CSALÁDI PROGRAMOK
KECSKEMÉTEN
Örömmel üdvözöljük Kecskeméten és
élményekkel teli időtöltést kívánunk Önnek városunkban!
Kecskemét a család minden tagjának remek
kikapcsolódási lehetőségeket kínál.

KECSKEMÉTI RAJZFILMSTÚDIÓ
A Pannónia Filmstúdió 1971-ben hozta létre kecskeméti telephelyét.
Kezdetben a műterem munkatársai csak közreműködtek a Pannónia
munkáiban, majd önálló filmsorozatok és egyedi filmek gyártását is
megkezdték városunkban.
A stúdió legismertebb és leghosszabb filmsorozatát, a Magyar népmeséket 1977-ben indították útjára. A sorozat ötlete a műterem vezetőjétől,
Mikulás Ferenctől származott, aki elhatározta, hogy a stúdió munkássága során megörökíti a magyarság kulturális kincseit.
Információ: www.kecskemetfilm.hu, +36-76/481-788

MAGYAR NÉPMESÉK KERTJE JÁTSZÓTÉR
A játszótér a Kecskeméti Rajzfilmstúdió és a Természet Háza között
kapott helyet a Hankovszky ligetben. A Magyar népmesék televíziós sorozaton alapuló játszóteret Kő Boldizsár tervezte. A játékszereket művészi
köntösbe öltöztették, és történetté formálták. A játszótér területén összesen hat népmesei elemekkel díszített játék található, melyeken többek
között visszaköszön a királykisasszony, a kétfejű sárkány, a kakason lovagló sündisznó és a ravaszdi róka is.
Cím: Hunyadiváros, Hankovszky Zsigmond liget

CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ
A Ciróka Bábszínház története az 1950-es évekre nyúlik vissza,
amikor Báron László bábszakkört alapított az egykori Kecskeméti
Szakmunkásképző Iskolában. A társulat nevét az ismert mondóka
„Ciróka-maróka, mit főztél Katóka” ihlette.
Műsoraikkal és programjaikkal minden korosztályt megszólítanak. 1992 óta évente megszervezik a Magyarországi Bábszínházak
Találkozóját, amelyen az összes hazai hivatásos bábszínház, valamint
a műfajjal foglalkozó kritikusok, esztéták, és külföldi szakemberek is

képviseltetik magukat.
Aktuális műsorukról honlapjukról tájékozódhatnak.
Információ: www.ciroka.hu, +36-76/482-217
LESKOWSKY HANGSZERGYŰJTEMÉNY
Magyarország legnagyobb látogatható hangszergyűjteménye már 1979
óta. A közel 2000 darabos kollekcióban megtalálhatók népi, klasszikus,
kísérleti és különleges hangszerek öt földrészről.
Minden látogató személyes, interaktív, szórakoztató tárlatvezetésen
vesz részt magyar vagy angol nyelven. Ennek során a hangszereket megfoghatják, mindenféle zenei előképzettség nélkül is megszólaltathatják.
Számos családi programmal várják a látogatókat egész évben.
Információ: www.hangszergyujtemeny.hu, +36-76/486-616

SZÓRAKATÉNUSZ JÁTÉKMÚZEUM ÉS MŰHELY
A magyar nyelvterület játékkultúráját őrző és bemutató múzeum,
valamint a vele együtt működő játékkészítő és kézműves műhely 1981-ben nyílt meg. Napjainkban már több tízezer muzeális
darabot számlál az intézmény, melyek között megtalálhatók az ősi csigacsont, a népi, valamint a polgári világ míves kivitelű gyári játékai is.
A gyűjtemény részét képezik még a hazai iparművészet egyedi alkotásai,
valamint a gyerekirodalom és a bűvészet valódi könyvritkaságai is.
Információ: www.kkjm.hu/szorakatenusz, +36-76/481-469

Ifjúsági Otthon működik falai között, mely a városi gyermekés ifjúsági programok egyik fő szervezője. Egész évben játszóházzal és
gyermekmatinékkal várják az érdeklődőket.

