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1. Bevezető 

A 2021-es évi Működési/szolgáltatási terv alapján a működést az alábbi törvényi és szabályo-

zási környezetben biztosítjuk: 

2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről, 1. sz. melléklet az 1997. évi CXL. törvényhez, 20/2018. (VII. 9.) EMMI 

rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a 

közösségi színterek követelményeiről, a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi 

önkormányzatairól, a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, Tiszakécske Város Ön-

kormányzatának 19/2017. (V. 17.) önkormányzati rendelete a közművelődésről. 

 

2. Vezetői összefoglaló 

Az Arany János Művelődési Központot 1963-ban alapították. Ekkor készült el a művelődési 

központ épülete, amely abban az időben a legkorszerűbb technikai háttérrel rendelkezett. Rö-

vid ideig járási művelődési központi szerepet is betöltött. A kilencvenes években az intéz-

ményben nyomda is működött, több helyismereti kiadvány, saját újság kiadása (Kécskei Hí-

rek) megjelenése is fémjelzi a tevékenységet. A városi televíziónak is bázisa volt. Ebben az 

időben a dolgozók száma 23 fő volt. Mozivetítés minden nap volt, naponta kettő. Az épület-

ben működő közösségek nagy száma miatt tervezték a nagyobb terek kisebb csoportszobákra 

osztását, amely végül nem valósult meg, sőt a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, a 

falugazdászt és a hegybírót is a színházteremhez kapcsolódó öltöző épületébe költöztették, a 

mai napig itt működnek. A kilencvenes évek végén megszüntették a nyomdai tevékenységet, 

ezzel párhuzamosan drasztikusan csökkent az intézményben dolgozók létszáma – 8 főre. 

2001-ben került a kezelésébe az Ókécskei Közösségi Ház, amely állandó kiállításoknak 

(Helytörténeti kiállítás, Szabolcska Mihály Irodalmi Emlékszoba, Fáth Lajos gyűjtemény) ad 

otthont és időszaki kiállítóhelyként üzemel. 

A jelenlegi tevékenység 2003-2008 között alakult ki. Ismét bevezetésre került a közművelő-

dési tevékenységekre alapozott, minőségi feladatellátás. Szorosabbá vált a kapcsolat a telepü-

lés szervezeteivel, egyházakkal, iskolákkal. Az intézmény 2008 január elsejétől működik je-

lenlegi formájában, miután a jogelőd Városi Könyvtárt az Arany János Művelődési Központ 

szervezetébe integrálták, létrehozva ezzel a többfunkciós Arany János Művelődési Központ és 

Városi Könyvtár intézményt. Az intézmény 2013-ban megkapta a „Minősített Közművelődési 

Intézményi” címet. Felújítására, korszerűsítésére több pályázatot is beadott a fenntartó. 2015-

ben egy TÁMOP pályázat eredményeként nyílászárók cseréjére, szigetelésre, napkollektorok 

felszerelésére, fűtéskorszerűsítésre, villanyhálózat felújítására, az épület külső burkolatának 
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megújulására került sor. A TOP-7.1.1-16-H-120-1 pályázat keretében az intézmény belső tere 

- a színházterem kivételével- teljesen megújul. Kisebb pályázati forrásokból fejlesztjük a 

technikai eszközparkunkat is. 

Az Arany János Művelődési Központban 2020-tól teljesen új arculattal jelentkeztünk, amely 

vonatkozik az infrastrukturális megújulásra – az épület belső terei teljes modernizáción esnek 

át – és a marketing tevékenységre, rendezvényeink minőségére is. Kiadványaink egységes, 

színvonalas formában jelennek meg és csábítják programjainkra a tiszakécskei lakosokat és a 

városba érkező vendégeket egyaránt.  

Évente négy, nagyobb szabadtéri rendezvényt szervezünk: a Városi Majális (május 1.), a júli-

usi Családi Nap, az augusztus 20-ai Zenés Programkavalkád és a szeptemberi, Tiszakécskei 

Pálinkaünnep mindegyikén sztárvendégekkel és programok színes palettájával várjuk vendé-

geinket.   

