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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
1. A zenei koncepció indokoltsága
Kecskemét Kodály Városa, de a zene nem csak emiatt presztízskérdés, hanem stratégiai
fontosságú terület is a város életében. Mind kulturális, mind turisztikai, mind városarculati szerepe
jelentős. Mégis, hosszú évek óta hiányzik egy összefogott városi stratégia arra vonatkozóan, hogy
e területen milyen fejlesztési irányokat vegyen a város. Pedig ma már jól látható, hogy a zenének
nem „csupán” a közösségformáló erejével vagy a személyiség- és képességfejlesztő hatásával
érdemes számolni, hanem meg kell látni a zenei iparágak gazdasági erejét és innovativitását is!
2. A zenei koncepció beágyazottsága
A koncepció figyelembe veszi a területre vonatkozó nemzetközi és európai uniós ajánlásokat, a
hazai jogszabályi környezetet, valamint az érintett helyi rendeleteket. Kapcsolódik a település
közösségi és kulturális fejlesztési terveiben, projektjeiben illetve az Integrált Városfejlesztési
Stratégiában megfogalmazott célokhoz, alapelvekhez. Különösen nagy figyelmet fordít a városban
jelenleg zajló nagyobb, zenei célú fejlesztésekre: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének fejlesztésére, a Kecskeméti M. Bodon Pál
Alapfokú Művészeti Iskola lehetséges bővítésére, és az egyetemvárosi státuszt erősítő
„bulinegyed” kialakítására a Rudolf laktanyában.
3. A zenei koncepció megalkotásának módja és módszertana
A zenei koncepció előkészítő munkálatait a Kecskeméti Zenészegylet végezte a Nemzeti
Kulturális Alap Hangfoglaló Programjának támogatásával. Az egyesület 2018 második félévétől
online kérdőíves felméréssel és fókuszcsoportos interjúkkal kereste meg a lakosságot, illetve a
területen dolgozó szakembereket, zenészeket. A felmérés és az interjúk eredményeit 2019
tavaszán egy 4 tagú szakértői csoport összesítette. Ezt követően egy két főből álló
szerkesztőbizottság készítette elő társadalmi vitára az anyagot. A tervezetet a bizottsági és
közgyűlési előterjesztés előtt számos fórumon, illetve szakmai csoporttal véleményezteti a
Kecskeméti Zenészegylet. Ezek tapasztalatait 2019 novemberéig összegzi az egyesület, majd a
kész anyagot Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának újonnan megválasztott
Közgyűlése elé terjeszti.
4. A zenei koncepció célja
E dokumentumba foglalva a város a jelen állapotának, igényeinek és lehetőségeinek tudatában
határozza meg szándékait a zenei szolgáltatások területén. Beleértve a már működő szolgáltatások
funkcióinak és formáinak fenntartását, illetve a hiányzó szolgáltatások megteremtését is.
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A koncepció az alapelvek, a szükségletek, a feladatok, a megoldási módozatok számbavétele,
továbbá olyan döntéshozatali elvek, irányok meghatározása, amelyek megvalósulása során a
meglévő zenei értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók és a zenei élet területén a plurális
fejlődési tendenciák továbbra is biztosíthatók városunkban.
A koncepció elfogadásával a város teret biztosít a helyi zenei élet sokszínűségének:
• megteremti az együttműködés lehetőségeit;
• elősegíti a zenei tehetségek kibontakozását;
• hozzájárul az egyének zenei fejlesztéséhez;
• segíti a rendelkezésre álló források hatékonyabb kihasználását.
5. A zenei koncepció hatálya
A zenei koncepcióban foglaltak kiterjednek:
• Kecskemét területén működő amatőr, félprofi illetve profi zenei formációkra;
• A zenei szolgáltatások tervezésében, fenntartásában és finanszírozásában érintett
döntéshozókra;
• a zenei területen (is) működő helyi oktatási, közművelődési intézményekre, civil és piaci
szervezetekre.
A zenei koncepció időbeni hatálya a koncepció felülvizsgálatáig terjed ki.
6. A zenei koncepció felépítése
- Vezetői összefoglaló: áttekintő összegzés
- Háttér: Jogszabályi környezet – Kecskemét város zenei élete – SWOT analízis
- Koncepcióalkotás: alapelvek – stratégiai területek – problémafelvetés –megoldási javaslatok
- Cselekvési tervek – forrásbevonás
7. A zenei koncepció stratégiai területei
- Az önkormányzat és a zenei közösségek közötti kommunikáció fejlesztése;
- Kecskeméti

Zenei

Kerekasztal

(mint

érdekképviseleti

szervezet) létrehozása és

működtetése;
- Helyi támogatási rendszer felülvizsgálata, megújítása;
- Pályázati források felkutatása, közös pályázatok benyújtása;
- Hangszerbemutató és hangszerválasztó rendezvények szervezése;
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- Zenei oktatás fejlesztése, helyi hangszertanulás választékának bővítése;
- Élőzenés helyszínek fejlesztése – kiemelten a közterek használata;
- Tehetségkutatók szervezése, tehetségek napja beillesztése helyi fesztiválok programjába;
- Zenei workshopok, mesterkurzusok létrehozása, támogatása;
- A városi rendezvényeken színvonalas zenei műsorok megjelenése;
- Helyi zenei adatbázis aktualizálása, nyilvánosságának biztosítása;
- Helyi programnaptár egyeztetése.
8. A zenei koncepció kimenete
Az elfogadott koncepciót követően cselekvési terveket kell meghatározni, melyeket a kijelölt
stratégiai/beavatkozási területek prioritásai mentén 3 évente érdemes elkészíteni. Ezekben a
cselekvési tervekben a konkrét feladatok mellé már forrást, határidőt és a megvalósításért
felelős személyt/szervezetet is szükséges meghatározni.
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II. HÁTTÉR
1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Nemzetközi ajánlások
• 2008. évi VI. tv. a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról
szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény
kihirdetéséről.
• Az Európai Parlament és az Európai Tanács képviselői 2018. március 21-én Brüsszelben
jelentették be az Európai Zenei Stratégia – European Agenda for Music (EAM) – elkészültét,
amely a kontinensen átívelő konzultációt követően jött létre, és átfogja a teljes zenei szektor
közös érdekeit és prioritásait.

Hazai jogszabályok
• 1993. évi XXIII. tv. a Nemzeti Kulturális Alapról - A Nemzeti Kulturális Alap a nemzeti és
az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli
terjesztésének támogatása érdekében létrehozott – elkülönített állami pénzalap.
• 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről
• 1999. évi LXXVI tv. a szerzői jogról. - Ez a törvény védi az irodalmi, tudományos és
művészeti alkotásokat. Szerzői jogi védelem alá tartozik – függetlenül attól, hogy e törvény
megnevezi-e – az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Az Artisjus Magyar
Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület a zenei és irodalmi szerzői jogok közös jogkezelő
szervezete. http://www.artisjus.hu/
• 2007. évi CLXXXI. tv. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
• A 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
• 2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról
• 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről
• 554/2013. (XII. 31.) Korm. r. a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúratámogatásról
• 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról
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Helyi rendeletek
• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2012. (IV.26.)
önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről;
• Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Koncepciója 2019-2027
(2018.12.13.)
2. KECSKEMÉT VÁROS ZENEI ÉLETE
2.1. KODÁLY ÖRÖKSÉGE
Kecskemét, Kodály Zoltán szülővárosaként kötelességének érzi, hogy az általa rá hagyott
örökséget Kodály nevéhez méltón ápolja. Képviseli, hogy a teljes emberi élet kibontakozását
szolgáló zenei nevelés a felnövekvő nemzedékek számára olyan szellemiség, értékrend és
humánus magatartásforma közvetítése, amely kialakítása mindannyiunk közös érdeke. A város
támogatásával működtetett zenei műhelyek, oktatási intézmények, események és rendezvények
egyik legfőbb célja, hogy közelebb tudja vinni egyik legnagyobb zeneszerzőnk művészetének
üzenetét a ma emberéhez, valamint, hogy megszerettesse a kortárs komolyzenét.

Kodály Művészeti Fesztivál
Kecskemét

1970-ben

adott

otthont

először

a

Kodály

Szemináriumnak.

A

nyári

Szemináriumokhoz a kezdetek óta egy hangversenysorozat kapcsolódott, amely 1991-től viseli a
Kodály Fesztivál nevet.
Az elmúlt évtizedekben kialakult a fesztivál fő koncepciója:
-

Kodály zeneművei és az életművéhez kapcsolódó régi és újabb szerzők műveinek
megszólaltatása,

-

kortárs magyar zene jeles képviselőinek bemutatása,

-

verseny győztes fiatal művészek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása,

-

helyi zenei műhelyek bemutatkozása,

-

megemlékezés jeles zenei évfordulókról.

