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KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI INNOVÁCIÓS PÁLYÁZAT 2018. 
 
 
PROGRAM NEVE:  
DEBÜT KONCERTEK a HírösAgóraHetényi Közösségi Házában, avagy zenei csemegék első hallásra 
Hetényegyházán 
 

 
 

 
A PROGRAM CÉLJA ÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI: 
 
Mottónk: „A dalok és versek születése leírhatatlan mozzanat. Az ihlet pillanatáról egyvalami tud 
őszintén és hitelesen beszélni: a születő dal.” – Kovács Ákos 

 
Hetényegyháza 1981 óta közigazgatásilag Kecskeméthez tartozó település, a megyeszékhely 
kertvárosi negyede, ahol mintegy tízezer ember él. A lakosság egy része az ottani mezőgazdaságban 
tevékenykedik, másik része pedig a természet nyugalmára vágyva költözött ki a nagyvárosból, de 
munkája a 10 kilométerre levő Kecskeméthez köti.  Napjainkban sok fiatal család települ ki, hogy 
gyermeküket egy csendesebb, nyugodtabb környezetben nevelje. Összességében Hetényegyháza egy 
alvó település, ahol a lakosság nagy része munkaidő után este, vagy hétvégén tartózkodik. 
 
Egy zenei tehetséggondozó sorozatot indítunk el elsősorban a környékbeli zenekaroknak, de 
amennyiben megveti a lábát a projekt,akár egy-egy ismertebb előadó isvendégünk lenne a projekt 
megerősítése érdekében. A programsorozat lényege, hogy az adott fellépő valamivel debütáljon: 
lehet ez új klip, új dal, új gitáros, vagy teljesen új felállás. 
 
A projekt célja, hogy fellépési lehetőséget biztosítson tehetséges, elsősorban helyi fiatal 
zenekaroknak, ami amellett, hogy koncertezhetnek, számukra gyakorlati tapasztalatot ad arra, hogy 
színpadon, közönség előtt muzsikáljanak egy jó akusztikájú és barátságos hangulatú teremben.Hiszen 
ezt is tanulni, tapasztalni kell, nem ugyanaz a próbateremben zenélni egymás közt, mint kiállni egy 
színpadra, reflektorok elé, közönség elé.  
Emellett a fiatal zenekaroknak ez a fellépés egy motiváció is arra, hogy alkossanak, hogy zenéljenek, 
célt ad számukra a kitűzött megmutatkozási lehetőség. 
 
Másik célunk, hogy az élő zenét visszahozzuk a településre, alkalmat nyújtsunk az igényes muzsikára 
éhes lakosságnak új zenei csemegék megismerésére, valamint az egymással való találkozásra. 
Szeretnénk bemutatni, hogy nem csupán a médiában szereplő zenekarok, dalok léteznek, hanem 
napjainkban, környezetünkben is születnek új tehetségek, új zenék, amelyeknek elsőként lehetnek az 
erre nyitott látogatók szem- és fültanúi.  
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Hiszünk benne, hogy ez egy izgalmas és tartalmas lehetőség a közösség építésére is, együtt 
ismerkedni zenékkel, majd a koncert után eszmét cserélni róla jó alkalom lehet egymás 
megismerésére. Úgy véljük, ez egy tartalmas kommunikációs lehetőség, amit a zene iránti közös 
érdeklődés ébreszt és mélyíthet el. Hetényegyháza egy olyan település, amely méretéből, jellegéből 
adódóan alkalmas lenne ilyenfajta közösségi életre. 
 
Közösségi Házunk a HírösAgóra Nonprofit Kft-hez tartozik, így számtalan nagyrendezvény és városi 
fesztivál kötődik cégünkhöz. Az élőben is megnyerő zenekarok számára így fellépési lehetőséget is 
tudunk szervezni későbbiekben egyéb rendezvényeinken, fesztiváljainkon kisebb-nagyobb 
színpadokon, ezzel segítve elindulásukat.  
A tehetséggondozás nem új keletű a HírösAgóra berkein belül, hiszen a cég Ifjúsági Otthon telephelye  
immáron 15. éve rendezi meg minden márciusban a KECSKEMÉT FRINGE összművészeti fesztivált, 
amely 15-30 év közti fiatalok számára nyújt bemutatkozási lehetőséget, valamint a HírösAgóra 
Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.második éve ad otthont az Öröm a zene tehetségkutató 
kezdeményezésnek. 
 
