalkozáson 2.868 
résztvevője volt – amely mintegy duplája az előző évinek.  
 
Új kezdeményezésünk, a Kalandjáték  c. városismereti játék, amely a KIO műemlék 
épületének és a belváros nevezetességeinek felfedezését célozza. 
 
 
6. Művészeti találkozók, fesztiválok, kiállítások  
 
A tehetséges gyerekek és fiatalok közönség előtti bemutatkozására lehetőséget adó 
művészeti rendezvények a tehetséggondozó munkahelyi nyilvánosságát teremtik meg. 
Ösztönző szerepet töltenek be egy-egy szakkör, művészeti csoport egész éves munkájában. 
Segítik a fiatalok kapcsolatteremtését a városban élő művészekkel, művésztanárokkal, 
hozzájárulnak a közönségneveléshez. Rangot adnak a pedagógusok tehetséggondozó 
munkájának. 
 
Az Ifjúsági Otthon hagyományosan rendezi meg felmenő rendszerű művészeti találkozóit. Az 
évtizedes hagyománnyal rendelkező programok évről - évre újabb gyerekek és fiatalok 
számára teremtik meg a bemutatkozás lehetőségét. 
 
XXII. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Talá lkozó Bács-Kiskun megyei 
rendezvénye 
 
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a Magyar Drámapedagógiai Társaság felhívásához 
kapcsolódóan rendezte Bács-Kiskun megye gyermekszínjátszó csoportjainak találkozóját.  
 
16 előadással 265 fő gyerek mutatkozott be Kecskemétről, Kiskunfélegyházáról, 
Felsőszentivánról, Szabadszállásról, Bajáról, Szolnokról, Tiszakécskéről és Dusnokról  
 
Az anyagi források hiánya idén erősen beárnyékolta a rendezvényt. A szegedi Szentgyörgyi 
Agóra együttműködésével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával ezúttal egynapos 
formában, de megvalósítottuk a rendezvényt. Színvonalában és hangulatában országos hírű 
fesztiválunk ezúttal is rangos volt, a közönség sok jó előadást láthatott, és közösségi 
jelentőségét is megőrizte. 
Szakmai vendégeink voltak: Dolmány Mária a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke és 
Tegyi Tibor drámapedagógus 
 
Szakmai eredmények: 4 arany, 5 ezüst, 6 bronz minősítés, 1 csoport pedig emléklapot 
kapott. 
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A találkozón köszöntöttük Török László szabadszállási drámapedagógust, abból az 
alkalomból, hogy évtizedes színjátszó csoport vezetői munkásságáért Csokonai alkotói 
díjban részesült.   
 
Hagyományainkhoz híven a találkozót keretjátékba foglaltuk, huszonhárom éves múlttal 
rendelkező fesztiválunknak saját fesztiváldala és rítusa van (Thalia szekerének érkezése). A 
csoportvezetők számára szakmai beszélgetést szerveztünk, a gyerekeknek a Csörömpölők 
együttes teremtett fergeteges mulatságot a záróünnepség előtt.  
Az arany minősítést kapott előadások meghívást kaptak a regionális találkozóra.  
 
 
Rendezvényeink a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál  programjában: 
 
VIII. Kecskemét Fringe – m űvészeti fesztiválalkotó fiataloknak a Kecskeméti Ta vaszi 
Fesztivál ifjúsági programja  
 
A rendezvény a szokásosnál is gazdagabb programkínálattal várta az érdeklődőket.  4 nap 
alatt több mint 750 fiatal alkotó és előadó mutatkozott be különböző művészeti területeken: 
képzőművészet, színjátszás, film, zene, tánc, slam poetry – a közönség nagy örömére. 
 
Az intézmény pinceklubjában (Köz-tér/10 Perc klub) kitűnő slammerek és zenészek, lelkes 
és találékony házigazdák, sok érdeklődő nyitották együtt a négynapos fesztivált 
 
A programhoz kivételesen gazdag grafikai anyag készült Szőrös András 
jóvoltából, és megszületett a Kecskemét Fringe film is Hévizi Farkas 
animációjának és Szilágyi Áron zenéjének köszönhetően. Az elmúlt 
évben találtunk rá a kecske figurára, amely úgy tűnik szeretett és állandó 
kabalája lesz a Fesztiválnak a későbbiekben is.  
 
A képzőművészet idén is körülölelte, meghatározta a Fesztivál 
karakterét. 
A „ MEET KecskeMEET ART” - kecskeméti épületek régen és ma” 
címmel meghirdetett pályázatra ismert kecskeméti épületeket ábrázoló műalkotások 
újrafogalmazásával lehetett jelentkezni.  A képeket a DiákGalériában, míg a képekről készült 
nagyításokat főtéri kiállításon tekinthettek meg az érdeklődők. 
 
A klub jellegű zenei programoknak az Otthon Teázó, míg a 
nagy koncerteknek a  TEKA (Tudomány és Technika Háza ) 
adott otthont. Jó színvonalú előadások, kiváló technikai – 
hangosítási feltételek alapozták meg a közönségsikert. 
 

A Fringe fesztivál színjátszó programjait, hagyományosan 
az Országos Diákszínjátszó Találkozó Dél-alföldi 
regionális rendezvénye jelentette. Az előadásokat 
zsúfolásig telt nézőtér előtt mutatták be a csoportok, a 
hangulatot óriási lelkesedés jellemezte a KIO 
színháztermében. 
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A kétnapos találkozón 17 előadást mutattak be Kecskemét, Baja, Szeged, Szentes, 
Magyarkanizsa, Gyula, Orosháza, Sárbogárd színjátszó csoportjai, több mint 250 
szereplővel. Az előadásokat követően szakmai megbeszélés keretében értékelést, tanácsot 
kaptak a rendezők és a játszók a további munkájukhoz. 
 
Eredmények: 5 arany, 5 ezüst és 7 bronz minősítés. 
 
Szakmai vendégek voltak:  
Tóth Szilvia (Drámapedagógus, Rendező, Győr) 
Kiszely Ágnes (Bábrendező, Ciróka Bábszínház igazgatója, Kecskemét) 
 
A Fringe Fesztivált a színes táncprogramok zárták  a  Malom Központban. A fellépők a tánc  
műfajának széles skáláját mutatták be: társas és modern táncok, néptánc, hastánc. 
A VIII. Kecskemét Fringe fesztivál programjainak összesen 3.640 látogatója volt. 
 
 
2014-ben a gyermekeknek szóló Tavaszi Fesztivál programunkat Kecskemét kincsei  
címmel rendeztük meg.   
Résztvevő iskolák és helyszínek: Tóth László Általános Iskola, EGYMI Nyíri úti Általános 
Iskola – KIO, Hunyadi János Általános Iskola, Kadafalvi Általános Iskola.  
 
A program ösztönözte az iskolai tehetséggondozó munkát – a résztvevő iskolák diákjai 
szerkesztett műsor keretében mutatkoztak be: báb, ének, néptánc, irodalmi összeállítás 
majd a kecskeméti művészek ajándékműsora kedveskedett az iskola gyermek 
közönségének.  
Előadók: A Csörömpölők Együttes és a BA-HOR-KA társulat. „Lovagolok fűzfasípot fújva…” 
címmel a Csörömpölők együttes műsora és Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack” 
címmel a BaHorKa Társulat előadása. 
A program különlegessége volt a jeltolmáccsal kísér előadás.  
  
Versmondók Találkozója 2014 
Az évtizedes hagyománnyal rendelkező rendezvény idei mottóját Radnóti Miklóstól 
választottuk emlékezve születésének 105. és halálának 70. évfordulójára 

„…arany napoknak alján pattanó 
labdák körül gomolygó gombolyag, 
gyereksereg visong;…” 

  
A program a Nagy versmondás  c. figyelem felhívó (flashmob jellegű) eseménnyel kezdődött 
2014. április 11-én, a Költészet napján, Kecskemét főterén, a Városháza előtt.  
300 résztvevő mondta közösen Radnóti, Weöres Sándor és Szabó T. Anna verseit Tímár 
Zoltán bábszínész vezetésével.  
 
A Versmondók Találkozójára 608 versmondó jelentkezett, akik 23 versmondó délután 
keretében mutatkoztak be.  
Intézményünk projekttámogatásának köszönhetően 5 iskolában 7 versmondó kör, összesen 
56 tehetséges diák számára biztosította a felkészülést.  
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A legjobb verselők – 102 fő - meghívást kaptak a záró rendezvényre, a május végi 
Versünnepre. A Találkozót Szabó T. Anna József Attila – díjas költő nyitotta meg. 
Közreműködött a kecskeméti fiatalokból álló Fifth Tonality a’capella énekegyüttes. 
 
A rendezvény szakmai programját, a keretjátékot, az értékelést a Kecskeméti 
Drámapedagógiai Műhely szakemberei állították össze és vezették - önkéntes munkában.  
 
A KTV Múzsák c. műsorában is láthatta a közönség a rendezvény legjobb versmondóit.  
 
A Találkozó ebben az évben is kapcsolódott a „Regösök húrján” c. felmenőrendszerű 
országos vers- és prózamondó versenyhez.  
A Felkészítő tanári díjat ezúttal Bollerné Kiss Márta, a Vásárhelyi Pál Általános Iskola 
tanítója kapta.  
Évenként kiadjuk az ún. Versmondó diák- díjat, annak a 11. osztályos szereplőnek, aki több 
éven át színvonalas teljesítményt nyújtott. A díjat ezúttal Kecskés Zsófia a Kodály Iskola 
tanulója kapta, felkészítő tanára: Orosz Andrea 
 
A rendezvény a Színe – Java projekt keretében valósult meg. Különdíjat ajánlott fel a Magyar 
Versmondók Egyesülete 
 
A Magyar Kultúra Napja  alkalmából Bella Rózsa, Pilinszky – díjas művésztanár tartott 
vetített képes előadást Kölcsey Ferenc földjén, Szatmárban címmel 
 
A diákok számára felolvasóversenyt rendeztünk  
 „Magyarhon – Erdélyország – Külhon”  címmel Kölcsey Ferenc és reformkori 
író- költőtársai, kortárs utazók és tudósok úti beszámolóiból, naplóiból, leveleiből. 
A versenyen 8 iskola képviseletében 35 felolvasó vett részt 
Támogatók: a Forrás szerkesztősége és a Katona József Társaság 
 
A Katona Napo k alkalmából „ Tanuló fiamnak szeretettel ajánlom …” címmel XVIII. és 
XIX. századi gyerekek, diákok életéről, iskoláiról, tanulmányaikról szóló felolvasó versenyt 
rendeztünk 41 diák részvételével. 
A fiatalok Katona József valamint – a Kecskeméthez több szállal kapcsolódó - Móra Ferenc 
és Móricz Zsigmond írásainak valamint a róluk szóló művek bemutatásával készültek.  
 
A rendezvényt Székelyné Kőrösi Ilona helytörténész „ Hírös” iskolák Kecskeméten  
c. előadása nyitotta Kecskemét jeles iskoláiról, iskolaépületeiről, oktatási kultúrájáról, a 
korabeli diákok életéről és tanáraikról. 
Együttműködő partnerünk hagyományosan a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
 
Támogató: NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma, KMJV Városi Támogatási 
Program, Forrás szerkesztősége, Katona József Társaság 
 
 
Diákgalériánk  képzőművészeti kiállításai havi rendszerességgel mutatták be a tehetséges 
fiatalok munkáit. A Diákgaléria kiállításainak megrendezésébe az épület számos, kiállításra 
alkalmas terét bevonjuk (folyosó, lépcsőház, előadótermek, előtér stb.) 2014-ben 13 
kiállításon, 221 napon át 4172 látogatót fogadtunk. Állandó programként szerepelt, az 



28 
 

Ifjúsági Otthon alkotó közösségeinek tanév végi bemutatkozása és a nyári parádfürdői 
alkotótáborhoz kötődő kiállítás. Gazdag és színvonalas fotóanyagot mutathattunk be 
NaturART 2013 év természetfotósa kiállítás keretében.  
 
Kiállítási programokkal kapcsolódtunk a Kecskemét Fringe 
(Tavaszi Fesztivál), a Múzeumok éjszakája valamint a 
Herman Ottó Emlékév programjához. A Karácsonyi 
programok között szerepelt az „Álmodik a fenyőfácska…” 
c. karácsonyi tárgykészítő kiállítás. 
 
 
 
III. Báron Bábos Találkozó  
A megyei bábos találkozók hagyományán született a rendezvény, azzal a céllal, hogy a 
gyermek bábcsoportok számára bemutatkozási lehetőséget teremtsen. 
A rendezvény mögött lévő szakmai összefogásnak köszönhetően a korábbi évek 
érdeklődését messze felülmúlta a résztvevő 16 csoport száma. Ma már felnőtt bábosok is 
színre lépnek. A jó hangulatú, színvonalas rendezvény előadásait szakértő vendégek 
értékelték.  
Szervezők: Nemzeti Művelődési Intézet, Kecskeméti Ifjúsági Otthon, a Kecskeméti Főiskola 
és a Báron Bábos Műhely 
 
 
7. Környezettudatos magatartást népszer űsítő programok  

 
A ZÖLD ERNYŐ – kecskemétiek az élhetőbb környezetért c. 
környezettudatosságot népszerűsítő projektünk 2009 őszétől – 2011. 
júliusáig tartott. 
 
A fenntartható fejlődés, a környezettudatos magatartás fejlesztése 

érdekében számos előadást, rendezvényt, iskolai foglalkozást valósítottunk meg. A projekt 
tapasztalataira építve folytattuk a környezettudatosságot népszerűsítő, fenntarthatósági 
szemléletű munkát.   
 
