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Kultúramenedzsment és városmarketing  

Kecskemét kulturális ipara  

Mára általánosan elfogadottá vált az a nézet, hogy egy település kulturális 

„fogyaszthatósága”, kínálata, messze meghatározza más ágazatok lehetősé-

geit is. Ehhez pedig mindenekelőtt a kulturális javak tulajdonosainak integrált 

együttműködésére van szükség. 

Erről Tóth Ákos 2013-ban megjelent, A kultúrafinanszírozás az Európai 

Unió tagállamaiban és Magyarországon című kiváló könyvében a következőket 

olvashatjuk: „Egy közösségen belül a kulturális javak fogyasztása során előfor-

dul, hogy nemcsak a kulturális terméket, vagy szolgáltatást megvásárló személy 

hanem mások is részt vesznek a fogyasztásból származó előnyökből. Erre példa-

ként említhetjük, hogy egy nemzetközi hírű kiállítás közvetett módon fellendíti 

az adott város idegenforgalmát, a szállodák kihasználtságát, a közlekedési társa-

ságok forgalmát, a vendéglátóipart és még sorolhatnánk tovább. Nem véletlen, 

hogy egyre több statisztikai adatbázis a turizmust és az azzal egybekötött un. 

kulturális turizmust külön tünteti fel.”
1
 

Az önkormányzatok mellett a kultúra szereplőinek lebontása is többfázisú. A 

kreatív művészetek területén pl. az irodalom, a zene, képzőművészet, előadó 

művészet. Partnerek lehetnek a szűkebb értelemben vett kulturális magiparágak, 

pl. filmipar, múzeumok, galériák, könyvtárak, fotográfia; a tágabb értelemben 

vett kulturális iparágak: nemzeti örökségvédelem, kiadóipar és nyomtatott sajtó, 

média, zeneipar, televízió, rádió; illetve a kapcsolt iparágak: reklámipar, építé-

szet, dizájn, divat.
2
 

Meghatározó a helyi települési önkormányzat, hiszen fontos szerepe van a 

koordinációban, a dokumentálásban, szabályalkotásban, finanszírozásban, kon-

cepcióalkotásban. Tóth Ákos már idézett könyvében kitér az önkormányzatok 

szerepvállalására a kultúra finanszírozásában. A magyar gazdasági rendszer 

legnagyobb problémájának azt tartja, hogy a rendszerváltást követő néhány év 

után nő a politikai centralizáció, mellyel párhuzamosan a forrásallokáció egyre 

inkább decentralizálttá válik. Két teljesen ellentétes folyamat valósul meg egy-

szerre, ami növeli az átláthatatlanságot, ráadásul az ellentétes folyamatok, kiol t-

                                                        
1 Tóth Ákos A kultúrafinanszirozás az Európa Unió tagállamaiban és Magyarországon Aka-

démia Kiadó, Budapest, 2013. 31. o. 
2 Uo., 33. o. 
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ják egymást.
3
 A növekvő feladatok mellett a település jól felfogott érdeke, hogy 

kulturális ipar lehetőségeit fejlessze. 

Tanulmányomban a jelentős kulturális hagyományokkal rendelkező, dinami-

kusan fejlődő magyar nagyváros, Kecskemét kultúramenedzsmenttel kapcsolatos 

stratégiája tükrében szeretnék rámutatni a kulturális ipar és a városmarketing 

néhány kapcsolódási pontjára. 
 

 Kecskemét a Duna-Tisza közének északi részén elhelyezkedő, megyei 

jogú város, 114 000 fős lakosságával, gazdasági folyamataival Bács-

Kiskun megye meghatározó települése. 

Nagy Lajos király az 1360-as években emelte a várost mezővárosi rangra. A 

középkor folyamán egészen az 1400-as évek végéig Kecskemét virágzó kereske-

delmi központ. A Budától Szeged felé haladó kereskedelmi útvonal fontos állo-

másaként, főként a kereskedelmi célra hajtott jószágok után járó jövedelem, 

biztos megélhetést adott. A török hódoltság idején a város nem pusztult el, sőt 

léte stabil volt. Az Alföld elpusztított kistelepüléseinek lakosságát befogadta, 

integrálta. Egyszerre fizettek adót a Hódoltságnak a felvidéken élő gróf Koháry 

földbirtokosnak is, aki a város felé való pénzbeli kötelezettségét, mindig követ-

kezetesen behajtotta. A török a katolikus ferencesek, a kálvinista lelkipásztorok 

működését engedte, így az aránylag biztonságos időszakokban kialakult a mező-

városi polgári gondolkodás alapja, illetve egyre jellemzőbb lett az a tolerancia, 

befogadó jelleg, ami Kecskemétet ma is jellemzi. 

Témánk szempontjából a következő nagyon fontos időszak a dualizmus kora. 

