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I. RÉSZ 

 

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT  

Intézményi Stratégiájának (2015–2020) értékelése 

 

A békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ hat telephelyen működő integrált 

közművelődési intézmény. A 6000 m²-es központi épületegysége az Agóra-program keretében 

2013 januárjában nyitotta meg kapuit. Emellett két lakóterületi közösségi ház: a Jaminai 

Közösségi Ház és a Lencsési Közösségi Ház; egy külterületi művelődési otthon: a mezőmegyeri 

Arany János Művelődési Ház; egy kreatív alkotóközpont: a Meseház és egy muzeális 

kiállítóhely: a Munkácsy Mihály nevét viselő Emlékház tartozik még az intézményhez.  

A kulturális központ évi háromszázezer látogatójával a város életének legszélesebb 

találkozási felülete, mely jelen van Békéscsaba szinte minden területén mind földrajzilag, 

mind tevékenységi struktúráját illetően. Működésünk „a helyi lakosság és annak 

önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul”, így eleget tesz az 

ezzel kapcsolatos törvényi-jogszabályi feltételeknek. Gazdálkodásunk rendezett, szakmai 

működésünket 2019. január 22-én az emberi erőforrások minisztere az országban 

egyedülálló módon másodszor is „Közművelődési Minőség Díj” állami kitüntetéssel 

jutalmazta. 

 

STRATÉGIAI CÉLOK 

Az intézmény életének 2015–20201 közti időszakát elsősorban a szinten tartó működés, és a 

minőségfejlesztő innovációs tevékenység előtérbe helyezése jellemezte. A szint megtartását 

egyrészt az Agora-program első két évében elért kimagasló eredmények indukálták, melyek 

során megtelt az új épület, s ennek a felhajtóerőnek a segítségével új elemekkel gazdagodtak a 

kisházaink is. Másrészt a szinten tartás szükségszerű is volt, hiszen ebben az ötéves fázisban 

 
1 Az Intézményi Stratégia időintervalluma igazodik az igazgatói kinevezés kezdetének és lejártának 

időpontjához. A legutóbbi fordulópont 2020. július 1. volt, ezért tartott az előző anyag 2020-ig, és kezdődik az új 

2020-ban.  
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nem bővültek számottevően a szakmai és háttérmunkát élénkítő források, és a szakma 

bérhelyzete az országos bérváltozásokhoz képest reálértékben jelentős süllyedést mutatott. Ez 

különösen a kulturális szakmai képzettséggel rendelkezők vonatkozásában vált napjainkra 

kritikussá. Egyedül az önkormányzat intézményi eredményességre építő pénzügypolitikája 

nyújtott biztos alapot a munkához.  

Az időszak folyamatos stratégiai céljaként az szerepelt, hogy látogatottsági eredményeinket 

megtartsuk, mely egyben azt is jelentette, hogy az előző évekhez mérve a művelődési alkalmak, 

fesztiválnapok, kiállítások számát nem kívántuk emelni. Úgy ítéltük meg, hogy Békéscsabának 

és vonzáskörzetének megfelelő mennyiségű program jut, nem indokolja semmi a további 

számszerű növelést. A lehetőségeket egyébként is behatárolja a fizetőképes kereslet – nem 

fognak többen lakni a környéken, nem nőnek rohamosan a fizetések, még a turizmus imponáló 

fejlődési mutatói sem hoznak túl sok új nézőt a városba –, illetve a minőségi közösségi terek 

befogadóképessége.  

Erőteljes fejlesztést a marketing és a kreatívipar területén képzeltünk el, melyekben valóban 

tudtunk előrelépést mutatni.  

Szakmai tevékenységünk a rendezvényszervezés és a közösséggondozás kettősségére és 

széleskörű szolgáltatói kínálatunkra épült, melyeket egy korszerű kommunikációs közeg és egy 

működőképes üzemeltetési háttér segített. Tevékenységünk projektekben, 

tevékenységcsomagokban realizálódott, melyek lényegében egy minőségi kritériumok alapján 

szerkesztett, elemeikben egymásnak megfelelni igyekvő tevékenységi hálót alkottak, s melyek 

meghatározó csomópontjaiban intézményegységeink, legnagyobb fesztiváljaink, kiemelt 

közösségeink voltak megtalálhatóak. Ez a rendszer biztosította az elmúlt években 

működőképességünket és az Agora-indikátorok teljesítését, illetve természetesen a pénzügyi 

egyensúly lehetőség szerinti fenntartása, amely a „kivételes”, szabályt erősítő 2018-as esztendőt 

leszámítva szintén sikerült. 