Az évek során gazdagodott és színesedett a program: más művészeti ágak is helyet kaptak a
Fesztivál programjában. 1998-tól a fesztivál Kodály Művészeti Fesztivál néven vált Kecskemét és
a régió egyik legjelentősebb kulturális eseményévé. A Kodály művek és a kortárs magyar művek
mellett változatosak a műfajok, egyediek a hangszer összeállítások, exkluzívak a különleges
helyszíneken előadott komolyzenei performanszok. A Hírös Agóra Nonprofit Kft. által
szervezett rendezvény évről-évre egyre szélesebb korosztályt és réteget ér el. Sokévi próbálkozás
után 2018-ban a fesztivál keretei között bemutatkozhatott a Nemzeti Ifjúsági Énekkar is.
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Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Kodály Intézet
A Kodály Intézet 1975 óta a Kodály koncepcióra épülő felsőfokú zenepedagógiai tanulmányok
kiemelt jelentőségű nemzetközi központja. A Kodály Intézet 2005. január 1. óta a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem önálló oktatási egysége, kecskeméti és budapesti csoporttal rendelkezik.
Az Egyetemen belül az Intézet feladata Kodály Zoltán, a világhírű zeneszerző, zenepedagógus és
zenetudós szellemi hagyatékának őrzése valamint a magyar és külföldi zenepedagógusok Kodály
elméletén alapuló képzése. Az Intézet az Egyetem céljaival összhangban álló oktatási, kutatási,
kulturális és múzeumi tevékenységet folytat.
A nagy múltú intézmény 4,2 milliárd forintból újul meg több lépcsőben, várhatóan 2022-re.
A nagy értékű beruházás a kecskeméti önkormányzatnak köszönhetően a Modern Városok
Program keretében valósulhat meg. A fejlesztés átfogó megoldást jelent a nemzetközileg is
elismert Kodály-elméleten alapuló képzésnek otthont adó intézmény infrastrukturális hátterének
biztosítására. A nemzetközi elvárásoknak és normáknak megfelelő színvonalú oktatási és kutatási
körülmények megteremtése mellett a hallgatói létszám növelésére is lehetőségük nyílik.
2.2. NÉPZENEI ÖRÖKSÉG
Kodály Zoltán Magyarság a zenében című, 1939-ben írt tanulmányát e szavakkal fejezte be:
„Egyik kezünket még a nogáj-tatár, a votják, cseremisz fogja, másikat Bach és Palestrina. Össze tudjuk-e fogni e
távoli világokat? Tudunk-e Európa és Ázsia kultúrája közt nem ide-oda hányódó komp lenni, hanem híd, s
talán mindkettővel összefüggő szárazföld? Feladatnak elég volna újabb ezer évre.”
Kecskemét nagy múltú népzenei rendezvényei, ikonikus népzenészei és meghatározó néptánc
csoportjai együttesen segítették elő annak a támogató társadalmi (alkotói – befogadói) közegnek a
kialakulását, amely népi kultúránk, népzenei anyanyelvünk autentikus gyökereit kívánja
megismerni és megismertetni itthon és külföldön egyaránt.
Kecskeméti Népzenei Találkozó
1967-ben indult, a kezdetektől a mai napig a népi kultúra kárpát-medencei értékeit hivatott
bemutatni hagyományőrzők tolmácsolásában. Mára az ország egyetlen autentikus népzenei
fesztiválja maradt, ahova hazai és határon túli zenészeket, énekeseket hívnak.
A Népzenei találkozó programkínálatával igyekszik minél szélesebb rétegeket elérni, kitüntetett
figyelemmel fordulnak a fiatalok felé. Kiemelt fontosságot tulajdonít annak, hogy a gyermek- és
ifjúsági korosztály találkozása a népi kultúrával maradandó élményeket nyújtson. A főszerep a
népzenéé, emellett tudományos tanácskozás, népzenei-irodalmi est, prímásverseny, kiállítás
egészíti ki a programot. A népzene minél szélesebb körű elterjesztése érdekében a
hagyományőrzők rendhagyó népzenei órákat tartanak iskolákban. A fesztivál programjai nem
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korlátozódtak egyetlen helyszínre. A Hírös Agóra Kulturális Központ és Ifjúsági Otthon mellett a
város 9 oktatási intézménye (általános- és középiskolák), város környéki település (Lajosmizse,
Bugac, Kerekegyháza, Fülöpjakab), Kecskemét Főtere és a Deák Ferenc tér is helyet adtak a
különböző programoknak, népzenei matinéknak.
Kecskemét Táncegyüttes
A Kecskemét Táncegyüttes 1976-ban alakult, fenntartója a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági
Központ Nonprofit Kft. (volt Erdei Ferenc Művelődési Központ). A táncegyüttes a Kárpátmedence magyar és más nemzetiségű népeinek táncait állítja színpadra. Kiemelten foglalkoznak
Kecskemét és tágabb környezete, a Kiskunság táncainak rekonstruálásával, gyűjtésével,
visszatanulásával és színpadi bemutatásával, valamint a régi kecskeméti viseleteket felkutatásával.
A Táncegyüttes állandó szereplője Kecskemét és tágabb környezete társadalmi, gazdasági,
kulturális ünnepeinek, többek között a Kecskeméti Tavaszi Fesztiválnak, a Hírös Hét
Fesztiválnak, a Kecskeméti Népzenei Találkozónak és a Kodály Művészeti Fesztiválnak. Az
együttesnél dolgozó néptánc szakemberek és fiatal táncosok részt vesznek az országos és megyei
felnőtt, gyermek-ifjúsági néptánc találkozók szervezésében. A táncegyüttes a házigazdája a
Kulturális Központ táncházi programjainak is. Rendszeresen bemutatkoznak hazai és külföldi
néptánc fesztiválokon, táncház találkozókon, versenyeken. A Táncegyüttes folyamatosan
gondoskodik az utánpótlásáról. A kecskeméti fiatalok néptánc tanulásának otthona. Az utánpótlás
nevelésében szorosan együttműködik a KMI Kodály Iskola néptáncművészeti tanszakával. A
táncegyüttes közel 320 tagú, jelenleg 13 csoportban folyik a sokoldalú művészeti munka.
Népzenei együttesek
A táncházi mozgalmak időszakában, 1988-ban alakult Kossuth díjas Csík Zenekar mára a
magyar népzenei élet egyik meghatározó szereplője. Az eltelt három évtized alatt több rangos
zenei díjjal jutalmazták a Csík János vezetésével működő kecskeméti formációt. Hatásukra újabb
és újabb nemzedékek kerülnek közvetlen kapcsolatba a magyar népzenével.
A helyi népzenei életre ugyancsak nagy hatással van a Hegedűs Együttes. A Bács-Kiskun
megyében elsőként alakult táncházi zenekart Halmos Béla tanítványa, Hegedűs Zoltán alapította
1982-ben. Az együttes a helyi néptánccsoportok meghatározó zenekara. 2006-ban Bartók Bélaemlékdíjat kapott, majd a Közművelődési Munkáért miniszteri dicséretben részesült.
A népzenei örökség élő erejét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy helyi zenei élményeiből
építkezve 2009-ben Kecskeméten alapította zenekarát Szabó Balázs. A magyar népzenét a
könnyűzene különböző válfajaival és gyakran klasszikus zenei hangszereléssel ötvöző Szabó

Balázs Bandája eddig három nagysikerű lemezt jelentetett meg, és koncertjei rendkívül
népszerűek a fiatalok körében.
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2.3. KECSKEMÉT JAZZFŐVÁROS
Nemzetközi Bohém Ragtime & Jazz Fesztivál
Az 1985-ben alakult eMeRTon-díjas kecskeméti Bohém Ragtime Jazz Band hat, hazai
zenekarokat felvonultató fesztivál után 1992-ben indította el az általuk létrehozott Kecskeméti
Jazz Alapítvány égisze alatt ezt a nemzetközi fesztivált, mely a közép-európai régió egyik
legfontosabb klasszikus jazz seregszemléjévé nőtte ki magát. A mindig március utolsó hétvégéjén
a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban megrendezett fesztiválon olyan zenekarok
lépnek fel, amik valamiben különlegesek: szokatlan a hangszerállításuk, vagy a magyar közönség
által kevésbé ismert repertoárt játszanak – és persze bohémek. Rendszerint ragtime-zenész is van
a fellépők között. A fesztivál zenészeiből az éjszakába hajló jam sessionökön kívül a vasárnapi
zárókoncerten is ad hoc csapatok alakulnak, s a világszínvonalú zene mellett a színpadról áradó jó
hangulat miatt is hűséges a közönség immár 28 éve a fesztiválhoz. 2019 óta a korábban évente
más tematika köré szerveződő fesztiválnak minden évben egy meghívott ország a vendége, s
onnan hívnak fellépőket a magyar zenészek mellé (2019-ben olasz, 2020-ban angol zenészeket).
A 600 fős színházterem a hétvége 4-5 koncertjén általában megtelik a Bohém Fesztiválra.
JAZZFŐVÁROS fesztivál
2016-ban (több évi előkészítő munka után) elindult a Benkó Zoltán Szabadidőparkban
Kecskemét talán legegyedibb fesztiválja, a JAZZFŐVÁROS. A klasszikus jazzvilág magyar és
nemzetközi krémjének segítségével augusztus első hétvégéjén négy napra valóban a műfaj
fővárosává válik Kecskemét; egyrészt a szervezők helybe hozzák a világszínvonalat, másrészt a
várost is népszerűsítik. A házigazda a Bohém Ragtime Jazz Band, s szervező a zenekarvezető
Ittzés Tamás erre a célra létrehozott JAZZFŐVÁROS Kft-je. A fesztiváligazgató szerint „a cél
olyan minőségi rendezvény létrehozása, ami eddig turisztikai holtszezonnak számító időszakban Kecskemétre
vonz többezer embert (fizetőképes, itt alvó, itt fogyasztó közönséget), s mindez évről évre megismételhető.
Turistákat vonzó, ekkora volumenű nyári rendezvény Kecskeméten eddig nem volt, ráadásul ilyen „Jazz
Woodstock” jellegű rendezvény a világon sehol sincs. Ugyan rétegzenéről van szó, egyedisége miatt jelentős
hírértékkel bírhat, s megbízhatóan visszatérő (és növekvő) közönségre számíthat. Mindazonáltal nem csak
jazzfesztiválról, hanem egy nyári szabadidős, fiatalos, családi fesztiválról van szó.”
A 2019-es, negyedik fesztiválra összesen 7-8 ezer embert várnak. A fesztiválon 4 nap alatt 4
színpadon 60 óra jazz szól, s 10 ország 150 előadója lép fel Kecskeméten. A zene mellett a
fesztiválkarszalaggal strandolni lehet, különböző sportolási lehetőségek és swing-tánckurzusok
várják a közönséget.
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2.4. KÖNNYŰZENE KECSKEMÉTEN
A ’90-es évek virágzó helyi zenei klubéletéhez és meghatározó hangulatú zenekari koncertjeihez
képest Kecskemét napjainkra lekerült a könnyűzene térképéről. 2019-re sem átütő sikert elérni
képes könnyűzenei műhely, sem önálló könnyűzenei arculattal rendelkező szórakozóhely, de még
könnyűzenei nagyrendezvény, önálló fesztivál sem tudott tartósan megmaradni helyben.
Világzenei Együttlét - Worldmusic Togetherness
Az Eurokult Egyesület és a Leskowsky Hangszergyűjtemény közös rendezvénye 2007 óta minden
évben várja a különleges hangszerek és hangzások szerelmeseit. Az egy napos nemzetközi
minifesztivál célja a nemzetközi zenei kapcsolatok elmélyítése (Európa mellett kiemelten
Oroszország, Közép-Ázsia és a Baltikum), az előadóművészek közös inspirációja, és egymás
zenei kultúrájának megismerése.
Könnyűzenei előadások, „ülős koncertek”
A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 600 fős koncerttermébe szervezi, illetve fogadja
be a hazai könnyűzenei élet – többnyire szólista – sztárfellépőinek országjáró koncertjeit (Koncz
Zsuzsa, Zorán, Rúzsa Magdi, Charlie, Szekeres Adrienn, Szulák Andrea, stb.). Ugyanitt népszerű a
nagyzenekaros filmzene és a musical est, míg a Katona József Színházban az operett vonz
kiemelkedően nagy közönséget.
Élőzenés szórakozóhelyek
Kecskeméten az élőzene évek óta piaci rés az éjszakai életben. Jelenleg nincs olyan hely, ahol 100
főnél nagyobb nézőszámú könnyűzenei koncertet lehetne tartani. 2018 nyarán bezárt a városban
az utolsó ilyen helyszín is (TEKA) - amely addig sem volt a legalkalmasabb olyan szintű
koncertek lebonyolítására, melyekre tömegek mozdulnak meg. Sem a zenekarok, sem a közönség
nem vált visszatérő vendéggé a kecskeméti éjszakában. Az elmúlt 20 évben Kecskemétről
hiányzott olyan szórakozóhely, amely mind technikailag, mind kialakításában és kiszolgálásában
magas szinten képes kielégíti a vendégek és a fellépők igényeit. Ennek köszönhetően a magyar
zeneipar meghatározó alakjai vagy formációi ritkán járnak városunkban.
Utcazene
Hagyománya egyelőre nem tudott kialakulni, de a helyi könnyűzenészek régi vágya, hogy zenével
töltsék meg Kecskemét tereit. Erre nagyon jó lehetőséget biztosít a mára korszerűen és célszerűen
felújított történelmi főterünk, illetve az ehhez kapcsolódó környező helyszínek, amelyek méltó
helyet teremthetnek a város lakosságának kulturált szórakozására.
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Kecskeméti Zenészegylet (Elnök: Szénási Pál Bertalan)
A közel 20 éve működő civil szervezet azzal a céllal jött létre, hogy segítse az élő zenét művelő
fiatalok szakmai munkáját, segítse az amatőr zenei mozgalom megújítását és elősegítse a civil
szerveződéseket ezen a szakterületen. Az egyesületnek jelenleg közel 80 tagja van, de létszámuk
folyamatosan emelkedik.
Az Egylet megalakulásával vállalta:
- olyan programok szervezését, amelyek a helyi körben megoldási lehetőséget nyújtanak a 30 év
alatti, élő zenét művelő népi, rock, jazz, blues stb. előadóknak speciális képzésekre, médiába
jutásra, fellépésekre;
- szeretné összefogni a szakembereket, intézményeket abból a célból, hogy az amatőr mozgalom
kiemelkedő alkotói bemutatkozhassanak kiadványokban, az interneten, sajtóban, és ennek az
összefogásnak korszerű együttműködési lehetőségeket biztosítson;
- szeretne egy aktuális zenészi, zenekari, alkotói adatbázist összeállítani, mellyel segítséget ad az
érdeklődő intézményeknek, szervezeteknek, egyéneknek, sajtónak;
- figyeli a zenei pályázatokat és közvetíti tagjai felé, összefogja a különböző tagozatok munkáját;
- egy elkötelezett stábbal rendelkezik, amely kapcsolataival és együttműködési képességeivel a
hazai és a nemzetközi programokba is bevonhatja az előadókat;
- koncerteket, fesztiválokat szervez tehetséggondozó, tehetségkutató jelleggel, mellyel biztosítja
a könnyűzene számos területén az utánpótlást;
- oktat, szakmai képzést szervez, amely a kezdő zenészek, énekesek számára elengedhetetlen a
továbblépés szempontjából.
Az egyesület egyelőre nem rendelkezik nagyobb anyagi bázissal és infrastruktúrával, de nyertes
pályázatai révén egyre több lehetőséget kap különböző rendezvények, fesztiválok szervezésére.
Megalakulása óta rendezi meg minden év nyarán a hagyományos tehetségkutató és
tehetséggondozó fesztiválját. Ez lehetőséget biztosít a tehetséges fiatalok zenei bemutatkozására.
Nyáron zenei tábort szervez, melyen a szakmai munka kap teret.
A szervezett munka eredményeképpen több tagja országos ismertségre tett szert, ismert
együttesek tagjai lettek. Többjük a Színművészeti Főiskola, a Jazz Konzervatórium hallgatói.
Számtalan TV és rádió műsor szereplői kerültek ki soraiból.
Természetesen nemcsak a fiatalok, hanem tapasztalt „idősebb” muzsikusok is csatlakoztak az
egyesülethez. Feladataik között szerepel a tehetséggondozás, az oktatás, a továbbképzés, a
támogatás, a bemutatás, a szórakoztatás, a kulturális értékek ápolása, a hátrányosabb helyzetű
tehetséges fiatalok segítése, az érdekvédelem, az egyesületi élet megteremtése és a közvélemény
elé való szervezett kiállás megszervezése.
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2.5. ZENEI NEVELÉS KECSKEMÉTEN
Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola
Az ország első ének-zenei iskolájaként 1950-ben létesült Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola néven.
Az intézményben az ének-zenét emelt szinten oktató általános iskolára épül a négy évfolyamos
gimnázium, valamint a szakgimnázium – zeneművészeti és néptánc tagozattal. Az általános
iskolások és a gimnazisták alapfokú művészeti iskolánk zenei és néptánc ágazatában egészíthetik
ki tanulmányaikat. Az éneklést és a kórusmunkát előtérbe helyező általános iskolai és gimnáziumi
oktatáshoz hangszeres és néptáncos képzés is csatlakozik - választható formában.
Az alapfokú művészetoktatás kereteiben zongorát, hegedűt, gordonkát, fuvolát, klarinétot, oboát,
rézfúvós és ütőhangszereket, gitárt és népzenét, valamint magánéneket tanulhatnak a
növendékek. A szakgimnázium zeneművészeti tagozatán zongora, orgona, csembaló, hegedű,
mélyhegedű, gordonka, fuvola, klarinét, oboa, fagott, vadászkürt, harsona, magánének és szolfézszeneelmélet tanszak működik. Párhuzamos képzéssel, tehát a szakmai tárgyakat a közismereti
tárgyakkal egyidejűleg tanulják a diákok.
Kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola
Az M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola 2019-ben ünnepli alapításának 125-ik évfordulóját.
Az ünnepi rendezvények sorát nagyszabású filmzenei koncerttel nyitották meg, melyen volt és
jelenlegi