Kecskemét az évszádok alatt nagy birtokrendszert alakított ki, az akkori város-

mag körül legalább 60 kilométeres körben, mely Debrecen birtokaival is határos 

volt. A művelődés határozott és igényes szeretete már a reformkortól jellemző 

volt, ennek számos jeles alakja is említhető (pl. Katona József). Az 1880-as évek 

szőlőbetegségének, filoxérának az alföldi homok kvarca ellenállt, nem betegítette 

meg az ültetvényeket. Mivel szinte az akkori Magyarországon csak itt volt szőlő-

termés, ez nagy bevételeket hozott. Ebből a bevételből emelték a Katona József 

Színház épületét és ez egy soha nem látott kulturális fellendülés nyitánya lett. 

Ez az időszak az 1880-as évektől 1919-ig tartott, a helytörténet Kecskemét 

aranykorának nevezi. Ezt három nagyformátumú polgármester neve is fémjelzi: 

Lestár Péter, Kada Elek és Sándor István személyében. Ebben az időszakban 

gazdag építkezés kezdődik el. Ekkor készül el a szecessziós Lechner Ödön által 

tervezett Városháza, a Kaszinó épülete, a mai Cifrapalota, a Luther palota és 

még sorolhatnám. A kulturális és közösségi élet pezsegni kezdett, fellendült a 

színházi, irodalmi élet, erősödött az oktatás, iskolák sorozatos alapítása történt 

meg, számos egyházi, kulturális egyesület alakult meg. Utóbbiak kezdeményezé-

se valósult meg a Városban az Országos Dalárdaverseny is, mely nevezetes ese-

ménye lett ennek az időnek. 

                                                        
3 Uo., 172. o. 
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Érdemes kiemelni, hogy Kada Elek polgármester, aki személy szerint maga 

is végzett régészeti kutatásokat, kezdeményezte egy városi múzeum létrehozását. 

A történet szerint, mivel a tisztelt testület, nem nagyon akarta támogatni az új 

beruházás finanszírozását, ezért az új városházára raktározta a bőséges lelet 

gyűjteményt. Tudta, hogy a helyszűke más belátásra ösztönzi a városatyákat, így 

is lett. A múzeum épülete az 1920-as évekre készült el, sajnos Kada ezt nem 

élhette meg. Az új múzeumot Klébelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter avatta fel, mint erről a Kecskeméti Lapok, mint „impozáns fényességű 

ünnepségről” számol be.
4
 A miniszter hangsúlyozta ünnepi beszédében: „A leg-

nagyobb érdeklődéssel figyelte mindig Katona városának kulturális fejlődését és 

kijelentette, hogy kulturtevékenységében mindenkor számíthat Kecskemét a ku l-

tuszkormány leghatékonyabb támogatására.” Majd a beszédét folytatva felsorol-

ta azokat az Európa történetét meghatározó cselekményeket, amelyek ezen a 

tájon zajlottak, és emléküket a föld mélye hűen őrzi. Hangsúlyozta: „A magyar 

földnek ez a múltja, jelentősége, kötelességünké teszi, emlékeit megbecsüljük, és 

ránk rója azt a kötelességet, hogy kutassuk, keressük, mindazokat az emlékhelye-

ket, amelyek vonatkozásban vannak Hazánk földjeinek történetével. Ennek a 

feladatnak a kecskeméti múzeum jelesül megfelel.”  Majd így folytatta: „A mo-

dern múzeumnak azonban nemcsak műhelynek, hanem egyúttal demokratikus 

intézménynek kell lennie, amely megnyitja a tanulást.”  Majd a miniszter remé-

nyét fejezte ki, hogy: „ a múzeum amellett, hogy laboratóriumot szolgáltat a 

tudományos kutatás céljára, egyben didaktikus, demokratikus intézmény lesz, 

amely javára fog válni Katona városa kulturális fejlődésének.” 

A megnyitón felszólalt Czakó Elemér államtitkár is, elmondta: „Hiszem, 

hogy a kecskeméti múzeum vezetősége, mely igazán ritka szép, rendkívül értékes 

anyag felett rendelkezik, úgy fogja ezt a kincset felhasználni, hogy nemcsak mu-

tat, szórakoztat, gyönyörködtet, hanem tanít és oktat is vele.”
5
 

A fenti sorok kitűnően utalnak a város kulturális szemléletére , hiszen a de-

mokratikus, a kultúrát fejlesztő oktató-nevelő, integráló színvonalas adottságok 

megvannak. Ez teszi már a századelőn is sikeressé az elképzeléseket.  