Mindezek mellett Gyereknap, Veganap, Underground Estek, számos nagyszabású koncert és 

színházi és stand up comedy előadás, kéthetente mozi nyújt szórakozási, kikapcsolódási lehe-

tőséget minden érdeklődőnek.  

A 2021. év novemberében két napos Táncház találkozót tervezünk. Valamint a 2020. évben 

kialakult vírushelyzet miatt elmaradt I. Homokvárépítő Fesztiválunkat szeretnénk a 2021. 

évben megvalósítani. Az Adventi Esték rendezvénysorozatunk a 2020-as évben online élő 

közvetítéssel valósulhatott meg. Új online kezdeményezésünk, a „Tiszakécske Session” prog-

ramsorozatunk nagy sikert aratott, amelyet a 2021. évben szeretnénk folytatni. 

A rendezvényeink sokrétű feladatokkal próbálják bevonni a gyermekes családokat programja-

inkba, amelyben a sporton, ügyességi feladatokon, zenei rendezvényeken és szellemi vetélke-

dőkön át nagyon sok programot és értéket törekedünk közvetíteni. Például olyan fontos in-

formációkat és ismeretanyagokat, mint például a vizeink védelme, az egészség vagy a kör-

nyezetvédelem. A rendezvény központjában a családok, helyi közösségek, baráti csoportok 

állnak.  

A 2021-es évben rendezvényeinken településünk hagyományaira alapozva aktuális egészség-

ügyi és környezetvédelmi témákhoz kapcsolódó fontos információk átadását is biztosítjuk. 

Ehhez minőségi élőzenei produkciókat kínálunk. A helyi zenészek, táncosok közreműködése 

ezeken a rendezvényeken fontos számunkra, hiszen általuk is a település értékeinek gazdag és 

változatos tárházát mutathatjuk be. A művelődési központ munkatársai aktívan részt vesznek 

a városi ünnepségek, megemlékezések szervezésében, lebonyolításában is, úgymint az októ-

ber 27-ei Kécskei Áldozatok Napja vagy éppen a március 15-ei ünnepség. 
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Intézményünk a közművelődési feladatokat minden szegmensükben, lehetőségeinkhez mér-

ten, professzionális módon, munkatársainak köszönhetően kellő szakértelemmel, a jövőt be-

mutatóan végzi. Szeretnénk fejlődő, rendezett településünkön is kitűnni tevékenységünkkel, 

úgy, hogy az idelátogatók nekünk köszönhetően is messze földre vigyék Tiszakécske jó hírét, 

az itt megtapasztalt élmények által. 

 

3. Szakmai feltételek  

Az intézmény kedvező helyzetben van, hiszen a városi rendezvényekhez, színházi előadások-

hoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó programokhoz az anyagi feltételek biztosítottak. Az önkor-

mányzat támogatása és a pályázatok adta anyagi források elengedhetetlenek a következő évek 

programjainak megvalósításához is. 

A helyi hagyományok ápolása is egyik fontos feladata a települési közművelődési munkának. 

A megőrzött helyi értékek fennmaradásának biztosítása is egy kiemelten fontos, közös felada-

ta a helyi közművelődési és közoktatási intézményeknek. Fontos az alkotóműhelyek segítése.  

Az Ókécskei Közösségi Ház méltón őrzi a helytörténeti értékeket, mintegy múzeumként is 

funkcionálhat, hiszen jelenleg is a helyi kulturális értékeknek állandó kiállítóhelyet biztosít és 

kézműves foglalkozásoknak ad helyet. 

A könyvtár korszerűen felszerelt épület, ahol minden korosztály kedvére keresgélhet és válo-

gathat a könyvek színes kínálatából. Internet elérési lehetőséget is biztosít. A meglévő számí-

tógép park segíti a településen élőket, a látogató kellemes környezetben élvezheti a világhálót. 

A Művelődési Ház a színházi előadások, koncertek, táncbemutatók mellett mozit is üzemeltet. 

Helyet biztosít a hagyományok ápolásának, kézműves szakköröket szervez, öntevékeny kö-

zösségeket és amatőr művészi csoportokat fogad, illetve iskolán kívüli képzéseket is szervez. 

