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Általános adatok
•

Kecskemét Bács-Kiskun megye székhelye, lakosságszáma: 111.724 fő

•

gazdasági központ:
– nemzetközi cégek jelenléte: Mercedes-Benz (gyárnyitás 2012-ben, új gyár
építése 2020-ig), Knorr-Bremse, Phoenix-Mecano, Bosal cégcsoport, Axon,
MAG, Hilti
– hazai nagy foglalkoztatók: Univer csoport, Deltaplast

•

oktatási központ:
– 2016. július 1-től egyetemváros
– új campus 2018 nyár végére
– duális képzés zászlóshajója

•

kulturális központ:
– Kodály Zoltán és Katona József szülővárosa
– színes kulturális paletta: zeneoktatás,
képzőművészeti műhelyek, múzeumok
– 30 intézmény, 50 civil szervezet
– 800 M Ft éves költségvetési támogatás

Önkormányzati fenntartású
kulturális intézmények
• Kecskeméti Katona József
Múzeum (Cifrapalota, Magyar Naiv
Művészek Gyűjteménye, Szórakaténusz
Játékmúzeum és Műhely)

• Kecskeméti Katona József
Színház (Nagyszínház, Kelemen László
Kamaraszínház, Ruszt József Stúdió
Színház), Kecskemét City Balett

• Ciróka Bábszínház
• Bács-Kiskun Megyei Katona
József Könyvtár
• Kecskeméti Planetárium

Önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok
• Hírös Agóra Kulturális és
Ifjúsági Központ
Nonprofit Kft.
• Kecskeméti Kortárs
Művészeti Műhelyek
Nonprofit Kft.
• Kecskeméti Animációs
Filmgyártó és Forgalmazó
Kft.

Gyűjtemények
• Bozsó Gyűjtemény (Kecskemét Város –
Bozsó Gyűjtemény Alapítvány)
• Leskowsky Hangszergyűjtemény
• Magyar Fotográfiai Múzeum (Magyar
Fotográfiai Alapítvány)

Legjelentősebb fesztiválok
• Kecskeméti Tavaszi Fesztivál
• Nemzetközi Bohém, Ragtime
és Jazz Fesztivál
• Kecskeméti Animációs Filmfesztivál
(KAFF)
• Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál
• „Csiperó” Európa Jövője Nemzetközi
Gyermektalálkozó
• Kodály Művészeti Fesztivál (Nemzetközi
Kodály Szeminárium)

• Jazzfőváros
• Hírös Hét Fesztivál
• Kecskeméti Téli Fesztivál

Kiemelkedő
rendezvénysorozatok
• 2016 – Katona József Emlékév
(Múzeumok Éjszakája - kiemelt helyszín Kecskemét,
drámaíró pályázat, drámafesztivál, szabadtéri Bánk
Bán opera keresztmetszet, könyvbemutató,
kiállítások)

• 2017 – Kodály Emlékév (egész évet átívelő
kulturális rendezvénysorozat, Kodály Fesztivál,
szabadtéri Székelyfonó bemutató, szabadtéri Háry
táncjáték, „Kodály 135 - Énekel a város”
kórustalálkozó)

• 2018 – városunk 650 éves
évfordulóját ünneplő
rendezvénysorozat

Az elmúlt öt évben megvalósult
jelentősebb kulturális fejlesztések
A Bozsó Gyűjtemény bővítése és teljes felújítása – 2012.

• Az „Értékek élménye – Gyűjtemények háza
Kecskeméten” című projekt keretében
• Pályázati támogatás: 255 M Ft, tényleges
bekerülési költség: 300 M Ft
• Multikulturális, interaktív és családbarát
múzeumi kínálat
• Múzeum és közösségi tér is egyben
• A Hanga
Óragyűjtemény is
helyet kap
az épületben

Az elmúlt öt évben megvalósult
jelentősebb kulturális fejlesztések
A „Hírös Agóra” Kulturális és Ifjúsági Központ fejlesztése - 2015.
• A „Hírös Agóra multifunkcionális közösségi
központ létrehozása Kecskeméten” című
program keretében újult meg a Kecskeméti
Kulturális és Konferencia Központ épülete
• A beruházás értéke: 650 M Ft volt
• A program során egységesítették a
kecskeméti közművelődési
szolgáltató rendszert
• A Hírös Agóra szervezeti keretein
belül működik tovább a Kecskeméti
Kulturális és Konferencia Központ,
a Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a
HELPI Ifjúsági Iroda

Az elmúlt öt évben megvalósult
jelentősebb kulturális fejlesztések
A „Hírös Város” Turisztikai Központ létrehozása – 2015.
• A projekt keretében a kecskeméti Katona
József Színház közel 400 M Ft támogatást
nyert el a turisztikai központ
létrehozására
• A régi Városi Mozi épületében egy
multifunkcionális turisztikai és kulturális
központot alakítottak ki
• E mellett új helyet biztosítottak a
Kelemen László Kamaraszínháznak és
a Leskowsky hangszergyűjteménynek