Az akkori felelős vezetők, az értelmiség jól látta, hogy a különféle területe-

ket összhangba kell hozni, ezek finanszírozása, hatásai kiegészíthetik, segíthetik 

egymást. Ennek jó példája a Városi mozi épülete. Szintén Kada polgármestersé-

ge idején kezdték el építeni a Rákóczi úton az akkori Filmszínházat, a mostani 

Városi mozit, Mende Valér tervei alapján. Ennek avatását 1913 októberében 

Kada Elek polgármester, sajnos nem érhette meg. Az impozáns épület az akkori 

Magyarország másodiknak létrehozott filmszínháza volt. A város a filmszínház 

üzemeltetésére pályázatot írt ki. A nyertes vállalkozónak a bérlemény üzemelte-

tésének bevételéből, az eredmény mértéke szerint (három összegsáv)  meghatáro-

                                                        
4 Gila János Bács-kiskun megye közművelődésének története, Nemzeti K., Budapest, 2013. 

154. o. 
5 Uo., 154. o 
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zott összeget kellett befizetni. A befolyó összeget a városi ifjúság testedzésére 

fordították.
6
 Ez jól mutatja, hogy területek integrált működtetése, előremutató 

lehetőségeket rejt magában. 

A következő meghatározó időszak a kulturális, művelődési intézményrend-

szer megerősödése az 1970-es évektől a rendszerváltásig terjedő időszak. Ekkor 

közel húsz meghatározó intézmény, műhely jött létre. Például a Forrás irodalmi 

folyóirat, a Nemzetközi Kerámia Stúdió. Olyan kiváló szakember és művész 

gárda kezdte el a működését, mely a mai napokban a város komoly rangját bizto-

sítja. 

Napjainkban a törvényi változások miatt a Katona József Múzeum és a Ka-

tona József Könyvtár is a Városhoz került. Mielőtt Kecskemét kulturális iparát 

elemeznénk, nézzük meg, hogy milyen területek integritására van szükség, a 

kulturális javak fogyasztásának tekintetében. 
 

 Az eddigiekben a Kecskemét kulturális, művelődési gazdagságát meg-

alapozó, sajátos mentalitás történeti vetületeit mutattam be. A tovább i-

akban arra kívánok rávilágítani, hogy milyen gyakorlati lehetőségekre, feltéte-

lekre építhetnek ma egy átfogó kulturális stratégia megalkotói a város kulturális 

iparának fejlesztéséhez. 

Egy ilyen átfogó stratégia megalkotása és megvalósítása egyszerre feltételezi 

a „kreatív rombolás” és építés folyamatát. A „kreatív rombolás” fogalmát Joseph 

Schumpeter vezette be a gazdasági fejlődésről írt átfogó munkájában.
7
 Szerinte 

újat létrehozni, csak a régi lerombolásával lehet, és a romokra építve kell az új 

valóságot felhúzni, megalkotni. 

Kecskemét esetében ez a „rombolás” a meglévő merev, esetleg elavult, vagy 

nem működő folyamatok megszüntetését jelenti. Pl. Nincs egységes nyitvatartási 

rendszer hétvégenként a múzeumokban, mindenki úgy tart nyitva, ahogy évtize-

dek óta ez szokás. 

A fenti fogalomnak jó példája, hogy a külső források (adományok stb.) be-

szerzése, felhasználása, nem tervszerűen történik, hanem régebbi szokásjogok 

alapján. 

Győrben ugyanezt a régebbi folyamatot megszűntették (kreatív rombolás) és 

új szerkezetet építettek. Egységes marketing és kulturális koordináció, támogatá-

sok, adományok, mindenhonnan ide érkeznek, és terv szerint a kulturális igé-

nyeknek megfelelően itt osztják el a forrásokat. 

Településünk esetében 2010-től egy nagyon lassú „kreatív rombolást és épí-

tést” valósult meg. Egy kulturális értékeiben gazdag és erős település külső és 

belső építését, átalakítását kezdtük el. 

2010-ben létrehoztunk egy kulturális koncepciót és cselekvési tervet,  Múl-

tunk – Jelenünk – Jövőnk címmel. Ebben vázoltuk fel kulturális (jelenünket), 

                                                        
6 Gila János A vándormozitól a Hírős Filmig. Kecskeméti Lapok Kiadó, Kecskemét, 2008. 
7 Lásd Joseph Schumpeter: A gazdasági fejlődés elmélete. Jogi és Közgazdasági Könyvkiadó, 

Budapest, 1980. 
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jövőnket. Ez alapján szeretném bemutatni a helyi kulturális ipar szerkezetéhez 

kapcsolódó művelődési és kulturális alapvetéseket, melyek, mint látni fogjuk a 

marketing, turizmus, vendéglátás stb. folyamatokba be tud kapcsolódni, együtt 

tud működni. A koncepciót, a kulturális élet jeles szereplőivel, közgazdásszal, 

marketing szakemberekkel készítettük el. 