Intézményünk 2014-ben is részt vett a Jeles Nap – Tár c városi kiadvány megjelenésének 
előkészítésében (a programok összegyűjtése, szerkesztés). A kiadvány hagyományosan a 
városkülönböző intézményei, szervezeti által szervezett környezeti szemléletformáló 
programokat gyűjti össze 
 
Programok intézményünk szervezésében illetve közreműködésével: 
 
A Zöld ernyő projekthez kapcsolódik az ún. „Szatyor közösség” létrejötte, amelynek célja, 
hogy a helyi termelők és fogyasztók között közvetlen kapcsolatot teremtsen.  
Sikeres közös rendezvényünk volt a II. Magvas Nap  megvalósítása, amely a kertészkedők 
et segítette: ismeretterjesztő előadások, vetőmagcserék által. 
 
Intézményünk helyszíne volt a Termostar Kft. által szervezett Energiatakarékossági 
világnap  programjának, amelyhez gyermekprogramokkal kapcsolódtunk.  
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A Környezetvédelmi Világnapon  a Békás szökőkútnál szervezetünk komplex programot. 
Játékos környezetismereti foglalkozásokkal, interaktív játszóházzal vártuk az érdeklődőket.  
Hermann Ottó munkásságára emlékezve játékos tanösvényt szerveztünk.  
 
Együttműködő partnerek: KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete, Kiskunsági 
Nemzeti Park, Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály, 
Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, 
Szatyor Egyesület. 
 
Európai Autómentes Nap  a főtéren, „Tiszta 
levegő – Mozdulj érte!” gondolat jegyében. 
A városi program keretében Játéktár programot, 
újrahasznosító kézműves foglalkozást, kerékpár 
bemutatót és koncertet valósítottunk meg. 
 
 
 
 
„Ne vásárolj semmit!” nap  programja a krónikus túlfogyasztás ellen kampányolt. 
A rendezvényen Az év természetfotóiból nyílt kiállítás. 
 
 
8. Otthon mozi  
 

Több, mint 20. éve, 1994. márciusától m űködteti saját üzemeltetésében az 
intézmény az épületében lév ő Otthon mozit, amely az art mozi hálózat 
jelentős intézménye – és Bács – Kiskun megye egyedüli art mozija. 
Profilját tekintve a mozi mindvégig megőrizte értékhordozó arculatát: magyar és 
európai filmeket tűzünk műsorra, valamint a gyermek- és ifjúsági korosztály 
számára szervezünk vetítéseket. Közönségtalálkozók, és a szakmai előadások 
által jóval többet nyújt, mint egy átlagos mozi. 
 

Tagja a hazai Art mozi szövetégnek és a nemzetközi Europa Cinema hálózatnak.  
 
Az elmúlt 20 év alatt fontos felújítások történtek, amelyeknek elengedhetetlenek voltak a 
működőképesség megtartásához, legutóbb 2013-ban megvalósult digitális technika 
kiépítése.  
 
A felújítás jelentősége, hogy mozink lépést tud tartani azzal a változással, amely az elmúlt 
évtizedben alapvetően változtatta meg a filmforgalmazást és a mozi üzemeltetést. A 
fejlesztés nem csupán az előrelépés lehetősége, hanem a 78. évébe lépett mozi 
fennmaradásának nélkülözhetetlen feltétele is, mert megszűnik a hagyományos 35 mm-es 
kópia alkalmazása  
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A beruházás nyomán bővült a vetített filmek köre. Az új filmeket röviddel a megjelenésük 
után műsorra tűzhetjük, megszűnt a korábbi korlátozó tényező a korlátozott kópia szám. Ily 
módon jobban kiaknázhatóak az új filmeket kísérő országos reklámok is.  
 
Az „art rendelet” 2013. decemberi módosítását követően 2014. februárjától a mozi visszatért 
eredeti 6 napos vetítési rendjére (csütörtöktől – keddig). Míg a szerdai vetítési szünet a 
színházi – zenei programok, táncbemutatók és egyéb előadások számára biztosít technikai 
feltételt.  
• a gazdaságilag optimálisabb működés.  
• a mozi terem igényelt színház - előadóterem jellegű hasznosítása, melyre 2014-ben 39 

alkalommal került sor (ebből 17 külső rendezvény)  
 
 
Az Otthon mozi látogatottsága 
 
2014-ben a nézőszám 15.052 fő.  Az előadás szám a műsorrendi változásból adódóan 
csökkent. Az átlagos nézőszám nem változott, amelyet eredménynek tekinthetünk – a 
digitalizálás stabilizálni tudta a látogatottságot.  
 
A rendszeres műsorrendi vetítések köréből kiemelkednek a filmes rendezvények, az alkotókkal 
rendezett közönségtalálkozók,pl. Szerelempatak, A jókedvű örmény temetése 
 
 
A digitális technika teszi lehetővé az ún. alternatív tartalmak megjelenését. Lehetővé vált,hogy a 
mozi összművészeti helyszínné váljék, ahol megjelenhetnek a rangos európai sőt tengerentúli 
színházi, opera, balett előadások, különleges, tárlatvezetéssel egybekötött kiállítás látogatások. A 
képminőségnek köszönhetően a néző úgy érezheti, nem egy moziban ül – hanem a színházi 
nézőtérről látja az előadást. Így 2014-2015-ben egy egész évadon át kísérhetjük a londoni Royal 
Opera House előadásait  
 
 
Az év során több tematikus illetve filmklub programot szerveztünk: Művészettörténeti filmklub, 
Goethe mozi (a Goethe Intézet német nyelvű vetítései), Lélek filmklub. A gyermekközönségnek 
szóltak a Mikkamakka bérletes program és a Vakáció mozi előadásai. 
A Színe – Java Kecskeméten projekt keretében elemzéssel, beszélgetéssel egybekötött 
vetítéssorozatot szerveztünk középiskolásoknak. Az ingyenes előadásokra nagy volt az 
érdeklődés. Média mánia címmel pedig iskolákba kihelyezett kiscsoportos filmkészítési 
foglalkozásokra került sor Csenkiné Túri Edit az Otthon mozi vezetője szakmai vezetésével.  
 
Jelentős nézőszámot vonzanak viszont az ún. külön előadások – 15 alkalommal - amelyeket 
rendszerint iskolai osztályok vettek igénybe. 
 
Különleges esemény volt, hogy a Holokauszt emlékévhez kapcsolódóan,  vendégünk volt  az 
épületet tervező építész páros egyik tagjának Komor Marcellnek az unokája. A rendezvény 
Székely Gábor előadásában mutatta be a Komor Marcell és Jakab Dezső által tervezett 
kecskeméti Iparos Otthon terveit és építészeti hatását. 
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A mozi terem színház- és előadóteremként való hasznosításában az intézményi 
rendezvények mellett társintézmények, civil szervezetek programjai is megjelennek.  
A mozi 2014. évi működését kedvezően befolyásolta a eredményes pályázati munka.  
Az Europa Cinemas és a Nemzeti Kulturális Alap vetítéseket és közönségkapcsolati munkát  
támogató programja: 4.181.310 Ft értékben. 
 
A mozi közönségkapcsolati munkáját honlap, hírlevél és facebook oldal segítette.  
 
A 2015-ben a már kialakult műsor struktúra, az art – és ifjúsági jelleget továbbra is érvényre 
juttató filmes tartalom mentén tervezzük a mozi működtetését a már említett alternatív 
tartalmak bevonásával. 
 
Intézményünk fesztiválközpontja, az Otthon mozi pedig egyik fő vetítő helye lesz a júniusban 
megrendezésre kerülő Kecskeméti Animáció Filmfesztivál programjának.  
 
9. Nyári vakációs programok  
 
Az Ifjúsági Otthon gyermek szabadidős programokat szervező intézmény – így kiemelt 
figyelmet fordítunk a nyári vakáció időszakára.  
A nyár során 8 héten át szerveztünk napközis jellegű egyhetes szaktáborokat intézményünk 
épületében illetve a tábor jellegének megfelelő külső helyszíneken. 
 
2014-ben az elmúlt évekhez hasonló nagyságrendű mértékben 1.240 fő gyermek és fiatal  
(6-18 éves korúak) számára biztosítottunk különböző érdeklődési kör szerinti szabadidős 
programot. A mintegy 25 féle, művészeti, sport, ismeretterjesztő, kézműves, játszó tábor 
megvalósításába számos társintézmény, civil szervezet, szabadidős vállalkozás 
kapcsolódott be. 
Különösen népszerűek voltak a művészeti, vizuális, környezetvédelmi jellegű és 
ismeretterjesztő táboraink. Legnagyobb igény a szülők részéről jellemzően a vakáció 
második hetétől kezdődő egy hónapban jelentkezett. 
Az óvodai szünet idejére szervezett meseovi 
foglalkozásai iránt továbbra is nagy az igény. Az 
iskola előkészítő tábor ismét igen sikeres volt. 
 
Szakmai együttműködő partnerek és tábori 
helyszínek: 
Kiskunsági Nemzeti Park Természetháza, 
Planetárium, Horgász – tó, Kecskeméti Vadaskert, 
Spartacus Egyesület (edző terem),  
 
A táborozó gyerekek ellátása 
A résztvevő gyerekeket 7-17 óráig fogadjuk, a szakmai és szabadidős programok 8-16 óráig 
tartanak.  
Az elmúlt évekhez hasonlóan az étkezést idén is a Református Konviktus éttermében 
biztosítottuk, ahol körültekintő, a gyerekek igényeihez igazodó ellátást biztosítnak.  
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A kihelyezett táborok egy részében a programhelyszínek közelében szerveztük meg az 
étkezést.  
 
Intézményük ún. gyermeknapi kedvezményt 
biztosított a jelentkezők számára, amely a 
regisztrációs díj 50%-a (2.500 Ft) és a május 31-
ig történő jelentkezések és befizetések esetén 
volt érvényesíthető. A kedvezménynek 
köszönhető és az előkészítő munkát segítette, 
hogy május végig a táborok közel 60%-a betelt.  
 
A nyári Muzsikáló udvar rendezvényei nyomán 
született kisgyermekes családoknak szóló délutáni 
műsoros programunk a Nyári meseudvar . 
A színvonalas műsoros előadást játszó 
foglalkozással ötvöző délutáni programok hamar 
népszerűvé váltak a kisgyermekes családok 
körében. 
Előadók: Chorhidea zenekar, BaHorKa együttes, 
Csörömpölők, EklekTrió 
A programot összesen: 564 fő látogatta.  
 
2015-ben ismét nagy hangsúlyt helyezünk a főként kisgyermekes családok számára fontos 
nyári napközis jellegű táborok szervezésre. Ismételten megrendezzük a Nyári meseudvar 
előadásait. 
 

 
 

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon alapfeladatként látja el a Parádfürd ői Ifjúsági Tábor és Erdei 
Iskola  üzemetetését a létesítmény létrehozása – 1986 – óta. A kezdetben szezonálisan – a 
nyári vakáció idején működő sátortábor – mára az alkotótábori munka és a környezettudatos 
magatartásra, a környezetbarát életformára való nevelés és felkészítés bázisává vált. Ennek 
szellemében történetek beruházásai – formálódtak szakmai programjai. Jelenleg 110 
faházas férőhellyel rendelkezik. 
 
Fő hasznosítási területek: 

• nyári vakációs táborok: alkotó és természetjáró táborok 
• erdei iskolai témanapok, témahetek 
• turisztikai szálláshely 

 
Fő működési mutatók 
A tábor éves átlagos látogatói száma: 5 év átlagában 2.058 fő 
A vendégéjszakák száma 5 év átlagában 7.957 
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2014. év táborozási mutatói 
 

Megnevezés  Csoport  fő vendégéjszaka  
Osztálykirándulás 20 582 737 
Erdei Iskola 8 376 895 
Tábor 15 943 4269 
Egyéni vendégek  626 1219 
Összesen:  43 2527 7120 
 
2014-ben növekedett mind a táborozók (117.9%), mind az eltöltött vendégéjszakák (105.9%) 
száma.  
 

3 tábori turnusban a Kecskeméti Ifjúsági Otthon projekt programjainak megvalósítására 
került sor (Színe – java Kecskeméten TÁMOP 3.2.13.):  

• Barangoló a Mátrában témahét  (erdei iskolai programmal) 
• Képzőművészeti alkotótábor  
• Fantázia hagyomány őrző és drámajátszó tábor  

 

                    
 
Az alkotó táborok kiváló lehetőséget adtak az évközi tehetséggondozó szakköri munka 
folytatására. Az erdő témát feldolgozó június végi drámajátszó táborban lehetőségünk nyílt 
arra, hogy szertartás játékkal ünnepeljük meg Szent Iván éjjelét. 
   
A képzőművészeti tábor anyagából ősszel kiállítást rendeztünk az intézményben.  
További KIO táborként valósult meg a végvári hagyományőrző és a jóga tábor.  
 
Korábbi KILÁTÓ  projektünk hozadéka, hogy a fenntartási időszakban korábbi táborozó 
iskolák is visszatértek saját programjukkal (jórészt szintén támogatásból fedezve a 
költségeket): Kecskemétről a Magyar Ilona, Arany János Iskola valamint a Pusztamonostori 
Általános Iskola 
 
Az elmúlt nyáron is több közösség tért vissza, jelezve, hogy elégedettek a nyújtott 
szolgáltatásokkal: így a Jézus Szíve Nővérek családi tábora, A bánrévei általános iskola, a 
Bruno Gröning Baráti Kör   
Új táborozó közösségek is otthonra találtak Parádfürdőn: a horti néptáncos tábor, a 
kerekegyházi általános iskola céhes tábora, a visszajelzések alapján megtalálta ideális 
helyszínét a népes Tolkien szerepjátszó tábor (140 fő) 
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A táborból indult a FUT A PEST Országos Hegyi futó verseny is.  
 
Hagyományosan a táborban került megrendezésre a főként kecskeméti diákszínjátszók 
részvételével megvalósuló PASZT (Parádfürdői amatőrszínjátszó tábor). 
 
Vendégeskedtek táborunkba családok, munkahelyi, egyesületi és baráti közösségek  
Az osztálykiránduló csoportok között is szép számmal találunk kecskeméti diákokat: a 
Vásárhelyi Iskola, Kodály Iskola, Kandó Kálmán Szakközépiskola, Zrínyi Ilona Általános 
Iskola, Piarista Iskola, Bolyai János Általános Iskola – a vonzáskörzetből Izsák tanulói. 
 
