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Előterjesztés 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2017. június 20-án 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Kecskemét város 650. évfordulójára tervezett programok előkészítése 

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 2. melléklet 5.4.8. pontjában 

foglaltakra tekintettel a közgyűlési előterjesztésben foglaltakat véleményezni szíveskedjen.  

 

Kecskemét, 2017. június…. 

 

         Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

                      alpolgármester 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

…/2017. (VI. 20.) VPB. számú határozata 

Kecskemét város alapításának 650. évfordulójára tervezett programok előkészítése 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 13491-5/2017. számú előterjesztését 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a tárgyban készült közgyűlési előterjesztésben foglaltakat a közgyűlésnek 

elfogadásra javasolja.  

 

 Határidő: 2017. június 22. 

Felelős:  Leviczky Cirill elnök 
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Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető   

Közösségi Kapcsolatok Osztálya 
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Értékmegőrzési Bizottság              …./2017. (VI. 19.) ÉmB. sz. hat.                                                                                                            

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság…../2017. (VI.20.) VPB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS                                      

A L P O L G Á R M E S T E R E  

 

Iktatószám:   13491-3/2017 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

2017. június 22-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Kecskemét város 650. évfordulójára tervezett programok előkészítése 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

2006-ban úgy döntött Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése, hogy október 2-át a Város 

Napjává nyilvánítja. 1368-ban ezen a napon kelt oklevél említi - mai ismereteink szerint - 

először "oppidumként”, vagyis mezővárosként Kecskemétet. Ezt az okiratot tekintjük 

városunk történetének első hivatalos említéseként, innen datáljuk városi mivoltát. A Város 

Napját 2007 óta minden évben színházi gálaműsorral ünnepeljük, ahol a város jeles 

művészei, tehetséges diákjai, testvérvárosi vendégművészek adnak műsort. 

 

2018-ban 650 éves lesz városunk, mely jeles évfordulóról méltóképpen kell 

megemlékeznünk. Javaslom, hogy egész évre kiterjedő programsorozat kerüljön 

kidolgozásra, melynek összeállításakor fontos szempont városunk lakosainak, 

intézményeinek, civil szervezeteinek, gazdasági társaságainak bevonása.  

 

A 650 éves Kecskemét projekt munkacímének Jókai Mór közel 125 éve városunkról írt 

szavait javaslom: „Kecskemét, a puszták metropolisza”. 

 

Tekintettel arra, hogy a tervezett programsorozat sok eseményt és sok résztvevőt érint, már 

most megkezdtük az előkészületi munkát. Több szakember és intézményvezető 

közreműködésével összeállítottunk egy előzetes rendezvénytervet, mely hónapokra lebontva 

tartalmazza a tervezett eseményeket. A programterv az előterjesztés mellékletét képezi. A 

további előkészítési munkához természetesen várjuk képviselőtársaim javaslatait is. 

 

Ahhoz, hogy a jövő évi programok előkészítése, majd lebonyolítása a városhoz és az 

évfordulóhoz méltó legyen, a végleges programot és az összeállított költségtervet alapul 

véve, javaslom, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összeállításakor a 650. 

évforduló programjainak megrendezéséhez szükséges forrás kerüljön betervezésre.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. június 6. 

 

 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

                                                                         alpolgármester 

 



 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

    KÖZGYŰLÉSE 

  

Iktatószám: 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (VI. 22.) határozata 

Kecskemét város 650. évfordulójára tervezett programok előkészítése 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi 

Gyula Tamás  alpolgármester 13491-3/2017 számú előterjesztését, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

1. A közgyűlés egyetért a város alapításának 650. évfordulójára tervezett „Kecskemét, a 

puszták metropolisza” jelmondatú egész éves programsorozat részletes kidolgozásával 

és megvalósításával. 

 

      Határidő: értelemszerűen 

      Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a város alapításának 

650. évfordulójára tervezett programsorozat megvalósításának költségeit a 2018. évi 

költségvetés tervezése során vegye figyelembe. 