A koncepció megalkotásakor alapvetésként fogalmazódott meg, hogy egy 

közösség fennmaradásának legfőbb záloga identitásának megőrzése, amelynek 

érdekében gyökereinkhez kell fordulnunk. Az elődeink által ránk hagyományo-

zott szellemi, tárgyi és természeti örökségünk feltérképezése elősegíti a kecske-

méti öntudat kiteljesedését. Szintén nagyon fontos kritériumként megfogalmaz-

tuk, hogy a jövő iránti felelősségünk azt diktálja, hogy Kecskemét színes és gaz-

dag kulturális hagyatékát – mind anyagi, mind szellemi értékeinket – a jó gazda 

módjára tovább gyarapítsuk. 

Meghatároztuk a város kulturális valóságának biztos pilléreit: ez, a város 

tradicionális és kortárs értékeinek széles skálája, Kecskemét nemzetközi kvalitá-

sa, valamint a jól működő, a feladatokat és a közösségi igényeket  széles körben 

lefedő intézményhálózata. Erre a tartós alapra épül a pályázati rendszereken 

keresztül elnyert és elindított fejlesztéseknek köszönhetően kialakuló új, több-

funkciós, multikulturális terek létrejötte. A sikeres pályázatok rövid -, közép- és 

hosszabb távú irányokkal szolgálnak a város minőségorientált fejlesztéséhez. 

Szigorúan meghatároztuk, hogy értékközpontúságunkból nem engedve, 

ugyanakkor a folyamatosan változó befogadói magatartást is figyelembe véve az 

újonnan formálódó közösségi tereink funkcióit átgondolt célrendszer szerint kell 

kialakítanunk. Az értékek közvetítése, átadása csak akkor vezethet eredményre, 

ha az innováció és esélyegyenlőség jegyében, korszerű eszközökkel, koordiná l-

tan történik. A következő nemzedékek érdekében és a városunkban élők, itt lete-

lepülők igényeire gondolva a szó hagyományos és átvitt értelmében többszólamú 

kultúrát célszerű megvalósítanunk. Ennek jegyében a következő alapvető célokat 

határoztuk meg: 

– Az értékek felelősségteljes megőrzése, új értékek teremtése.  

– Konszenzus megteremtése az önkormányzat és a kulturális, művészeti élet 

szereplői, területei között. 

– Kecskemét testvér és partnervárosai irányában meglévő nyitottság kiszélesí-

tése, a város jó hírének továbbvitele kulturális értékeink országos és nemze t-

közi szintű bemutatásával. 

– A város vonzóbbá és sokszínűbbé tétele, multikulturalitás.  

– A kultúra minden területén a minőség és az interaktivitás szem előtt tartása.  

– A kulturális folyamatok tervszerű integrálása. 

– Közművelődési intézmények egységes szerkezetének kialakítása a hatékony-

ság szem előtt tartásával. 

– Az esélyegyenlőség biztosítása, partneri viszony ápolása. 

– Kölcsönös összhang teremtése, közös gondolkodásra ösztönzés.  

– A nemzeti kultúra értékeinek megőrzése, ünnepeink és évfordulóink méltó 

megünneplése. 
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– A kortárs és alternatív művészet befogadásának elősegítése, ifjúsági közös-

ségi tér kialakítása. 

– Együttműködés a média, a turizmus, a marketing stb. területeivel, szereplői-

vel, integráció. 

A fenti célokhoz kapcsolódva, feladatokon keresztül egy-egy példával vilá-

gítom meg, hogy az integrativítás milyen módon valósult meg. A koncepció 

címe a feladatokra vetítve, talán így teljes: Múltunk értékeinek ápolása, – Jele-

nünk értékeinek átörökítése – Jövőnk értékeinek megteremtése. 

A feladatok közül egy-egy jellegzetes pontot választok ki, hiszen teljes ter-

jedelmében bemutatni, komolyabb anyag elkészítését jelentené.  

A Vasútkert–Rákóczi út Kecskemét egyik legimpozánsabb látványossága 

megvalósulásával az európai nagyvárosokhoz hasonlatos, egyedülálló, nagy 

rendezvényeknek otthont adó térhálózat jelent meg. Az Főtér és a Vasútpark 

között kulturális sétaútvonal jött létre, igényes új külsőt kapva őrizte meg az 

építészeti hagyományokat és megfelel a modern elvárásoknak is. Új zöldfelüle-

teket vehettek birtokba a városlakók és az ide látogatók. Állandó és rendszeres 

igényes kulturális és vendéglátási lehetőségek nyíltak a területen. Ehhez kapcso-

lódóan szintén egy új intézményt újult meg pályázati támogatásból, a Gyűjtemé-

nyek Háza, ahol a Bozsó Gyűjtemény, illetve a Hanga óragyűjtemény tekinthető 

meg, illetve különféle kulturális lehetőség teremthető. Itt már csomagok hozha-

tóak létre a vendéglátás és a szabadidő szervező területek szereplőivel.  