A tábor üzemeltetésében fontos eredmény, hogy 2014. március végén lezárására került az 
infrastruktúra fejlesztési projekt, amelynek eredményeként oktatóteremmel, foglalkoztató és 
közösségi terekkel gazdagodott a tábor. Az új létesítményeket, lehetőségeket nagy örömmel 
fogadták a táborozó közösségek.  
2014. decemberében átvehettük az új erdei iskolai minősítést, amely erdei iskolai 
szolgáltatásaink szakmai, módszertani alapját képezi.  
 
A tábor üzemeltetésben több problémát, nehézséget kellett megoldanunk az év során. 
Májusban megvált az intézménytől a tábor vezetője és gondnoka, új üzemeltetőt kellett 
találnunk a konyha számára. Munkaátcsoportosítással, fokozott tervező – szervező 
munkával meg tudtuk oldani a zavartalan feladat ellátást. A KIO kecskeméti gondnoka 
vállalta a gondnoki teendőket, az intézmény igazgatóhelyettese és az új táborvezető 
együttesen látta el a szervezési, koordinációs feladatokat. Ugyan csak a második pályázati 
kiírásra, de sikerült új bérlővel a Grandonova Kft –vel szerződést kötnünk a tábori étkezési 
feladatok ellátásra.   
 
A tábor 2015.évi hasznosítását tekintve fontos lépés és eredmény, hogy Kecskemét MJV 
Önkormányzata 2015. évi költségvetésében 15 millió Ft céltámogatást biztosít közel 600 fő 
szociálisan rászoruló illetve tehetséges kecskeméti gyermek számára a parádfürdői táborban 
megvalósuló nyári alkotó és természetjáró szaktáborokban /tematikus táborokban való 
részvételéhez. 
 
A céltámogatás felhasználásra intézményünk megvalósítási javaslatot dolgozott ki 
(kedvezményezettek köre, a programok tartalma, ütemezése). 
A jóváhagyást követően haladéktalanuk meg kell kezdenünk a szervezést, hiszen az erdei 
iskolai programok még ebben a tanévben elkezdődnek.    
 
10. Határon túli kapcsolatok  
Intézményünk munkájában kiemelt figyelmet kap a testvérváros Marosvásárhellyel való 
kulturális kapcsolatok ápolása, fejlesztése.   
 
A Marosvásárhelyi Napok programjának megvalósításában hagyományosan részt vállalunk 
kecskeméti előadók, művészeti csoportok fellépésének szervezésével. 2014-ben a HÍRÖS 
Tanoda néptáncos csoportja kiutazásához nyújtottunk szervezési támogatást. 
Az együttes nagy sikerrel szerepelt a marosvásárhelyi iskolákban, óvodákban.  
Támogató: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata,  
Együttműködő partnerünk: Marosvásárhely – Kecskemét Baráti Kör Egyesület 
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11. Civil szervezetek  
Az Ifjúsági Otthonban jelenleg 10 civil szervezet tevékenykedik, munkájukat az intézmény 
többféle formában támogatja: próbalehetőség, közösségi programok befogadása, közös 
pályázatok, táborok. 
Az intézmény rendszeresen helyet ad a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal üléseinek, melynek 
egyben egyik alapítója is.  
 
Az egészséges életmód, az aktív élet pozitív társadalmi megítélése tükröződik abban, hogy a 
közművelődési intézményekben így az Ifjúsági Otthonban is jelentős arányban vannak jelen 
a mozgásos jellegű, egészségmegőrző programok. A jóga illetve a különféle divatos 
kondicionáló kurzusok iránt elsősorban a fiatal felnőtt – felnőtt korosztály érdeklődik. 
2014-ben 155 fő számára biztosítottunk rendszeres foglalkozási lehetőséget a különböző 
Egészségmegőrző, szabadidős programok keretében. 
 
Az intézményben működő egyesületek közül A Tűzön, Vízen Át Művészeti és 
Hagyományőrző Egyesület rendszeres néptánc próbái mellett évi 3-4 alkalommal rendez 
táncházi programokat.  
 
A civil erőforrások hasznosítása érdekében szerveződött az Ifjúsági Otthon Önkéntes 
köre . A 10 főnyi (18-70 év közötti segítőkből álló) közösség értékes munkával járul hozzá az 
intézményi programok megvalósításához.  
 
 
12. Részvétel a szakemberképzésben  
 
2014. novemberében rendeztük meg a drámapedagógus szakemberek – hagyományos – 
1994. óta rendszeres- módszertani tapasztalatcseréjét a HOL-M I-t. 
Műhelyprogramok a dráma - és bábjáték, a diákszínjátszás gyakorlatából címmel. 
A hangsúlyt a műhelymunkára helyeztük, hogy lehetőséget nyújtsunk az elmélyült érdemi 
munkára, tapasztalatszerzésre. 
 
A konferenciát megemlékeztünk a kecskeméti drámaműhely megalakulásának 25. 
évfordulójáról. Az országban másodikként létrejött műhely rangos tehetséggondozó, képzési 
és módszertani programjaival egyik fontos vidéki bázis. Rendezvényünk hagyományosan a 
dráma műhelyek találkozója is. Vendégeink voltak többek között a nagyváradi, szegedi és 
jászfényszarui drámapedagógiai műhely képviselői. 
 
Az Ifjúsági Otthon hagyományosan részt vállal a főiskola hallgatók szakmai gyakorlatában. 
Szegedi ifjúságsegítő és andragógus valamint budapesti (ELTE) közösségfejlesztő 
hallgatókat fogadtunk az év során több alkalommal, kb. 60 fő látogatott el intézményünkbe. 
 
A Kecskeméti Főiskola Ifjúságsegítő hallgatói a Nyitott Kapuk projekt több programjának 
megvalósításba is bekapcsolódtak. 
 
 
 
 
 



36 
 

13. Bérlemények  
 
Az intézmény szabad helyiségkapacitását bérlemények formájában hasznosítja. 2014-ban 
566 alkalommal 21.416 fő látogatta az intézményt ilyen jellegű programok alkalmával. 
Rendszeres bérlőnk a Csányi János Szakközépiskola. Az iskola, 7. tanévét tölti az Ifjúsági 
Otthonban.   
Bérleményi formában valósult meg az Aranykapu kézm űves vásá r az Aranyhomok 
Kistérségfejlesztési Egyesület szervezésében. 
Állandó bérleményként üzemel az Otthon Kávézó, amelynek működésére újabb egyéves 
szerződést kötöttünk a Herberta Bt-vel. 
 
Alkalmi bérl őként  egyesületi összejövetelek, céges előadások, tanácskozások, iskolai 
rendezvények, könyvbemutatók sorakoznak a palettán.   
 
 
14. Tájékoztatás – információ – közönségkapcsolati munka  
Tájékoztatási munkánk során a különböző célcsoportoknak (gyerekek, fiatalok, szülők, 
oktatási-nevelési intézmények) megfelelő kommunikációs formák megválasztására 
törekszünk az eredményes információs munka érdekében. 
Az Uniós projektek kötelező tájékoztatási formákat írnak elő, és nagyobb lehetőséget 
teremtenek kiadványok megjelentetésére, sajtó megjelenések finanszírozására. 
A projekt eseményektől függetlenül: 

• az év során két alkalommal készítünk összefoglaló kiadványt a nyári vakációs 
programokról valamint a tanév legfontosabb programjait megismertető őszi 
ajánlatunkról 3.000 – 3.500 példányban. 

• Rendezvényeink rendszeresen megjelentek a városi kulturális ajánlóban a 
Kecskeméti Kínálóban. A kiadvány év végi megszűnésekor intézményünk önálló, 
hasonló formátumú KIO Kínáló nevű információs kiadvánnyal jelentkezett.  

• Plakátjaink főként a közintézményekben, nagyobb munkahelyeken kerülnek 
kifüggesztésre. 

• Évente 40-50 ezer szóróanyag kerül ki programjainkról. 
• Eseményfotókat rendszeresen teszünk közzé az intézmény facebook oldalán.  
• A bejáratnál elhelyezett portai kivetítőn folyamatosan megjelenik aktuális 

programjaink képes ajánlója.  

• Elégedettségi felméréseket végzünk. 
 
Kapcsolatunk folyamatos a médiával. 
Az elektronikus forma mind nagyobb szerepet tölt be az információszolgáltatásban. 
Az intézmény 2014-ben 3 honlapot üzemeltetett folyamatosan (intézményi honlap: 
www.kio.hu, a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola honlapja: www.paraditabor.hu és az 
Otthon mozi honlapja www.otthon-mozi.hu). Jelentősen megújult, áttekinthetőbb, felhasználó 
barát megoldásokat tartalmazó lett a központi www.kio.hu  honlap. Az intézmény facebook 
oldalain is rendszeresen megjelentetjük programjainkat. A KIO közösségei számos facebook 
csoportot alakítottak ki. 
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Közönségkapcsolati munkánkban fontos szerepet tölt be az év végi Ünnepi 
Gyertyagyújtás , ahol az intézményi közösségek képviselőivel, külső munkatársainkkal, 
támogatóinkkal közösen ünnepelünk. 
Immár 20. éve ekkor adjuk át a Cserépbaba – díjat elismerve a fiatalok között végzett 
kultúraközvetítő munkát; és a Mecénás-díjat, amellyel a támogatást köszönjük meg. 
2014-ben a Cserépbaba –díjat Sárosi Gábor színész, drámatanár a diákszínjátszó 
csoportunk vezetője – a Mecénás díjat pedig a Kecskeméti Szuperinfo képviselője vehette 
át. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15.Részvétel a szakmai hálózati munkában  
 
Intézményünk alapító tagja a Kulturális Központok Országos Szövetségének (KKOSZ) . 
Rendszeresen részt veszünk a szervezet fórumain, tapasztalatcseréin. 
Józsa Katalin, intézményünk korábbi vezetője a Szövetség Felügyelő Bizottságának tagja. 
 
Intézményünk benevezett az Magyar Népművelők Egyesületének az Év kulturális plakátja c. 
versenyébe. Ugray Zsuzsa grafikus munkatársunk Macskák c. alkotása különdíjban 
részesült. 
 
 Környezeti nevelési munkánk révén bekapcsolódtunk a Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetégének (KOKOSZ) munkájába is. 
.  
Összegezve: a Kecskeméti Ifjúsági Otthon a már meglévő tartalmak és formák folyamatos 
megújításával, sokoldalú és minőségi közművelődési szolgáltatás biztosításával végezte 
2014. évi munkáját. 
  
 
Kecskemét, 2015. március 2.  
 
 
 Habuda Ibolya  
 igazgatóhelyettes  
 
Melléklet: 

- 2014. évi statisztika 
- 2015. évi rendezvényterv 



 
 
 
 
 

 

HELYI IFJÚSÁGÜGY 
TÖBB, MINT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADAT 

 

 

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a HELPI Ifjúsági Iroda szakmai javaslata 

a jelenleg önállóan működő ifjúsági és közművelődési intézmények 

hatékonyabb és racionálisabb feladatellátását támogató 

szervezeti keretrendszer kialakításához 

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 
 

 

 

 
 

 

 

 



ELŐZMÉNY 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 318/2014.(XII.18.) számú határozata az 

alábbiak szerint rendelkezik a közművelődési intézmények integrációjának előkészítéséről:  

„Vizsgálni kell a jelenleg önálló közművelődési intézményként működő Kecskeméti Ifjúsági Otthon, 

valamint a gazdaságilag hozzátartozó ”HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely és a 

Kecskeméti Planetárium szakmai és gazdasági szempontból is hatékonyabb, racionálisabb 

feladatellátása miként valósítható meg. Továbbá vizsgálni kell, hogy az intézmények, vagy egyes 

feladataik milyen módon integrálhatók az „Agóra” pályázattal megújuló Kecskeméti Kulturális és 

Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság keretei közé. Fel kell tárni ezen kívül a 

közművelődési intézmények valamint a közművelődési feladatot is ellátó intézmények, gazdasági 

társaságok együttműködésének új lehetőségeit”  

A Közgyűlés elfogadta, hogy a feladatellátásra vonatkozó működési javaslat az érintett intézmények 

bevonásával történjék meg. 

 

 

ÁLLÁSPONTOK - JAVASLATOK 

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a HELPI Ifjúsági Iroda vezetői a határozat rendelkezései kapcsán az alábbi 

álláspontokat képviselik és javaslatokat fogalmazzák meg: 

1. „Vizsgálni kell a jelenleg önálló közművelődési intézményként működő Kecskeméti Ifjúsági Otthon, 

valamint a gazdaságilag hozzátartozó ”HELPI” Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely és a 

Kecskeméti Planetárium szakmai és gazdasági szempontból is hatékonyabb, racionálisabb 

feladatellátása miként valósítható meg.” 

Álláspontunk szerint intézményeink - a jelenlegi keretfeltételek mellett - mind szakmai, mind gazdasági 

szempontból a legnagyobb hatékonysággal működnek. Mindkét szervezet országos modellintézmény, 

számos szakmai kitüntetés birtokosa. Szakmai innovációink pénzügyileg is támogatottak: az elmúlt 5 

esztendőben összesen 532 millió forint összegű többletforrást sikerült fejlesztéseinkre fordítani. E forrás 

legnagyobb része nem infrastrukturális beruházásokban, hanem közvetlenül a célcsoport számára nyújtott 

szolgáltatásokban hasznosult, így lehetőséget teremtett az évről-évre csökkenő önkormányzati támogatás 

mellett is fenntartani, sőt, bővíteni szolgáltatási palettánkat. Mi mutathatná jobban hatékony és 

racionalizált gazdálkodásunkat, mint az a tény, hogy a kisebb fenntartói ráfordítás ellenére mégis 

lényegesen több feladatot láttak el intézményeink – ugyanolyan magas szakmai színvonalon! 