Megerősödött programnaptárunk váza, amit nem az egy kaptafára való gondolkodás, hanem a 

közönségigényekre épülő, rendszerességet és tervezhetőséget szolgáló rendezvényszervező 

munka alakított. Legnagyobb tanulsága az a nem várt hatás volt, hogy a békéscsabai és a 

megyeszékhely agglomerációjában élő közönség nyitott a sűrű és erős rendezvénykínálatra, 

illetve hogy életstílusa szerint nem csak hogy hajlandó, de életkörülményei alapján most már 

képes is magasabb összegeket áldozni a számára fontos programokra. Igazolásul nemzetközi és 

hazai kiválóságok sora váltja telt házak előtt hétről hétre, hónapról hónapra egymást a 
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Csabagyöngye színpadán, akikért most már nem feltétlenül kell Budapestre vagy más 

nagyvárosba utazni. Ami a kőépületeket illeti, a Csabagyöngye az első hét vidéki 

programhelyszín közé került, ami – úgy gondoljuk – jelentősen emelt a város kulturális rangján, 

hiszen a kiemelt, néhány állomásos magyarországi/hazai turnék házigazdái között is ott van 

intézményünk. Tapasztalatunk szerint ezt a békéscsabai lakosság örömmel és némi 

büszkeséggel is fogadja. 

Kiemelt közösségeink, hagyományőrzőink, nyugdíjas klubjaink, hobby-csoportjaink, 

ismeretterjesztő-önművelő közösségeink napi tevékenységünk középpontjában álltak mind a 

nagyépületben, mind kisházainkban. Igyekeztünk növelni komfortérzetüket, 

intézményegységeink otthonosságát, nekik szóló szolgáltatásaink színvonalát.  

 

LÁTOGATOTTSÁGI MUTATÓK 

Az egész intézmény látogatottsága a tárgyalt időszakban meghaladta a másfél milliót. Eszerint 

évente átlag háromszáztízezer vendég vette igénybe szolgáltatásaink széles körét. A központi 

épületben és annak kihelyezett főtéri eseményein az öt év átlagában 196 ezer látogatót 

regisztráltak a munkatársak, a 70-100 fő feletti rendezvények átlagos száma 294, a további 

társasági alkalmaké 356 volt. A közösségek találkozásainak középértéke 1935 foglalkozás. Ez 

a központi épületben több mint két és félezer művelődési alkalom megvalósulását jelentette. 

A Munkácsy Emlékház átlagos látogatottsága ebben az időszakban 10 400 fő volt, 

eseményeinek száma: 132, míg a Meseházban átlag 15 500-an fordultak meg, s itt 800 

alkalommal vártuk szervezett formában vendégeinket. A Lencsési Közösségi Ház látogatottsági 

mutatóiból kiderül, hogy az elmúlt években átlagosan 1 230 esemény zajlott le a közösségi ház 

szervezésében 39 100 fő részvételével. Mezőmegyeren in mediocris 23 680 látogatónk volt, évi 

átlag 830 művelődési alkalmon, míg a Jaminai Közösségi Házban középértéken 22 723 volt a 

részvevők száma, és 860 az eseményeké. 
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Mind az események, mind a látogatottság vonatkozásában – különösen a kisházaknál – jelentős 

ingadozás érzékelhető az egyes évek között, mely általában pályázatfüggő. A 2019. évben a 

lebonyolított és elkövetkező felújítások (Lencsési energetikai korszerűsítés, az Arany János 

Művelődési Ház és az Emlékház bezárása) már jelentősen éreztették hatásukat, mint ahogy 

2018-ban a „Kicsengetés után” című iskolabarát pályázatunk jótékonyan mutatkozott meg a 

művelődési alkalmak és a résztvevők számában. 

Ünnepi alkalom volt, amikor 2017. december 16-án központi intézményünk a nyitás utáni 

egymilliomodik látogatóját fogadta...  