Nagyon fontos az együttműködés és együttgondolkodás helyi, megyei és re-

gionális szinteken egyáltalán. A kultúra közvetítése és befogadása a legsokré-

tűbb emberi tevékenységek közé tartozik. Szinterei az állami és önkormányzati 

intézményrendszeren kívül is megjelennek mind a kulturális vállalkozásokban, 

mind a civil szférában, az öntevékeny és professzionális amatőr csoportokban, 

valamennyi korosztályban, tradicionális és alternatív formákban egyaránt. Kecs-

kemét kulturális értéktárában felsorakoztattuk nemcsak a kötelezően ellátandó és 

vállalt feladatokat, hanem a kulturális szféra minden megnyilvánulási formáját. 

A minél hatékonyabban működő kulturális hálózat és értékteremtő kulturális élet 

feltétele a folyamatos kommunikáció a szegmens valamennyi szereplője között. 

A lendületes, színes és változatos programok megszervezésének, a megszakítás 

nélküli párbeszéd lehet az egyetlen záloga. A város kulturális stratégiájának 

alapgondolata és egyik fő elve az együttműködés és együttgondolkodás helyi, 

megyei és regionális szinteken egyaránt. Az önkormányzat bizottságai, illetve az 

azok köré szerveződött munkacsoportok sarkalatos pontjai a szereplők közötti 

közvetítésnek. Rövid távú cél, a kulturális élet egyes szereplőinek erőssége, 

kiválósága, egyedi arculata figyelembevételével a minél hatékonyabb felada t-

megosztás megszervezése, az egymást erősítő folyamatok segítése a területek 

közötti átjárhatóság biztosításával. 

Fontos feladat a közösségi és a magán mecenatúra csatornáinak összehango-

lása, a hazai és uniós pályázati források hatékony kezelése. Az önkormányzat 

finanszírozása nélkül a sport, a kultúra, az ifjúságpolitika, az idősügy, közbiz-

tonság, oktatás, egyházak, fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek 
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céljaikat nem képesek megvalósítani. A Városi Támogatási Program egy köz-

ponti, városi pályázati rendszert jelent, mely egységes szempontok alapján, az 

eddigieknél átláthatóbb, a pályázók számára egyszerűbb formában biztosít lehe-

tőségeket. A támogatások elbírálásánál elsődleges szempontként a civil szerve-

zetek által ellátott feladatok élveznek prioritást.  A közigazgatási reform követ-

keztében új kulturális közösségi, közgyűjteményi, kiállítási, terek kerültek vissza 

a város fenntartása alá.  

Elsődleges szempont a kulturális struktúra átgondolása, hogy ne legyenek 

párhuzamosságok. Az új kulturális terek kialakításánál elengedhetetlen a terüle-

tek közötti koordináció. A kor szelleme, a látogatói igény az utóbbi években a 

multikulturális rendezvények irányába mozdult el. Kecskemét kulturális életének 

megszervezése terén – úgymint az intézményi munkában, az alkotó-és előadó 

művészetben, a közművelődés tereiben, a támogatott szférákban – elsődleges 

szempontunk a minőség, a kvalitás. A szakma jeles képviselőit segítségül hívva 

a döntéshozók értékközpontú irányt követnek a finanszírozásban. A szervezetek 

e vonalak mentén gondolkodva színvonalas, magas művészeti értéket képviselő 

programok szervezésével vesznek részt a kultúra közvetítésében.  

Több neves művészünkben megfogalmazódott az a tiszteletreméltó elhatáro-

zás, hogy az életművéből válogatást adna át a városnak. Ezekből a nemes gesz-

tusokból formálódhat hosszú távon egy új városi gyűjtemény. 

Fontos szegmens Kodály városában a felsőfokú népzeneoktatás, korszerű 

hangversenyterem, professzionális zenekar megléte. 

Napjaink hagyományőrzése magában foglalja azt az igényt is, hogy tárgyi 

örökségünk, valamint a népzene és a tánc korszerű körülmények között, cselek-

vő és cselekedtető módon jusson el a nagyközönséghez. Városunk kitűnő zenei 

iskoláihoz csatlakozik a felsőfokú népzenei oktatás, amely helyét keresi az o r-

szágban. (Kodály Iskola képzése, Csík Jánosékkal közösen.) 

Kecskemét kulturális és idegenforgalmi karakterének kialakításában döntő 

szempontok egyike, hogy közösségünket szimbolizáló, egyedi nagyrendezvé-

nyek szülessenek meg. Bátran vállalhatjuk múltunk szabadtéri színrevitelét, a 

nagy múltú diákszínjátszás tradícióinak folytatását. Az egyre nagyobb teret nye-

rő vallási turizmushoz a Kecskemét határában álló Mária kápolna körüli Passió-

játék megszervezésével csatlakoztunk. (Cseke Péter). A Kecskeméti Passió elő-

adás egyszerre jellegzetesen magyar, ugyanakkor a világ felé kinyíló ablak. Egy-

részről szól az egyetlen magyar alapítású szerzetesrendről, a pálos rendről, más-

részről a keresztény vallás lényegéről, a szenvedéstörténetről és a feltámadásról. 