Úgy véljük, egy ilyen expanziós szakaszban nem integrációról, sokkal inkább portfólió-bővítésről érdemes 

gondolkodni. A két intézmény feladatellátásának hatékonyságát úgy lehet növelni, ha ugyanezen a bázison 

kiszélesítjük a szolgáltatások körét: lehetőséget teremtünk olyan új ágazatok kialakítására, melyek helyi 

szükségeltként merülnek fel, könnyen illeszthetők az eddigi szolgáltatási portfólióhoz, célcsoportokhoz, és a 

meglévő tudásokkal, tapasztalatokkal magabiztosan beemelhetők. Ha ehhez hozzáigazítunk egy – a 

megváltozott ÁHT szabályainak is megfelelő – nagyobb mozgásteret megengedő működési formát, 

garantált a siker! 

Éppen ezért az a javaslatunk, hogy a szakmai és gazdasági szempontból is hatékonyabb, racionálisabb 

feladatellátás érdekében egy komplex, kibővített szolgáltatói portfólióval rendelkező, korosztály-

specifikus, gyermek és ifjúsági célú gazdasági társaság (önálló nonprofit kft.) vigye tovább a település 

országosan is elismert ifjúsági szolgáltatásainak működtetését, fejlesztését. 

 



 

AZ IFJÚSÁGI CÉLÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 

 (az ifjúsági portfólió lehetséges új elemeit ezzel a színnel jelöljük) 

- Kecskemét város gyermek és ifjúsági célú fejlesztéseinek tervezése és megvalósításuk 

koordinálása (Ifjúsági Cselekvési Terv alapján Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztallal) 

- A települési önkormányzat gyermek- és ifjúsági közművelődési feladatainak ellátása (ehhez 

kapcsolódó intézményi feladatok, szolgáltatások tovább működtetése) 

- Kisgyermekkortól ifjú felnőttkorig építkező, egymásra épülő közművelődési programok 

- Oktató-nevelő munkát kiegészítő iskolán kívüli kompetenciafejlesztés 

- Gyermektáboroztatás, ifjúsági tábor működtetése 

- Környezeti nevelés, erdei iskola működtetése 

- Nyitott ifjúsági közösségi terek működtetése (belső/külső) 

- Felkereső ifjúsági munka (oktatási intézményekben, szórakozóhelyeken) 

- Alacsonyküszöbű ifjúsági iroda, tanácsadó szolgálat és fejlesztő műhely működtetése 

- Az önálló életvitelt, a társadalmi-gazdasági részvételt, a munkavállalást segítő fejlesztő 

szolgáltatások működtetése részben ellátott 

- Önkéntes fiatalok, iskolai közösségi szolgálatosok városi koordinálása 

- A társadalmi részvételt támogató helyi ifjúsági párbeszédrendszer működtetése (települési 

gyermek és ifjúsági önkormányzat vagy gyermek és ifjúsági fórum) 

- Ifjúsági szálláshelyek fejlesztése, működtetése 

- Helyi ifjúsági kedvezménykártya fejlesztése, működtetése 

- Kistérségi ifjúsági munka feladatainak ellátása, támogatása 

(Integrált Közösségi Szolgáltató Terek, vidékfejlesztés, stb.) 

- Gyermek és ifjúsági területen dolgozó szakemberek módszertani támogatása, szakmai 

továbbképzése (Főiskola kiemelt partner) 

- Fiatalokat a munka világába bevezető, illetve vállalkozóvá válásukat támogató 

képzések megvalósítása 

- Nemzetközi ifjúsági mobilitás támogatása, fejlesztése (EURODESK) 

nem csak EU, keleti nyitás is: SELYEMÚT 

- Kárpát-medencei Ifjúsági Központ megteremtése, 

határon túli ifjúsági kapcsolatok fejlesztése  

- Kiemelt ifjúsági célú projektek menedzselése: Kecskemét Európa Ifjúsági Fővárosa (EYC), 

Kecskemét egyetemvárosi státuszához kapcsolódó ifjúsági szolgáltatások fejlesztése 

 

 
 



GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NKFT. – MINT ÖNÁLLÓ JOGI SZEMÉLYISÉG 

Egy önálló gazdasági társaság nélkülözhetetlen a pályázati lehetőségek optimális kihasználásához is. 

- Pályázóképesség: A jelenleg érvényben lévő szabályzók szerint előnyösebb megtartani több 

szervezet önálló jogi személyiségét! Egyelőre nincs olyan megengedő körülmény, amely lehetővé 

tenné egy szervezet több pályázatát ugyanazon támogatási konstrukcióra. (Ez nem is várható, amíg a 

támogatási igény magasabb a rendelkezésre álló forrásnál)  

- Forrásmaximalizálás: ugyanarra a kiírásra így több (esetünkben kettő) jogi személyiség is pályázhat 

(megduplázható a forrásbevonás, kétszer elhozható akár a pályázati plafonösszeg is) 

- Pályázati „vetésforgó”: míg az egyik szervezet projektfenntartási időszakban van, ugyanarra a 

tevékenységre pályázni tud a másik szervezet. 

 

 

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NKFT. – MINT IFJÚSÁGBARÁT ARCULAT 

Egy önállónak elismert, státuszában és jelentőségében megerősített ifjúsági szolgáltató rendszer kiváló 

üzenet a helyi fiataloknak. Különösen most, amikor a városvezetés az egyetemi beruházással és az Európa 

Ifjúsági Fővárosa cím megpályázásával a fiatalok számára nagyobb perspektívát nyújtó, ifjúságbarát 

település kialakításán dolgozik, jó szervezeti háttér és adekvát kommunikációs csatorna lehet az önálló 

ifjúsági arculattal rendelkező gazdasági társaság. 

Profiltisztaság 

Az, hogy a társaság egy kiemelt célcsoportnak, a gyermek és ifjúsági korosztálynak1 szolgáltat, azon kívül, 

hogy rangot ad, egyértelművé is teszi, hogy ki a gazdája a feladatnak. 

Cél szerinti forrásbevonás 

Belföldi és külföldi cégek, szervezetek támogatása, társadalmi felelősségvállalása esetén is döntő a 

letisztult, konkrét beavatkozási terület: számukra jobban támogatható egy transzparens, profiltiszta 

társaság, mint egy összevont komplexum, amelyben körülményesebben követhető a tevékenységekhez 

rendelt forrás felhasználásának útvonala. 

 

 

2. „Továbbá vizsgálni kell, hogy az intézmények, vagy egyes feladataik milyen módon integrálhatók az 

„Agóra” pályázattal megújuló Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság keretei közé. Fel kell tárni ezen kívül a közművelődési intézmények valamint a 

közművelődési feladatot is ellátó intézmények, gazdasági társaságok együttműködésének új 

lehetőségeit.” 

AZ IFJÚSÁGI PORTFÓLIÓ INTEGRÁLHATÓ A KKKK NKFT. KERETEI KÖZÉ? 

Integrálható, de csak komplex egészében, önálló üzletágként, a Fesztiválirodához hasonló önálló vezetéssel. 

Az ifjúságügy ugyanis több mint közművelődési feladat! Ebből a komplex egészből kivenni tevékenységeket, 

és azokat más irányítás alá helyezni - csak azért, mert ágazatban, és nem a feladat komplexitásban 

gondolkodunk - kontraproduktív beavatkozás lenne! Ha egy szolgáltató rendszer jól teljesít, szereplői 

lendületben, sikeres szakaszban vannak, azt nem szétszedni és újra kitalálni, hanem bővíteni és 

szervezetileg frissíteni kellene! 

 

                                              
1 A fiatalok mellett természetesen a velük foglalkozó önkénteseknek, szakembereknek és szervezeteknek is szolgáltat 
a gazdasági társaság. 



A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2014. évi statisztikai  adatai

STATISZTIKA 2014.

1. Ismeretterjeszt ő programok

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

Fürkész játékos természetismereti sorozat
2 félév x 4 előadásx6 fogl. összes bérletes: 
tavasszal: 290+18 kísérő tanár, 
ősszel: 265 + 16 fő = össz: 589 fő

2014. február - A TŰZ hegyén Afrikában, március - Jó reggelt, 
Sün Balázs!, április - Se hárfája, se gitárja..., május-UNIVER 
feldolgozóüzem látogatás,  okt:.Hüvelykujjam almafa, 
nov:Kutya-tár, dec: Téli hang-oló, jan: Gyerünk a moziba be

48 589

Kertész Zoltán, Ronkó Erzébet, Papp Tamás 
Fővárosi Állatkert, Univer 
üzemvezetők,Lendvai Mária KNP,Petőné 
Donát Dóra, Roszikné Laczi Ildikó, Otthon 
mozi munkatársai

 Csizmadia Ilona

2 356

Barangoló természetvédelmi soroza
2 félév 3 eax6 fogl: 
Tavasszal: 301 fő + 16= 317 fő 
ősszel: 326+21= 347 fő + kerekegyházi kihelyezett fogl. 115+4 
fő = 119 fő 
mindösszesen: 783 Fő

2014.február-Botanika bajnokai, március-Tűz, víz, föld, 
levegő/kémiai kísérletek, ápr: A rovarok bolygója 2014. 
Herman Ottó év: okt: A madarak hasznáról, nov: A nagy 
pókász, dec: Ősfoglalkozások 36 783

Labancz István kémia tanár, Krajcsivszky 
József kertészmérnök, Dr. Szappanos Albert 
állatorvos, Ronkóné Szabó Erzsébet KNP 
munkatársa

Csizmadia Ilona

2 349

Zöld kuckó természetismereti játszóházi foglalkozás
2 félévx4 x3 foglalkozás
tavasszal: 176 fő bérletes+21 kísérő=197 fő
ősszel: 331 fő bérletes + 37 kísérő tanár = 368 fő, 
összesen = 565 fő

2014. tavasz: febr: Mezei egérkéék, márc: Test-őrség, ápr: A 
levegő királyi, máj:Nem légből kapott játékok, okt: Öcsike és a 
giliszta, nov: Jön a kocsi, megy a kocsi a télre, dec: 
Madárkarácsony, jan.Egészsége,s mint a makk

24 565

Körlánc Egyesület Thurzóné Halasi Ágnes, 
Klein Ibolya

Csizmadia Ilona

1 130

Meséről-zenére zenei  foglalkozás
3 hangversenyhez x 1 előkészítő fogl.
+ 1 élményóra x 6 iskolai csoport
Létszám: 162+13 kísérő=175 fő
Támogató:NKA Zenei Koll. És  E-zene bolt

2014. előkészítő fogl. október, 2015. január: élményórák

12 175

Kulcsár Erika Csizmadia Ilona

350

Szülők iskolája…. ismeretterjesztő előadássorozat
5 előadásból sorozat: Létszám:
tavasz:72+18+34=124fő,
ősz:okt.189 fő, nov.45 =234 fő, 358 fő
Támogató: nincs

2014. január  - Tanuljunk tanulni!, február - Ha nem jön 
álom a szemedre , március - Kamaszkor, október - Jól 
szeretni-Dr. Vekerdy Tamás előadása, november-  Családi 
ütközetek

5 358

 Dologné Kovács Izabella iskolapszich., 
Gombos Éva, Deákné B. Katalin, Dr. Vekerdy 
Tamás pszichológus, Nádas Mária Gordo- 
tréner

Csizmadia Ilona

358

Szülők iskolája tanfolyam -Tanuljunk tanulni!
Szülők számára  Létszám: 165 fő

2014. szept.25. okt.2,9.
3 165

Dologné Kovács Izabella Csizmadia Ilona
165

Csicseri történet olvasásnépszerűsítő program
és rajz pályázat 
Móra ferenc születésének 135. évfordulója alkalmából
3-4.o. és 5-6.o. 18 csoport 362 fő gyermek
és kb. 30 fő felkészítő tanáraik = összesen: 392 fő

Támogató: Korte Bt. személyszállítás,Líra Könyv és zeneszalon, 
Dekor-Art,
Együttműködők: Bozsó gyűjtemény, Katona J.Könyvtár,
Levéltár, Múzeum,   

Okt. megnyitó, nov: 3-4.o.drámás fogl. 5-6.o. levéltári 
fogl., 2015. jan: körtemuzsika készítés, febr: könyvtári 
fogl. Márc: Móra mese Maraton, ápr: osztálykirándulás 
Szegedre + a helyi intézménylátogató lehetőségek

3 392

Együttműködők: Bozsó gyűjtemény, Katona 
J.Könyvtár, Szirtesné Ancsa, Kulcsár Erika, 
Péterné Fehér Mária, zsűritagok: Kállai 
Szilvia Dekor -art, Koleszár Márta Katona J. 
Könyvtár, Acsai Rita KIO

Csizmadia Ilona

452

 BÁBOS foglalkozások SZÍNE-JAVA projekt keretében
témanap 3 iskolás csoport * 3*45 perc, 1 óvodai csoport * 2*45 
perc
Óvodás téma: a Kiskondás c. mese feldolgozása és bábkészítés,
Létszám:  tavasszal: 92+9 kísérő pedagógus

2014. február hó

4 101

Szirtes Józsefné, Forgó Gyöngyi Csizmadia Ilona

101

NAGYÍTÓ természetismereti havi szakkör a SZÍNE-JAVA 
projekt keretében
8 csoport × 5 alkalom × 2×45 perc
3-5.o. csoportok, 5 téma feldolgozása
Tavasszal: 20+30+22+22+22+25+25+25=191 fő + 19 fő kísérő 
pedagógus

2014. február - június  5 téma feldolgozása

40 210

Horváth Lászlóné gombaszakértő, Petőné 
Donát Dóra kutyaterápiás felvezető, Thurzóné 
Halasi Ágnes környezeti nevelő, Barcsik 
Sándorné nemezelő, Lendvai Mária KNP 
munktársa

Csizmadia Ilona

1 050

A pénz világa…. Nyitott kapuk pályázat keretében 15 részes előadássorozat 15 25 375
RE-MIX iskola foglalkozás - SZINE-JAVA projekt 
keretében 