 

A CSABAGYÖNGYE KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE 

 

Az év rendre a Magyar Kultúra Napja ünnepével indult, melynek hagyományossá vált 

eseménye a Közösségi Gála, ahol művelődő közösségeink, aktivistáink, segítőink előző éves 

munkáját értékeljük és díjazzuk. Rendszeres januári program a Békés Megyei Szimfonikus 

Zenekar évindító hangversenye, illetve a Balassi Közalapítvány által kétévente szervezett 

Szólótáncfesztivál (2015, 2017, 2019). Ezt az egyre inkább turisztikai arculatot kapó Csabai 

Farsang, benne az etalonná váló Békés Megyei Házipálinka Verseny, valamint a Munkácsy 

születésnapjáról történő megemlékezés követte. Március közepétől április elejéig a Békéscsabai 

Tavaszi Fesztivál programsorozata várt ránk, kiemelkedően magas művészeti eseményekkel, 

Átlaglátogatottság/év (2015-2019)

CsaKK

Emlékház

Meseház

Lencsési

Jamina

Megyer
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koncertekkel, kiállításokkal s a kisnemesi otthonok műemlékvédelmi találkozójával. Az 

áprilishoz leginkább a Húsvéthoz kapcsolódó családi programok és a szintén kétévente 

meghirdetett SCHERZO Zenés Ifjúsági Színpadok Országos Fesztiválja (2016, 2018) köthető. 

Májusban évente a Csabagyöngye Kupa Országos Keresztrejtvényfejtő Verseny, a 100xszép 

Fesztivál és a Városi Gyereknap eseményei voltak kiemeltek számunkra, míg júniusban az 

Erkel Sándor Kórusfesztiválra (2015, 2017, 2019), majd a Múzeumok Éjszakájára került sor. 

Június végén, július első felében zajlott táboraink többsége. Július közepén kezdődött a közel 

másfél hónapos Főtéri Nyár programsorozatunk koncertekkel, táncbemutatókkal, 

gyermekelőadásokkal, kiemelve a fesztiválhétvégéket, a BigBand Találkozó és a ZENIT 

fúvóskoncertjeit, az augusztus 20-hoz köthető ünnepi programokat, illetve a Szimfonikus 

Zenekar nyárbúcsúztatóját, amelynek háttérmunkáit biztosítottuk.  

Szeptemberben rendszeres programunk a nemzetközi makettkiállítás, és a hónap végén több 

ízben is megszerveztük a Szent Mihály-napi Csabaiságokat, melyben különös hangsúlyt kaptak 

kisintézményeink. 2015-ben és 2016-ban még mi adtunk helyt a Garabonciás Napoknak is. Az 

ősz egyik ízletes rendezvénycsemegéje 2017 óta a Csokifesztivál. Október 1., a Zene 

Világnapja és Advent első vasárnapja között zajlott minden évben a másik magas 

művészetekhez köthető eseménysorunk, az Őszi Művészeti Hetek programsorozata, benne 

komolyzenei hangversenyekkel, sztárelőadókkal, a békéscsabai művészek seregszemléjével, a 

Csabai Szalonnal. Decemberben a Mikulásfesztivál, az Országos Társastánc Bajnokság, majd 

az ünnepi programok sokasága következett életünkben. 

Az év különböző szakaszaiban rendszeresen szerveztünk játszóházakat, táncházakat, 

klubkoncerteket, a mindennapi élet kihívásairól szóló ismeretterjesztő előadásokat, 

társasjátéknapot és saját fejlesztésű családi kalandjátékokat. Központi intézményünkben 

zajlottak országos és területi dartsversenyek, e-sport események, sakkprogramok.  

Konferenciáink közül többek között kiemelkedett a Magyar Családterápiás Egyesület 

Vándorgyűlése (2015), a Magyar Belgyógyász Társaság Dél-Magyarországi Decentrum 

Tudományos Ülése (2017), a Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 32. 

Vándorgyűlése (2019), a Helyi Televíziók Országos Egyesülete találkozója (2019), a Kelet-

Magyarországi Diabétesz Hétvége (2019) és a sorozattá váló TED-X konferencia (2019, 2020). 

A szakmai kiállítások közül különleges és iránymutató volt az Elektromos és Hibridautó 

Kiállítás (2015), a TÁJODÜSSZEIA tájépítészeti kiállítás (2015) és az Aranylabda Kiállítás 

(2019). 
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Intézményünk programjain olyan nemzetközi produkcióknak tapsolhatott a csabai közönség, 

mint a kubai Habana Social Club koncertje (2015, 2018), az amerikai Got Talent-döntős 

Virginia State Gospel Chorale (2015), a „Sukhishvili” Grúz Állami Népi Együttes fellépése 

(2016), a Hans Zimmer-est Lisa Gerrarddal (2017), a Whitney – Queen of the Night show 