A Kecskeméti Arborétum nyugodt környezetében megbúvó Mária-kápolnához 

zarándokutak és búcsú, a hely szellemét őrző Kecskemét környéki romtemplo-

mokhoz tematikus körutak szervezhetők. 

A város és a kistérség műemléki, irodalmi, zenei, művészettörténeti, törté-

nelmi értékeire építve tematikus sétaútvonalak, kerékpáros utak  szervezhetőek, 

összeköthetőek a természet megismerésével. A passiójáték mellett a beszélő 

köntös, a Háry János kétévente, egymást váltva, új szereplőkkel felvonultatva 
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kiszámítható, előre szervezhető program együttest kínálhat az idegenforgalom 

számára. 

Kecskemét klasszikusan integráló és befogadó város, gazdag a testvér és 

partnervárosi kapcsolata. 

A város kulturális kisugárzását jelentősen kiterjesztik a város tradicionális 

kapcsolatai. Kecskemét klasszikus befogadó és integráló jellegét legszemlélete-

sebben a város által kialakított, kölcsönösségen és partnerségen alapuló együt t-

működések mutatják az emberek és kultúrák között. Kecskemétet éppolyan gaz-

dag testvér- ás partnervárosi kapcsolatrendszer kialakítása és ápolása jellemzi , 

mint amilyen színes maga a város és annak kulturális élete. Nem véletlen, hogy a 

városok közötti létrejövő partneri viszonyokat leggyakrabban a kulturális és 

gazdasági együttműködések határozzák meg. Jó kapcsolat alakult ki például 

Németországgal, az Egyesült Arab Emírségek emirátusaival, Szaud-Arábiával, 

Katarral, Indiával. 

A határon túli magyarság ügyeinek kulturális, oktatási és szociális célú tá-

mogatására szánt forrás külön előirányzaton, elkülönített alapban kezeli a Város 

költségvetésében. Az ország határain belül együttműködés alakult Debrecennel, 

Szolnokkal és Balatonfüreddel. Az élő kapcsolatok fenntartásához elengedhete t-

len feltétel a kölcsönösség és a folyamatos információ-és tapasztalatcsere. Közös 

cél a kultúrát befogadó lakosság igényei által is alakított kapcsolatrendszer újabb 

és újabb tartalommal való megtöltése, egymás kultúrájának megismerése, ren-

dezvények összehangolása. A városok kulturális megállapodásokat kötöttek 

egymással, számtalan közös programot valósítottak meg: kiállítások, közös anto-

lógia kiadása, Debrecen, Kecskemét, Galánta, közös Kodály koncert szervezése. 

Kecskemét kulturális szerepe meghatározó a régióban. Művészeti és szellemi 

értékei a térség lakosságán kívül a hazai és külföldi turizmus számára is vonzó-

ak, a sokszínűséget jelentik. A közönség érdeklődése, a művészeti, szakmai 

programoktól a közművelődési alapfeladatokon át a fesztiválokig, nagyrendez-

vényekig terjed. A város megtartó és vonzerejét mind erősíti, ha az egész év 

folyamán tartalmas és minőségi kulturális, szabadidős programokat szervez. A 

visszatérő, a Város arculatát megjelenítő rendezvények struktúráját maga a ku l-

túrát befogadó nagyközönség is jelentősen befolyásolja az érdeklődésével, láto-

gatásával, értékítéletével. A nézettséget befolyásolja a tartalom közérthető, f i-

gyelemfelkeltő kommunikációja, a „ hívó szó”, és az az ár, amiért elérhető. 

A Tavaszi Fesztivál, amely hosszú évek folyamán megtalálta a városban a 

biztos törzsközönségét még nagyobb vonzerővel bír a régióban, évente más és 

más művészeti ág nemzetközileg elismert képviselőit látja vendégül a színpadon, 

a kiállító termekben. Kiemelkedő fontossággal bírnak az országos és nemzetközi 

kisugárzású nagyrendezvényeink, megőrzésük sarkalatos fontosságú. A Hírős 

Hét, a Csiperó, a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál említése bárhol Kecske-

mét nevét idézi fel és egyben hírnevét is öregbíti. 