Újrahasznosított anyagokból foglalkozás 5 x 5
25 130

Oláh Edit, Thurzóné Ágnes, Bérces Dóra, 
Halászné Csilla, Barkóczi Titanilla

Oláh Edit
650

Zöld ernyő környezeti szemléletformáló témanapok -
SZINE-JAVA projekt keretében

Témanapok: 0 hulladék, Az vagy, amit megeszel, Harmóniában 
a trmészeti környezetünkkel 26 x 3 foglalkozás 78 549

Oláh Edit, Thurzóné Ágnes, Egei Erzsébet, 
Szabó Norbert

Oláh Edit
1 647

Szivárvány Játékfoglalkozás -
SZINE-JAVA projekt keretében

tematikus játékfoglalkozás 4 x 5
20 95

Egei Erzsébet Oláh Edit
475

Földünkért vetélkedő - SZINE-JAVA projekt keretében Környezeti szemléletformáló vetélkedő 2014. május - június
2 240

Oláh Edit, Szabó Norbet, Halasi Ágnes, 
Varga Csilla

Oláh Edit
480

Zöld ernyő nagyrendezvények Energiatakarékossági Világnap - gyerekprogram része
1 250

Oláh Edit, Csenki Csabáné Csenki Csabáné, 
Oláh Edit

250

Magvas Nap - március 1. 1 300 Oláh Edit, Bérces Dóra Oláh Edit 300
Föld Napja 1 650 Oláh Edit Oláh Edit 650
Környezetvédelmi Világnap - 06. 05. 1 500 Külső partner szervezetek Oláh Edit 500
Autómentes Nap -2014. szept 22. 1 600 Külső partner szervezetek Oláh Edit 600

Zöld ernyő  - témanapok Hulladékból termék kiállítás, június 23 - 27. Kult 
Központban. 5 250

Oláh Edit,Halasi Ágnes, Egei Erzsébet, Szabó 
Norbert, Halászné Csilla

Oláh Edit
1 250

 zöld ernyő környezeti szemléletformáló témanapok Oláh Edit Oláh Edit

Pilvax Nosztalgia Kávéház március 15-én
1 600

Tűzön-Vízen át hagyományőrző Egyesület Habuda Ibolya
600

ÖSSZESEN: 326 7 527 16 088
2009-ben 10229 fő
2010-ben 36164 fő
2011-ben 16732 fő
2012-ben 10304 fő
2013-ban 9909 fő

I. Ismeretterjeszt ő és művészeti el őadások, játékprogramok

1



A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2014. évi statisztikai  adatai

2. Művészeti programok

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

ZsebSzínház
gyermekszínházi ea: részletes létszám:154 fő+ 75 fő + 30 fő 
t.jegyes a falugondnokság  Össz: 229 fő + 30 t.jegy
    Támogató: Líra Könyesbolt

2014.január - Levente Péter, február - Ágacska/Krizsik 
Ali Színháza

2 229

Levente Péter, Szép Ernő színház Csizmadia Ilona

229

Varázsszőnyeg zenés mese és filmszínházi bérlet 
2 félév x 3 x 3 előadás, tavasszal 396+41 kísérő, ősszel: 463+50 
kísérő  = összesen: 950 fő.  

2014. febr: Pletykázó asszonyok/koncert, március - 
Mindentlátó királylány/mesejáték, április - 
Hangerdő/koncert, október - Szerncsehozó 
lópatkó/koncert, november - A csodálatos 
lámpás/mesejáték, december  - A rút kiskacsa/bábjáték

18 950

Holle anyó színház/Győr, Eklektrió/Kmét, 
BaHorKa Társulat, Csörömpölők egy./Kmét, 
Ametist bábsz./Bp, Grimmbusz 
Színház/Szeged

Csizmadia Ilona

2 850

Meséről zenére hangverseny sorozat óvodásoknak és 
kisiskolásoknak
csak ősszel: 3x2 ea.Létszám: 157+20 kísérő=177 fő,162+13 
kísérő=175 fő, mindössz: 352 fő
Támogató: NKA zenei Koll., E-zenebolt

 2014.október - Békakirály, november -Diótörő, január - 
Nyakigláb….

6 355

Chorhidea kamarazenekar +énekesek, 
zenészek, Tűzön-Vízen Néptánc Egyesület, 
Klasszikus balett csoport

Csizmadia Ilona

1 065

Tükörtermi családi hangversenyek
évi 3x1ea. Febr: Nyakigláb: 49 fő, okt:Mátyás király…: 79 fő,
nov:  Muzsikus Péter: 100 fő - össz: 228 fő + 15 t.jegyes
Támogató: E-zene bolt

2014. február - nyakigláb, október - Mátyás király, november - 
Muzsikus Péter 

3 228

Chorhidea kamarazenekar, Tűzön-Vízen 
Néptánc Egyesület, Acsai rita, Roszikné Laczi 
Ildikó

Csizmadia Ilona

228

Családi bábszínház 7 ea:
Létszámok: 55+38+24+44 + 45+59+69 + 15 t.jegyes szülő
= 337 fő  + 15 t.jegy

2014. január  - Tücsök és a hangya  , február - A hazudós 
kecske, március  - Rózsa és Ibolya, április - A herceg és a 
hercegnő, október - A kiskondás, november -A szállást 
kérő róka, december  -  Didergő király

7 337

Szirtes Józsefné, Báron Bábos Műhely,  
Vándorbot Bábos kör, Kertvárosi Bábcsoport

Csizmadia Ilona

337

Mazsola mesedia délelőttök
2 ea: jan: 24, febr: 24= 48 fő
támogató: NKA Szépirodalom és ism.terjesztés Koll.

2014. január - A kisgömböc, február - Mazsola és Tádé

2 48

Színészek a az Ifjúságért Alapítvány: Hegedűs 
Zoltán, Danyi Judit, Roszikné Ildikó 
zeneterapeuta, Forgó Gyöngyi drámaped.

Csizmadia Ilona

48

ÖSSZESEN: 38 2 147 4 757
2009-ben 750 fő
2010-ben 758 fő
2011-ben 3365 fő 
2012-ben 3050 fő
2013-ban 5404 fő

3. Egészségnevelési programok 

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

ÖNKÉP - mentálhigiénés előadások a 
Nyitott Kapuk projekt keretében 1-1 óra illetve igény szerint

109 2725
Mentálgigiénés Munkaközösség Habuda Ibolya

2725

ÖSSZESEN: 109 2 725 2 725
2009-ben 2714 fő
2010-ben 4200 fő
2011-ben 4300 fő
2012-ben 600 fő
2013-ban 2018 fő

3. Játékprogramok

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

Karácsonyi csillagszóró… játszónap gyermekcsoportoknak 2014.december 12. és 15.
2 1 103

Az intézménybe rendszeresen járó általános 
iskolai és óvódai csoportok 

Csizmadia Ilona
1 103

Mackó kuckó - Bogyó és Babóca, Boribon és Kippkopp 
történetek kicsiknek

2014. havonta szombaton 9.30 óra, igény esetén 11 óra is
12 15

Forgó Gyöngyi Csizmadia Ilona
180

Meseudvar                                                                                         
4 foglalkozás július -augusztusban, hetente szerdán  170 fő +120 
fő +138 fő +136 fő= 564 fő Támogató: Líra könyesbolt 

Nyakigláb..., Jóska király, Lovagolok fűzfasípot fújva, 
Hangerdő 4 564

Chorhidea-Tűzön-Vízen Át Néptánc 
egyesület, Eklektrió, Csörömpölők Együttes, 
BA-HOR-KA Énekegyüttes

Csizmadia Ilona
564

 Adventi koszorú készítő családi délután - Családi ügyeskedő  2014. november 29. 
1 30

Acsai Rita Acsai Rita
30

Tökös nap - játszódélután, családi ügyeskedő 2014. október 24.
1 167

Gömöry Dorottya, Lőrincz Luca, Varga 
Csilla, Tűzszsonglőrök

Acsai Rita
167

Nyuszi Hopp - Családi ügyeskedő délután 2014. április 17.
1 52

Acsai Rita, Gömöry Dorottya, Szeleczky 
Viktória

Acsai Rita
52

Pünkösdi Családi Hétvége az Arborétumban a Katona József 
Színház szervezésében a Passió előadáshoz kapcsolódva

2014. június 6-7.

2 100

Gömöry Dorottya, Hájas Réka, Turzóné 
Ágnes, Varga Csilla, Hgedűs Együttes, Hírös 
Néptánctanoda tanárai, Szivárvány Játéktár

Acsai Rita, 
Csizmadia Ilona, 
Oláh Edit

100

Farsang Farka - játszódélután, családi ügyeskedő 2014. március 1.
1 21

Acsai Rita, Gömöry Dorottya, Mátó Adrienn 
(tánc), Harmonikás

Acsai Rita
21

Dramatikus játszóház -( SZÍNE-JAVA projekt keretében az 
első félév) második félévben önállóan

2014. január-2014. január-június: 8 foglalkozás (Színe-
java); 2014. szeptember-december: 2 fogl.

10 22
Józsa Katalin Zum Erika, Monzák Péter, 
Tolnai ottó

Zum Erika
220

Szivárvány Party 9 180 Halasi Ágnes, Szórád Károlyné Oláh Edit 180
Játéktári foglalkozások a KIO-ban Családi bábszínház, Tükörtermi hangverseny, amerikai 

csoport, Arany János Iskola, Meseudvar
16 1 000

Animátorok Oláh Edit
1 000

Játéktári foglalkozások  -  kihelyezetten Városi rendezvények 3 3 000 Animátorok Oláh Edit 3 000
cégek, vidéki programok 18 3 500 Animátorok Oláh Edit 3 500
iskolák, óvodák 6 1 800 Animátorok Oláh Edit 1 800
KTE 17 255 Animátorok Oláh Edit 255

Észkerék - Nyitott kapuk projekt keretében 6 pont köz-tereiben valósult meg (KIO, Eleven, Malom)
11 190

Egei Erzsébet, Szabó Norbert Oláh Edit
190

Gyereknap 
1 500

Animátorok Csenkiné Edit, Oláh 
Edit

500

Kecskemét - Kalandjáték 2014. október 7., 18.
2 100

Acsai Rita, Csizmadia Ilona, Józsa Kata,  
Lehotay Judit, Nagy József, Szabó Norbert, T.-
Papp Ágnes

Zum Erika
100

ÖSSZESEN: 117 12 599 12 962
2009-ben 7492 fő
2010-ben 21021 fő
2011-ben 9226 fő
2012-ben 9757 fő
2013-ban 11052 fő
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A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2014. évi statisztikai  adatai

II. Tehetséggondozás, képességfejlesztés

1. Művészeti találkozó, fesztivál, kiállítás, képzés

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

Magyar Kultúra Napja                                                                    
Kölcsey Ferenc földjén, Szatmárba  vetített képes útibeszámoló - 
előadás

2014. január 20.
1 125

Bella Rózsa művésztanár Csizmadia Ilona
125

Magyar Kultúra Napja                                                                 
„MAGYARHON – ERDÉLYORSZÁG – KÜLHON” címmel
Felolvasóverseny Kölcsey Ferenc, reformkori és romantika 
korabeli író-, költőtársai, kortárs utazók és tudósok hazai és 
külhoni úti élményeiből, visszaemlékezéseiből, naplóiból, 
leveleiből 

2014.január 20.

1 50

Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
kecskeméti csoportja, Forrás kiadó, Katona 
József Társasaág

Csizmadia Ilona

50

Versmondók Találkozója - Döntő                                                 
102 fő verselő  Radnóti Miklós születésének 105. évfordulója 
Támogató: Színe-java projekt

2014. május 17.

1 210

Kecskeméti Drámapedagógiai műhely, 
elődöntők helyszínét adó iskolák, Apáczai 
kiadó, Cseh pékség, Forrás, Fotócenter, 
Kecskeméti lapok, Univer, KTV

Csizmadia Ilona

210

Versmondók Találkozója - 7 versmondó kör                                            
Radnóti Miklós születésének 105. évfordulója Támogató: Színe-
java projekt

2014. márc.
35 56

kecskeméti drámaped. Műhely tagjai Csizmadia Ilona
280

Versmondók Találkozója - elődőntők                                             
Radnóti Miklós születésének 105. évfordulója Támogató: Színe-
java projekt

2014. április-május

23 1 150

Kecskeméti Drámapedagógiai műhely, 
elődöntők helyszínét adó iskolák, Apáczai 
kiadó, Cseh pékség, Forrás, Fotócenter, 
Kecskeméti lapok, Univer, KTV

Csizmadia Ilona

1 150

Versmondók Találkozója - Nagy Versmondás  a Költészet 
napján

2014.április 11.
1 300

Kecskeméti Drámapedagógiai műhely, 
vezette: Sárosi Gábor

Csizmadia Ilona
300

Katona József Napok keretében megnyitotta: Székelyné 
Kőrös Ilona történész Hírös” iskolák Kecskeméten 
c. előadása Kecskemét város fejlődéséről, jeles iskoláiról; 
iskolaépületeiről, oktatási kultúrájáról, a korabeli diákok életéről 
és tanáraikról.

 Támogató: NKA szépirodalom és ism.terjesztés Koll.,  KMJV 
VTP

2014. november 17.

1 80

Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
kecskeméti csoportja, Katona Társaság, 
Forrás kiadó

Csizmadia Ilona

80

Katona József  Napok keretében                                                   
„Tanuló fiamnak szeretettel ajánlom…” című felolvasó verseny 
Katona József születésének 223. évfordulója, valamint – a 
Kecskeméthez több szállal kapcsolódó - Móra Ferenc és Móricz 
Zsigmond születésének 135. évfordulója alkalmából: a nevezett 
írók alkotásainak és a róluk szóló műveknek részleteivel a XVIII. 
és XIX. századi gyerekek, diákok életéről, neveltetéséről, 
iskoláiról, tanulmányaikról, taníttatásukról.
 Támogató: NKA szépirodalom és ism.terjesztés Koll, KMJV 
VTP

2014. nov.17.