Folyamatban lévő, tervezett
kulturális beruházások
A Kecskeméti Katona József Múzeum
Szórakaténusz Játékmúzeumának és Műhelyének fejlesztése – 2017.
• A „Pöttyemberke játékországa” című projekt
során megújulnak a 35 éves fennállását
ünneplő játékmúzeum belső terei, kiállítási
installációi
• Az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Kubinyi
Ágoston programja
keretében, két ütemben 30
M Ft támogatást nyert el az
intézmény

Folyamatban lévő, tervezett
kulturális beruházások
• A Kodály Intézet fejlesztése Kodály Zoltán Nemzetközi
Képzési és Módszertani Központ
• A fejlesztésre a Modern Városok
Program keretében kerül sor
• A Kodály Intézet megkapja a Kada
Elek Közgazdasági Szakközépiskola
jelenlegi épülettömbjét is
• A szakközépiskola az egykori
Rudolf laktanya területére költözik

Folyamatban lévő, tervezett
kulturális beruházások
• A szecessziós Városháza
megújítása
• A fejlesztésre a Modern Városok
Program keretében kerül sor
5 Mrd Ft-ból
• A rekonstrukció során külsőbelső felújításon esik át az épület
• A Városházában helyet kap egy
turisztikai, látogató központ,
valamint pinceborozó is
kialakításra kerül
• Megtörténik az épület
akadálymentesítése is

Folyamatban lévő, tervezett
kulturális beruházások
• A Rudolf laktanya turisztikai
fejlesztése
• A fejlesztésre a Modern Városok
Program keretében kerül sor

• Család- és gyermekjóléti központ épül
• Rekreációs, szabadidős központ is
kialakításra kerül
• Új közösségi tereket hoznak létre
elsősorban egyetemisták és az ifjúsági
korosztály számára
• A huszár hagyományokat bemutató
interaktív tárlat is helyet kaphat a
komplexumban

Folyamatban lévő, tervezett
kulturális beruházások
Természettudományos Tudástár és Élményközpont létrehozása
• A Bács-Kiskun Megyei Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat Kecskemét
Megyei Jogú Város Önkormányzatával
konzorciumban 500 M Ft támogatást
nyert el a projektre
• A program során megújul a Tudomány és
Művészetek Házának szolgáltatási
palettája
• Kialakításra kerül:
- mobil planetárium
- repülés- és járműszimulátor
- minilabor
- a Föld és a bolygók különféle adatait
tartalmazó ún. „magic planet”

Jó gyakorlatok Kecskemétről
A Hírös Agóra Helpi Ifjúsági Fejlesztő
Műhely módszertani tevékenysége
• A Helpi Ifjúsági Információs és Tanácsadó
Iroda 1989-ben jött létre
• Humánszolgáltatási funkcióját elsősorban
a 12-28 éves korosztály számára nyújtja
• A hazai ifjúságfejlesztés megkerülhetetlen
szereplői évtizedek óta
• Adaptálható módszertani
megoldásokat nyújtanak
kistelepülési ifjúsági
közösségek számára is

Jó gyakorlatok Kecskemétről
A „Csiperó” Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági
találkozó
• Az Európa Jövője Egyesület 1990-ben
alakult
• Céljuk: kecskeméti gyermekek
megismertetése más országok
fiataljaival gyermektalálkozók során
• 2018-ban már a 15. Csiperó találkozót
rendezik meg
• Az eddigi találkozókon több, mint
15.000 gyermeket láttak vendégül a
világ 35 országából
• Valódi közösségi tevékenység, mivel
több száz önkéntes kapcsolódik be
a találkozók lebonyolításába

Jó gyakorlatok Kecskemétről
A Fringe művészeti fesztivál alkotó fiataloknak
• 2017-ben immár 11. alkalommal rendezte meg
a fesztivált a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon
• A megye legjelentősebb ifjúsági művészeti
eseménye
• Az alábbi kategóriákat öleli fel:
- zene (népzene, komolyzene, könnyűzene)
- tánc (néptánc, modern- és társas tánc)
- színjátszás
- slam poetry
- film
- képző- és iparművészet
- egyéb kreatív műfajok
• Korosztályi határ: 14-30 év

Jó gyakorlatok Kecskemétről
Kecskeméti Népzenei Találkozó

• Idén 27. alkalommal rendezte
meg a Hírös Agóra Kulturális és
Ifjúsági Központ
• Az egyik legjelentősebb népzenei
fesztivál hazánkban
• Idén a Kodály Emlékévhez is
kapcsolódtak a programok

Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!