Az események promóciójában szerencsére partnerekre találtunk a helyi sajtóban, így a fellépő 
zenekarok nagy nyilvánosságot kapnak a fellépésük előtt és után is. Ezzel szintén induló, vagy már 
folyamatban levő karrierjüket segítjük, szélesebb körben ismerhetik meg őket lakóhelyükön.  
 
Bízunk benne, hogy projektünk, és egyúttal remek adottságokkal rendelkező színpadunk egyfajta 
inkubátorként működhet majd, és felpezsdíti a helyi, környékbeli zenei életet és egyben egy 
tartalmas, minőségi szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget nyújt. 
 
 
A SZAKMAI INNOVÁCIÓS PROGRAM ILLESZKEDÉSÉT A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS 
RENDSZERÉBE: 
A HírösAgóra Nonprofit Kft. a közművelődési alapszolgáltatások teljes körében nyújt szolgáltatásokat 
a település lakossága számára. Városrészi művelődési házként adottságainkhoz mérten törekszünk a 
teljességre. Otthont adunk településrész közösségeinek (Táltos dobkör, Naplemente Nyugdíjas klub, 
stb.) Rendszeresen szervezünk ismeretterjesztő előadásokat, programokat, táborokat, időszaki 
képzőművészeti tárlatokat, színházi előadásokat, koncerteket. Az egészséges életmódhoz kapcsolódó 
tanfolyamok széles skáláját kínáljuk szinte minden korosztályt számára (baba-mama jóga, felnőtt 
jóga, spinracing, modern tánc, ju-jitsu, angol klub stb. 2015 óta 2 néptánc szakkört is életre hívtunk a 
népművészet iránti fogékonyság kialakítása érdekében. Egyre több családi programmal, játszóházzal 
is bővítjük kínálatunkat. A településrész közösségeivel együttműködve valósítjuk meg Hetényegyháza 
sportnapját és Helyi Érték Fesztiválját. Az itt élő fiatalok a közművelődési szakmai programjaink 
kiemelt célcsoportját alkotják. 2014 óta ifjúsági közösségi teret működtetünk, amelyet első sorban a 
helyi általános iskola felsősei látogatnak. A minden délután nyitva tartó ifjúsági térben hasznos 
információkkal, játékokkal, előadásokkal, kreatív kézműves és egyéb foglalkozásokkal fejlesztjük a 
fiatalok szociokulturális kompetenciáit. A DEBÜT program is szervesen kapcsolódik közművelődési 
feladatellátásunk mindennapjaiban elért eredményeinkre. DEBÜT koncertjeink alkotói együttlétek, 
ahol a helyi zenekarok egy jó akusztikájú teremben a színpadon állva a közönség reakcióira is 
reagálva mutatják be zenei anyagukat. Fiatal, karrierjük elején álló formációk vendégeink, akiknek 
nem csupán egy fellépést kínálunk, de segítjük bemutatkozásukat és további fejlődésüket, így 
projektünk zászlójára tűzi a tehetséggondozást is. Ezek mellett egy-egy este tartalmas és 
szórakoztató közösségépítési kezdeményezés. 
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CÉLKÖZÖNSÉGÜNK: 
Egyrészt a fiatal, zenével foglalkozni kívánó lakosság a nagyvárosból, másrészt a jelenleg kissé inaktív 
alvóváros,Hetényegyháza és környékénekfiataljai. Életkor szerint középiskolás és felsőfokú képzésben 
részt vevő hallgatók főképp az események látogatói. 
 

