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 Összefoglalás 
Kecskemét belső auditja során a kulturális élet olyan szereplőjét 
mutatjuk be, aki a helyi vállalkozásokat image-kialakítással 
segíti. Mint azt látni fogjuk, a kapcsolati háló és kooperatív, 
kölcsönös előnyökre épülő marketing mindenki lokális 
identitástudatát erősíti. 
 
Abstract 
During the internal audit of Kecskemét, we present a player in 
cultural life who helps local businesses with image development. 
As we will see, a network of contacts and cooperative marketing 
based on mutual benefits strengthens everyone's sense of local 
identity. 
 

1. Bevezetés 

 
   A következőkben a kecskeméti identitás hasznáról lesz szó a marketing területén, egy 
festőművész-grafikus példáján. A településmarketing meghatározó alakja Gregory John Ashworth, 
aki egy találó könyvcímmel elmondta, hogy mi a cél: „Adjuk el a várost!”. Ez az első ránézésre 
meghökkentő kijelentés (Selling the city [1]) mára, mint konkrét felszólítás funkcionál a szakemberek 
körében. Ez természetesen nem autonómiánk, vagyis az önmagunk feletti befolyás teljes átadását 
és ezzel egy időben kiszolgáltatottságunkat jelenti – városunk és önmagunk eladását valakik 
számára –, hanem konstruktív hatású, kölcsönös előnyökön nyugvó (win-win típusú) befektetőket 
keresünk a gazdasági fejlődés elősegítése érdekében. Magyar viszonylatra átkonvertálva a 
településfejlesztés összegző könyve Piskóti István tollából született. [2] 
   Tózsa István rövid összefoglalásában az egyes tevékenységi köröknek megfelelően a 
településmarketing: felméri a település erőforrásait (AUDIT); felméri a lehetséges piac összetételét 
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(SZEGMENTÁCIÓ); építi a település arculatát (IMÁZS); és eladja, közvetíti az arculatot 
(KOMMUNIKÁCIÓ). [3]  
   Ezen belül, amit most egy konkrét vállalkozó példáján megnézünk: az audit és az imázs.   
Az AUDIT: a település erőforrásainak, pozitív és negatív (!) értékeinek és adottságainak a felmérése, 
feltérképezése, listázása, összeírása, leltárba vétele. Az IMÁZS: image = kép; vagyis a település 
arculatának tervezése, a „kirakat” berendezése az audit során meghatározott készletből, a 
szegmentáció során meghatározott igényekhez igazítva. [4] 
   Az audit során sok tényező lényeges. [5] Amikor a település eladásra kerül, mi az, ami eladható? 
Először is a város hírneve, aminek két komponense van: CI és PR. A CI (corporation identity) nem 
más, mint az arculata, a PR (public relations) pedig a település szolgáltatásainak, értékeinek vonzó 
híre, reklámja, „kommunikációja”. Konkrétan: 

 
művelődési stb.). 

 – amennyiben 
azok az uralkodó tőkeáramlás útvonalába esnek, t.i. van a közelben autópálya. 

 
 

