
 

II. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

A Kecskemét Kultúrájáért Alapítvány az 1996-os megalakulása óta, azaz idén a huszadik éve 

megszakítás nélkül, folyamatosan végzi tevékenységét, segíti a kecskeméti művelődési 

közösségek, művészeti csoportok működését és a különböző művészeti területek támogatását. 

Elősegítette a városi szintű nagyrendezvények megrendezését és megfelelő hagyományaik 

kialakítását (Nyári Fesztivál, Udvarszínház, Amatőr Művészeti Fesztivál, Népzenei 

Találkozó). Hatodik éve pedig saját szervezésű városi rendezvények megrendezésével újabb 

színt és hagyományt kíván megjelentetni Kecskemét kulturális palettáján. („Kecskeméti 

büszkeségeink” Gálaest, Kecskeméti Fiatal Tehetségek Napja) 

Mindezen tevékenységeivel az Alapító okiratban megfogalmazott fő célkitűzéseit teljesítette, 

azaz segítette a város közművelődési tevékenységét és a kultúra értékeinek hatékonyabb 

közvetítését. 

 

A 2015. áprilisi Kuratóriumi ülésen elfogadta a 2014. évi Szakmai- és Pénzügyi 

beszámolót, valamint a Közhasznúsági jelentést. Döntött arról, hogy a Hírös Hét 

keretében megrendezzük a negyedik  „Kecskeméti Fiatal Tehetségek Napját.” 

A Hírös Hét Fesztivál önálló rendezvényeként 2015. augusztusában tartottuk meg a 

Kecskeméti Fiatal Tehetségek Napja rendezvényünket. 

A Hírös Hét Fesztivál 1934 óta a város legnagyobb múltra visszatekintő rendezvénysorozata, 

melynek egy önálló napját kapta meg a Kecskemét Kultúrájáért Alapítvány, hogy 

hagyományteremtő szándékkal elindítsa ezt a programot. Azok a fiatal művészeti csoportok, 

együttesek, előadók kapnak lehetőséget a bemutatkozásra, melyek már valamilyen szinten 

jelezték tehetségüket a különböző bemutatókon, vagy tanáraik, mestereik, ill. a közönség 

véleménye alapján számot tarthatnak a nagyobb megmutatkozásra, megmérettetésre. 

A fellépőket gondos válogatás alapján választottuk ki, figyelembe véve, hogy a város főterén 

felállított nagyszínpadon fognak Ők is szerepelni.  A minél körültekintőbb válogatás, a minél 

szélesebb közönség bevonása és a rendezvény népszerűsítése érdekében egy nagyszabású 

média programot készítettünk elő a térség legmeghatározóbb szereplőjével, a Gong 

Rádióval. A június-júliusban zajló naponta megjelenő programunk és felhívásunk 

egyben szavazás és jelölés is volt a leendő résztvevő előadókra és együttesekre. Figyelembe 

véve a jelöléseket, valamint a szakemberek  véleményét és a városi rendezvényeken, 

bemutatókon, iskolai eseményeken történő szerepléseket választottuk ki a fellépő szereplőket. 



Mivel összesen hat bemutatkozónál (négy előadó és két együttes) nem tudtunk kevesebbet 

kiválasztani, ezért a Hírös Hét Fesztivál rendezőitől kaptunk még egy esti lehetőséget. 

2015. augusztus  16-án szerepelt:  Rachel Baltz énekes előadó,  Csík Marcell gitáros. 

énekes és a KIES együttes. 

2015. augusztus 18-án fellépett Domján Mónika énekes, Keskeny Márk énekes előadó és 

a Resti Kornél zenekar. 

 

Éves támogatásunkat a Kecskeméti Fiatal Tehetségek Napja  megrendezéséhez, valamint az 

ott fellépők díjazásához biztosítottuk. 

 

A Kuratórium 2015 őszén arról döntött, hogy az előzetesen tervezett 2016.évi „Kecskeméti 

büszkeségeink” Gálaest helyett egy nagyobb szabású és hosszabbtávú programot dolgozik ki 

2016-ban, a Kecskeméti  Kulturális Kalendárium sorozat megjelentetését. 

A kiadvány megjelentetése ugyanazt a célt szolgálja, mint az Alapítvány eddigi törekvései, 

azaz minden eszközzel próbálja a kecskeméti identitást, a lokálpatriotizmust és az 

összetartozást a kultúra erejével a kecskeméti polgárokban erősíteni.  A város hagyományai, 

híres szülöttei, kulturális értékei szinte megkövetelik, hogy lakossága hazai viszonylatokban 

is megkülönböztetett és példát mutató kulturális öntudatról tegyen tanúbizonyosságot. Ennek 

a hatékonyságát azzal szeretnénk erősíteni, hogy a Kalendáriumot minden kecskeméti család 

díjtalanul megkaphassa. Az évenkénti kiadással ezt a folyamatot szeretnénk generálni és 

megtartani, bízván abban, hogy a jó példa és az így elért hatás lehetővé teszi ennek a 

fenntartását.  

 

A Városi Civil Kerekasztalon belül a Kulturális Kerekasztal munkájában vettünk részt. 

A közös munka eredményeként hatékonyabb és sokoldalúbb segítséget tudunk nyújtani a 

városi közművelődési tevékenység elősegítéséért, illetve több civil szervezettel és 

közösséggel  tudtunk együttműködést kialakítani. 

 

Kecskemét, 2016. április 22. 
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