A három intézmény együtt alkot egy nagy egészet, komplex programot kínálva a helyi közös-

ségnek és a turistaként, vagy a szomszéd településekről érkező látogatóknak. 

A közművelődés intézményi szervezeti bázisa a művelődési ház és könyvtár, együttműködve 

az általános iskolákkal és az óvodákkal tudja megvalósítani vállalását, miszerint a közműve-

lődési intézmény feladata a közösség szórakoztatása, szabadidős tevékenység biztosítása. 

Szellemi és tárgyi erőforrásait az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő polgárok öntevéke-

nyen gyarapíthatják műveltségüket, fejleszthetik készségeiket, bővíthetik ismereteiket, 

rekreálódhatnak érdeklődési körük alapján, szabadon közösséget alkothatnak, bemutathatják 

amatőr művészeti tevékenységük gyümölcsét, méltóképpen ápolhatják hagyományainkat, 

ünnepeink kultúráját. 
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3.1 Intézményi adatok  

Besorolás: Művelődési Központ 

Intézmény neve: Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár 

Jogi forma: költségvetési szerv                                                                                                                                             

Tevékenységi kör: közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, hagyományos 

kulturális közösségi értékek gondozása, egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek; a 

fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, egyéb 

szabadidős szolgáltatás  

Az intézmény fenntartója: Tiszakécske Város Önkormányzata  

Alapítás dátuma: 2000.07.01.  

Cím: 6060 Tiszakécske, Béke utca 140. 

Telephelyek: 

Városi Könyvtár 6060 Tiszakécske, Kossuth L. u. 40.  

Ókécskei Közösségi Ház 6060 Tiszakécske, Templom tér 6. 

Kécskei Alkotók Háza 6060 Tiszakécske Kossuth L. u. 50. 

Honlap: www.ajmk.hu 

Email: ajmktiszakecske@gmail.com  

Telefon: +36 20 503 6044 +36 70 701 9878 +36 20 236 3936 

3.2 Személyi feltételek  

Az intézményben jelenleg rendelkezésre álló státusz: 12,5 fő  

Intézményvezető: Aracs Eszter 

Közművelődési szakember-programszervező: 1 fő  

Gazdasági ügyintéző: 1 fő (0,5) 

PR/marketing: 1 fő 

Grafikus-recepciós: 1 fő 

Takarítónő: 2 fő  

Könyvtárvezető: Mikusné Földi Erika 

Könyvtáros: 1 fő 

Segéd könyvtáros: 1 fő 

Könyvtári kisegítő: 1 fő 

Ügyintéző: 1 fő 

Könyvtár kezelő: 1 fő 

Külsős munkatárs:  

Rendezvény technikus: 1 fő  
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Az EFOP-1.5.3-16-2017-00071 „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Ti-

szakécskei járásban” című pályázat közművelődési szakember hiánypótlására létrejött prog-

ram keretén belül az intézményben 3 fő folytathatta a munkát. 

Az intézményben a munkavállalók közül 1 fő főiskolai/egyetemi végzettséggel, 2 fő felsőfokú 

szakképesítéssel, 8 fő érettségivel, 2 fő szakmunkás képzettséggel.  

Az intézményt szabályozó dokumentumok:  

- SZMSZ  

- Alapító okirat 

 

3.3. Infrastruktúra 

Az intézmény külső-belső környezete korszerűen tudja ellátni közösségi funkcióit. Az épület 

az évek során új külsőt kapott, az udvar is megújult. A belső tér felújítása 2021. év májusában 

fejeződik be. A nagy színpad jelenleg nagyobb színházi előadásoknak, koncerteknek, néptánc-

bemutatóknak ad helyet.  

A színpad mérete alkalmas kisebb színházi tér kialakításra, kamaraterem jelleggel. Mobilszé-

kekkel nézőteret lehet kialakítani, így kisebb intimitást igénylő előadások, performanszok 

bemutatkozására is alkalmas, hiszen nincsenek ablakok, így a tér teljesen elsötétíthető és az 

előadáshoz szükséges világítást nem befolyásolja a kinti, természetes fény.  