 
vállalkozásbarát helyi társadalom, személy- és vagyonbiztonság, olcsó és képzett helyi munkaerő. 
[6] 
   Ha figyelembe vesszük, hogy ennek sikeressége mitől függ, akkor feltűnik, hogy a kulturális 
klaszterben még mennyi lehetőség van. Katona József, Kodály Zoltán, Bozsó János városában nagy 
potenciálja van a kulturális expanziónak, még a kortárs művészek viszonylatában is.     
   Történelmi gyökereit tekintve Kecskemét mezőváros, ám mára e mellett erőteljesebbé vált gépipari 
arculata és a high-tech alkalmazások konkrét alkalmazása, illetve a szolgáltató szektor.  
   A jövőbeni fejlődés számára nem elhanyagolható, ha a már korábban meglévő és jól bejáratott 
klaszterek mellé beemeljük a fejlődő kulturális életet, mint üzleti lehetőséget. Fontos kérdés, hogy 
az adott önkormányzat a költségvetésének hány %-át tudja kultúrára, művelődésügyre fordítani. [7] 
Ez mindig a döntéshozókon múlik.  
   Fenntarthatóság és kultúra aspektusait vizsgálta szerzőtársaival Łukasz Wróblewski [8], és talán 
hozzátehetjük, hogy minden fél érdeke, ha rentábilis és folyamatos a kapcsolat a szereplők között, 
úgy, mint az önkormányzat, az intézményi struktúra, a polgárok és természetesen az alkotók 
részéről, hiszen sikeres csak akkor lehet egy város kulturális értelemben, ha a lakosság bevonható, 
involválható a kulturális életbe. Ez – a megváltoztatandók megváltoztatásával – ugyanígy igaz a 
vállalkozásokra is. 
   Olyan példát keressünk, aki a XXI. századnak megfelelő vállalkozói kihívásoknak eleget téve tud 
ebben segíteni és felmutatható referenciákkal bír! 
   Egy erős helyi identitású alkotó elősegíti az adott település – esetünkben Kecskemét, mint 
megyeszékhely – belső-auditját, és ezzel együtt a városban lakók elégedettség-értékét, kohéziós 
erejét – Enyedi György szerint: „a népességmegtartó képesség egyenlő a képességmegtartó 
népességgel.” [9] – így a város gazdasági előnyökké konvertálható marketing-értékét is emeli mind 
a helyi lakosok, mind ezek alapján a külső befektetők számára.  
   A belső CI nem más, mint a helyi lakosság identitás-tudata, tehát, hogy mennyire képes azonosulni 
a településével, mivel a helyi lakosság a legfontosabb vevő a településmarketing során. [10] 
Elsősorban azt kell figyelembe vennünk – láttunk máshol sikertelen, rossz példákat –, hogy senki 
sem fog befektetni, és tőkét vinni egy olyan városba, melyben maguk a helyi lakosok sem érzik 
jól/otthonosan magukat, nem bíznak saját lokális erejükben, illetve elégedetlenek saját 
létviszonyaikkal, életvilágukkal.  
   Joanne Scheff Bernstein szerint [11] – idézi Pavluska Valéria – A kulturális fejlődés „küldetésének 
középpontja és sikerének gyökere az élményszerű érték kialakítása, formálása és átadása, hiszen 
az élmény nem a művekben születik, hanem a közönség tagjainak lelkében és gondolataiban.” Ezt 
gondolja tovább Pavluska Valéria: „A kulturális javak kereslete tehát mind a piaci, mind az állami és 
a nonprofit intézményi keretek között végső soron a közönség döntésének a függvénye, ezért nagy 
valószínűséggel az az ajánlat válik elfogadottá, amelyet a fogyasztói döntések és az azt befolyásoló 
tényezők ismeretére építve alakítanak ki […]. Ez pedig a modern marketing pillére.” [12] 
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   Az igények fejlődnek, kielégítésük/kiszolgálásuk pedig fontos kérdés. Természetesen az igények 
és vágyak öngerjesztő folyamatba vannak beágyazva, de ha ezeket nem csatornázzuk például 
kulturális irányba, akkor máshol fognak „lecsapódni”. 
   Az elégedettség soktényezős lehet: az alapvető anyagi feltételeken túl előbb-utóbb, a fejlődés 
ritmusának megfelelően a kulturális igény is fontossá válhat. Ennek egyik auditált szereplőjét fogjuk 
itt bemutatni, méghozzá egy olyan művészt, aki már eddig is sokat tett Kecskemétért, és nem 
mellesleg Image-marketinggel foglalkozik.  
   Amik kiemelten fontosak: autentikus identitása, érzelmi kötődése [13], tanulmányait és szakmai 
képzettségét követően hazatért, többek között számos kecskeméti vállalkozó innovatív logóját, 
imázsát alakította ki, segít a Neumann János Egyetemnek, kecskeméti vállalkozói összejöveteleken 
szerepel, kapcsolati hálóval rendelkezik, és kiállításokat tart. Kecskemét mára alapvetően családias 
város, a tárgyalt image-vállalkozó – mint festőművész – fiataloknak tart foglalkozásokat, és saját 
baráti kapcsolatain, gyermekein keresztül is csatlakozik a kulturális élet más, egyéb klasztereihez. 
 