 
 
A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TERVÉT (ELŐKÉSZÍTÉS, LEBONYOLÍTÁS – GYAKORISÁG, 
IDŐTARTAM STB.) 
Sorozatunkat 2017 decemberében kísérleti jelleggel elindítottuk, és onnantól kezdve havi – másfél 
havi rendszerességgel szervezzük. Egy pénteki vagy szombati estén tartjuk a koncerteket, egy 
alkalommal egy fellépőt mutatunk be. Az adott este fellépői baráti körükből hozhatnak egy 
előzenekart magukkal, akik 1-2 fős formációt alkotnak.  
 
Az este időzítése a Kecskemét-Hetényegyháza buszjáratokhoz illeszkedik, mivel számítunk 
Kecskemétről kiérkező közönségre is, akiknek fontos, hogy a viszonylag korán induló utolsó busszal 
vissza tudjanak menni Kecskemétre. 
 
Jelenleg az első félév fellépőinek listája és menetrendje alakult ki, de hosszú távra tervezünk, így 
amennyiben megveti lábát az új projektünk, szeretnénk folytatni ezek után is, hiszen tudjuk, egy új 
projekt, programsorozat beépülése hosszabb időbe telhet, amit egy kiszámítható rendszeresség tud 
leginkább segíteni. 
 
Projektünk legegyszerűbb formájával indultunk el, de anyagi forrásoktól függően számtalan 
fejlesztésre látunk lehetőséget. Többek között felkérnénk 1-2 híres zenészt, zenei szakembert, netán 
hetényi közszereplőt, hogy tartsanak velünk 1-1 alkalommal, és véleményükkel, tanácsaikkal segítsék 
a zenekart. Amennyiben közismert zenész jön el az alkalomra, a koncert előtt vagy után egy könnyed 
közönségtalálkozós beszélgetésre hívjuk. Akik eddig csatlakoztak projektünkhöz, és segíteni fogják a 
fiatalokat: Varga Livius, Quimby és A Kutya Vacsorája zenekar, Bocskor Bíborka, Magashegyi 
Underground 
 
Előkészítés: 

 A fellépők listájának kialakítása (2018 júliusáig tartó időszakra ez már megtörtént.) 

 A fellépők felkérése, időpontegyeztetés (2018 júliusáig tartó időszakra ez már megtörtént) 
Program: 
2017. december 16. Bálvány Utca  - lezajlott, 40 fő jelenléte, vegyes korosztály 
2018. január 12. BarIsOn - lezajlott, 80 fő jelenléte, vegyes korosztály 
2018. március 2. MonCherries 
2018. április 21. Jaggers 
2018. május 12 vagy 19. Frozen Beer 
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2018. június XII. KECSKEMÉT FRINGE felfedezettje  (2018. március 15-18.) 
 
Jelenleg a fellépőket mi hívjuk meg, de örömmel nyitunk teret a későbbiekben a közönségnek, 
szakmának is, így terveink közt szerepel, hogy az eseményeken és/vagy online lehessen 
„népszavazni”, hogy kit látnának, hallanának szívesen.  
 

 Hangmérnök felkérése, időpontegyeztetés 

 Fellépőkről anyagbegyűjtés – technikai igényeik, fotó, leírás, internetes elérhetőségek 
elkérése 

 Kommunikációs anyagok összeállítása, majd promóció, kommunikáció elindítása, folyamatos 
szinten tartása, a fellépés előtti 2 hétre intenzitás fokozása 

 Technikai igények egyeztetése a hangmérnökkel 

 Adminisztrációs háttér – szerződések, jegyek 

 Kollegákkal egyeztetés a lebonyolításról 
 
Lebonyolítás: 
15:30 hangmérnök érkezik, előkészíti a színpadot a fellépőknek, mi kollegákkal berendezzük a termet 
és a házat: 

Nagyteremben koncert, nézőtér emelkedő ültetéssel: babzsák, székek, a színpad előtt kis 
tánctér kihagyása 
Kisteremben büfé, körben székek, beszélgetős helyszín 
Aulában csocsóasztal, ping-pong asztal, székek, nádbútorok, hangulatvilágítás 