A fenti kamaraterem egyik falazatát üvegablakok alkotják. A teljes sötétítés a belső felújítást 

követően megoldható lesz, hiszen az ablakfelületek külső elektromosan működtető árnyéko-

lóval lesznek ellátva. Alkalmas lesz kisebb volumenű kamarajellegű előadások megtartására, 

öntevékeny körök befogadására, esetleges bálok, esküvők, születésnapi rendezvények megtar-

tására.  

Az emeleten található két kisebb terem, alkalmas kisebb csoportok befogadására (nyelvtanu-

lásra, kézműves foglalkozásra). A két kicsi terem alkalmi kiállításokra is alkalmas helyiség. 

 

4. 2020 évi beszámoló 

A 2020-as év az Arany János Művelődési Központban, a Városi Könyvtárban, valamint a 

fenntartásunkban levő telephelyeinken, mint az Ókécskei Közösségi Házban és a Kécskei 

Alkotók Házában a COVID-19 világjárvány miatt korlátozott nyitvatartással és szintén korlá-

tozott számú kulturális eseménnyel telt.  

Időszaki kiállításokat nem rendeztünk, mert a művelődési központ épületének felújítási mun-

kálatai miatt a közösségi ház időszaki kiállítóterme szolgált közösségi térként. A ház látoga-

tottsága a járványhelyzet miatt erősen lecsökkent az előző évekhez képest. 
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A közoktatásban a pandémia időszakában bevezetett digitális tanrend, illetve az iskolák láto-

gatására és működésére vonatkozó szigorú szabályok lehetetlenné tették a korábbi években 

megszokott honismereti órák, foglalkozások megtartását. Kivételt jelentett ez alól a nyári idő-

szak. Júliusban 3 alkalommal tartottunk hagyományőrző kézműves foglalkozást iskolai tábor 

keretében a Kőrösi úti alsó tagozatos tanulóknak. 

Elmaradtak a szervezetten, előre bejelentetten érkező csoportok is. 

Kisebb kulturális programmal (koncert, bábelőadás) kísért kézműves délelőttökkel júliusban 

1, augusztusban 4 alkalommal vártuk az érdeklődőket. Ezeken az eseményeken átlag 35-50 fő 

vett részt. 

A közösségi ház honismereti gyűjteményének és a Városi Könyvtár helytörténeti gyűjtemé-

nyének gyarapítása 2020-ban is folyamatosan zajlott. Az Arany János Művelődési Központ és 

Városi Könyvtár birtokába került (1998-2000 közötti időszakban) VHS szalagon rögzített kb. 

100 órányi felvétel, amelynek digitalizálása és feldolgozása folyamatosan zajlik. Az érdeke-

sebb felvételeket interneten keresztül elérhetővé tettük/tesszük. A videók nézettsége változa-

tos, 1000 és 13500 megtekintés között mozog. 

A közösségi ház gyűjteményeiben és a raktárakban őrzött tárgyak állapotának ellenőrzése, 

portalanítása, szükség esetén a fertőtlenítése, konzerválása heti, havi, illetve féléves rendsze-

rességgel 2020-ban is megtörtént.  

A már meglévő gyűjtemények és az újonnan bekerült tárgyak leltározása, múzeum-szakami 

követelmények szerinti leírása folytatódott 2020-ban is. A leltárt tárgyfotókkal vannak kiegé-

szítve, amely lehetővé teszi egyrészt az azonosítást, másrészt „online kiállításokat” kínálha-

tunk az érdeklődőknek.  

A 2020-as évben rendezvényeinket, programjainkat online felületeinken igyekeztünk megva-

lósítani. Működő kézműves és képzőművész csoportjaink nem álltak le. A csoportvezetők 

egyéni feladatokat adtak a csoportok tagjainak, majd az elkészült műveket az online felülete-

ken bemutatásra kerültek. Amennyiben a vírushelyzet engedi és újra fogadhatunk látogatókat 

kiállításokat fogunk szervezni „Covid-19 Karantén Művek” címmel. 