2. Egy kecskeméti IMAGE-vállalkozó identitástudatának néhány pontokba 
szedett tulajdonsága, és egyéb kiegészítések: 

 
1. Művésznevén: Vincze Mº Iza Kecskeméten született 1983-ban, a Kodály Iskola diákja volt 

1989-2001 között, édesapja Vincze István, aki maga is kecskeméti művész, betűtervezéssel 

foglalkozik, korábban zenész volt. [14] 

 

2. Festőművész tanára: Bruncsák András [15] kecskeméti festőművész, akinél a Kecskeméti 

Képzőművészeti Szabadiskolán tanult 1999-2001 között, majd 2018-2020 során 

továbbképzésen vett részt, illetve a művésztelepen dolgozott.  

 

3. Elment tanulni Sopronba az Alkamazott Művészeti Egyetemre (2001-2006), formatervező 

művésznek – csomagolástervező szakirányra. Akkori sikerei: 

2005 József Attila tipográfiai kiállítás, Békéscsaba 

2005 Wunderlich borcimke pályázat, I. helyezett 

2004 Iváncsics borcimke pályázat, különdíj 

2004 Gazdabolt logo – embléma.hu megjelenés 

2002 Agfa Young Creatives Contest – gold winner 

 

4. Budapesten tapasztalatszerzés multinacionális vállalatokkal: 

Maybelline. Garnier, MaxFactor, Danone, Nestlé, L’Oréal (L’Oréal Telescopic Explosion 

minidisplay – Lollipop döntős 2009, és Franciaországban kiállításon bemutatott termék – 

valamint az olasz fröccsöntött műanyag kínáló display alapján kialakított papíralapú stanc-

formatervet évekig használta a L’Oréal Budapesten és Prágában), majd hazatért 

Kecskemétre. 

 

5. Vállalkozói háló Kecskeméten:  

A.) Trendalelke Vállalkozónői Reggeli – ennek fő szervezője Pajkó Andrea [16] a kecskeméti 

Trendalelke.hu oldal tulajdonosa, vállalkozásfejlesztő, mely vállalkozásnak rendszeresen 

készít logókat, egyéb grafikákat, marketingtartalmakat. A Trendalelke Vállalkozónői Reggeli 

mottója: „Inspiráló témák, finoman moderált beszélgetések, találkozások a kapcsolatépítés 

jegyében. Mindezt könnyű, finom falatok mellett jó hangulatban.” 
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1. kép: Trendalelke Vállalkozónői Reggeli online reklám [17] 

 
2. kép: Trendalelke logó [18] 

A Trendalelke mottója: „Kecskeméti nőnek lenni jó! Praktikus, letesztelt infók, a legjobb 
programok, elismert helyi szakértők, kecskeméti nők, akikre büszkék lehetünk.” 
   A bemutatkozó szöveg: Kecskeméti nőnek lenni jó! Kecskemét első online női magazinja 
a mindennapos női mókuskerékhez kínál friss, praktikus és letesztelt megoldásokat 
kecskeméti és környékbeli nőknek. Mindenkit várunk: karrieristákat, 1-2-3 gyermekes 
édesanyákat, szingliket, házasokat, elváltakat vagy nyugdíjasokat, mert színesen szép az 
élet. 
Mire számíthatsz? 
a.) Kecskeméti hírekre, - persze nem az összeütközött-kirabolták-felavatták kategóriában, 
hanem olyan információkhoz juthatsz hozzá, melyek tényleg fontosak egy kecskemét és 
környéki nő életében. 
b.) Hiteles és elismert kecskeméti szakemberek írásaira. Sőt, kérdezhetsz is tőlük, mert 
szívesen segítenek neked szakértő tanácsaikkal. 
c.) Ingyenesen letölthető hasznosságokra: Vincze Izabella grafikussal rendszeresen 
meglepünk Téged letölthető nyomtatnivalókkal, amelyekkel könnyebben veszed majd a 
hétköznapi vagy akár az ünnepi akadályokat.” 