növendékek

és

tanáraik

részvételével

népszerű

zeneművek

szólaltak

meg.

Vendégművészként egy-egy X-Faktor és Virtuózok-győztes egykori zeneiskolás működött közre
(Kocsis Tibor és Beke Márk). A komoly- és a könnyűzene találkozása e koncerten is
egyértelműen jelzi, hogy a különböző súlycsoportba tartozó zene műfajok ma már nem kizárják,
hanem együtt élnek és hatnak is egymásra.
A könnyűzene iránti érdeklődés régóta nyomon követhető a zeneiskolás növendékek körében.
Egyes szakokon gyorsan kiderül, hogy a beiratkozó növendékek nagyobb számban inkább a
könnyűzene felé vonzódnak. Ilyen a gitár, az ütő, az ének, a szaxofon-tanszak, de egy-egy
zongoristánál, vagy trombitásnál is hamar meglátszik a könnyebb stílusok iránti vonzalom. Nem
véletlen, hogy az iskola jövőtervei között kiemelt helyen szerepel a könnyűzenei képzés
bevezetése.
Leskowsky Hangszergyűjtemény
A zenei nevelés formális intézményei mellett napjainkra egyre nagyobb szerepet kapnak az
élményközpontú, nem formális nevelési módszerekkel dolgozó szolgáltatások. E helyeken nem is
annyira a nevelés, mint inkább a zenei érzékenyítés kerül a középpontba. Ilyen elvekkel szervezi
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látogatói programjait a Leskowsky Hangszergyűjtemény is, mely az ország egyetlen látogatható
hangszergyűjteménye. A több mint kétezer darabot számláló kollekció a klasszikus, népi- és
kísérleti hangszereket mutatja be a középkortól napjainkig. Öt kontinens húros, fúvós és
ütőhangszerei szólalnak meg a látogató kezében, aki zenei előképzettség nélkül is átélheti a
hangok születését, a zene örömét. A gyűjtemény erőssége abban rejlik, hogy nagyon változatos,
mind hangszer-osztályozási szempontból, mind pedig földrajzi elterjedés szerint. Emellett egy
rendkívüli sajátossága a hangszergyűjteménynek az, hogy az itt kiállított hangszerek nagy része
működőképes, megszólaltatható darab, melyeket a látogatók is kipróbálhatnak. A gyűjteményben
nagyon fontos szerepe van annak, hogy az ide betérők kézzelfogható módon megismerjék a
hangszerek csodás világát és a hangszereken keresztül rácsodálkozzanak az emberi kultúra
sokszínűségére. Leskowsky Albert is ebben a szellemiségben alapította múzeumát.
2.6. ZENEI TEHETSÉGGONDOZÁS KECSKEMÉTEN
Öröm a zene
A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. az Öröm a Zene Nonprofit Kft-vel
együttműködésben, a Hangszeresek Országos Szövetsége és a Cseh Tamás/Halmos Béla
program támogatásával évről évre megrendezi az Öröm a Zene Tehetségkutató és Gondozó
Sorozat Bács-Kiskun megyei fordulóját amatőr zenekarok részére. A nyitott és ingyenes program
2019-ben már tizenegyedik alkalommal kínál lehetőséget a fiataloknak a szakértő zsűri előtt való
megmérettetésre, illetve közönséghez jutásra.
Kecskemét FRINGE - Művészeti fesztivál alkotó fiataloknak
A fesztivál 2007 óta kínál több napon keresztül, több helyszínen szerkesztett műsorok keretében
bemutatkozási lehetőséget 14 és 30 év közötti fiatalok számára minden művészeti ágban.
A fesztiválra jelentkező fiatalok az egyéb művészeti műfajok mellett előadhatják táncos, zenés
produkcióikat és slam poetry versenyen is összemérhetik tudásukat. A fesztiválnak kiemelkedő
szerepe van nem csak a tehetséggondozásban, de abban is, hogy a fiatalok ne csak kultúra
fogyasztóként, hanem kulturális értékek létrehozóiként is megmutathassák magukat.
2.7. ZENEI MŰHELYEK KECSKEMÉTEN
Kecskeméti Cantus Nobilis Kórus
A kórus Kecskeméti Pedagógus Énekkar néven 1961-ben alakult. Tagjai kezdetben túlnyomó
többségben óvónők, tanítók és tanárok voltak. Ma már sokkal színesebb az összetétel, a
pedagógusok mellett jogászok, egészségügyi dolgozók, magánvállalkozók és diákok is vannak a