16:30 zenekar érkezik, felpakolnak a színpadra, beszerelnek, beállnak 
18:00 kapunyitás, fogadó zene szól az aulában, otthonos klub hangulat fogadja az érkezőket 
19:00 koncertkezdés – előzenekar 
19:45 koncertkezdés – fő zenekar 
21:15 utolsó busz indul vissza Kecskemétre, de természetesen aki nem ehhez kötött, még nyugodtan 
beszélgethet, játszhat a Közösségi Házban 
 
A PROGRAM SZÜKSÉGES TÁRGYI FELTÉTELEI: 

 színpad – adott a nagyteremben 

 hang- és fénytechnika – külső vállalkozó hozza, a projekt iránt elköteleződve baráti áron 

 babzsákok, székek, asztalok – adott a Hetényi Közösségi Házban 

 csocsóasztal, ping-pong – adott a Hetényi Közösségi Házban 

 jegyek - intézmény állítja elő 

 promóciós anyagok – a fellépő zenekartól kapott anyag alapján magunk állítjuk elő 
 
A PROGRAM SZÜKSÉGES SZEMÉLYI FELTÉTELEI: 

 szervező – adott a Hetényi Közösségi Házban, ő szervezi le az eseményeket, intézi a 
programhoz kapcsolódó előzetes, helyszíni és utólagos külső és belső kommunikációt, a 
lebonyolítást koordinálja, elszámolást elkészíti az esemény után 

 berendező – mi magunk, a szakmai munkatársak, azaz adott a Hetényi Közösségi Házban 

 jegyszedő– mi magunk, a szakmai munkatársak, azaz adott a Hetényi Közösségi Házban 

 hangmérnök – a projekt iránt elköteleződött külsős vállalkozó 

 büfé - a projekt iránt elköteleződött külsős vállalkozó 
 
 
KÖLTSÉGVETÉS: 
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Projektünket elindítottuk, a meglevő forrásokhoz, lehetőségekhez képest beállított költségvetéssel. 
Azonban a projektnek számtalan fejlesztés hasznára válna, így az alap kiadások után felsoroljuk még 
azokat a tételeket, amelyeket plusz forrás esetén terveznénk. 
 

Alap KIADÁSOK 

Tétel Egység (Bruttó) Mennyiség Összesen (Bruttó) 

Zenekar utiköltség 5.000 Ft/alkalom 6 alkalom 30.000 

Hangmérnök és 
hangtechnika 

25.400 Ft/alkalom 6 alkalom 152.400 

Artisjus 4.000 Ft/alkalom 6 alkalom 24.000 

Rezsi költség 2.200 Ft/alkalom 6 alkalom 13.200 

Összesen:   219.400 

 

BEVÉTELEK 

Tétel Egység (Bruttó) Mennyiség Összesen (Bruttó) 

Jegybevétel 600 Ft/fő 150 89.400 

Büfé 5.000 Ft/alkalom 6 30.000 

Kecskemét Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
Hetényegyháza Tanácsadó 
Testülete 

  100.000 

Összesen:   219.400 

További források esetén a következő kiadásokat terveznénk: 

További KIADÁSOK 

Tétel Ára (Bruttó) 

Zenekar tiszteletdíj 5-15.000 Ft/alkalom 

Ismert közszereplő 
utiköltség, tiszteletdíj 

15.000-50.000 Ft/alkalom, személytől függően 

Fizetett hirdetések 3.000-10.000 Ft 

Nyomdai plakát készítés 142 Ft/db 

Nyomdai szórólap készítés 36 Ft/db 

 
A SZAKMAI INNOVÁCIÓS PROGRAM TERJESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEK: 
Az események promóciójában szerencsére partnerekre találtunk a helyi sajtóban, így a fellépő 
zenekarok nagy nyilvánosságot kapnak a fellépésük előtt és után is a nyomtatott és online sajtóban 
is, sőt a helyi érdekeltségű, de mára már országos lefedettségű Gong Rádió is lehetőségei szerint 
foglalkozik a bemutatott zenekarokkal. Ezzel szintén induló, vagy már folyamatban levő karrierjüket 
segítjük, szélesebb körben ismerhetik meg őket lakóhelyükön.  
 