 
B.) Nőnek lenni jó Konferencia - Csatos Erika szervezésében [19] (logók, kreatívok készítése).  

„Egy kecskeméti konferencia nőkről nőknek: életstratégiák szakmai karriered, családi- és  
       magánéleted kiteljesítéséhez inspiráló, közösségépítő hangulatban.” (Plusz Álomjövő projekt.) 
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3. kép: Nőnek lenni jó! - konferencia online reklám [20] 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában közös festés: 2015 - Adventi Teadélután. 

 
4. kép: A közös festés folyamata és eredménye [21] 

 
C.) Forrás Inspiratív Közösségi Iroda - Czinkóczi-Dori Szilvia szervezésében [22] (számukra 
arculati elemek, kreatívok készítése). Kecskemét első közösségi irodája a Forrás Inspiratív 
Közösségi Iroda (FIKI) nyitva áll azok előtt, akik pár órára, akár egy hónapra szeretnének 

munkaállomást, irodát vagy tárgyalót bérelni. 
 

 
5. kép: Logó [23] 

6. Vállalkozásoknak segít Kecskeméten. Arculattervezés IMAGE-marketing szakemberként: 

Bimbó méhészet, Cégreform (kisvállalkozások tanácsadója), Járomident (fogorvos), Eliézer 

(Keresztyén társkereső), Lélektükör Stílusműhely (Stylist tanácsadás), IT GIRL boutique (női 

ruhabutik), Lakberendeződ (belsőépítész), Szívszerész (Életviteli tanácsadó), Utasi 

Cégkísérő (vállalkozási tanácsadó), Demeter Hajstúdió (Fodrászat), Magyar táj (természet-

fotós), Petróczi Réka (fotográfus), Smiley Tánciskola, Dermaland Kozmetika, Te&Mi (stylist), 

Smaragdliget (coach-mentálhigiénés programok), Bankmentor(Pénzügyi tanácsadó), 

jóLeszek (fogyókurás pszichológus), Trendalelke.hu (kecskeméti online magazin), Viktória 
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Dentál (fogorvos), Tudatos Megoldás (Pénzügyi tanácsadó), PAS (edzőterem), Életfa 

(magyar gyökerű programok szervezése), Szerelmi Kalandtúra Kecskemét. 

 

 

 

6. kép: Logók kecskeméti vállalkozásoknak [24] 
 

7. Kecskemét belső identitását erősítő project: 

Szerelmi Kalandtúra Kecskeméten – barangolás különböző kiemelt helyszíneken, „útlevélbe” 

pecsételt igazolással. Fő szervező: Némáné Ella [25], a Parázs Pasztorális Központ 

koordinátora, nekik kecskeméti látkép-térkép és egyéb grafikák készítése. 

 
7. kép: Szerelmi Kalandtúra Kecskemét látkép-térképe [26] 

 

 

8. Együttműködés a kecskeméti E-Galériával – kecskeméti képek a helyi nevezetességekről, 

illetve közös munkák a szintén kecskeméti tulajdonú Balaton Galériával. 
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8. kép(-sorozat): Miniatúrák kecskeméti nevezetességekről [27] 
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9. Kiállítások Kecskeméten és környéken:  

2021. decemberében az Ifjúsági Otthonban: Szárnyaló Szabadság címmel (a tihanyi 

kiállítás 2 sorozatának és fő képének bemutatása) 

 

9. kép: Kiállítás online reklám [28] 

 

2021 ősz – a Hunyadivárosi napok keretében a Corvin Mátyás Általános Iskolában Pászti 

András önkormányzati képviselő meghívására a Tihanyban debütált Szárnyaló Szabadság 

egyik sorozatának bemutatása. 