15

tagok között, akik valamennyien a nemes zene iránt elkötelezett emberek. Az együttes 2007-ben
vette fel a Kecskeméti Cantus Nobilis Kórus nevet, amellyel azok felé az énekelni vágyók felé
szeretne nyitni, akiket a korábbi elnevezés determináló szerepe tartott távol az énekkarhoz való
csatlakozástól.
Aurin Leánykar
Az Aurin Leánykar 1998-ban alakult a Kodály Iskola MIRACULUM Gyermekkórusának 15 év
feletti lányaiból. A kórus alapítója és vezetője: Durányik László. Az énekkar célja: fontos szerepet
betölteni a város kulturális életében, szervesen bekapcsolódni a magyar zenei életbe, részt venni,
és eredményesen szerepelni hazai és külföldi hangversenyeken, fesztiválokon és kórusversenyeken, színvonalas hangfelvételek készítése, Kodály Zoltán szülővárosának, Kecskemét
nevének méltó képviselése az egész világon. Talán legfontosabb feladata pedig az, hogy a
kóruséneklés iránt elkötelezett fiatalokat neveljen, évről-évre gyarapítva azok számát, akik magas
szinten interpretálói és befogadói a klasszikus és a modern kórusirodalomnak.
Kecskeméti Szimfonikus Zenekar
A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar 1966-ban alakult kecskeméti zenetanárokból, zenét tanuló
fiatalokból. A szimfonikus zenekar a város anyagi támogatásával 2013 óta a Hírös Agóra
Kulturális és Ifjúsági Központ égisze alatt működik, itt tartja próbáit és bemutatóit. Bács-Kiskun
megye egyetlen szimfonikus együtteseként igen fontos szerepet tölt be – elsősorban Kecskemét
kulturális életében és a Kodályi zenei hagyományok ápolásában.
Kecskeméti Városi Fúvószenekar
A Lánchíd utcai általános iskolában 1980-tól működött a Kuna Lajos vezette úttörőzenekar. A
zeneiskolában tanító fúvóskollégák és növendékeik 1986-ban hozták létre a Kecskeméti Ifjúsági
Fúvószenekart. Ennek az együttesnek a jogutódja a Kecskeméti Városi Fúvószenekar.
Repertoárjuk széles: A történelmi indulóktól, a klasszikus-zenei átiratokon keresztül, a népszerű
pop és jazz melódiákig mindent megszólaltatnak. Évi egy nagy koncertet –tartanak a Tavaszi
Fesztivál idején és számtalan társadalmi rendezvényen közreműködnek, adnak térzenét.
Rendszeres évadzáró programjukat a „Múzeumok éjszakája” rendezvény keretében tartják meg. A
fúvószenekarok országos minősítésein Kiemelt Arany Diplomát és Nemzetközi Fesztiválfúvószenekari címet értek el. Külföldi szerepléseik alkalmával rendszeresen játszanak Kodály
Zoltán és kortárs magyar műveket. Zenéjükkel bejárták Európát. Jelenleg nincs állandó
támogatásuk, sem próbatermük.
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Dokk Együttes és a köré csoportosuló zenei formációk (Zenekarvezető: Kiss Imre)
Az együttes 1972-ben alakult. 1984-ben új tagokkal kiegészülve már nem csak a pop-rock műfajjal
foglalkoztak, de elkezdték beépíteni a zenéikbe a jazz és folk muzsika elemeit is. A megújulást
követően tovább bővítették a létszámot – főleg fiatal tehetségekkel. Jelenleg úgynevezett stúdió
rendszerben működnek, ami azt jelenti, hogy egyre több kezdő tehetséget tudtak foglalkoztatni,
és ezzel párhuzamosan útjukat egyengetni. Így alakult ki a változó létszámú, 25- 35 főből álló
zenei alkotóműhely, melyben a dzsessztől a popzenén keresztül a folk illetve világzenéig többféle
műfaj található. A különböző formációk teljesen önálló életet élnek, ugyanakkor nyitottak is, mert
van átjárás közöttük. Külön érdekességnek számít, hogy 18 és 50 év között szinte minden
korosztály megtalálható, és nagyon jó hatással vannak egymásra a lelkes, tehetséges , képzett
fiatalok és a nagy szakmai rutinnal rendelkező idősebb zenészek.
Evergreen projekt
Az Evergreen projekt 2018-ban jött létre Keményfi Szabolcs vezetésével. The Evergreen Hungary
kezdeményezésük célja, hogy csapatba hívják azokat a zenészeket, akik fiatalok társaságában
szeretnének a fiatalokért dolgozni Kecskeméten. A The Evergreen Collective projektükkel lehetőséget
kívánnak adni a kecskeméti zenészeknek arra, hogy hivatalosan adjanak ki zenét digitális
platformokon (Soundcloud, Youtube, később Spotify, iTunes). A The Evergreen Podcast pedig egy
beszélgető/interjúkészítő műsoruk a helyi zenészeknek a helyi zenei/éjszakai életről, szórakozási
lehetőségekről, esetleg fesztiválokról.
Kék Stúdió
A Hírös Agóra Nonprofit Kft. által működtetett Kék Elefánt Közösségi Tér 2015 júliusától
biztosít ingyenes lehetőséget a helyi fiatalok számára zenei felvételek elkészítéséhez
professzionális stúdiótechnikai körülmények között. Az elsősorban hátrányos helyzetű fiataloknak
szervezett szolgáltatás célja, hogy kitörési lehetőséget, rendszeres hasznos szabadidőtöltést, zenei
közösséget és segítő kapcsolatokat biztosítson olyan tehetséges, zeneszerető fiatalok számára,
akik más körülmények között elkallódnának.
Hírös Slam Poetry
A 2014 óta működő kezdeményezés megvalósítói helyi fiatalok nemformális csoportja, akiknek
célja a kecskeméti slam poetry szubkultúra felpezsdítése, irodalmi és közösségi programok
szervezése, ezáltal pedig a spontán intellektuális örömszerzés mind önmaguk, mind pedig a
közönség számára. A kezdeményezés életre hívásában fontos szerepet játszott a Hírös Agóra
Ifjúsági Otthon, amely rendszeresen – bár nem kizárólagosan –helyszínt is ad a csoport akcióinak.
A szervezők rendszeresen lehetőséget biztosítanak azoknak a helyi és környékbeli fiataloknak a
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nyilvános bemutatkozásra és műveik előadására, akik ennek a különleges önálló előadói műfajnak
a képviselői. Nyilvános slam poetry versenyeket is szerveznek, amelyek alkalmat kínálnak arra,
hogy a fiatalok kifejtsék gondolataikat, véleményeiket egy-egy aktuális, társadalmi szempontból is
érzékeny témával kapcsolatban.
2.8. ZENÉS NAGYRENDEZVÉNYEK ÉS ZENEI HELYSZÍNEK
Hírös7 Fesztivál
Kecskemét legnagyobb múlttal rendelkező (1934 óta létezik), egyben legrangosabb fesztiválját
minden év augusztus második felében rendezik meg a város főterén. 2016-tól a közkedvelt,
hagyományos programok mellett számos új elemmel és új arculattal is bővült a rendezvény,
melynek célja, hogy valódi turisztikai vonzerőt jelentsen Kecskemét számára. A Ladányi Kovács
Zoltán által vezetett Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. szervezésében
megvalósuló fesztivál tervei között szerepel egy nemzetközi hírű fesztiválváros imázsának
kialakítása, amely egyedi zenei, színházi, irodalmi élményeket kínál közönségének. Könnyűzenei
koncertjeit tekintve a Hírös7 az utóbbi idők egyetlen helyi rendezvénye, amely nemzetközi
sztárokat hozott Kecskemétre.
Kecskeméti Tavaszi Fesztivál
A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ szervezésében 2019-ben 34. alkalommal került
megrendezésre a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál. A rendezvény zenei kínálata minden évben erős,
legutóbb a King’s Singers Együttes nyitotta meg a programsorozatot. A Fesztivál keretében zajlik
a Kecskemét FRINGE - Művészeti fesztivál alkotó fiataloknak rendezvény is.
Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál
A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 2016 óta szervezi Kecskemét nyárindító
fesztiválját. Az egyhetes rendezvény minőségi zenei kínálata elsősorban a kulturált italfogyasztást
szolgálja ki, de emellett igyekszik önálló arculatot és tematikát is kialakítani. Ennek érdekében –
ha a helyi körülmények engedik – külön ifjúsági színpadot is működtet.
CSIPERÓ Fesztivál – Európa Jövője Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Találkozó
Főtéri nagyszínpad és meghitt zenei helyszínek a Romkertben, a belváros szívében. Többezres
nemzetközi közönség, zenei workshopok és számtalan szabadidős tevékenység várja a
résztvevőket Kecskeméten a kétévente megrendezésre kerülő Csiperó Fesztiválon. A nemzetközi
gyermek- és ifjúsági találkozóra főként Európa, de a világ más országaiból is hívnak csoportokat,
akik kecskeméti családoknál laknak a fesztivál ideje alatt. A következő évben a kecskeméti fiatalok
utaznak vissza azokhoz, akiket vendégül láttak. Az ideérkező gyermek és ifjúsági csoportoktól a
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szervező Európa Jövője Egyesület azt kéri, hogy hozzanak magukkal rájuk jellemző műsort, amit
nyelvi akadályok nélkül tudnak bemutatni Kecskemét Főterén, szabadtéri színpadon. Ezek
többnyire zenés illetve táncos produkciók, melyek miatt a Csiperó Fesztivál hangsúlyosan van
jelen Kecskemét zenei életében.
Helyi Termék Ünnep – Hungarikum Fesztivál
A Hamzáné Lakó Judit vezetésével működő Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2019ben tizedik alkalommal rendezte meg a Helyi Termék Ünnep – Hungarikum Fesztivált. A város
szívében megvalósuló rendezvényeken nagy szerepet kapnak a hagyományőrző csoportok
népzenei bemutatói, de a Kecskeméti Zenészegylet közreműködésével a helyi és kistérségi
könnyűzenei együttesek is fellépési lehetőséghez jutnak.
Kecskeméti Vasútpark
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012-ben, a „Rákóczi út–Vasútkert
revitalizációja” projekt keretében alakított ki egy koncertezésre és rendezvények szervezésére
alkalmas helyszínt a Katona József parkban. A kulturált körülmények között, megfelelő
infrastruktúrával ellátott területen az elmúlt években számos sikeres rendezvény került
lebonyolításra: Tanévzáró Fesztivál, Kecskeméti Kézműves Sörfesztivál, Kecskemét Szépe

szépségkirálynő választás, Dinnye Fesztivál. A helyszínt főleg a nyári és őszi hónapokban
használják ki a koncert- és rendezvényszervezők. Az elmúlt években a Kecskeméti Zenészegylet
és a hozzá tartozó együttesek is tartottak itt nagysikerű koncerteket. A Dokk együttes jubileumi
koncertsorozata, a Milagro Tribute Band koncertjei, az Időgép zenekar fellépései, és az egyesület
tehetségkutató fesztiváljai is itt kaptak helyet.
Barátok Temploma melletti Romkert
A „Romkerti esték” keretében 2013 óta minden évben a Milagro Santana Tribute Band
koncertezik Kecskemét egyik legszebb koncerthelyszínén. Évről évre egyre többen látogatják az
ingyenes koncertet, melynek költségét a zenekar illetve a Kecskeméti Zenészegylet viseli. A
„Romkerti esték” keretében eddig a Milagro Santana Tribute Band volt az egyetlen zenekar,
amely játszott, a jövőben viszont azt tervezik, hogy a nyári hónapokban három koncertet
szerveznek azonos minőséggel, és igényességgel, teret adva a helyi művészeknek. Fellépők - a
vendég együttesekkel együtt - 25 fő. A résztvevők tervezett száma a három estén 2500 fő.
Műkertvárosi Vadaskert
Főleg családi rendezvényeknek ad otthont a Vadaskert parkjában szervezett programsorozat,
melyet az Alfa Rendezvényszervezés valósít meg. A Tavaszváró Családi Napon, a