1 55

Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
kecskeméti csoportja, katona Társaság, Forrás 
kiadó

Csizmadia Ilona

55

Kecskemét kincsei - Tavaszi Fesztivál keretében                                 
770 fő + 70 fő kísérő pedagógus = 840 fő

2014. március 24-28.
4 840

Nyíri u. Á.I., Tóth L. á.I., Hunyadi J..Á.I., 
Kadafalvi Á.I. 

Csizmadia Ilona
840

Diákgaléria                                                                                          
havonta  2014. január-július, szeptember-december 

egyéni és csoportos kiállítások
195 4 172

Acsai Rita Acsai Rita
4 172

XXIII. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó 
Találkozó Bács Kiskun Megyei rendezvénye NKA

2014. április 25.
1 270

Magyar Drámapedagógiai Társaság Zum Erika
270

VIII. Kecskemét Fringe                                                                       
művészeti fesztivál alkotó fiataloknak benne az Országos 
Diákszínjátszó Találkozó Dél-alföldi regionális rendezvénye 
(Kecskeméti Tavaszi Fesztivál) KMJV, NKA -TÁMOP Nyitott 
Kapuk

évente 1x 4 nap: 2014. március 27-30.

4 3 640

Országos Diákszínjátszó Egyesület, 
Tudomány és Technika Háza, Malom 
Központ 

Zum Erika

3 640

Báron Bábos Találkozó                                                                    
14 gyermek + 2 felnőtt bábcsoport, 135+16=151 fő bábos + 24 
csop. Kísérő = 175 fő

2014. ápr. 15.
1 225

Szirtes Józsefné és Kovács Hajnalka Csizmadia Ilona
225

Ünnepi gyertyagyújtás 2014. december 17. 1 120 minden kio kolléga Zum Erika 120
TIE előadások -  (Nyitott kapuk projekt keretében az első 
félév) második félévben önállóan

2014.január-május: 6 foglalkozás (Nyitott Kapuk) + 2 
foglalkozás 8 30

Marosi Tímea, Sárosi Gábor, Tóth Kata, 
Goda Szilvia, Tolnai Ottó, Monzák Péter, 
Zum Erika Zum Erika

240

Csak tessék!  - nyílt drámafoglalkozások - Nyitott kapuk 
projekt keretében (első félévben)

2014. január-május: 18 foglalkozás
18 20

Sárosi Gábor Zum Erika
360

HOL-MI  - regionális szakmai konferencia és program bemutató -
NKA, KMJVÖ, ODE

2014. november 7-8.
1 80

Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely Józsa K., Zum E.
80

Kulturális szakemberek képzése Támop 3.2.12 12 hónap (8 fajta képzés) 467 68 Józsa Katalin 1146
Holokauszt emlékév - Komor Marcell és Jakab Dezső által 
tervezett kecskeméti Iparos Otthon tervei és hatása. Vendég 
Komor Marcell unokája.

2014. május 29.
1 80

Csenki Csabáné  
80

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

2014. június 21. 

1 1726
Mackókiállítás: Konfár Sándor magángyűjtő, 
bardócz attila természetfotós, Step and Go és 
fallaway tánc csoport, rövidfilme Csenki Csabáné és Csizmadia Ilona 

1726

ÖSSZESEN: 766 13 297 15 149
2009-ben 7143 fő
2010-ben 9377 fő
2011-ben 11046 fő
2012-ben 7851 fő
2013-ban 10957 fő
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A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2014. évi statisztikai  adatai

2. Vizuális és kézm űves programok

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

Sokszorosító grafikai műhely, normál, keddenként, 2014.jan-dec.heti 1x3 óra 31 10 Szikora Imre Ugray Zsuzsa 310

Sokszorosító grafikai ABC, Színe-java program III. félév keretében, 2014. jan-májusheti 2 x 2 óra (szerda, csüt), 4 csopx5 alk. 20 8 Szikora Imre - Ugray Zs. Ugray Zsuzsa 160

Képzőművész kör heti 1x3 óra 30 10 Ugray Zsuzsa Ugray Zsuzsa 300
Fazekas szakkör  - felnőtteknek  heti 2 x 3 óra 71 13 Gömöry Dorottya Acsai Rita 713
Fazekas inasok                                                                                  
( elődje a TÁMOP  "Formázd agyagba álmaidat")        

heti 1 x 2 x 45 perc
32 12

Gömöry Dorottya Acsai Rita
403

"Képről-Képre" Animációsfilmes műhely  októbertől: heti 1x 3 óra
29 9

Szoboszlay Péter Fazekas Lászó Gulyás Kis 
Ágnes

Acsai Rita
153

Kerámia foglalkozások csoportoknak - ajándékkészítés bejelentkezés alapján 2óra /foglalkozás 69 1 472 Gömöry Dorottya, Acsai Rita  Acsai Rita 1472
Kéz öt ujja kézműves foglalkozások bejelentkezés alapján 2óra /foglalkozás 11 249 Acsai Rita  Acsai Rita 249
Kosárfonó tanfolyam - ifjúsági, felnőtt korosztály részére 30óra/tanfolyam heti 1 x 3 óra, évente 2 alkalommal

22 17
Tímár Antalné (Gaálné Vörös Sára Terézia) Acsai Rita

176

Akarsz-e varázsló lenni? - képzőművészeti szakkör a  TÁMOP-
fenntartás keretében 

heti 1x2 óra
12 12

Bakró Barbara Habuda Ibolya
144

Megszelídített történetek - irodalmi szakkör TÁMOP - 
fenntartás

heti 1 x 2 óra
12 10

Bakró Barbara Habuda Ibolya
120

Cinóber alkotó műhely heti 1 x 2 x 45prec 25 5 Acsai Rita, Kovács Hajnalka Acsai Rita 125
Kerámia tematikus tárgyalkotás - SZÍNE-JAVA projekt 
keretében

7 csoport (csoportonként 5 alkalom) előre egyeztett 
időpontokban - 1 alkalom 2x45 perc

35 163
Gömöri Dorottya, Acsai Rita Acsai Rita

815

Mikulásra hangoló 2014.12.06 1 80 Oláh Edit 80
Mikulás  - Axon 2014.12.06 1 200 Oláh Edit 200
Mikulás - Posta 2014.12.05 1 70 Oláh Edit 70
Aranykapu Karácsonyi Vásár 2014. 12. 19 - 23. 5 500 Acsai Rita, Lehotay Judit, Oláh Edit Oláh Edit 2 500
Kreatív Anyuci - Tárgyalkotó műhely ifjúsági és felnőtt 
korosztálynak, nemcsak anyukáknak!

havonta egy alkalom (2014. október, november)
2 20

Acsai Rita, Bérces Dóra Acsai Rita, Oláh 
Edit

40

Meet ART Performance 2014. május 23. 1 122 Acsai Rita Acsai Rita 122
MEET ART Tárgyalkotó m űhely- Nyitott kapuk projekt 
keretében 

alkalmanként 3 óra

9 18

Majoros Gyula, A Varga Imre Gömöry 
Dorottya, Polyák Emese, Zentai Judit, Uhl 
Vera, Istvánffy Ilona, Zsolczai Balázs, 
Lőrincz Luca, Varga Csilla, Acsai Rita

Acsai Rita

149

ÖSSZESEN: 419 3 000 8 301
2009-ben 3752 fő
2010-ben fő 3084 fő
2011-ben 1774 fő
2012-ben 1703 fő 
2013-ban 6675 fő

3. Színjátszás-dráma-képességfejlesztés

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

Vándorbot bábos kör - TÁMOP fenntartás keretében Heti 1x2 óra
30 10

Szirtes Józsefné és Tóth Anita, ősztől Vass-
Eysen Ábel

Csizmadia Ilona
300

Vándorbot bábos kör bemutatkozása - Országos Bábfesztivál 
Eger

2014. június 6-7.
1 12

Szirtes Józsefné és Tóth Anita Csizmadia Ilona
12

Ifjú Morbid Színpad - diákszínjátszó kör  -(Nyitott Kapuk 
projekt támogatással az első félévben) 2. félévben önállóan

heti 1x 3 óra
30 20

Sárosi Gábor Zum Erika
600

Tóth Ákos színjátszócsoportja - diákszínjátszó kör heti 2 óra 15 11 Tóth Ákos Zum Erika 165
Liliomszörnyek - gyermekszínjátszó kör heti 1x 2 óra 28 22 Tóth Orsolya Zum Erika 616
Kreatív zene - alternatív zenés drámás foglalkozás heti 1 x 2 óra 12 7 Tóth Orsolya Zum Erika 84
Felnőtt Színház Műhely (csak első félév végéig volt) heti 1x 3 óra 17 7 Sárosi Gábor Zum Erika 119
A Felnőtt Színház Műhely előadása (Kiss Csaba: A dög) 1 óra 1 110 Sárosi Gábor Zum Erika 110

ÖSSZESEN: 133 199 1 896
( 2009-ben 253 fő a disputa itteni szerepeltetése miatt
2010-ben fő 214 fő (disputa nélkül már)
2011-ben 142 fő
2012-ben 94 fő )
2013-ban 2252 fő

4. Zenei programok

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

Bóbita zenebölcsi                                                                              
2 félév x 1 csoport x 12 alkalom     

heti 1*0,5 óra
24 8

Roszikné Laczi Ildikó Csizmadia Ilona
192

Zenekuckó zenei képességfejlesztő szakkör                            1 
év x 15+1 alkalom 

heti 1*1 óra
16 18

Roszikné Laczi Ildikó Csizmadia Ilona
288

Eszterlánc    2 félév x 12 alkalom heti 1*1 óra 24 6 Nagy Erika Hírös Néptánc Tanoda Csizmadia Ilona 144
Hangszerbabusgató baba-mama foglalkozások a Leskowszky 
hangszergyűjtemény munkatársaival

heti 1*0,5 óra
18 8

Szilágyi Áron, Madla Anett Csizmadia Ilona
144

Gitáriskola hetente 1 x 3 óra 32 7 Horváth János Zum Erika 224
Musical stúdió  hetente 10 óra 80 15 Jámbor Zs-Vargáné Pulai E. Zum Erika 1 200
Musical est 2014. május 28., június 4., november 15. 3 170 Jámbor Zs-Vargáné Pulai E. Zum Erika 510

ÖSSZESEN: 197 232 2 702
2009-ben 1796 fő
2010-ben fő 2193 fő
2011-ben 767 fő
2012-ben 787 fő
2013-ban 4336 fő

5. Egészségmeg őrző és sport programok

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

Jóga kör Heti 6x1,5 óra 30 120 Virág Mihály Habuda Ibolya 3 600
Kellenetix torna kör Heti 2x1 óra 60 7 Bús Veronika Habuda Ibolya 420
Callanetics torna kör Heti 4x1 óra 30 60 Magyar Jánosné Habuda Ibolya 1 800
Jóga kör - diabeteszeseknek heti 1 x 1,5 óra 25 10 Habuda Ibolya 250
Okoska Tehetség heti 1x 2 óra 12 3 Hornyák Ildikó Nagy József 36
Meridián Torna 3.1.2. heti 1x 1 óra 12 20 Szegedi Sarolta Lídia Nagy József 240
Tai chi heti 1x 2 óra 12 15 Nagy József 180

ÖSSZESEN: 145 197 6 070
(2009-ben 370 fő
2010-ben fő 290 fő
2011-ben 255 fő
2012-ben 175 fő) 
2013-ban 7718 fő
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A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2014. évi statisztikai  adatai

6. Tánc programok

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

Klasszikus balett csoport hetente 3 alkalom 30 60 Turpinszky Béláné Habuda Ibolya 1 800
Step and Go táncklub hetente 5 alkalom 30 75 Polyákné Nagy Enikő Habuda Ibolya 2 250

ÖSSZESEN: 60 135 4 050
2009-ben 645 fő
2010-ben 600 fő 
2011-ben 600 fő
2012-ben 560 fő  
2013-ban 198 fő

7. Egyéb sport programok

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

Mattadó sakk-suli Hetente 2 x 2 óra 30 40 Pál Imre Habuda Ibolya 1 200
Sakk tréningek április, október, december  3 x 3 nap (3 x 8 óra) 9 25 Pál Imre Habuda Ibolya 225
Nemzetközi gyermek sakkverseny február, április, október, november 4 170 Pál Imre Habuda Ibolya 680

ÖSSZESEN: 43 235 2 105
2009-ben 134 fő
2010-ben 190 fő
2011-ben 190 fő
2012-ben 170 fő 
2013-ban 160 fő

8. Egyéb képességfejleszt ő programok

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

Disputa Klub Heti 1x2,5óra 25 13 Dr. Ujlaky István Zum Erika 325
Tanulás fortélyai - SZÍNE-JAVA projekt keretében az első 
félévben, második félévben önállóan

3 csoport
24 36

Széki Bálintné Zum Erika
864

"Történhetett volna másképp!"   - bűnmegelőzési program - 
TÁMOP- fenntartás január - május és október - november

2 150
Rendőrkapitányság 

Habuda Ibolya
300

ÖSSZESEN: 51 199 1 489
2009-ben 704 fő
2010-ben 1327 fő
2011-ben 1089 fő
2012-ben 227 fő 
2013-ban

III. Civil szervezetek, közösségek

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

Tűzön – Vízen…Táncház  0 1 100 Dénes András Zoltán, Böde Gábor István Zum Erika 100
Hírös Táncsport Klub Egyesület Heti 1x4 és 1x3 ó 12 10 Bisztriczki Csilla Habuda Ibolya 120
Fallaway táncklub hetente 3 x 1.5 óra 30 70 Novák Anikó Habuda Ibolya 1 620
Hírös Asztalilabdarúgó Sportegyesület Heti 1 x 4 óra 30 6 Nagy Attila Habuda Ibolya 180
Tűzön – Vizen Át Egyesület Hagyományőrző és Néptánc 
Egyesület vezetősége  