2020. évi megvalósult rendezvények 
 
január 18.   
Horgászbörze – 200 fő 
Lakiteleki Tűzoltózenekar koncertje – 100 fő 
 
január 22.  
Békéscsabai Napsugár Bábszínház: A helység kalapácsa – 300 fő 
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február 1. 
Underground Est – 220 fő 
 
március 7. és március 14. között 
Varga Sándor természetfotó kiállítása - 200 fő 
 
COVID 1. hullám 
A tavaszi programok mind lemondásra kerültek. 
 
június 20. 
Dumaszínház: Hadházy-Lakatos – 840 fő 
 
július 18. 
Margaret Island Családi Nap - 300 fő 
 
augusztus 21. 
Kézműves foglalkozás és gyermekkoncert az Ókécskei Közösségi Házban - 100 fő 
 
COVID 2. hullám 
A szeptemberi programok mind lemondásra kerültek. 
 
október 22. 
Dumaszínház: Badár-Aranyosi – 250 fő 
 
online koncertek, előadások: 
„Adventi esték” programsorozat 
 
november 29. 
Ciróka Bábszínház: Égig érő mesefa első virága; Medve ének 
Ónodi Máté tekerőlant koncertje 
Szirtes Edina/Mókus és Jammal duó: Csillagom koncert 
 
december 5. 
MintaPinty zenekar gyermekműsora 
Estage Duo jazzkoncert 
 
december 6. 
Céanne karácsonyi reggae 
Grunting Pigs blues duó 
 
december 12. 
Lakiteleki Tűzoltózenekar 
Pázsit koncert 
Let the Cigar Die akusztikus koncert 
 
december 13. 
Tamás Éva Játéktára gyermekkoncert 
Gulyás László vándormuzsikus előadása 
 
december 19. 
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Mikropódium Családi Bábszínház előadása 
MAYFLY koncert 
 
december 20. 
Fabók Mancsi Bábszínháza: Ha betér az Égi Király 
Fourtissimo koncert 
 

A 2020. évben az online felületre költöztünk és onnan igyekeztünk színes programokat kínál-

ni Tiszakécske lakosságának és az Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár tag-

intézményeinek (facebook oldalak) követőinek/látogatóinak, valamint játékos feladatokat 

kínáltunk, hogy könnyebbé tegyük az otthonmaradást és a kialakult vírus helyzet miatti be-

zártságot enyhíteni tudjuk.  

Pályázati lehetőségeket tettünk közzé, állítottunk össze. 

Tematikus napokat állítottunk fel és tartalmas programokat kínálva a csoportjainknak, közös-

ségeinknek. Tartottunk egészségnapot, zene napot, mozi-humor napot, színház-tánc napot, 

gyermekprogramokat, kézműves oldalakat ajánlottunk, hogy minél tartalmasabbá tegyük a 

nehéz napokat. 

Élő online koncerteket adtunk, ami által nagy számban nőtt a látogatóink száma. A művelődé-

si központ online látogatóinak száma a 2019. év januárjában a facebook oldalunk megosztá-

sai, posztjai 392956 főhöz értek el. Ez a szám 2020. évben 529364 főre emelkedett. A Városi 

Könyvtár 92202 fő elérése 2020. évben 133536 főre emelkedett. Az Ókécskei Közösségi Ház 

2019. év januártól 3415 főről 2020. évben 21825 főre emelkedett. Az élő koncertek mellett 

egyedi programot is készítettünk, amivel Tiszakécske város települését is igyekeztünk bemu-

tatni. Ez a programsorozat a Tiszakécske Session programsorozat, ahol híres és helyi zene-

karok egy-egy zeneszámmal tették érdekessé, izgalmassá és kíváncsivá követőinket. A 

videófelvételeket online felületeinken tettük közzé, a program nagy népszerűségnek örven-

dett. A Tiszakécske Session látogatottsága további 110000 fő látogatót hozott az intézmé-

nyünknek, így a három intézmény online látogatóinak száma 488573 elért főről 2020. év vé-

gére összesen 794725 főre emelkedett.  