Kürtőskalács Fesztiválon, a Vadaskerti Gyermeknapon, a nyári Vízi programokon, a
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Márton napi Liba Fesztiválon elsősorban a gyermekeknek játszó zenei formációk léptek fel, de
voltak esti rock koncertek is (Milagro Santana Tribute Band, Olasz Meló).
Benkó Zoltán Szabadidőközpont
A mintegy 174 hektáron fekvő, a Hírös Sport Nonprofit Kft. által működtetett Benkó Zoltán
Szabadidőközpont közkedvelt, gondozott park minden korosztály számára. A „Széchenyiváros
Kertje, Kecskemét Ligete!” egy lakóövezet közepén helyezkedik el, könnyen megközelíthető autóval,
tömegközlekedéssel, kerékpárral vagy akár gyalog is. A vendégek többnyire kisgyermekes családok
és hobbisportolók, akik szabadidejüket aktívan és hasznosan szeretnék eltölteni a friss levegőn.
A zenés rendezvények, programok listája folyamatosan bővül, a terület is dinamikusan fejlődik,
így egyre alkalmasabbá válik szabadtéri koncertek megrendezésére. A Hírös Sport Nonprofit Kft.
által szervezett legnagyobb volumenű esemény a Kecskeméti Majális, melyen egész nap
koncertek és más zenei programok várják a kilátogatókat. 2019 júniusában új programsorozat
indult Nyáresti akusztikus koncertek elnevezéssel. Ezek a rendezvények a helyi, illetve
Kecskeméthez közeli fiatal tehetségeknek biztosít fellépési lehetőséget, hogy megmutathassák
magukat a nagyközönségnek.
A központ ad otthont minden év augusztusában a JAZZFŐVÁROS fesztivál elnevezésű
nagyszabású rendezvénynek is, illetve idén szeptemberben első alkalommal itt kerül
megrendezésre a már Szegeden nagy sikert aratott SzegedRocks után a KecskemétRocks.
Kecskeméti Piac (Piac Korzó)
Hiánypótló rendezvényként indult 2019 júniusában a Helló Kecskemét! programsorozat, amely
a belvárosi piac külső fedett csarnokában valósult meg. A kizárólag kecskeméti zenészeket,
együtteseket megmozgató program az élő zene jegyében jött létre. A szervezők egy kultikus helyet
akartak létrehozni a város szívében igazi kecskeméti ízű gasztronómiai és kulturális programot.
Kilele Music Cafe
A kisebb koncerteknek helyet adó pinceklub 1992 karácsonyán nyitott. Azóta azonos profillal és
vezetéssel folyamatosan üzemel. A szeptembertől májusig tartó időszakban szinte minden
pénteken és szombaton élőzenés koncertek várják a jellemzően fiatal közönséget. Studer Béla
bácsi, a helyi legendás dobos és énekes vezetésével 17 évig Jazz-klub volt csütörtökönként, 11 éve
pedig minden szerdán moldvai táncháznak adnak helyet. Sok ismert helyi zenekar indult ebből a
klubból: KIES, Run Over Dogs, Venus, Nova Prospect. Az elmúlt években a Dél-Amerikai és
Afrikai kontinens kivételével a világ minden részéről jártak előadók a Kilele színpadán. 2019
őszétől az akusztikus produkciók felé nyitnak, a színpad mérete ugyanis ilyen programok
megrendezéséhez ideális.
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2.9. A ZENEI TÁMOGATÁS HELYI RENDSZERE
Kecskemét Megyei Jogú Város jelentős pénzügyi forrásokkal támogatja a helyi zenei életet.
Közvetlen és közvetett formában is finanszírozza a zenei szolgáltatásokat, rendezvényeket:
- Intézményeken belül fenntartott zenei együttesek: Kecskeméti Szimfonikus Zenekar,
Kecskemét Táncegyüttes (továbbá a velük fellépő népzenei zenekarok, iskolai kórusok).
- Zenei illetve kulturális intézmények fenntartói támogatásából finanszírozott koncertek és zenei
tevékenységek: Hírös Agóra Nonprofit Kft. telephelyein, Leskowsky Hangszergyűjteményben, Katona
József Színházban (jellemzően közcélú feladatellátás keretében megvalósuló programok).
- Részben városi támogatású zenei rendezvények: Tavaszi Fesztivál komolyzenei koncertjei, Bohém
Fesztivál, Fringe Fesztivál, Kodály Fesztivál, JAZZFŐVÁROS fesztivál, Népzenei Találkozó, vagy
koncerteket is megvalósító fesztiválok: Helyi Termék Ünnep, Tanévzáró Fesztivál, Kézműves
Sörfesztivál, Barackpálinka és Borfesztivál, Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, CSIPERÓ Fesztivál,
Hírös7, KecskemétRocks, Kecskeméti Advent, városrészi rendezvények
A zenei együttesek, rendezvények és programok célzott támogatása mellett jelenleg egyetlen
önkormányzati forrás áll rendelkezésre a zenei együttesek vagy alkalmi formációk közvetlen
támogatására. A Városi Támogatási Program Ifjúsági előirányzata (melynek összege 2019.
évben 6 millió forint) nyújt lehetőséget a kecskeméti fiatalokból álló zenekarok, képzőművészeti,
táncművészeti, irodalmi, slam poetry, színházi, animációs, fotós és mozgásművészeti csoportok
alkotó tevékenységének, az ehhez szükséges eszközök beszerzésének, próbahelyek bérlésének,
kiadványok megjelentetésének és promóciós tevékenységének támogatására.
3. SWOT ANALÍZIS
A Kecskeméti Zenészegylet 2018 második félévétől online kérdőíves felméréssel és
fókuszcsoportos interjúkkal kereste meg a lakosságot, illetve a területen dolgozó szakembereket,
zenészeket. A következő elemzés az igényfelmérés és a fókuszcsoportos interjúk eredményei
alapján született:
Erősségek
- Hosszú múltra visszatekintő zenei rendezvények
- Jól működő tradíciók
- Színvonalas zenei oktatás
- Kiváló helyi szakemberek
- Erős szakmai kapcsolatok
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- Tehetségkutatókon elért jó helyezések
- Vannak bemutatkozási, fellépési lehetőségek
- A rendelkezésre álló technika minősége jellemzően jó
Gyengeségek
- információhiány egymás programjairól
- kevés a hangszeren játszó helyi fiatal
- megfelelő gyakorlási lehetőségek illetve feltételek hiánya (hangszer, alkalmas hangszeres
gyakorló terem)
- alig vannak élőzenés szórakozóhelyek
- régóta nincs ifjúsági zenei fesztivál
- korlátozó jogszabályi környezet
- kevés pályázati lehetőség
- bemutatkozási, fellépési lehetőségek költségigényesek
- jogdíjakra sincs pénz
Lehetőségek
- nagy a lakossági igény a hangszertanulásra
- kihasználásra váró partnervárosi kapcsolatok
- új pályázati források megjelenése (EU szinten is)
- érdekképviseleti munka összehangolása
- térfoglalás, új zenei helyszínek kialakítása (különösen szabadtéren)
- helyi településfejlesztési programokban való részvétel
- városi fesztiválokon, rendezvényeken összehangoltabb részvétel
- a közösségi média jobb kihasználása a rendezvényszervezésben és az egymással való
kapcsolattartásban
- szakmai kapcsolatok elmélyítés a helyi intézményekkel, médiával
- zeneiskolai fejlesztések
- zenei eszközpark fejlesztése
- más városok jógyakorlatainak alkalmazása
- a közös városi rendezvények segíthetik a szakmai kapcsolatok elmélyítését
- városmarketing szempontjából (is) kiemelkedő terület
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- jó nemzetközi kapcsolatok
- helyi zeneipari fejlesztések
Veszélyek
- infrastruktúra hiánya – elavult berendezések, nem megfelelő hangosítás, színpadvilágítás
- nincs próbaterem, csak magas bérleti díj mellett
- együttműködés hiánya
- programok ütközése
- közönség hiánya: csak szűk réteghez jut el a produkció
- pályázati lehetőségek elmulasztása
- a koncertek, fellépések gördülékeny létrejöttéhez szükséges alapvető anyagi-pénzügyi(esetleges terembérlet, hirdetések, reklámok), illetve logisztikai, management, háttérmunkák
hiánya
- döntéshozói motivációk hiánya
- kevés szabadidő miatt kevesebben zenélnek
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III. KONCEPCIÓALKOTÁS
1. VEZÉRELV: „A ZENE MINDENKIÉ!”
"Mindenkinek hozzáférhető a zene megismerésének útja: a zenei írás-olvasás. Ennek birtokában mindenki
részese lehet nagy zenei élményeknek."
(részlet Kodály Zoltán: Mire való a zenei önképzőkör tanulmányából, 1944)
2. ALAPELVEK, PRIORITÁSOK1
• Meg kell győződni arról, hogy a zenei fejlesztés lehetősége (hozzáférés és részvétel) nyitva
áll mindenki számára, függetlenül a fizikai vagy szellemi képességétől, nemétől, korától,
kulturális, földrajzi vagy anyagi körülményeitől.
• Garantálni kell a zeneoktatás megfelelő és fenntartható finanszírozását mind az iskolai,
mind pedig a nem formális képzési keretek között.
• Fent kell tartani a magas minőséget a zenei készségfejlesztésben és oktatásban.
• Ösztönözni kell a részvételt a nem formális keretek között megvalósuló magas színvonalú
zenei programokban.
• A folyamatos finanszírozás biztosítása és a kapacitásbővítési lehetőségek fejlesztése minden
zenei ágazat szakemberei számára.
3. STRATÉGIAI TERÜLETEK KIJELÖLÉSE
(PROBLÉMAFELVETÉS – MEGOLDÁSI JAVASLATOK)
Az élőzene – köztük a magyar könnyűzene, a komolyzene, a népzene és a jazz - hazai produkciói
városi megjelenésének támogatása érdekében tervezett tevékenységek:
3.1. Az önkormányzat és a zenei közösségek közötti kommunikáció fejlesztése

Problémafelvetés:
Esetleges és nem elégséges a kommunikáció a helyi döntéshozók és a zenei területen
tevékenykedő szakemberek és szervezetek között.

Megoldási javaslatok:
- Rendszeres egyeztetések bevezetése
A városi zenei koncepció elkészítésben résztvevő partnerszervezetek rendszeres időközönként
megbeszélést tartanak, a zenei koncepció megvalósulását elemzik, kijelölik a konkrét rövid
távú célokat és a hozzájuk rendelhető, a cél elérése érdekében mozgósítható személyi és anyagi
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forrásokat.
- Bevonás a döntés-előkészítő munkába
- A zenei területet érintő kérdésekben a helyi döntéshozók kikérik a zenei koncepció
megvalósításában együttműködő szakemberek és szervezetek véleményét.
3.2. Kecskeméti Zenei Kerekasztal létrehozása és működtetése

Problémafelvetés:
Nincs a helyi zenei szakemberek és szervezetek érdekeit egységesen képviselni tudó szervezet
Kecskeméten.

Megoldási javaslatok:
- Informális vagy formális érdekképviseleti szervezet létrehozása
A Kecskeméti Zenei Kerekasztal tagjai a város zenei életében közreműködő szakemberek és
szervezetek képviselői. A szervezet működhet önálló jogi személyként, de informális
csoportként is. Feladata a zenei koncepcióban foglalt elvek és feladatvállalások képviselete,
civil kontrollja a döntéshozatali vagy döntés-előkészítő fórumokon. A Kerekasztal rendszeres
meghívottja a helyi kulturális eseményekről, támogatásokról döntő fórumoknak, javaslattételi
joga van a zenei szolgáltatásokra elkülönített források felhasználására.
3.3. Helyi támogatási rendszer felülvizsgálata, megújítása

Problémafelvetés:
Bár civil szervezetek részére jelenleg is működik támogatási lehetőség, ennek újragondolása, és az
amatőr zenei együttesek nagyobb léptékű pályázati támogatása szükséges.

Megoldási javaslatok:
- Támogatási rendszer kidolgozása
Az elérni kívánt cél a könnyűzenei együttesek fellépési és próbatermi lehetőségeinek,
stúdiófelvételek, zenei kiadványok készítésének támogatása.
A könnyűzene fejlődésének támogatása érdekében a városi zenei koncepció pályázati keretek
között az alábbi területeken nyújtana támogatást a fiatal, amatőr előadóknak:
- próbaterem-bérlés költségei;
- koncertszervezés és lebonyolítás költségei;
- koncerttechnika bérlésének költségei;
- hang- és videofelvételek készítésének költségei;
- fellépések útiköltségei.
A koncertszervezéssel foglalkozóknak szintén támogatást biztosít az alábbi területeken:
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- koncertszervezés és lebonyolítás részköltségei;
- koncerttechnika bérlésének részköltségei.
A forrásra évente nem csak egy alkalommal lehetne benyújtani pályázatot, s ezek elbírálása a
Kecskeméti Zenei Kerekasztal javaslattétele alapján történne. A pályázati céloknál konkrét
indikátorszámokat szükséges meghatározni.
3.4. Pályázati források felkutatása, közös pályázatok benyújtása

Problémafelvetés:
Kevés olyan pályázata van a városnak, mely a helyi zenei fejlesztések területén széleskörű
együttműködéssel valósul meg.

Megoldási javaslatok:
A létrehozott Kecskeméti Zenei Kerekasztal koordinációjával olyan hazai és nemzetközi zenei
projektek valósulhassanak meg, melyek forrásokat biztosítanak:
- a városi infrastruktúra javítására,
- zenei formációk működésére,
- zenei programok megvalósítására.
3.5. Zenei oktatás fejlesztése, helyi hangszertanulás választékának bővítése

Problémafelvetés:
Jelenlegi lehetőségek az alapfokú művészetoktatásban.
A közoktatáson belül működő intézmények – Kodály Iskola, valamint az M. Bodon Pál AMI –
klasszikus zene oktatására hivatott intézmények, melyek erre feljogosító akkreditációval
rendelkeznek. A könnyű műfajokat tanulni kívánó fiatalok számára a Líra Zeneiskola biztosít
oktatást. Kecskeméten jelenleg 5 kecskeméti iskolában vannak jelen (szintetizátor – keyboard).
Az alapfokú művészeti oktatás tantervi programjában (zeneművészeti ág – klasszikus zene) a
könnyűzene általában magasabb osztályokban (9-10.) jelenik meg, érintőlegesen. „Kitekintés a jazz
és az értékes könnyűzene irányába”, fogalmaz a tanterv, de ezen felül általában semmilyen
követelményt nem állapít meg. Ez alól kivétel az ütő tanszak, ahol természetes módon jelennek
meg jazz- és könnyűzenei elemek.
Azonban más tanszakokra jelentkezőknél is sokszor a könnyűzene iránti vonzódás a fő
motiváció, főként a szaxofon, rézfúvós, gitár, zongora, ének tanszakokon figyelhető meg. Kiváló
példa erre Kocsis Tibor, a 2011-es X-Faktor győztese, aki korábban 3 éven át volt az M. Bodon
Pál AMI magánének-szakos növendéke. De számos más példát is sorolhatnánk, akik a
könnyűzene valamely ágában váltak sikeres előadóvá.
26

Az M. Bodon Pál AMI az utóbbi években egyre többször szerepeltet műsorán könnyűzenei
darabokat. Az iskola szaxofon-együttesének repertoárja jazz és filmzenei számokból áll. Az iskola
fennállásának 125. évfordulója alkalmából 2019 februárjában három teltházas filmzene-koncertet
adott a Hírös Agóra színháztermében. A beharangozó „Trónok Harca flashmob” felvétele több
mint egymillió megtekintést ért el a közösségi médiában. Jól érzékelhető tehát a könnyebb
műfajok iránti igény, mind a gyermekek, mind a szülők részéről.