Heti 1x1 óra
30 12

Molnár Máté Habuda Ibolya
360

„T űzön vízen át” kezdő és haladó tánckör  Hetente 4x2 óra 120 120 Molnár Máté Habuda Ibolya 3 600
Kunság néptánc csoport  hetente 1x4 30 22 Fantoly Gyula Habuda Ibolya 660
Thai Chi hetente 1 x 2 óra 12 20 Habuda Ibolya 240
Meridián torna hetente 1 x 2 óra 12 20 Szegedi Lídia Habuda Ibolya 240
KAMI –Anime klub  4 óra 1 60 Tóth Norbert Habuda Ibolya 60
Csere-bere klub   Havonta 1. szombaton 2 óra 12 10 Szalontai Lajosné Habuda Ibolya 120
Hírös Hunok Darts Egyesület heti1x2 óra 30 10 Góbi István Habuda Ibolya 300
Báron Bábos Műhely havi 1x2 óra 4 10 Szirtes Józsefné és Kovács Hajnalka Csizmadia Ilona 40
Kecskeméti Bázis Makett Klub  heti 1x3 óra 30 5 Gacza krisztina Habuda Ibolya 150
Rodolfó bűvész kör  heti 1x1óra 25 5 Csongrádi Béla Habuda Ibolya 125
Önkéntes kör havonta 1-2 alkalom 9 7 Oláh Edit Oláh Edit 63
Szivárvány játékanimátor kör – Nyitott kapuk projekt 
keretében 

havonta x 3 óra
9 14

Thurzóné Halasi Ágnes, Oláh Edit Oláh Edit
126

ÖSSZESEN: 397 501 8 104
2009-ben 552 fő
2010-ben 754 fő
2011-ben 764 fő
2012-ben 648 fő
2013-ban 499 fő
IV. Táborozás

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

Nyári táborok Kecskeméten és környékén 8 héten át 67 1 240 szakelőadók 1 240

Parádfürdői Ifjúsági Tábor egész évben 2 527 7 120
Táborozás  nyári időszakban 15 943 4 269
Erdei iskola Igény szerint 8 376 895
Üdültetés 1 208 1 956
ezen belül: 
Egyéni vendégéjszaka egész évben 626 1 219
Osztálykirándulás egész évben 20 582 737

2009-ben Parádon 2080 fő, Kecskeméten 1123 fő

2010-ben Parádon 1620 fő, Kecskeméten 1134 fő
2011-ben Parádon 2309 fő, 8818 vendégéjszaka, Kecskeméten 1204 fő 
2012-ben 2218 fő, 6371 vendégéjszaka, Kecskeméten 1240 fő  
2013-ban 2143 fő, 6726 vendégéjszaka, Kecskeméten 1220 fő
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V. Ifjúsági programok
1. Művészeti program, kiállítás, képzés

ÖSSZESEN: 0 0 0

2. Zenei programok
köztér:  a z utolsó járat része. 

ÖSSZESEN: 0 0 0

3. Közösségek

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

KÖZ-tér - Nyitott kapuk projekt keretében hetente 3 nap 102 44  Ferencz Klaudia, Aszódi Nándor Ferencz Klaudia 4 488
     Vigyázzkészrajt 15 10 150
     Kék Vonal 1 12 12
     Pc-sett 5 10 50
     Új nemzedék 1 15 15
     Bozsó gyűjtemény 2 15 30
     Szupervízió 10 6 60
     Utolsó járat 23 42 975
     Sci-fi író klub 20 2 40
     Francia nyelvi klub 8 10 80
     Vállakozói ismeretek 4 10 40
     Angol Klub heti 1 alkalom 33 15 495
Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal 2 5 Molnár Ilona Eszter Ferencz Klaudia 10
Világnapok a KÖZ-térben 1. félévben:7 alkalommal - Valentin-nap, nemzetközi nőnap, 

VIP-nap, versmondók 
2. félévben: 4 alkalommal - autómentes nap, kézmosás 
világnapja, ne vásárolj semmit, mikulás

11 15

Ferencz Klaudia, Aszódi Nándor Ferencz Klaudia

173

Református Gimnázium IKSZ csoportja a KÖZ-térben Programhoz kapcsolódón és csoportban is 10 15 Ferencz Klaudia, Aszódi Nándor Ferencz Klaudia 150
Vigyázz kész rajt életkezdési tanácsadások, foglalkozások 9 14 Ferencz Klaudia, Aszódi Nándor Ferencz Klaudia 127
Utolsó Járat I.félév: 10 alkalom valósult meg - Film klub 2 

alkalommal, Szabó Balázs koncert, muffin sütés, 
palacsintasütés, KIO gitáriskola évzáró estje, horror ház, 
irodalmi kávéház 

II. félév: 13 alkalom - felújítási akció, 2 slampoetry és 
koncert, három akusztikus koncert ( a bejáró amatőr 
zenész fiatalok), társasjáték délutánok (fiatalok 
koordinálásával), sapkasál és báb varró délutánok 
sorozata. 

23 33

Ferencz Klaudia, Aszódi Nándor Ferencz Klaudia

750

Programozói klub havonta 1 10 Szabó János Ferencz Klaudia 10
Spotlight Nyelvi Interkulturális Klub hetente 1x, külföldiek részvétele 31 15 Ferencz Klaudia Ferencz Klaudia 465
Magyar nyelvi klub kéthetente, változóan 5 9 Ferencz Klaudia Ferencz Klaudia 45
Francia nyelvi klub kéthetente, változóan 8 11 Antony P. Ferencz Klaudia 88
Scifi klub csütörtökönként 6 5 Garzó lÁszló Ferencz Klaudia 30
VIP NAP 24.ápr 1 50 50
Ifjúsági akció KÖZ-hasznú  augusztus 26-30. klub felújítás önkéntes fiatalokkal, 

-október28. pincetakarítás
2 15

Aszódi Nándor Ferencz Klaudia
30

Kecskeméti Gördeszkások képviselete (ifjúságsegítői 
tevékenység) a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. által menedzselt 
gördeszkapálya építés kapcsán

Molnár Ádám Ferencz Klaudia

Vállalkozói ismeretek - Nyitott kapuk projekt 2014. április május 4 15 Iparkamara Oláh Edit 60

ÖSSZESEN: 222 388 8 363

4. Ismeretterjeszt ő és művészeti el őadások, játékprogramok

Csoport, program neve                                                             Időpontja, témája
Alkalmak 

száma             
Résztvevők 

száma 
Szakmai vezető, együttműködő partner Felelőse

Statisztikai 
létszáma

Kecskeméti Diákönkormányzat Fóruma 1 nap 1 80 Ferencz Klaudia Ferencz Klaudia 80
Munkavállalási infóbörze május 12.. 1 90 Ferencz Klaudia Ferencz Klaudia 90
Kecskegida Vetélkedő május 31- júni 1. Lánchíd 1 160 T.- Papp Ágnes, Kósa Csaba, Fazekas IstvánFerencz Klaudia 160
VEN NAP extrém sportnap július 27. 1 160 Aszódi, Ferencz Ferencz Klaudia 160

Ne vásárolj semmit nap - 29.nov
1 80

Oláh/ Ferencz/Acsai
Oláh/Ferencz/Acsai

80

Szupervízió havi 6 5 petró ági Ferencz Klaudia 30

Tanulmányutak NYK

 NYK kirándulások: 
május 28. Szeged – 25 fő 2 25 25

Szakmai látogatások a köztérben április 12. SZEGEDifjúságsegítők, 20 fő                       
november 8. ELTE közösségfejlesztő szak, 15 fő
november 13. SZEGED, andragógusok, 30 fő 3

Aszódi Nándor, Ferenc Klaudia Ferencz Klaudia

65

ÖSSZESEN: 16 600 690

2009-ben 552 fő 
2010-ben 1617 fő
2011-ben 2055 fő
2012-ben 412 fő 
2013-ban 9433 fő összesen
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VI. Otthon mozi
Filmvetítések 533 15 052 15 052
A fenti kategória tartalmazza:
Műsorrendi filmvetítés - Europa Cinemas és KIO 
támogatottság

Heti 7 alkalom Csenki Csabáné

Bérletes gyermek előadás sorozat KIO támogatottság 
Mikkamakka bérlet

8 alk/tanév
8 664

Csenki Csabáné

Művészettörténeti filmklub 3 132 132
Goethe mozi - Goethe Intézet Budapest 4 880 880

Alternatív tartalmak 12 280 280
Lélek Filmklub 8 160 160

Közönségtalálkozó (Szerelempatak, A jókedvű örmény temetése, Magyarok a Barcáért, Szabadesés)4 200 200
Vakáció mozi -KIO 8 1 190 1 190

Külön előadások 15 1 732 1 732
Színházi jellegű hasznosítás                                                                                                                   39 7 390 7 390

külső rendezvény 17 3 400 3 400

Mozi kihasználtság: 25 842
2009-ben 26439 fő volt.
2010-ben 22306 fő volt.
2011-ben 23698 fő volt.
2012-ben 22086 fő volt. 
2013-ban 23656 fő volt. 

Bérlemények: 566 21 416 21 416
                                                          Összehasonlításul a  2009-as adat: 356 7 050 7 050
                                                          Összehasonlításul a  2010-es adat: 467 11 048 11 078
                                                          Összehasonlításul a  2011-es adat: 464 11 813 11 813
                                                          Összehasonlításul a  2012-es adat: 483 13 526 13 526

Összehasonlításul a 2013-as adat: 593 19 525 19 525

2009-es adatok

Gyermek és ifjúsági szabadid ős programok 126 389
Otthon mozi 20 840
Parádi Ifjúsági Tábor 9 453
Teljes látogatottság 156 682

2010-es adatok

Gyermek és ifjúsági szabadid ős programok 152 876
Otthon mozi 22 306
Parádi Ifjúsági Tábor 7 793
Teljes látogatottság 182 975

2011-es adatok

Gyermek és ifjúsági szabadid ős programok 88 328
Otthon mozi (ebből 14 785 fő a műsorrendi vetítés és 1.690 fő külső rendezvény)  23 948
Parádi Ifjúsági Tábor 8 818
Teljes látogatottság 4560 alkalom 121 094

2012-es adatok

Gyermek és ifjúsági szabadid ős programok 114 484
Otthon mozi (ebből 14 615 fő a műsorrendi vetítés és 1.547 fő külső rendezvény)  22 086
Parádi Ifjúsági Tábor 6 341
Teljes látogatottság 3897 alkalom 142 911
bérlemények 13 526
Összesen: 156 437

2013-es adatok

Gyermek és ifjúsági szabadid ős programok 110 335
Otthon mozi (ebből 16 185 fő a műsorrendi vetítés és 1.247 fő külső rendezvény)  23 656
Parádi Ifjúsági Tábor 6 726
Teljes látogatottság 140 717
bérlemények 19 525
Összesen: 160 242

2014-es adatok

Gyermek és ifjúsági szabadid ős programok 96 691
Otthon mozi (ebből 15 052 fő a műsorrendi vetítés és 3.400 fő külső rendezvény)  22 442
Parádi Ifjúsági Tábor 7 120
Teljes látogatottság 4670 alkalom 126 253
bérlemények 21 420
Összesen: 147 673
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Dátum Óra Program megnevezése

január 10.

Családi Bábszínház

A KISMALAC ÉS A FARKASOK

Vezeti: Szirtes Józsefné bábos játszóház vezető

Közreműködnek alkalmanként: a Vándorbot Báboskör tagjai és a Kertvárosi Általános Iskola bábosai

január 12. 14.00

Csicseri történet zárórendezvény Móra Mese Maraton

A közösségi játék során készült meseillusztrációkból, alkotásokból kiállítást rendezünk.

Korcsoportonként a legszínvonalasabb pályamunkákat beküldő csoportot Móra emlékhelyet felkereső 

kirándulással jutal

január 14.

Meséről-zenére mesehangverseny - NYAKIGLÁB, CSUPAHÁJ, MÁLÉSZÁJ

Gyermek hangversenysorozat középső-nagycsoportso óvodásoknak, kisiskolásoknak. 

„Volt egyszer egy szegény ember, annak volt három fia. A legnagyobbikat Nyakiglábnak, a másodikat 

Csupahájnak, a legkisebbiket Málészájnak hívták.”

A meseközben Kodály és Bartók gyűjtötte magyar népdalok hangzanak fel, közben táncra perdülnek a 

fogadó vendégei.

A résztvevő iskolai csoportok előzetesen egyeztetett, egy hangversenysorozatot előkészítő és egy 

élményfeldolgozó foglalkozáson vesznek részt. 

Óvodás csoportok élményrajzaiból rendezett kiállítás a Diákgalériánkban: 2015. január 28 – február 15-ig.

Megnyitó: 2015. január 28. szerda 10 óra

  

január 15.
9.00, 10.30, 13.00, 

14.30 Fürkész

január 16.
9.00, 10.30, 13.00, 

14.30 Fürkész
január 17. 14.30 és 16.30 Zsebszínház - újévköszöntő kakaó délután/Kolompos együttes

január 17. 15.00-18.00

Kreatív Anyuci -Tárgyalkotó műhely ifjúsági és felnőtt korosztálynak, nemcsak anyukáknak!

szombatonként 15-18 óra között 

Kerámia szappantartó készítés
január 19. 14.30 Csicseri történet 5.-6. osztály
január 20. Zöld kuckó

január 21. 9, 10.30 13, 14.30 Fürkész
január 21. 9:30 Mackó kuckó
január 24. Magvas Nap

január 26. 14.00-17.00

Magyar Kultúra Napja - KECSKEMÉT EGYIK „ÉKSZERDOBOZA”

Vetített képes előadás az Ybl-életmű helyi „gyöngyszeméről”, a kecskeméti Evangélikus templomról. 

Előadó: Székely Gábor művészettörténész

15 óra: „ HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS: S A HAZA FÉNYRE DERŰL…” címmel felolvasóverseny 7-9. és 10-12. 

osztályos diákok számára.