2018 Add Önmagad! Összművészeti kiállítás, Kiskunmajsa 

2017 Nőnek Lenni jó! Konferencián tárlat, Kecskemét Kereskedelmi és Iparkamarában 

2017 Gazdagmami - Év anyavállalata 2017, Különdíj 

2017 Fashion Reggeli 2.0 tárlat, Kecskemét Malom Központ 

 

10. kép: Kiállítás online reklám [29] 

 

2016 Nőnek lenni jó! Konferencián tárlat, a Kecskeméti Kereskedelmi és Iparkamarában 

2016 Életfa kiállítás, Tiszakécske – festmények magyar jelképekből. 
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2015 Buborékok – kiállítás – Hírös Agóra, Ifjúsági Otthon, Kecskemét 

 

11. kép: Kiállítás online reklám [30] 

 

2015 Anyavarázs tárlat – A hónap alkotója, Kecskeméti Kulturális Központ 

 

12. kép: Kiállítás online reklám [31]  

 

2008 Testestül – kiállítás, Kecskemét (Nekem8 kávézó) 

 

10. Belső terek élhetőbbé/hangulatosabbá tétele: 

A.) Falfestés: a Gyermekjóléti Központ – Gyermek-pszichológiai szoba falfestése 

  

13. kép(-sorozat): Fotók a falfestményről [32] 
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B). Énidő Életmódközpont fala egy felnagyított festmény-részlettel lett felmatricázva  

(Három Gúnár Szálloda) 

 
14. kép(-sorozat): Énidő Életmódközpont belső enteriőr és a megnyitó hangulatképe [33] 

 
11. Kézműves kiállítások és csoportos foglalkozások:  

A.) 2018-tól: a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban, „Artplacc” karácsonyi vásár és karácsonyi 

képeslapfestő workshop gyerekekkel   

 

  
15. kép(-sorozat): Eseményfotók az „Artplacc” karácsonyi vásárról [34] 

B.). Ötpötty – Kreatív Foglalkoztató és Játszóműhely (Szabadkai Anna 
szervezésében)gyermekekkel festés: Artparty, nyári festőtábor. [35] 
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16. kép(-sorozat): Festőtábor és ArtParty [36] 
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C.) Smaragdliget Élményszalon – festőszalon – Múzeumok Éjszakája, Hírös Agóra 

 

17. kép(-sorozat): Smaragdliget Élményszalon reklám [37] 
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18. kép(-sorozat): Múzeumok Éjszakája eseményfotók [38] 

 

12. A művészeti élettel kialakított kapcsolati háló, kiállítások látogatása – kiemelten Bozsó 

Gyűjetmény időszakos kiállításai, Hírös Agóra időszakos kiállításai, Kaff – Animációs 

Filmfesztivál. Kapcsolati háló: Szoboszlay Eszter- animációs grafikus művész, tanár, Szikora 

Imre - festőművész, tanár, Mészáros Mariann – grafikus, tanár, Lőrincz Luca - keramikus, 

Csörgő Tamás – festőművész, Kun-Sebők Kata – festőművész, tanár. Plusz kapcsolatok 

más művészeti irányzatok szereplőivel, például a zene és a tánc világából. 

 

13. Közös munkák a Neumann János Egyetemmel és elődjeivel 2016 óta - marketing plakátok 

készítése 
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18. kép(-sorozat): Online hirdetés és reklám szóróanyag [39] 
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14. Egyéb nem Kecskeméthez köthető munkák: Prezimester, Dunamedical Center, Budair 

 

15. Miben segíthet? Profi Arculati tervek kivitelezése, IMAGE-marketing, Logó, Prezentációk. 

Tevékenységével kapcsolatos oldalak és közösségi oldalak: 

http://vizart.hu/ 

http://www.izabellavincze.hu/  

https://www.facebook.com/vinczeizabella  (Vizart – Vincze Mº Iza) 

https://www.instagram.com/vizart_vincze.m.iza/  

 

E-mail elérhetőség: iza@vizart.hu 
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