Megoldási javaslatok:
- Zeneiskolai tervek – új épület, akkreditáció (jövőbeni képzés felsőfokon, 120 órás továbbképzés)
Az M. Bodon Pál AMI 1994 óta működik jelenlegi épületében, az egykori munkásőrlaktanyában. A növendéklétszám időközben elérte a 800-at. Az épület nem alkalmas a további
fejlesztésekre, fejlődésre. A koncertterem 140 fő közönséget képes befogadni. Kis színpadán
csak szóló. ill. kamaraprodukció fér el. Mindezek arra ösztönözték az iskola vezetését, hogy
megkeresse a továbblépés lehetőségét.
Előkészítés alatt áll a „Művészeti iskola a város szívében” terv, amely a városközpontban
elhelyezkedő patinás épületben, a „sárga iskolában” képzeli el az intézmény jövőjét. A Budai
utcai épület 2012 óta már nem iskolaként működik, jelenleg ingyenes használatban irattárként
funkcionál (félig üres).

A terv állami támogatással valósulhat meg. Az épület teljes felújításra szorul, valamint az
udvaron lehetőség van egy új előadóterem kialakítására. A mostani épülethez képest
megközelítőleg kétszer nagyobb hasznos felületet biztosít. Kiváló parkolási lehetőségekkel,
tömegközlekedési megközelítéssel. Forgalmas helyen, a piac szomszédságában fekszik.
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Az épület alaprajza, tervezett beosztása

A „Művészeti iskola a város szívében” projekt megvalósulásával az M. Bodon Pál AMI kibővítheti
a működését. Nem csak zenei, hanem társművészeti új tanszakok indításával a régió
meghatározó művészetoktatási intézményévé válhat.
Tervezett új szakok: táncművészet (néptánc, balett, stb.), valamint jazz-könnyűzene.
Az oktatást megfelelő szakképesítésű tanárokkal lehet megkezdeni új státuszok létesítésével,
valamint átképzéssel, a meglévő tanárok részvételével.
A tervek szerint az intézmény végleges otthont kínál a város zenei műhelyei számára, azokkal
szorosan együttműködve (városi fúvószenekar, vonós kamarazenekarok, könnyűzenei
műhelyek).
Az új létesítményben az oktatás mindennapi biztosításán túl fellépési lehetőség (250-300 fős
előadóterem), megfelelő színpadtechnika, stúdió áll majd rendelkezésre. (A színpad
táncelőadások számára alkalmas méretű.)
Alkalmas lesz rendszeres koncertek, zenei klubok, táncházak számára. Lehetőséget biztosít
regionális, országos, valamint nemzetközi események (fesztiválok, versenyek, találkozók)
megtartására.
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Könnyűzenei oktató-képző stúdió létrehozása.
A képzés, oktatás helyszíne: Erre a célra speciálisan kialakított intézmény. Lehet
önkormányzati, magán vagy intézmény által fenntartott épület. Esetleg egy jelenleg
használaton kívül ingatlan, amelyet Kecskemét város tartós használatba tud adni.
Képzési idő: tanévhez kötődően
Célcsoportjai: 10-14 éves, 15-18 éves, 19-24 éves, 25+ felnőtt korosztályok
Lehetséges műfajok:
- Ének-hangképzés, színpadi énekes képzés, együttesek énekes képzése
- Dalszövegírói, könnyűzenei szerzői
- Stúdió, hangtechnikus
- Elektromos gitár (szóló, ritmus)
- Klasszikus alapú gitár képzés (country, folk)
- Basszusgitár, bőgő képzés (jazz)
- Billentyű, szintetizátor
- Dob, percussion
- Fúvós (fa, réz)

A stúdió anyagi működési alapjai
Havi vagy éves képzési díj, képzési hozzájárulás, üzleti alapú működés (támogatói kör,
szponzorok, pályázatok)

A stúdió működésének rövid távú hatásai
- Megoldaná a könnyűzenei képzést régiónkban
- Helyben és a régióban megoldaná a könnyűzenészek utánpótlását
- Záró koncertekkel, bemutatókkal, fesztiválokkal, fellépő tehetségekkel látná el a vidék
kulturális felvevő piacát
- Országos, regionális médiák felé tudna menedzselni tehetségeket
- Megoldódna a tehetséggondozás, az értékek továbbvitele, a zenei hagyományok ápolása
- A kallódó fiataloknak, gyermekeknek hasznos időtöltést, szabadidős programot jelentene.
Állandó lehetőséget adna a zenei fejlődésre. Az eddigi tapasztalatok azt mutatták, hogy sok
olyan fiatal életét segítette a zene, akik az utcán töltötték volna ennek hiányában az időt.
- Segítséget adna a tapasztalt muzsikusokon, énekeseken keresztül a zenei pálya útvesztőiben
való eligazodásra, a kezdeti nehézségek leküzdésére.
- Nyári táborokat, fesztiválokat jelenhetne egy adott bázisra építve
- Segíthetne a kulturálisan hátrányban szenvedő rétegek támogatására, pályázatok útján
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- Létrejönne egy olyan képző, oktató menedzsment, amely adekvát támogatója lehetne a ma
igencsak elhanyagolt könnyűzenei életnek.
A könnyűzenei stúdió működésének hosszú távú hatásai
- Zenei iskola jönne létre, amely hosszútávon közösséget, alkotóerőt jelent.
- A könnyűzenei civil szervezeteket erősítené, érdekképviseletet és összetartozást jelentene a
könnyűzenei szakmának.
- Modellértékű kezdeményezést jelentene az ország más pontjain is elinduló hasonló
projektek számára.
- Megoldaná hosszú távon is a könnyűzenében alkotók utánpótlását, a könnyűzenei
tehetségek gondozását és emelné a szakma presztízsét.
- Zenei karriereket indítana el.
- Hosszútávon rendszert adna a könnyűzenei alkotók országos képzési rendszerének
kialakításához.
3.6. Hangszerbemutató és hangszerválasztó rendezvények szervezése

Problémafelvetés:
Magyarországon – így Kecskeméten is – az Európai Uniós átlagnál lényegesen alacsonyabb a
zenei képesítéssel, hangszeres tudással bíró lakosok száma.

Megoldási javaslatok:
- Hangfoglaló és hangszerbemutató rendezvények szervezése, befogadása
Minden gyerek kapjon lehetőséget megismerkedni a hangszerekkel. Az országos hangfoglaló
programban hangszerbemutatókat szerveznek országszerte, ahol a gyerekek szakemberek
közreműködésével kipróbálhatják a különböző hangszereket. A Nagy Sportágválasztó
programhoz hasonlóan helyi Nagy Hangszerválasztó eseményeket is célszerű megszervezni,
támogatni.
3.7. Élőzenés helyszínek fejlesztése – kiemelten a közterek használata

Problémafelvetés:
Kecskeméten nagyon kevés azoknak a programhelyszíneknek a száma, ahol élőzenés koncertek,
fellépések valósulhatnak meg. Az utcazene sem megtűrt, pedig a város központi térszerkezete erre
kifejezetten alkalmas lenne.

Megoldási javaslatok:
- Tudomány és Művészetek Háza (Kecskemét, Rákóczi u 2.) Itt sikeresen működött koncert
helyszín, az átalakítás után újra igénybe lehetne venni.
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- Tér a térben (Kecskemét, Szabadság tér) Kitűnő koncert helyszín kisebb fellépésekhez
- A volt Kamaraszínház épülete (Kecskemét, Erkel u.) Színpaddal, nézőtérrel kész fellépő hely
- Romkerti koncertek (Kecskemét Kossuth tér - Barátok temploma melletti romkert) Már
bejáratott koncerthelyszín: minden nyáron könnyűzenei koncertek helyszíne
- Hírös Város Turisztikai Központ (Kecskemét, Rákóczi u. 15.)
- Benkó Zoltán Szabadidő Központ (Kecskemét, Nyíri út)
- Hírös Agóra Ifjúsági Otthon belső udvar (Kecskemét, Kossuth tér 4.)
- Vasútpark, Katona József park (Kodály Zoltán tér)
- Zenészklub létrehozása és működtetése állandó élőzenével
- Új ifjúsági szórakozóhelyek létesítése, támogatása

Jó példa: az Ápoló projekt. Kecskemét legújabb szórakozóhelye az Ápoló az egyetem közelében kerül
kialakítása. Az elképzelés egy olyan élőzenés szórakozóhely nyitása, amely a stílusával és a professzionális
vendéglátásával lehetőséget kínál egyetemistáknak, valamint életkortól függetlenül zeneszerető embereknek,
felejthetetlen koncertélmények átélésére. A cél fellendíteni Kecskemét éjszakai életét olyan programokkal,
fellépőkkel, akik megmozgatják a város, valamint a környék lakóit is, hiszen hosszú ideje nem volt lehetőség a
városban klubkoncert adására.
Az épület elrendezése és elhelyezkedése kifejezetten kedvező egy szórakozóhely működtetésére, mivel a laktanya
területének sarkán helyezkedik el (az egyetemhez, az uszodához, a Szabadidőparkhoz és a Széktói
Stadionhoz is közel), és azon kevés épületek közé sorolható, melyek hamarosan külön helyrajzi számot
kapnak. Ezek mellett óriási előnye, hogy a legközelebbi lakóépület távolsága miatt nem vonatkozik rá a
csendrendelet, valamint mérete és jelenlegi belső kialakítása is kedvező az elképzelésekhez.
Az Ápoló küldetése egyértelműen definiálható: Kecskemét éjszakai életének fellendítése, elsősorban fiatal
egyetemi diákokra pozícionálva. Azon piaci rés felismerésén indult el az ötlet, hogy jelenleg nincs a városban
hasonló méretű létesítmény, amely élőzenei produkcióra alkalmas szórakozóhely lenne. Több száz embert
megmozgató zenekarok fellépésére csak a Főtéren rendezett fesztiválokon van lehetőség. Igény viszont láthatóan
van a koncertekre, hiszen 2018-ben a Csiperó, a Hírös Hét és a Bor- és Pálinkafesztivál egy-egy kiemelt
fellépője is több ezer embert csalogatott ki. Csak egy klubhelyiség üzemeltetésével lehetséges a népszerűbb magyar
zenekarok rendszeres meghívása városunkba, hiszen a fesztiválon való fellépési lehetőségek száma erősen
korlátozott egy év során. Az említett klub alapfeltétele egy zenész szükségleteinek, valamint a minőségi
vendéglátást kereső vendégek magas színvonalú kiszolgálásának. Ezeket biztosítva indul a profitorientált
vállalkozás.
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3.8. Tehetségkutatók szervezése, tehetségek napja beillesztése helyi fesztiválok
programjába

Problémafelvetés:
Pályázatfüggő és esetleges a helyi tehetségkutató programok megvalósulása, kicsi a közönségük és
nem teremtenek valódi áttörési lehetőséget a fellépő fiatalok számára.