 

     Határidő: értelemszerűen 

     Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MELLÉKLET 

„Kecskemét, a puszták metropolisza” 

650 éves Kecskemét 

Éves programsorozat tervezet 

Cél:  

1. A város sokszínűségének, értékeinek bemutatása az emlékév során minden 

hónapban egy-egy kiemelt témára fókuszálva. Tudatosítani szeretnénk kifelé és 

főként az itt élők számára, hogy Kecskemét egy sikeres, fejlődő nagyváros, komoly 

történelmi múlttal, erős gazdasággal és színes kulturális élettel. A programsorozatot a 

város intézményeinek, civil szervezeteinek, gazdasági bevonásával tervezzük 

megvalósítani. 

 

2. Egységes kommunikáció és arculati elemek az emlékév során.  

 

3. A programterv „A 650 éves város 2018. évi kalendáriuma” címmel hónapokra 

lebontva tartalmazza az eseményeket. 

 

Hónap Kiemelt téma (a város 

színei, arcai) 

Események 

Január  

(Boldog-

asszony 

hava) 

 

„Húsz év – húsz új 

intézmény” Kultúra, 

kulturális intézmények, 

közgyűjtemények 

 

 

2018. január 22. A Magyar Kultúra Napja az 

ünnepi év nyitóeseménye a színházban.  

1. A kulturális intézményekben pl. Kecskeméti 

Katona József Múzeum, Kecskeméti Kortárs 

Művészeti Műhelyek, Bács-Kiskun Megyei 

Katona József Könyvtár, Magyar Nemzeti 

Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára, Hírös 

Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ, Bozsó 

Gyűjtemény - egy-egy kiállítás. 

2. Az intézmények történetének bemutatása. 

(szórólap készítése illetve egy napos konferencia 

az intézmények történetéről, jelenéről, 

jövőjéről). 

3. A kulturális intézmények, közgyűjtemények 

vezetőivel kerekasztal beszélgetések hetente 

egy-egy alkalommal. 

Február 

(Böjtelő 

hava) 

„Made in Kecskemét -

Kecskemét az iparváros”: 

élelmiszeripar, 

járműgyártás, építőipar.  

1. Nyitott vállalatok hétvégéi. Az egyes 

vállalatcsoportok egy-egy hétvégére megnyitják 

az üzemet és bemutatják az érdeklődőknek. Pl: 

jármű-, élelmiszer- és egyéb ipari hétvégék. 

2. Konferencia Kecskemét szerepéről a hazai 

gazdaságban; Kutatás+Fejlesztés+Innováció 

Kecskeméten – műhelybeszélgetés az egyetem 

GAMF Karán. 

3. A város kiemelt gazdasági szakembereivel, 

menedzserekkel, tulajdonosokkal kerekasztal 

beszélgetések. 

Március „Kecskemét a szecesszió 1. Tavaszi fesztivál: Kecskeméti Katona József 



 

(Böjtmás 

hava) 

városa” 

Művészet – kecskeméti, a 

városhoz kötődő 

képzőművészek, 

iparművészek, építészek 

 

Múzeum Cifrapalota, Bozsó Gyűjtemény, 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 

Nemzetközi Kerámia Stúdió, Népi 

Iparművészeti Gyűjtemény kiállítása helyi 

művészek alkotásaiból, a szecesszió időszakára, 

eredményeire fókuszálva.  

2. A GAMF Kar Informatika Tanszék: mobil 

applikáció fejlesztése a város szecessziós 

épületeire  

3. A város jeles képzőművészeivel kerekasztal 

beszélgetések. 

Április 

(Szent 

György 

hava) 

„Kecskemét a puszták 

metropolisza”: Kecskeméti 

táj, természet 

1. Kiskunsági Nemzeti Park, Természet Háza, 

KEFAG – Botanikus kert programjai.   

2. „Klímakonferencia” - a klímaváltozás hatása a 

Homokhátságra és Kecskemétre.  

3. Kerekasztal beszélgetés a Kiskunsági Nemzeti 

Park és az MTA Regionális Kutató Központ 

szakembereivel. 