Kölcsey Ferenc tiszteletére és az Ybl – emlékév lezárásaként: a magyar várak, várkastélyok, udvarházak, 

kúriák történetének bemutatása a XIX. századi magyar irodalmi művek, naplók, levelek útleírások alapján.

január 28. 10.00 Meséről-zenére élményrajz kiállítás megnyitója
január 29. 17.00-18.30 Szülők iskolája
január 30. 17.00 Közönségtalálkozó Lackfi Jánossal

RENDEZVÉNYTERV 2015.

JANUÁR 



Dátum Óra Program megnevezése
február 3. 17.00 Tanuljunk tanulni
február 7. 16.00-18.00 Tükörtermi hangverseny
február 7. 18.00 Royal Opera House - U. Giordani – André Chénier

február 10. 17.00 Tanuljunk tanulni! Tanfolyam szülőknek
február 10. 14.00 Csicseri történet/3-4.o.
február 11. 9.00,10.45,14.00 Varázsszőnyeg meseszínházi bérlet - HOLLE ANYÓ
február 12. 9.00-16.00 Fürkész természetismereti foglalkozás - A kenguruk földjén
február 12. 18 Szerelmesék - filmvetítés a Házasság Hete alkalmából
február 14. 19 koncert: A Kutya Vacsorája
február 14.  9.00-15.00 Sakkverseny gyerekeknek

február 14. 15.00-18.00

Kreatív Anyuci -Tárgyalkotó műhely ifjúsági és felnőtt korosztálynak, nemcsak anyukáknak!

szombatonként 15-18 óra között: Csábító sajtok 
február 17. 17.00 Tanuljunk tanulni! Tanfolyam szülőknek
február 17. 14.30 csicseri történet/5-6.o.
február 19. 17.00 Szülők iskolája
február 20. 21.00-23.00 Otthon Kávézó- Berta Edit rendezvénye

február 21.
16.00-17.00

A sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely előadásában: Ahogyan a víz tükrözi az arcot - színházi 

megnyilatkozás
február 21. 16.00-18.00 Családi Bábszínház
február 21. 20.00-2200 Otthon Kávézó- Berta Edit rendezvénye
február 23. 9.00-16.00 Barangoló környezetismereti sorozat
február 26. 17-18.30 Közönségtalálkozó Lackfi Jánossal
február 27. 14 Mikkamakka bérlet
február 28. 9.30 Mackó kuckó
február 28. 19-24 Tűzön, Vízen Át táncház
február 28. 09.00-12.00 Bérlő - Lordok közgyülés

FEBRUÁR 



Dátum Óra Program megnevezése
március 5. 8.00, 10.30 Különelőadás: Arany J. Ált. Isk.
március 5. 17.00 Szülők Iskolája

március 6.
Energiatakarékossági Világnap és Hőszolgáltatók Napja - komplex program együtműködve a Termostar 

Kft-vel

március 7. 14.30, 16.30

Zsebszínház/Gryllus koncert

"SOMVIRÁGGAL, KAKUKKFŰVEL..." 

GRYLLUS VILMOS tavaszi daloskönyve

március 7. 15.00-18.00

Kreatív Anyuci -Tárgyalkotó műhely ifjúsági és felnőtt korosztálynak, nemcsak anyukáknak!

szombatonként 15-18 óra között - Újra szappan (szappankészítés közkívánatra)
március 7. Royal Opera House - R. Wagner – A bolygó hollandi
március 9. 9.00-12.00 Harmadik Kor Egyeteme 1. 

március 9. 14.00

Csicseri történet zárórendezvény Móra Mese Maraton

A közösségi játék során készült meseillusztrációkból, alkotásokból kiállítást rendezünk.

Korcsoportonként a legszínvonalasabb pályamunkákat beküldő csoportot Móra emlékhelyet felkereső 

kirándulással jutalmazzuk.

március 11. 9,10.45, 14 Varázsszőnyeg meseszínházi sorozat
március 11. 18 különea
március 13. 9-11 Különea - Bányai Gimn
március 14. 15 Különea - Parador Hungaro
március 15. 10 óra Március 15. Pilvax Kávéház

március 15. 16-18 MÁRCIUS 15. - Paripám, csodaszép pejkó c. családi kézműves játszóház és Családi Bábszínház
március 16. 14.15 Goethe mozi: Fuck ju Goethe
március 17. 9-12 Zöld kuckó természetismereti játszóház óvodásoknak
március 17. Kecskeméti Diákok és Diákönkormányzatok Fóruma
március 18. 9-12 Fürkész természetismereti foglalkozás
március 18. 18 különea
március 20. 9-10 Tavaszi Fesztivál Gyermekek a művészetben - Szél hozott, szél visz el… Csörömpölők együttes műsora 
március 20. 19-22 Step and Gó Tanfolyamzáró
március 20. 14 Mikkamakka bérlet
március 21. 18-24 Világzenei együttlét
március 21. 9.30 Mackó Kuckó
március 21. 19.00-24.00 Tűzön, vízen Át táncház
március 23. 9-10 Tavaszi Fesztivál Gyermekek a művészetben - Szél hozott, szél visz el… Csörömpölők együttes műsora 
március 23. 10-13 Harmadik Kor Egyeteme 2. 

március 24-25. 18 Színtár - A Színház és Filmműv. Egyetem végzőseinek filmvetítése és közönségtal.
március 25. 9-12 Fürkész természetismereti foglalkozás

március 26-29.

IX. Kecskemét Fringe - művészeti fesztivál alkotó fiataloknak

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon 2015-ben ismét megrendezi a 14-30 éves fiatalok összművészeti fesztiválját 

zene, tánc, színjáték, film, képző- és iparművészet, illetve egyéb a kreativitásra építő műfajokban. 

A rendezvény tervezett időpontja: 2015. március, XXX. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál 

március 27-28.

A XXVI. Országos Diákszínjátszó Találkozó Dél-alföldi regionális fordulója.  A Kecskeméti Ifjúsági Otthon az 

Országos Diákszínjátszó Egyesület felhívásához csatlakozva, a Kecskemét Fringe ifjúsági összművészeti 

fesztivál keretében megrendezi a régió diákszínjátszó csoportjainak bemutatóját. 

március 27. 8.45-9.45
Tavaszi Fesztivál Gyermekek a művészetben - Csipkerózsika balett keresztmetszete Csajkovszij 

születésének 175. évfordulója alkalmából

március 27. 10.30-11.30
Tavaszi Fesztivál Gyermekek a művészetben - Csipkerózsika balett keresztmetszete Csajkovszij 

születésének 175. évfordulója alkalmából
március 30. 10-13 Harmadik kor egyeteme 3.
március 31. 9.00-16.00 Barangoló környezetismereti sorozat

MÁRCIUS  



Dátum Óra Program megnevezése

április 2. 16.00-18.00

NYUSZI-HOPPP - Családi ügyeskedő délután Tojás festés, díszítés, húsvéti készülődés - kézműveskedés, 

nyuszis mese vetítés
április 2. 8.00-17.00 Sakk napközi
április 3. 8.00-17.00 Sakk napközi
április 2. 13-18.00 Autista Gyermekekért Alapítvány rendezvény
április 4. 18.00 Royal Opera House - Hattyúk tava -  balett előadás
április 9. 10 Mesélő dallamok - 25. éves évforduló ????

április 10. 14 Mikkamakka bérlet

április 10. 13.30
Nagy Versmondás a Vároháza előtt 

A Versmondók Találkozója 2015. nyitórendezvénye 
április  10-11-12. SZAKE ART 
április 10-11-12. 9.00-18.00 Nemzeti Ifjúsági Tanács Konferencia

április 11. 15.00-18.00

Kreatív Anyuci -Tárgyalkotó műhely ifjúsági és felnőtt korosztálynak, nemcsak anyukáknak!

szombatonként 15-18 óra között 
április 11. 09.00-15.00 Sakkverseny gyerekeknek
április 11. 16.00-18.00 Családi Bábszínház
április 11. 18.00 Royal Opera House: K. Weil Mahagony városnáak felemelkedése és bukása
április 13. 10-13 Harmadik kor egyeteme 4.
április 14. 9.00-12.00 Zöld kuckó természetismereti játszóház óvodásoknak

április 15.? 8-13 Kecskemét polgára leszek vetélkedő  a Béke Ált. Iskola szervezésében
április 16. 9.00,10.45,14.00 Varázsszőnyeg meseszínházi bérlet

április 17-18.
A XXIV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Bács-kiskun megyei rendezvénye

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon a Magyar Drámapedagógiai Társaság felhívásához csatlakozva 2015 tavaszán 

megrendezi a megye gyermekszínjátszó csoportjainak bemutatóját. 
április 19. 15.00 különelőadás: Parador Hungaro
április 20. 10-13 Harmadik kor egyeteme 5.

április 20-24. Rendezvénysorozat a Föld napja alkalmából - együttműködő partner a Védegylet 
április 21. 9-16 Barangoló környezetismereti sorozat
április 23. 9-16 Fürkész természetismereti foglalkozás
április 25. 9.30 Mackó kuckó
április 25. 15.00 Felnőtt Színházműhely e.a.
április 27. 10-13 Harmadik kor egyeteme 6.

Dátum Óra Program megnevezése
május 4. 10-13 Harmadik kor egyeteme 7.
május 9. 15.00 Felnőtt Színházműhely e.a.

május 9. 15.00-18.00

Kreatív Anyuci -Tárgyalkotó műhely ifjúsági és felnőtt korosztálynak, nemcsak anyukáknak!

szombatonként 15-18 óra között 
május 11. 10-13 Harmadik kor egyeteme 7.
május 13. Inner Wheel gyereknap 
május 16. Royal Opera House balett előadása - La Fille mal gardée
május 18. 10-13 Harmadik kor egyeteme 7.

május 30.

Versmondók találkozója döntő

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely közösen  

19. alkalommal hirdeti meg kecskeméti általános és középiskolások részére a Versmondók Találkozóját.

Rendezvényünk kapcsolódik a „Regösök húrján” országos vers- és prózamondó versenyhez.

május 31. Gyermeknap

ÁPRILIS

MÁJUS



Dátum Óra Program megnevezése

június 1. 10-13-ig Harmadik kor egyeteme 8.

június 6. Környezetvédelmi Világnap

Dátum Óra Program megnevezése

július 15.

Meseudvar: Vendégeink az állatok, essen le az állatok! Csörömpölők együttes gyermekműsora

Mesés, vidám „csobbanás” a nyári élményekbe kisgyermekes családok részére a

Kecskeméti Ifjúsági Otthon udvarán. 

A programokat 3 éves kortól ajánljuk!

Általános program: zenés-mesés interaktív színpadi előadás, kézműves foglalkozás, játék a Szivárvány 

játéktár játékaival, „madárlátta” finomság kóstolója
július 22. Meseudvar: Híres betyárok - BaHorKa Társulat gyermekműsora

július 29. Meseudvar: Katyika meg Matyika - Lóca Együttes gyermekműsora

Dátum Óra Program megnevezése

augusztus 5. Meseudvar: Lúdas Matyi - Chorhidea kamarazenekar és a Hírös Néptánc Tanoda tánc-mese-játéka

augusztus 8. Tarka-barka Nap

augusztus 9-30. Nyári zárva tartás

Dátum Óra Program megnevezése

szeptember KIO Kóstoló

szeptember KÖZ-tér Nyitás

szeptember 22. 11-18-ig Autómentes nap

szeptember Babaholmi Börze

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER



Dátum Óra Program megnevezése

október Tanuljunk tanulni!

október Kreatív anyuci

október Zöld kuckó

október Varázsszőnyeg bérlet

október Fürkész

október Tanuljunk tanulni!

október Családi Bábszínház

október 10. 9.00-15.00 Sakk verseny

október 24. 16.00-19.00

Tökös nap - családi ügyeskedő délután

Tök jó programmal várjuk a gyerekeket és a fiatalokat!

Tökfaragás

Töklámpás készítés tökből

Tökös játékok

Sütőtök sütés - kóstolás! 

Töklámpás felvonulás a belvárosban tűzzsonglőrök közreműködésével
október Csicseri történet - közösségi játék megnyitó

október Barangoló

október Meséről-zenére

október Szülők iskolája

október Goethe mozi

október Mackó kuckó

október Tükörtermi hangverseny

október Royal Opera House - Manon (balett)

október A Vatikáni Múzeum 3D-ben - Művészettörténeti filmklub 

Dátum Óra Program megnevezése

november Kreatív anyuci

november HOL-MI 

november Barangoló

november Varázsszőnyeg bérlet

november Mucical stúdió: Hair

november Családi Bábszínház

november Országos Disputa Verseny

november Katona József Napok

november 28. 15.00-18.00 Adventi készülődés - Családi ügyeskedő délután- adventi készülődés: adventi koszorú és ajtódísz készítés

november 28. 9.00-15.00 Sakk verseny
november Zöld kuckó

november Fürkész

november Kio Felnőtt Színjátszó műhely: A dög

november Tükörtermi hangverseny

november Meséről-zenére

november KÖZtér nyitva tartás / 28 -án Ne vásárolj semmit nap) 

november Szülők iskolája

november Mikkamakka bérlet

november Mackó kuckó

OKTÓBER

NOVEMBER



Dátum Óra Program megnevezése

december Mikulás váró gyermekműsor
december Karácsonyi Csillagszóró

december Ünnepi Gyertyagyújtás

december Barangoló

december Kreatív anyuci

december Mikulásra Hangoló

december Vatikáni múzeum - művészettörténeti vetítés

december Zöld kuckó

december Varázsszőnyeg bérlet

december Fürkész

december "Álmodik a fenyőfácska…" Kiállítás Megnyitó

december Ügyes kezek portékái - Karácsonyi vásár

december Royal Opera House - G. Donizetti – Szerelmi bájital

december Családi Bábszínház

december 6. Hírös slam poetry 

december Mackó kuckó

december Royal Opera House - Alice  Csodaországban - Royal Opera House balett előadása

DECEMBER