Megoldási javaslatok:
- Rendszeres, tervezhető, nagy nyilvánosság előtt zajló helyi tehetségkutató megszervezése.
- Nagyobb

helyi

zenés

rendezvényeken,

fesztiválokon

előzenekarként,

vagy

önálló

koncertblokként lehetőség biztosítása a helyi fiatal amatőr zenekarok számára a
bemutatkozásra.
3.9. Zenei workshopok, ismeretterjesztő programok létrehozása, támogatása

Problémafelvetés:
A formális oktatás mellett hiányzik az élményközpontúbb, nem formális keretekben megvalósuló
tudás- és ismeretátadás.

Megoldási javaslatok:
- „A múlt hangjai” címmel fotókiállítás a régi zenészek és zenekarok életéből, amely az egyéni és
közös karriereket is bemutatja.
- Nyilvános zenei mesterkurzusok hirdetése
3.10. A városi rendezvényeken színvonalas zenei műsorok megjelenése

Problémafelvetés:
A városi programokon sok a zeneileg alacsony minőségű zenei produkció.

Megoldási javaslatok:
A városi rendezvények (megemlékezések, műsoros programok) tervezésekor kerüljenek
prioritásba a helyi élőzenés előadók és formációk műsorai. A szórakoztató zenei programok
összeállításakor kerülni kell a csupán tömegigényt kielégítő zenei produkciók megjelenését a város
főterén.
3.11. Helyi zenei adatbázis aktualizálása, nyilvánosságának biztosítása

Problémafelvetés:
Hiányosak az információk a városban működő zenei csoportokról, ének- és zenekarokról.

Megoldási javaslatok:
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-

A Kecskeméti Zenei Kerekasztal koordinálásával és kezelésében készüljön egy széles körben
hozzáférhető internetes (folyamatosan frissíthető) zenei adatbázis

3.12. Helyi programnaptár egyeztetése

Problémafelvetés:
Hiányosak az információk a városban működő zenei csoportok, ének- és zenekarok előadásairól,
fellépési terveiről.

Megoldási javaslatok:
-

A Kecskeméti Zenei Kerekasztal koordinálásával és kezelésében készüljön egy széles körben
hozzáférhető zenei programnaptár.

4. CSELEKVÉSI TERVEK – FORRÁSBEVONÁS
A koncepció csak egy stratégiai keret, melyet konkrét tevékenységek során valósítunk meg. Ennek
érdekében az elfogadott koncepció alapján cselekvési terveket kell meghatározni, melyeket a
kijelölt stratégiai/beavatkozási területek prioritásai mentén 3 évente érdemes elkészíteni. Ezekben
a cselekvési tervekben a konkrét feladatok mellé már forrást, határidőt és a megvalósításért felelős
személyt/szervezetet is szükséges meghatározni.

Helyi forrás: Városi Támogatási Program
A zenei rendezvények és programok célzott támogatása mellett jelenleg egyetlen forrás áll a zenei
együttesek vagy alkalmi formációk közvetlen támogatására. A Városi Támogatási Program
Ifjúsági előirányzata (melynek összege 2019. évben 6 millió forint)
A városi támogatási keretrendszer hazai viszonylatban példaértékű, ugyanakkor a pályázatokkal
kapcsolatos

döntések

előkészítésébe,

véleményezésébe

célszerű

bevonni

a

zenészek

érdekképviseleti szervezeteinek és az őket támogató szervezeteknek a képviselőit. Az erre
vonatkozó garanciaelemeket javasolt megjeleníteni a pályázatkezelési protokollban is.

Helyi forrás: Célelőirányzat Városi Zenei Cselekvési Terv megvalósítására
Az ifjúsági cselekvési tervhez hasonlóan a város kiemelt stratégiai területként tekintsen a helyi
zenei közösségek és szolgáltatások fejlesztésére. A jelen zenei koncepció alapján a Zenei
Cselekvési Tervekben célul kitűzött fejlesztésekhez a 2020-2028-ig tervezett időszakra évente
legalább 8 millió forint kiszámítható forrást biztosítson. A forrás elosztására vonatkozóan az
érintett zenei érdekképviseleti szervezetek (például a létrejövő Kecskeméti Zenei Kerekasztal)
véleményét minden esetben ki kell kérni, képviselőiket az ezekre vonatkozó döntésekbe be kell
vonni.
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MELLÉKLETEK
IGÉNYFELMÉRÉS ÉS FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚK EREDMÉNYEI

1. számú melléklet
Lakossági igényfelmérés
Online kérdőíves lekérdezés

módszerével

végzett

igényfelmérés

a

Kecskeméten

és

vonzáskörzetében élő lakosság körében a gyerekek hangszeres tanításáról. A kérdőívet közel 400
válaszadó töltötte ki, az alábbiakban ennek eredményeit mutatjuk be.
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2. számú melléklet
Fókuszcsoportos interjú fiatal zenészek2 közreműködésével
Ha meg akarjuk érteni, hogy miért nincsen Kecskeméten minőségi éjszakai élet, akkor a választ a
társadalomban kell keresnünk. Kecskemét patinás névvel rendelkező szórakozóhelyei, kocsmái lásd a hírhedt Dallas, majd pedig a HELLO Bár - bezártak. Ezzel nincsen semmi probléma, az
élet körforgása, ám ide eredeztethetjük vissza Kecskemét éjszakai életének hanyatlását. Ezek a
helyek nem csak kocsmák, hanem közösségi terek voltak. Kecskeméti fiatalság csaknem egésze
ismerte ezeket a helyeket, és szerettet ide járni, mert ide gyűltek azok az emberek, akik jól akarták
érezni magukat, egyszóval közösséget alkottak. Amint ezek a lehetőségek megszűntek, a közösség
szétszéledt, különböző kocsmákba járnak, megalkuvásokat és kompromisszumokat kötve az árak
a hely színvonala, a kiszolgálás vagy épp a társaság miatt. Azóta a kocsmák, olykor a Club Central,
még ritkábban pedig a Három Gúnár Rendezvényház-és Bár próbálja betölteni ezt az űrt, és
adnak teret a „bulizásnak”.

Célunk, egy olyan szórakozó illetve tehetséggondozó hely létrehozása, mely több funkcióval
rendelkezik.
• fellépési lehetőség biztosít a kecskeméti feltörekvő, vagy már sikeresebb tehetségek,
formációk valamint országos hírrel rendelkező személyek illetve zenekarok számára
koncertek, bulik megvalósítására
• helyet biztosít próbaterem, és stúdió létesítésére, melyek segítenek a tehetségeknek
karrierjük elindításában.
• népi kultúra fellendítése érdekében táncház és „folk kocsma” helyszínévé válhat.
• ezen tevékenységeken kívül a hely - igény szerint - kávézóként üzemelne, ami a közösségi
élet összekovácsolását segíti elő.”

Megjelenés
• több szobával rendelkező ház, ahol a próbaterem és stúdió elfér
• méretes belső tér a rendezvények szervezéséhez
• bárpult, kávézónak megfelelő kialakítás (igény szerint)
• nagy terasz, mozgatható székekkel, asztalokkal, hangulatvilágítással, ahol időjárástól
függően szabad programokat (elő zenés előadások, táncházak stb.) lehet tartani.
Igény van Kecskeméten egy olyan szórakozóhelyre, amely értéket képvisel. Újra kell éleszteni a
szórakozás kultúráját!

2

Horváth Csanád, Ráczkövi Viktor Győző, Bacsa Norbert
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3. számú melléklet
Fókuszcsoportos beszélgetés a Kecskeméti Zenészegylet tagságával
Az utolsó januári vasárnap késő délutánján az Otthon Kávézóba várták a kecskeméti
könnyűzenei

életben

alkotó,

tevékenykedő

zenészeket,

muzsikusokat,

énekeseket,

koncertszervezőket, zenei managereket, stúdiósokat. A szép számmal megjelenő érdeklődőket
Frankó Zoltán a Beatang Rock együttes vezetője köszöntötte, aki elmondta, hogy
együttgondolkodásra, együttműködésre és a jövőbeli tervek egyeztetésére szólították meg a helyi
zenészeket. Kiemelte, hogy mint minden területen – a könnyűzene területén is – elengedhetetlen
a felelős, jól megtervezett építkezés, szakmai együttműködés. Bevezetője után átadta a szót
Szénási Pál Bertalannak, a Kecskeméti Zenészegylet elnökének (a fórum társszervezőjének), aki a
megjelenteket tájékoztatta egy készülő városi zenei koncepció formálódásáról. A pályázati célok
és elképzelések ismertetése után átadták a szót a megjelenteknek, akik nagyon aktív
közreműködéssel

adtak

hangot

véleményüknek,

ötleteiknek.

A

következő

felvetések

fogalmazódtak meg:
Ismert zenész szólalt fel és elmondta, hogy amióta a pályán van azóta nekik mindig is volt helyük
a Hírös Agórában. Ma a különböző formációk, baráti körök, a kecskeméti táncegyüttes és
mindenki más helyet kap ott. Elvárható lenne, hogy egy ilyen nagy múltú egyesület, mint a
Kecskeméti Zenészegylet, kapjon egy termet tagjai részére, hogy ott próbálhassanak. Itt lehetne
egy alapfelszerelés, amelyen mindenki, aki igényli, játszhatna. Minden nap megbeszélés és
beosztás szerint más próbálhatna, és a portás eszerint adná a kulcsot. Felhozta a nagyterem
kihasználatlanságát, melyet csak előadásokkor használnak. Felvetődött, hogy hangzavart
okozhatna, ha zenekarok próbálnának, de minden másik foglalkozás hangzavarral és „tömeggel
jár” délutánonként, ez nem lehetne ok, hogy elutasítsák ezt az igényt. Felvetődött az Ifjúsági
Otthon is erre a célra.
Hozzászólásként ezzel kapcsolatban elhangzott még, hogy többük kizárólag a saját lakásában
kialakított próbahelyen tud próbálni, vagy súlyos pénzekért bérelt termekben, intézményekben.
Kevés a lehetőség demo, promóciós stúdiófelvételek elkészítésére, anyagi és kapacitásbeli okok
miatt. Ezért nincs anyaguk, hogy megfelelően promotálják magukat.
Megfogalmazódott, hogy a Zenészegylet tagjai nehezményezik, hogy látókörön kívül vannak a
zenekaraikkal. Tehát sok pénzért ugyanolyan, vagy kevésbé jó zenekarokat hívnak meg a
kecskeméti rendezvényekre. A könnyűzenei fiatal tehetségeket csak mi karoljuk fel, nincs
lehetőségük a városban érvényesülni, nincs számukra képzés a városban, ezzel szemben más
városok már rájöttek ennek fontosságára. (Már gyermekkortól kell kezdeni az utánpótlást,
ahogyan Kodály is tudta jól és ezért hangsúlyozta a zenei oktatás-nevelés fontosságát.) A
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könnyűzenében is hasonlóan kell követni a példát. Ahogyan a magyar népzene és a komolyzene
fontos a magyar kulturális életben, úgy a könnyűzenét is ugyanazzal a súllyal kell, hogy figyelembe
vegyék. Már csak azért is, mert a közrendezvényeken nem szólalhat meg mindenhol komolyzene.
Tehát fontos a könnyűzenei programok életben tartása, fejlesztése és ezzel egyidőben a
könnyűzenei képzés megszervezése. Több résztvevő zenész kiemelte, hogy kevés a fellépési
lehetőség és a támogatási rendszer is hiányos. Nagy igény van erre a városban. Azt is
megemlítették, hogy több esetben más településekről hoznak a szervezők zenekarokat, előadókat,
a helyi formációk pedig parlagon hevernek. A helyi zenészeket meg kell becsülni, hiszen legalább
annyira tehetségesek és érdekesek, mint a külsősök. Ha nem foglalkoztatják a kecskeméti, illetve a
térségben élő tehetséges zenészeket, akkor egy idő után el fognak tűnni Kecskemét tehetségei és
nem marad a városnak esélye, hogy említésre kerüljön ilyen téren is.
Kiemelték a Facebook és a YouTube közösségi oldalak és általában az internet fontosságát. A mai
világban ott tud az ember a leggyorsabban közismertségre szert tenni. Csoportot és oldalt kell
létrehozni. A csoportban tudnak az egyesületi tagok és minden más érdeklődő

