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Pest megye – Dél-Pest megye – Ceglédi járás

Cegléd

- Ország 3 leggazdagabb 

települése – tanyavilág

- Ország közepe

- Dél-Pest megye 

központja

- Járási központ

- Iskolaváros

- Kossuth városa 

(Kossuth-Kultusz ceglédi 

hagyománya 2014-ben 

felkerült az UNESCO 

Szellemi Kulturális 

Örökség Nemzeti 

Jegyzékére.

- A térség meghatározó 

kulturális központja



1927 Ipartestületi Székház

Hagyományok és 

modernszemélet találkozási 
pontja

2017. január 1.: Nonprofit Kft. 
megalakulása

Többfunkciós kulturális 

intézmény (Tourinform Iroda 
fenntartása)



Három alappillér: 

Közművelődés – Fesztivál –Turizmus

Jó elhelyezkedésű épület és széleskörű térkínálat 4000 m2 - 12 helyiség

Dolgozók száma: 26 fő (Önkéntesek száma: 100 fő)

2019-ban összes látogató: 140 190 fő

2020-ban összes látogató: 548 571 fő (személyes jelenlét: 43 344 fő, 

online: 505 227 fő)



Művelődő közösségeink, Amatőr alkotó 

és előadóművészet, Tehetséggondozás
 15 mozgásos csoportunk van, melynek összesen kb. 250 

állandó tagja van, heti rendszerességgel látogatják a klasszikus 

és modern táncórákat. (balett, zumba, társastánc, country, 

gerinctorna, zenés női torna, jóga, modern tánc).

 7 népművészeti csoportunk van, 165 taggal (gyermek és 

felnőtt néptánc)

 5 tárgyalkotó csoportunk közül sikeres a fazekas, a kosárfonó, 

a Folton-folt, a foltozgató és a szabás-varrás csoport (53 fő)

 Klubjaink, szakköreink száma 14, látogatottsága 250 fő, ebből 

6 nyugdíjas csoport (Lila akác nosztalgia klub, 

agrárnyugdíjasok), 2 családi (Kerekítő), egyéb érdeklődő kör 

szerint: sakk, keresztrejtvény.

 Összesen 37 csoportunk van kb. 500-550 taggal.



Közösségi és társadalmi részvétel


Saját szervezésű: 83 alkalommal közel 18 ezer látogatóval


5 színházi bérlet „Minden korosztálynak jut egy színházbérlet” 

(2019-ben dupla, illetve tripla előadások, új pódium bérlet)

Családi programok: családi szombat, Mesekert


Aktuális társadalmi kérdéseket feldolgozó előadások , 

különleges helyszínen


51 külsős rendezvény közel 16 000 látogatóval 


JazzPéntek - jazz klub


Hangfoglaló pályázat -Akusztikus koncertek


Filharmónia bérlet - általános és középiskolásoknak


Városi rendezvények - Fesztivál



Városi rendezvények – Fesztiválok
47 esemény – több mint 58 ezer látogató





Egész életre kiterjedő tanulás


Ceglédi Galéria & Kamaragaléria


Kiállításokhoz kapcsolódó tematikus csoportos 

foglalkozások óvodásoknak, iskolásoknak


Bakancslista Utazási Klub


„Ecsetvonások”

művészettörténeti előadássorozat


Számítógépkezelői tanfolyam


Táborok



Hagyományos közösségi kulturális 

értékek

 Nemzeti Ünnepek -

Megemlékezések (40 db)

 Kossuth Toborzó és 

Huszárfesztivál
(Magyar Fesztiválszövetség tagja)

 Táncházak (Csoóri Pályázat)



Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

Turizmus – Tourinform Iroda

 Babaruha börze

 Turisztikai irodai feladatok tájékoztatás, 

jegyértékesítés

 Aktív részei a fesztiváloknak (információs 

faház és merchandise shop)

 Turisztikai előadások szervezése

 Városi arculat építése

 Kiadványok tervezése, kiadása

 Ajándéktárgyak tervezése és azok árusítás

 Turisztikai kiállítások és más környékbeli 

rendezvényeken népszerűsíti a várost



Zenei élet Cegléden

 JazzPéntek – jazz klub

 Hangfoglaló pályázat – Akusztikus koncertek

 ,,Cegléd a dobosok Mekkája…” – Dobmúzeum

 Sárik Péter, Bori Viktor, Banai Szilárd

 Ceglédi Zenei Koncepció (NKA 2019)



Látogatók számának alakulása évenként

53 964

100 863

140 195

43 344
40 697

2017. 2018. 2019. 2020. 2021.09.30

Látogatók számának alakulása évenként



Eredményeink/elismeréseink

Pályázat kiírója (2017-2021) pályázatok 

száma

elnyert 

összeg

Nemzeti Kulturális Alap 18 16 millió Ft

Agrárminisztérium 2 4,9 millió Ft

Emberi Erőforrások Minisztériuma 6 4,5 millió Ft

Innovációs és Technológiai Minisztérium 2 2 millió Ft

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 1 15 millió Ft

Minősített Közművelődési Intézmény 2020.

Látópont Cím 2021.



Intézményünk működése a COVID alatt

 Kirakatkiállítás

 Online tevékenység

 Legyártott videók száma: 180 db

 Videók megtekintése: 217 654 alkalom

 A legyártott videók látogatói összesen:

435 alkalommal töltenék meg a nézőteret

 Egy-egy videó látogatói átlagosan

2,5 alkalommal töltenék meg a nézőteret

 Közösségi megmozdulások

(pl.: Városnéző játékok, Pöttyös 

katicakereső, Tojásfa, Valentin szív)



Vízió



Köszönöm a figyelmet!