Nemzetközi elismerést hoz a városnak a Magyar Fotográfiai Múzeum, a Szó-

rakaténusz Játékmúzeum és Műhely, a Nemzetközi Kerámia Stúdió,  a Nemzet-

közi Zománcművészeti Alkotóműhely. A közösségi tereken megrendezett, széles 



Kultúramenedzsment és városmarketing 

211 

tömegeket vonzó programok ingyenessége sok esetben a vártnál is több embert 

szólít meg és fordít a szabadidő kulturális célú eltöltése felé. Erre a legjobb pé l-

da a Múzeumok Éjszakája, mely rendezvény helyszíneinek és látogatóinak szá-

ma néhány év alatt megtízszereződött. Hangsúlyozandó azonban, hogy a részvé-

tel ingyenessége semmi esetre sem jelenti a rendezvények igényességének csök-

kenését. 

Kiállításaink, gyűjteményeink megtekintése sem történik a megszokott, 

szemlélődő módon. Folyamatos a kapcsolattartás az iskolákkal, Tourinform Iro-

dával. A múzeumpedagógiai foglalkozások szisztematikusan kerültek felépítésre 

városi szinten, koordinálása központilag történik. A garantált interaktív progra-

mok kiépítése minden korosztály számára fontos, a kulturális turizmust hatható-

san segíti. Garantáljuk a kulturális tereink, eseményeink hosszú távú, kiszámí t-

ható látogathatóságát. Kecskemét valóban egyike azoknak a városoknak, melyek 

Magyarország leggazdagabb, legsokoldalúbb kulturális látnivalóit vallhatják 

magukénak, de zárt kapukkal nem toborozhatunk látogatókat. A hazai Múzeu-

mok Éjszakája rendezvények között a kecskeméti a legsikeresebbnek tekinthető. 

Nyitottnak és elérhetőnek kell lennünk minden réteg számára. Az esélyegyenlő-

ség ma már alapkövetelmény a művészek és a befogadók terén egyaránt. Figye-

lemmel kell kísérnünk a nemzetiségi kultúrákat. Lehetőséget kell nyújtanunk 

minden hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő számára, hogy aktív résztvevője 

legyen a város kulturális életének. Családi Napok szervezésével a korosztályok 

közeledését segíthetjük. A megtartó erőt, a közösség iránti elkötelezettséget, a 

szellemi erők aktív bevonását mindennél jobban segítik közös ünnepeink, az 

alkotó munka méltó elismerése és a tiszteletadás az elődöknek. 

Megemlékezéseink, díjátadásaink, jelentőségét a díjazott személye, a kitün-

tetés, és az ünnepség egyaránt emeli. A Város Napja mellett a városrészek, a 

részönkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok értékeire is figyelünk. A 

hagyományok tisztelete és az értékőrzés nemcsak a szokásos fizikai tereken be-

lül valósítható meg. Az intézmények tervezhető munkáját, ezek egymás közötti 

koordinálását is elősegíti egy készülő kulturális adattár, kronológia, annak állan-

dó aktualizálása. (Kulturális archiválás, MANDA program).  A város lakói, a 

turizmus, az iskolák számára is fontos, az állami, nemzeti, egyházi, városi ünne-

pek méltó megtartása. ( Pl.: városi közös ballagás.) 

A Város legnagyobb kisugárzású, hagyományossá vált eseménye az Európa 

Jövője Gyermek- és Ifjúsági Találkozó – a Csiperó –, amely egyik évben a világ 

számtalan pontjáról fogad gyermekcsoportokat, a másik évben a kecskeméti 

gyermekek utaznak a világba. A baráti kapcsolatok életre hívása mellett a saját 

nemzetüket szimbolizáló műsorokat hoznak és visznek. Ehhez a nagy sikerű 

folyamathoz kapcsolható az anyaországi gyermek művészegyüttesek szereplése 

kétévenként változóan a zene, a tánc, a színház, a bábszínház, a hagyományos és 

a születő műfajok területéről. Az állandóságot a városunk jelképei, a gyermekek 

jelentik. A Gyermektalálkozó köztes éveiben Játékfesztivál szervezésének ötlete 

is felmerült. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon, mely a kecskeméti és a környékbeli 

fiatalságnak sok év óta jelenti valóságos második otthonát, pályázatok útján 
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számtalan gyermek és ifjúsági rendezvényt valósít meg. Irodalmi, zenei, képző-

művészeti értékeinkért felelősséget érző művészeink, intézményvezetőink leg-

főbb aggodalma, hogy az értéktelen tömegkultúra nem engedi szóhoz jutni a 

kvalitásos művészetet. Ebből indult, hogy a helyi művészeink, művészeti műhe-

lyeink. a diákokkal, pedagógusokkal kialakítandó személyes kapcsolat céljával – 

rendhagyó órákat, foglalkozásokat szerveznek az iskoláknak. 