Emellett saját csatornáinkon, a közösségi oldalakon és a zenekarok köreiben híreljük az eseményt, és 
természetesen helyi szinten is megjelenünk.  
 
Eddigi megjelenések: 
 
NYOMTATOTT SAJTÓ: 
Petőfi Népe – napilap, Naponta 57 800 olvasó- mindkét alkalom előtt háromnegyed oldalas interjú a 
zenekarral, majd az esemény után. Az újság továbbra is partnerünk lesz ebben, és minden alkalom 
előtt elkészítenek egy interjút az adott fellépővel 
A cikkeket megjelentetik pár nappal később online portáljukon is: 
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/sajat-dalaival-eloszor-kozonseg-ele-barison-1168731/ 
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https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/hazai-palyan-sajat-dalokkal-debutal-balvany-utca-
zenekar-1147515/ 
 
Kecskeméti Kínáló programkínálatában szereplés 
 
ONLINE: 
Facebook oldalunkon posztok (https://www.facebook.com/hetenyegyhazikozossegihaz/), minden 
alkalomnak külön esemény létrehozása, aminek házigazdájává tesszük a zenekart is. 
A januári koncert eseménye: https://www.facebook.com/events/133237754039706/ 

A HírösAgóra honlapján megjelenés 
 
A környék híreivel, eseményeivel foglalkozó portálokon való megjelenés, ajánló: hiros.hu, keol.hu, 
kecskemet.online, trendalelke.hu, baon.hu 
Például: 
http://hiros.hu/zene/kultura/zenei-csemegek-elso-hallasra-hetenyegyhazan 
http://kecskemet.online/2018/01/kecskezene-barison/ 
 
 
EZEN KÍVÜL SZEMÉLYESEBB, CÉLORIENTÁLT KÖZÖNSÉGSZERVEZÉS: 
Saját programjaink iránt érdeklődőknek kialakított hírlevélkiküldése 
Partnereink meghívása e-mailben, szórólappal 
Környezetünkben levő intézményekben, boltokban szórólap vagy információs plakát kihelyezése 
Tanfolyamainkra, programjainkra járók meghívása 
Az adott DEBÜT koncerten a következő esemény plakáton megjelenítése 
A lezajlott eseményen részt vevők ajánlása  
 
 
SZAKMAI TUDÁSMEGOSZTÁS 
Megfelelő tapasztalat szerzése után örömmel mutatjuk be projektünket és eredményeinketszakmai 
körökben is. Bízunk benne, hogy a kollégák számára tanulságos lehet, miközben egy szakmai 
eszmecsere számunkra is igazán hasznos lehet. 
 
A HírösAgóra Nonprofit Kft több telephellyel rendelkezik, így belső körünkben a fiatalokkal foglalkozó 
kollegák, telephelyek körében ismertetjük tapasztalatainkat, eredményeinket. 
 
Tervezzük projektünk bemutatását a hasonló célcsoporttal foglalkozó kecskeméti, térségi 
partnereknek: 

o a Kecskeméti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat egy találkozóján 
o Kecskemét térség közművelődési szakmai fórumán  
o A Kecskemét Fringe Fesztiválra jelentkezett zenekarok szakmai workshopján 

https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/hazai-palyan-sajat-dalokkal-debutal-balvany-utca-zenekar-1147515/
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/hazai-palyan-sajat-dalokkal-debutal-balvany-utca-zenekar-1147515/
https://www.facebook.com/events/133237754039706/
http://hiros.hu/zene/kultura/zenei-csemegek-elso-hallasra-hetenyegyhazan
http://kecskemet.online/2018/01/kecskezene-barison/