Május 

(Pünkösd 

hava) 

„Hajrá Kecskemét” Sport, 

mozgás, túrázás 

1. A város sportéletének, csapatainak, 

sportlétesítményeinek bemutatása, nyílt napja, 

hétvégéje.  

2. Nagy sportesemény – pl. Kecskemét 

félmaraton a városon keresztül. 

3. Kerekasztal beszélgetések híres sportolókkal, 

sportvezetőkkel.  

Június 

(Szent 

Iván hava) 

„Kecskemét Kodály Zoltán 

szülővárosa”: a magyar 

zene hónapja 

1. Népzene és kortárs magyar zenei koncertek. 2. 

Beszélgetésorozat a város zenei életéről. 

Július 

(Szent 

Jakab 

hava) 

„Kecskemét a Hírös város”: 

Turizmus, fürdő, puszta 

1. Kecskemét, mint turisztikai célpont.  

2. Vendéglátóhelyek, szállodák, attrakciók nyílt 

hétvégéje.  

3. Beszélgetéssorozat a város turisztikai életéről.  

Augusztus 

(Kis-

asszony 

hava) 

„Kecskemét a mezőváros”: 

Zöldség, gyümölcs, szőlő – 

gasztronómia (bor és 

pálinka) 

1. Hírös Hét – Hírös hónap. A város és környéke 

mezőgazdaságának, gasztronómiájának 

bemutatkozása.  

2. A kecskeméti élelmiszeripar múltja és jelene - 

konferencia.  

3. „Kecskemétiek világtalálkozója” hétvége: a 

város hazavárja egykori szülötteit.  

4. Beszélgetéssorozat neves termelőkkel, 

élelmiszeripari szakemberekkel.  

Szeptem-

ber (Szent 

Mihály 

hava) 

„Kecskemét az 

egyetemváros” oktatás, 

felsőoktatás 

1. A város oktatásának, felsőoktatásának 

bemutatása. Két éves az egyetem. 2018 

szeptemberében, 100 éve indult a református 

tanítóképzés a városban.  

2. Az új kampusz tervezett átadása.  

3. Konferencia a helyi felsőoktatás szerepéről. 

4.  Beszélgetéssorozat a felsőoktatás helyi 

szereplőivel.  



 

Október 

(Mind-

szent 

hava) 

„Kecskemét a 650 éves 

város”: 

A város múltja, története 

(régészet, helytörténet) 

1. Múzeumokban, levéltárban várostörténeti 

kiállítások, nyílt hétvégékkel. 

2. Helytörténeti kiadványok megjelentetése  

3. Helytörténeti pályázat, vetélkedő 

meghirdetése iskolásoknak. 

4. Kétnapos konferencia a Város napjához 

kapcsolódóan  

November 

(Szent 

András 

hava) 

„Kecskemét Katona József 

városa”: irodalom és 

színművészet 

  

1. Színházi előadás és programok az alkalomra.  

2. Kecskeméti írók, költők bemutatkozása, 

kerekasztal beszélgetés.   

3. Forrás folyóirat estje, szerzők bemutatkozása.  

December 

(Kará-

csony 

hava) 

„Kecskemét a vallási 

türelem városa”:  

Egyházak, vallás 

1. Templomok nyílt hétvégéje.  

2. Koncertek, rendezvények a templomokban. 

Adventi készülődés.  

3. Beszélgetés papokkal, lelkészekkel, az 

egyházi intézmények munkatársaival az 

egyházak társadalmi szerepvállalásáról.  

 

4. Horizontális programok, melyek egész évben, minden hónap adott napján (pl. 

minden utolsó péntek, első kedd, stb.) kerülnek megrendezésre: 

 Régi, neves kecskeméti családok - akik helyben maradtak 

 Híres kecskemétiek a nagyvilágban: előadások a Városháza dísztermében.  

 Városvezetők, polgármesterek Kecskeméten: előadások az egyes vezetőkről, 

beszélgetés a jelenlegi és még élő vezetőkkel.  

 

5. Zárókötet az év végére az eseménysor összegzésére, bemutatására, ami 2019 

tavaszán jelenik meg. 

 

 

 

 

 

 