Az intézmény által elnyert két európai uniós forrásból finanszírozott pályázat megvalósítási 

időszaka 2019-ben ért véget, amelyet a fenntartási szakasz követett. 2020-tól a fenntartási 

kötelezettségként előírt tevékenységeket már saját költségvetésből kellett finanszíroznunk, 

amely plusz költségként szintén betervezésre került a rendezvénytervbe. A 2021. évben is 

szeretnénk a képzőművész és a fazekas szakkört továbbvinni. A nyári képzőművész tábort 

szeretnénk Gyalai Bélával továbbgondolni és neves művészek, művésztanárok meghívásával 

színesíteni.  
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A számok is bizonyítják, hogy az elmaradt városi rendezvényeket igyekeztünk pótolni a virtu-

ális felületeinken. Programjainkkal, ajánlatainkkal, élő online koncertekkel, interaktív játéka-

inkkal, online kiállításainkkal sikerült érdekessé és vonzóvá tenni a közönség számára prog-

ramkínálatunkat. Kitartó és jól szervezett munkánk eredményét mutatják a számok. 
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4.1 Művelődő közösségek 

Az intézmény fontos feladata a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük  

támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek  

számára helyszín biztosítása. 

Az Arany János Művelődési Központban működő csoportok: 
 
néptánc:  

- Kis-Tisza Néptánccsoport 
- Nagy-Tisza Néptánccsoport 
- Felnőtt Néptánccsoport 

népzene: 
- Dűvő Citerazenekar 
- Zengető Citerazenekar 
- Tubarózsa Citerazenekar 
- Szépkorúak Kórusa 

könnyű zene: 
- Spontán Blues Band 
- Underground Zenei Klub 

modern tánc: 
- Zafira Dance Team 



16 
 

Arany János Művelődési Központ és Városi Könyvtár 
6060 Tiszakécske, Béke utca 140. 

www.ajmk.hu 
ajmktiszakecske@gmail.com 

 

kézműves foglalkozás:  
- nemez szakkör 
- kerámia szakkör 
- képzőművészeti szakkör 
- Tűbarátnők Kézimunkakör 

sport: 
- jóga  
- karate 
- Manka Torna Club 
- asztali tenisz baráti csoportok 

egyéb: 
- Baba-Mama klub 
- galambász gyűlés 
- méhész gyűlés 
- Barátság Nyugdíjas Klub 

 

Táboraink 

A képzőművész tábor 43. alkalommal került megrendezésre az Arany János Művelődési Köz-

pont és Városi Könyvtár szervezésében melynek szakmai vezetője és szervezője Gyalai Béla 

festőművész. 

A fiatal alkotók a 2020. évben a 10. alkalommal gyűltek össze. A tábor zárókiállítását online 

tudtuk megrendezni. A csoport vezetője Retkes Máté szobrászművész. 

 

4.2. Marketing tevékenység 

A 2020-as évben nagy hangsúlyt fektettünk az egyedi és új arculat kialakítására (például 

egyedi arculatú plakátok tervezése), igyekeztünk programjainkat a médián keresztül reklá-

mozni, hirdetni. Nagyobb hangsúlyt kapott a sajtó (írott és elektronikus) kapcsolatok, rendsze-

res sajtóközlemények naprakész fejlesztése, a weboldal teljes megújulása és folyamatos kar-

bantartása. 
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5. 2021. év rendezvényterve 

Rendezvényterv 2021 
Városi Nagy Rendezvények 
Városi Rendez-
vények 

Időpont Tervezett programok Költség Egyéb be-
vételi for-
rás 

Majális május 1. koncertek, előadások, 
óriásbábos felvonulás, 
rendezvényhez kapcsoló-
dó esemény megvalósítá-
sához szükséges technikai 
és egyéb feltételek 

2 500 000 Ft árusok, 
kiállítók 

Gyereknap május 30. Gyermekkoncertek, báb-
előadások, foglalkoztató 
interaktív játékok, 
rendezvényhez kapcsoló-
dó esemény megvalósítá-
sához szükséges technikai 
és egyéb feltételek 

1 000 000 Ft   

Családi Nap július 24. koncertek, előadások, 
esemény megvalósításá-
hoz szükséges technikai 
és egyéb feltételek P. 
Mobil zenekar (2 000 000 
Ft) 