NAPRENDSZER TÚRA
Kecskeméten űrhajós felszerelés nélkül is bejárhatjuk a Naprendszer
bolygóit! A világon egyedülálló a Kecskeméti Planetárium munkatársainak az a merész álma, amelyet Lakatos Pál Sándor szobrászművésszel
közösen valósítottak meg: bronzból készült el a bolygók méret- és
távolságarányos modellje, 3,3 milliárdszoros kicsinyítésben. A valóságban
mintegy 6 milliárd km-es távolság így egy 3 km-es sétával teljesíthető.
A gyerekek és felnőttek által igen kedvelt bolygótúra központi szereplője a Nap a Városháza előtt található. A Városházától nem
kell messzire vándorolni a Merkúr, a Vénusz, a Föld és a Mars felfedezéséhez sem. Arányosan messzebb, éppen a Planetárium
épülete előtt található a 2006-ban kisbolygóvá minősített Plútó.
Információ: www. kecskemet.hu/turizmus/varosi-setak/naprendszer-tura
KECSKEMÉTI PLANETÁRIUM
A Kecskeméti Planetáriumban rendszeresen tartanak előadásokat
csoportok, valamint egyéni érdeklődők számára. A látogatók megismerhetik a csillagos égboltot, a bolygókat, azok holdjait, a kisbolygókat, az
üstökösöket és megannyi érdekes tudnivalót a világegyetem működéséről. A távcsöves bemutatók alkalmával az érdeklődők saját szemükkel
fedezhetik fel a holdkrátereket, a Szaturnusz gyűrűjét, vagy a Jupiter
körül keringő Galilei-holdakat.
Információ: www.plani.hu, +36-76/505-075

BENKÓ ZOLTÁN SZABADIDŐKÖZPONT
A Benkó Zoltán Szabadidőközpont 174 hektáros fás-füves parkja és 40 hektáros tava csodálatos természeti környezetet biztosít a
látogatók számára, ráadásul számos kikapcsolódási lehetőséget is
kínál. A parkban lehet sétálni, kocogni, tornázni, kosárlabdázni,
röplabdázni, focizni, vagy épp bográcsozni, míg a tavon horgászni,
wakeboardozni, kajak-kenuzni, és sárkányhajózni. A gyermekek számára a játszótér biztosít önfeledt szórakozást.
A térség legmagasabb pontja a 49 méter magas Vízmű-domb, amelynek teteje eléri a 160 méter tengerszint feletti magasságot. Tetejéről
nemcsak a park területe csodálható meg, hanem Kecskemét városának
panorámája is.
Információ: www.szabadidokozpont-kecskemet.hu, +36-20/282-1128

KECSKEMÉTI FÜRDŐ
A Kecskeméti Fürdő Magyarország egyik legnagyobb vízfelülettel rendelkező létesítménye, ötcsillagos minősítéssel, 2900 négyzetméter vízfelülettel, 17 bel- és kültéri medencével. A komplexumban versenyuszoda, élményfürdő, szaunavilág, gyógymedencék,
továbbá wellness és gyógyászati központ, étterem és fitness terem is
várja a vendégeket.
Információ: www.kecskemetifurdo.hu, +36-76/500-320

NÉPI IPARMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY
A gyűjteménynek otthont adó épület 1793-ban épült, eredetileg „serházként” funkcionált. A városi szeszfőzdében nem csupán sört főztek,
hanem a híres kecskeméti barackpálinkát és a bugaci keserű likőrt is.
Múzeum 1984 óta működik falai között. Az állandó tárlat a népművészet fő szakágait mutatja be: a faragást, a fazekasságot, a hímzést, a
szövést és a népi kismesterségeket.
Információ: www.nepiiparmuveszet.hu, +36-76/327-203

KECSKEMÉTI VADASKERT
Az 1971-ben, Budapesten szervezett I. Vadászati Világkiállításnak
köszönhetően jött létre a Kecskeméti Vadaskert. A kiállításon bemutatott hazai élőállat gyűjteményt Kecskemét városának ajándékozták a
világkiállítás jelképével, a dámszarvas szoborral együtt.
2003 óta dinamikusan fejlődik az állatkert, napjainkban a már kibővült fajösszetételnek köszönhetően a Föld minden kontinenséről származó egyedekkel találkozhatnak a látogatók.
Információ: www.zookecskemet.hu, +36-76/320-121

A KECSKEMÉTI TOURINFORM IRODA
NYITVATARTÁSA:
Május 15 - szeptember 15. között:
Hétfőtől péntekig: 8:30 - 17:30
Szombat: 9:00 - 15:00
Vasárnap: 9:00 - 14:00
Szeptember 16 - május 14. között:
Hétfőtől péntekig: 8:30 - 17:30
Szombat: 9:00 - 14:00
Vasárnap: ZÁRVA

Kiadja: Hírös Sport Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: dr. Patay Balázs