anyagokat

megosztani, kommunikálni egymással. Az oldalra felkerül majd minden zenekar anyagja, logója,
elérhetősége, és minden egyleti tag további ismerősei együttesen már sok-sok embert
jelenthetnek. Így kialakulhat egy olyan közösség, amely önmagát fejlesztve egyfajta
figyelemfelkeltést, köztudatba kerülést, érdekeltséget tud létrehozni.
Megfogalmazódott a médiumokba való eljutás esélye. A rádiókba, a televíziókba való megjelenés
és bejutás esélye egyenlő a nullával. Kecskeméti zenészekkel foglakozó műsort kellene csinálni,
ahol mindig más-más bandával foglalkoznának. (ez nem annyira reális és nem biztos, hogy sokat
„hozna”)
Többek szájából elhangzott, hogy a helyi szórakozóhelyek sorra bezártak. Ez azt eredményezte,
hogy a fiatalok nem tudnak igényes helyeken szórakozni, időt eltölteni. A zenekaroknak nincs
fellépési lehetősége, nem tudnak megmutatkozni, szórakoztatni, zenélni. A lehetőségek hiánya
már-már fojtogatóan hat a zenei élet résztvevőire. Minden eddig működő helyet bezártak, ezzel
szemben más kisebb városokban nem egy vagy kettő ilyen hely vagy kocsma van, hanem több is.
A belvárosban nincs szórakoztatási lehetőség. Felsorolták a jelenleg zárva tartó helyeket a
belvárosban: a Tudomány és Technika Háza (TEKA), a volt Tiszti Klub, a volt Szakszervezeti
Művelődési Ház, a volt Júlia (az Univer ABC felett), a volt Rolling Rock a Budai kapunál stb.
Rengeteg a kihasználatlan hely amiket bezártak (olyan is akad, ahol a hangszigetelés és ehhez
szükséges hely is ideális, de mégsem üzemel). Egyetlen működő hely maradt zenészek számára, a
Kilele Music Cafe, de az az ismert feltételek miatt nem megfelelő nagyobb koncertek
megszervezésére.
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A legtöbb zenekarnak sok saját dala van, de nincs hely, lehetőség, hogy bármit kezdjenek vele.
Sok pénzt, időt áldoztak a zenészek, hogy megfelelő tudásra tegyenek szert és hangszerük
mestereivé váljanak. Ennek a befektetésnek valahol vissza kellene térülnie. ha máshol nem, hát a
fellépések erkölcsi megbecsülésében. A sikerélmény és megmutatkozás elengedhetetlen a zenei
világban.
A fórum végén az elnök tájékoztatta a megjelenteket a várható pályázati lehetőségekre. A múlt év
tapasztalatai alapján a Nemzeti Kulturális Alap a zenei területre is fog kiírni több használható
pályázatot. Ezekre egyénileg és szervezeti formában is lehetőség lesz pályázni. Ennek feltételeit
még később fogják ismertetni. Mindenesetre fellépésekre, koncertekre, stúdiómunkákra és
videóklipek készítésére is lehet majd pályázni. Továbbá próbatermek bérlésére is lesz várhatóan
pályázat. Felvetették akár az egyesületi tagdíj emelését is, a haladás érdekében. Vagy egyéni
felajánlásokat is el tudnak képzelni egy-egy projekt létrehozására. Igény fogalmazódott meg egy
saját szervezésű egyesületi rendezvényre. Egy „fesztiválra” vagy „koncertnapra”.
Felajánlások is érkeztek a fórumon: a közösségi honlapok, oldalak szerkesztésére, facebook oldal
létrehozására szakemberek jelentkeztek, stúdiókapacitást is felajánlottak a zenekarok, szólisták,
énekesek számára. Nevezetesen a Trendkillerz Együttes tagja, Rab Attila Hetényegyházán hozott
létre egy kis stúdiót. Ennek kihasználására ajánlotta fel segítségét. Anyagi támogatást is
felajánlottak a tagok, amennyiben egy koncert megvalósításához szükség szerint akár saját erővel
is hozzájárulnának. Továbbiakban a színpad és hangtechnika szállítására is érkezett felajánlás. A
Kecskeméti Zenészegylet, mint minden évben, pályázati forrásokat próbál találni szakmai
programjának megvalósításához. Ezeket főleg komolyabb zenei projektek formájában tervezi és
szervezi. Például Romkerti Esték (kecskeméti főtér), Queen Project Band koncertjei, Santana
Tribute Band koncertek, egyesületi könnyűzenei fesztiválok, városi zenekarok fellépésének
technikai támogatása.
Összegezve:
Az egyesületi tagok igényelnék, hogy az év folyamán többször legyen fórum, találkozás, akár egy
klub, amelyben meg lehet beszélni az aktuális problémákat. Továbbá szeretnének összejönni
zenélni, beszélgetni. Kell erre egy helyszín és időpontok. A közösségben van mindig az erő, ezért
arra kell törekedni, hogy a meglévő potenciált a közös célok elérésére használják fel. Nem elég,
hogy az egyesület elnöke, vagy egy szakértőkből álló csoport megír egy koncepciót. Fel kell, hogy
sorakozzon mögötte az egész egyesület, a tagság és együtt kell megfogalmazni a célokat, a
problémákat és a megoldásokra is közösen kell javaslatokat tenni. Fontosnak tartják a helyi
önkormányzat segítségét is, hiszen nélküle nem juthat révbe ez a projekt. Erre vonatkozóan
egyöntetű akarat és szándék fogalmazódott meg ezen a fórumon.
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Kérdőív a hatástanulmányhoz

Jelen kérdőív a Kecskeméti Városi zenei koncepció kidolgozásához, hatástanulmányához szükséges
kérdéseket tartalmazza. Kérjük töltse ki és küldje vissza azonnal, mert rövid határidőn belül
összegeznünk kell a válaszokat. Segítségét ezúton is köszönjük.

1. Kecskeméti lakos?

igen

nem

2. Életkora?
(Itt egy életkori ablak lenyíló lehetőségekkel)

3. Hány gyermeke van?

1-10 ig szintén lenyíló ablakban

vagy

4. Életkoruk?
Öt egymás melletti ablakban 0-5 éves
( lenyíló ablakban )

6-10 éves
11-14 éves
15 – 20 éves
20 év feletti

5. Az Ön iskolai végzettsége?
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nincs gyermekem

( lenyíló ablakban )
általános iskola
szakmunkásképző iskola
szakközépiskolai érettségi
gimnáziumi érettségi
főiskola
egyetem
egyéb

6. Gyermeké(ei)nek iskolai tanulmányai, végzettsége?

általános iskola
szakmunkásképző iskola
szakközépiskolai érettségi
gimnáziumi érettségi
főiskola
egyetem
egyéb

6. Tanult-e valaha valamilyen hangszeren?

Igen

nem

7. Ha igen, hány évig tanult?

( lenyíló ablakban )
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0-1 év
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5-6 év
6-7 év
7-8 év
8 év felett

8. Ha igen, milyen hangszeren?

( lenyíló ablakban )
Vonós,
Pengetős.
Fúvós
Ütős
Népi
Egyéb

9. Amennyiben nem, volt-e valamilyen akadályozó tényező, ami megakadályozta ebben?

( lenyíló ablakban )

Nem volt intézmény, amely képezte volna
Nem volt olyan tanár, aki képezte volna
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Nem volt olyan hangszere, amin tanult volna
Esetleg nem volt szorgalma tanulni

10. Gyermekének megadná-e a lehetőséget, hogy valamilyen hangszeren tanuljon, vagy képezze az
ének hangját, illetve a zenével kapcsolatos egyéb területeken képesítést szerezzen?

Igen

nem

11. Ha igen, milyen hangszert, vagy területet választana?

( lenyíló ablakban )

ének-hangképzés, színpadi énekes képzés, együttesek énekes képzése
dalszövegírói, könnyűzenei szerzői,
stúdió, hangtechnikus
elektromos gitár ( szóló, ritmus )
klasszikus alapú gitár képzés ( country, folk )
basszus gitár, bőgő képzés ( jazz is )
billentyű, szintetizátor
dob, percussion
fúvós ( fa, réz )
vagy igény szerint egyéb ( pl. DJ, rádió műsorvezetői, szerkesztői )

12. Anyagi áldozatokat hozna-e önmaga vagy gyermeke képzésére, ha az a kurzus végén
engedéllyel, bizonyítvánnyal zárulna?
Igen

nem

13. Mennyit áldozna erre évente?
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( lenyíló ablakban )

50 -70 000 Ft
70- 100 000 Ft
100 000 - 150 000 Ft
150- 200 000 Ft
200 000 Ft feletti összeget

14. Ön szerint szükség van-e a könnyűzenei utánpótlás nevelésére?
Tehetségkutatásra, tehetséggondozásra?

Igen

nem

15. Üdvözölne-e egy olyan intézményt a környezetében, amely megfelelő zenei alapokra
helyezve könnyűzenei területen képezne? ( hangszer szólisták, zenekari hangszeres
közreműködők, énekesek, zenészek, egyéb területek szakemberei )

Igen

nem

16. Támogatna-e egy ilyen intézményt, amelyben kiváló képességű tanárok, művészek
tanítanák a jelen illetve a jövő nemzedékét?

Igen

nem
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17. Milyen formában támogatná?

( lenyíló ablakban )
anyagilag
erkölcsileg
kapcsolati tőkével
esetleg hangszer felajánlással

18. Szeretné, ha minél előbb rendelkezésre állna egy korszerű könnyűzenei képző stúdió vagy
iskola az Ön illetve gyermeke számára?

Igen

nem

Köszönjük válaszait. Közreműködésével Ön is hozzájárult ahhoz, hogy minél előbb megvalósulhasson
egy modern, könnyűzenei intézmény lakóhelyéhez közel.

51

A Kecskeméten működő zenekarok listája a 2019. év

A Láma Dalai
Afrodzaqm
Alem da Lemda
Bad News Band
Bálvány utca
Bar is On Band
Beatang Rock Band
Bitter Monday
Blues Donkeys
Blues Power Machine
Bohém Ragtime Jazz Band
Cavazar Együttes
Csík Zenekar
Dokk Party Band, Dokk Jazz
FankaDeli
Fleet Goes North
Gayalog Band
Hang Over Gang Zenekar
Horizont J.E.Z.
Huckleberry Guys
Időgép Zenekar
Kecskemét Jazz Orchestra
Kies Band
Kis Türelmet
LivingRoom
Mad Gun Zenekar
Milagro Santana Tribute Band
Molnár Gitár Band
Molotov Koktél
Nova Prospekt
Olasz Meló Zenekar
Old Faces Band
Penge Benge Jazz Band
QUEEN Project Band
Resti Kornél
The Healer One Man Band
Trendkillerz Zenekar
Sunset Symphony
The Healer One Man Band
Trendkillerz Zenekar
Tus 6000 Együttes
Uzgin Üver
Vasvarjú
Witch Bone Garden
Zefír Együttes
Zoord
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