2 300 000 Ft árusok, 
kiállítók 

Kécskei Napok - 
Államalapítás 
ünnepe 

augusztus 20. koncertek, előadások, 
kézműves foglalkozások, 
tűzijáték, esemény meg-
valósításához szükséges 
technikai és egyéb felté-
telek Kiemelt koncert: 
Punnany Massif (pop 
zenekar ) 

7 000 000 Ft árusok, 
kiállítók 

Tiszakécske  
kékfestő fesztivál 
– I. Homokvár 
építő fesztivál 

augusztus 21.-
22. 

kékfestő fesztivál –  
I. Homokvárépítő feszti-
vál, koncertek, előadások, 
esemény megvalósításá-
hoz szükséges technikai 
és egyéb feltételek. Ki-
emelt koncert: Balkán 
Fanatik (1 244 600 Ft) 
koncert, kékfestő feszti-
vál 

1 300 000 Ft árusok, 
kiállítók 
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Pálinkaünnep és 
Pálinkaverseny 

szeptember 4. koncertek, előadások, 
esemény megvalósításá-
hoz szükséges technikai 
és egyéb feltételek  

1 600 000 Ft árusok, 
kiállítók 

Kécskei Szüret szeptember 
11. . 

 Lovas felvonulás, néptánc 
csoportok, hangosítás 

1 900 000 Ft   

 
Megemlékezések/ Városi Ünnepségek 
Városi Ünnepsé-
gek 

Időpont Tervezett Programok Költségek Egyéb be-
vételi for-
rás 

Magyar Kultúra 
Napja 

január 22. színházi előadás 300 000 Ft   

az 1848–49-es 
forradalom és 
szabadságharc 

március 15. megemlékezések 80 000 Ft   

Költészet napja április 22. színházi előadás 200 000 Ft   
Áldozatok napja október 27. megemlékezések 50 000 Ft   
Pedagógusnap június 7. A város pedagógusainak a 

köszöntése 
130 000 Ft   

Semmelweis nap július 1. Egészségügyben dolgozók 
köszöntése 

50 000 Ft   

     
Adventi Esték 
Városi rendez-
vény 

Időpont Tervezett Programok Költségek Egyéb be-
vételi for-
rás 

Advent első hét-
végéje 

november  
28. 

Koncertek, bábszínhá-
zi/színházi előadások 
helyi fellépők, 
adventi vásárok 

1 000 000 Ft 

árusok, 
kiállítók 

Advent második 
hétvégéje 

december 
 4-5. 

árusok, 
kiállítók 

Advent harmadik 
hétvégéje 

december  
11-12. 

árusok, 
kiállítók 

Mindenki Kará-
csonya 

december  
18-19. 

árusok, 
kiállítók 
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Színházi előadások /Koncert sorozatok 
Színházi előadá-
sok /Koncert so-
rozatok 

Időpont Tervezett programok Költség  Egyéb be-
vételi for-
rás 

Bábszínházi elő-
adások 

január 1.-
december 31. 

az év során négy előadás 1 200 000 Ft   
Egri Harlekin Bábszínház 
Bambi előadás 
Pán Péter 
 + egyeztetés alatt 

Iskolás színi elő-
adások 

január 1.-
december 31. 

Határon túli színházak 1 500 000 Ft   
Tomcsa Sándor Színház 
Böszörményi Gyula: 
Hótündér 
 + egyeztetés alatt 

Ifjúsági színi elő-
adás 

január 1.-
december 31. 

Ciróka Bábszínház 
+ egyeztetés alatt 

380 000 Ft   

Felnőtt előadások január 1.-
december 31. 

az év során - Orlay Pro-
dukció 

2 500 000 Ft 

  

Hullaégető / thriller 
Gálvölgyi János főszerep-
lésével 
 -Turay Ida Színház 
Asszonyok a fejükre estek 
/ vígjáték II. rész 
 -Operett előadások 

Stand-up Comedy január-
március 

  500 000 Ft   

Underground január 20.- az év során négy koncert 1 000 000 Ft   
koncertsorozat december 20. 
V. Tiszakécskei 
Jazz Találkozó 