A Katona József Színház rendhagyó irodalom órák keretében a teátrum vilá-

gát hozza közelebb a fiatalok felé. Egy-egy mű részletesebb átgondolásával, egy-

egy színházi személyiség bemutatkozásával közvetlenebb kapcsolatot teremte-

nek a mű és a műélvező között. Hasonló elképzelésekkel, célokkal a Forrás iro-

dalmi folyóirat szerkesztőségének tagjai szintúgy az oktatási intézmények és a 

diákok felé fordultak. Pedagógusoknak szervezett továbbképzésekkel a magyar – 

beleértve a határon túli területeket is – illetve a külföldi irodalom valódi értéket 

megtestesítő alkotásai kerülnek a tanórák anyagába. Vers-, mese- és a próza-

mondó versenyek szervezésével, amatőr költőket és írókat megszólító pályáza-

tokkal, a műfajok ötvözésével (zene és irodalom, alkotóművészet és irodalom 

stb.) interaktív módon a fiatalabb korosztály széles mezsgyéje szólítható meg s 

fordítható figyelme a hagyományos magyar kultúra értékeinek ápolása felé. 

Szellemi útravalóként szolgál Kecskemét iskolapadjaiból kikerülőknek, ha meg-

ismerik a Katona-életművet, Katona József szülőházát, az Emlékház foglalkozá-

sait. A fiatalok megszólítása a zenei élet területén is hasonlóképpen történik. Ifjú 

előadóművészek bemutatkozását lehetővé tevő rendezvények szervezésében, 

pályázatok, versenyek kiírásában látjuk a jövőt. 

A folyamatok valódi kibontakoztatását és hasznosulását a tehetséggondozó 

programokkal történő ötvözésében találhatjuk meg. A főiskolások és a város 

közötti szorosabb kötelék kialakítását szolgálják az önkéntes programok, illetve 

egy ösztöndíjrendszer kidolgozása (tehetség díj), a kulturális intézményekben 

való szerepvállalásra építve. Példaértékű azon együttműködés, amely a kecske-

méti Katona József Színház és a Kecskeméti Főiskola között jött létre. A főisko-

lások szabadon választható tárgyként vehetik fel a színházlátogatás kurzust is, 

amellyel kreditet is szerezhetnek. A négy kijelölt és választható előadás  értelme-

zéséhez a diákok színházi szakemberektől kapnak segítséget. 

Szellemi műhelyeink képviselői alkotásaik bemutatása érdekében is nagyobb 

teret kívánnak nyerni a város kulturális életében. A kortárs képző- és iparművé-

szek különböző hatókörű és célú csoportosulások mentén szerveződtek, több 

neves alkotó egyéni életútját járja, nem tagja egyetlen szervezetnek, érdekképv i-

seletnek sem. Az alkotói szabadság és egyensúly tiszteletben tartása alapján 

alkotók, alkotások nem preferálhatók csoportkötödésük alapján. Az egyéni és 

csoportos kortárs kiállítások számára több teret kell engednünk a kiállítóterek 

számbavételével, technikai korszerűsítésével, egy ésszerű ciklikus mozgás beve-

zetésével. Figyelembe kell venni, az új műfajok megjelenését. Az életművek 

megmérettetését és nemzetközi térnyerését elősegíti, ha kortárs klasszikusok 

bemutatásával párhuzamosan szervezzük meg a kiállítási folyamatokat. Párbe-

szédet alakítottunk ki a néző és az alkotó között. Leghatásosabb eszköznek bizo-
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nyulnak a tematikus és vándorkiállítások, pályázatok, előadások, vetélkedők, 

kiadványok. Felvállaljuk a külső, rendhagyó tereken való foglalkozások meg-

szervezését, annak érdekében, hogy közeledjenek a vizuális művészetekhez, a 

nézők, műértők, gyűjtők. 

A helyi sajtó és média szerepe kiemelkedő fontossággal bír a kultúra ápolá-

sában, közvetítésében. A kulturális rendezvényekről való hiteles tudósításokkal 

és sajtótájékoztatók tartásával valódi művészeti értékek rendszeres bemutatására 

törekszünk. A kulturális értékeinket különböző terjedelmű nyomtatott és elekt-

ronikus kiadványokban folyamatosan publikáljuk. A hír és kultúra közvetítésé-

nek eszközei rohamos gyorsasággal változnak az elektronikus adathordozás 

újabbnál újabb lehetőségeivel. Egységes, áttekinthető, átjárható weboldalak k i-

alakítása ma már nélkülözhetetlen. Nem mellőzhetőek a helyszíni tájékoztatás 

korszerű technikai formái az intézményekben, a Tourinform Irodában, valamint 

a köztereken logikusan és szemléletesen felépített tájékozódási pontok és rend-

szerek. 

A programok, intézmények látogatottságát alapvetően befolyásolja a célzott 

marketing tevékenység. Az igényes városmarketing és kulturális marketing ké-

zen fogva jár a világ sikeres városaiban, így Kecskeméten is, és teremti meg a 

pilléreit a települési kulturális ipar fejlődésének. 

 