április az év során egy koncert 300 000 Ft   

Néptánctalálkozó november 16. táncszínházi produkció, 
táncház találkozó 

500 000 Ft   

 
Tiszakécskei Közösségek rendezvényei/ Civilszervezetek 
Fogathajtó ver-
seny   VIP résztvevők ajándékai 150 000 Ft   
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Egyéb rendezvények    
Rendezvények Időpont Tervezett programok Költségek Egyéb be-

vételi for-
rás 

Ballagás   50 000 Ft 

1 100 000 Ft 

  
Színjátszó kör be-
mutatkozása 

  400 000 Ft   

Újszülött babák 
köszöntése 

  100 000 Ft   

Mozi képregény 
találkozó 

  50 000 Ft   

Félmaraton futó-
verseny 

  500 000 Ft   

Hírös Hét     100 000 Ft   
Szívünk Csücske 
Kécske  

    500 000 Ft   

 
 
Alkotó Tábor 
Tábor Időpont Tervezett programok Költség  Egyéb be-

vételi for-
rás 

11. Alkotó műhely 
/ kiállítás soroza-
tok 

Június programsorozat fiatal 
művészeknek megadott 
tematika alapján 
Workshop-ok meghívott 
művésztanárokkal 

550 000 Ft   

Kécskei Alkotók 
Háza / kiállítások 

 egész évben   

44. Művésztábor Június egy hetes programsorozat 
híres művészek részvéte-
lével 

550 000 Ft   

kézműves foglal-
kozások 

  új rendezvénysorozat 
kézműves tevékenysé-
gekkel (kerámia, képző-
művészet)  

100 000 Ft   

          
 
 
Kötelező információs tevékenység 
Marketing, reklám január 1.- 

december 31 
2020 Tiszakécskei Prog-
ramfüzet, honlap, közös-
ségi médiafelületek, pla-
kátok, események hirde-

1 000 000 Ft 
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tése rádiókban 
 
 
Ókécskei  Közösségi ház rendezvényei 
 
Kiállítások 

 
április 15- 
október 15-ig 

egész éves rendezvények: 
kiállítások, bemutatók, 
események rendezése és 
szervezése 

Költség 
Egyéb be-
vételi for-
rás  

Foglalkozás Kádár 
szakmai eszközök 
(állandó kiállítás) 

április 18.-
október 16.-
ig. 

   

Kreatív iskolák  
(időszaki kiállítás) 

május 29-
július 10. 

iskolások alkotásainak 
kiállítása    

Falvédő és textil 
(időszaki kiállítás) 

július 18.- 
augusztus 21.   400 000Ft  

Fotó és festmény 
kiállítás, vagy Nem 
létező tárgyak 
tárlata (időszaki 
kiállítás) 

Augusztus 
29-
szeptember 
30. 

Berecz Enikő kiállítása, 
vagy a Kajárpáci Vízi revű 
kiállítása   

fazekas kiállítás 
(időszaki kiállítás) 

október 3.- 
15.  

Böröczki Edit önálló kiállí-
tása   

  
 
Könyvtári rendezvények 
Magyar Kultúra 
Napja január 22. 100 000 Ft 

2 360 000 Ft 

  

Városi mesemondó 
verseny január 28. 40 000 Ft   

Internet Fiesta - 
Költészet napja, 
helyismereti vetél-
kedő: „Könyvtárba 
mentem, de honnan 
indultam” 

április 350 000 Ft   

 Városi népdalének-
lő verseny április 30 000 Ft   

Gyereknap - aszfalt-
rajz verseny május 28. 50 000 Ft   

Kécskei KönyvESték 
január 1.-
december 31. 500 000 Ft   

Homokvárépítő ver-
seny július 4. 50 000 Ft   
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Nyári gyerekfoglal-
kozások 

 június 17 -
július 29 120 000 Ft   

Országos Könyvtári 
Napok 

szeptember 
28.-október 
4. 

400 000 Ft   

Rejtélyek éjszakája  október 31. 200 000 Ft   

Buda Ferenc 85. 
születésnap   15000Ft    

Olvasásnépszerűsítő 
programok   370 000 Ft   

Mindösszesen:  34 100 000    
 

 

Tiszakécske 2021.02.08.  

  Aracs Eszter 
     igazgató 
 