Rebecca Frecletonnal (2017), a King’ Singers hangversenye az Erkel Sándor kórusfesztiválon 

(2017), a Szentpétervári Balett „Hattyúk tava” produkciója (2018), a „Virsky” Ukrán Állami 

Népi Együttes (2018) és a „Beriozka” Orosz Állami Népi Együttes (2018) műsorai, a ’Kiev City 

Ballet’ Rómeó és Júliája (2019) és a Killer Queen – Queen Show Londonból (2019). A hazai 

zeneművészet legkiválóbb előadói is jártak nálunk, így Miklósa Erika Kossuth-díjas és Rálik 

Szilvia Liszt Ferenc-díjas operaénekesek, Szentpéteri Csilla zongoraművész, a Magyar 

Nemzeti Balett, a Szegedi Kortárs Balett, a Budapesti Fesztiválzenekar, a Kodály 

Filharmonikusok vagy a Magyar Állami Operaház művészei Puccini Tosca című operájával. 

Műsort adott nálunk a Muzsikás együttes, a Kaláka, az Experidance, Herczku Ágnes, Lackfi 

János, Kern András, Udvaros Dorottya és a magyar művészet sok más jeles képviselője.  

Rendszeres vendégünk volt az Ismerős Arcok, Presser Gábor, Zorán, Hobo, a L’art pour l’art 

Társulat, Ripoff Raskolnikov, a Kiscsillag, de a magyar könnyűzenei élvonalból fellépett 

nálunk Keresztes Ildikó, Rúzsa Magdi, Kovács Kati, Zséda, Fenyő Miklós, Dés László, 

Charlie, Little G Weevil, Oláh Kálmán, a Csík zenekar, a Budapest Klezmer Band, a Quimby, 

a P.Mobil, az Anna and the Barbies, a Margaret Island és a CsehTamás, majd a Hangfoglaló 

Program sok-sok feltörekvő együttese is. A magyar musical legjobbjai szinte kivétel nélkül 

énekeltek színpadainkon: Polyák Lilla, Malek Andrea, Szinetár Dóra, Vágó Nelly, Janza Kata, 

Vágó Zsuzsi, Balla Eszter, Feke Pál, Nagy Sándor, Dolhai Attila, s még egy „Békéscsaba, a 

musical” című előadás is megszületett 2016 decemberében. A „hazaiak” közül pedig Tóth Péter 

zongoraművész, Pribojszki Mátyás, Pengő Csaba, Dajka Krisztián, Nagy Szabolcs, a Palmetta, 

Kővári Péter, az Acoustic Planet, az  Ektomorf, és a Színistúdióból kirajzott sok fiatal színész, 

énekes volt látható és hallható programjainkon. 

Megtisztelő volt számunkra, hogy 2015-ben mi adhattunk otthont az I. Kovács Béla 

Nemzetközi Klarinétversenynek, a „Hangszert a kézbe” zenei játéktérnek (2017), a KÓTA 

évenként kiírt „Éneklő Magyarország” területi minősítőinek, és hogy a hazai városok közül 

ötödmagunkkal felkérést kaptunk az NKA 25. évfordulója tiszteletére meghirdetett „Határtalan 

kultúra – megtartó közösségek, avagy ezerarcú közművelődés” programban való részvételre 

(2018). Részesei voltunk az „56-os Estek” (2016), az „Arany János emlékév” (2017), a 

„Reformáció 500” (2017), a „Családok éve” (2018) és a „Békéscsaba 300” városi 

programsorainak. 
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A közösséggondozás terén mindig, minden évben alapvető elvárás volt önmagunkkal szemben, 

hogy kiemelt közösségeink és szabadidős klubjaink továbbra is a legjobb működési feltételek 

között dolgozhassanak. A saját fenntartásban működő Nyíri Lajos Társastáncklub és 

Táncsportegyesület, a Csabai Színistúdió, a Calandrella Kamarakórus, a Csaba Big Band, 

Márvány Fotóműhely - minőségi előadói és alkotói műhelyek, fontos értékei a város művészeti 

életének.  

Mindvégig törekedtünk a nálunk dolgozó önálló jogi személyiségű közösségek maximális 

kiszolgálására, közülük is kiemelkedett a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar, a Békéstáji 

Művészeti Társaság, a Bartók Béla Vegyeskar, a Chopin Kórus, a Féling Színház és a 

Csabatánc.  

Intézményünk holdudvarában pedig olyan kulturális és turisztikai szervezetek dolgoznak, mint 

a huszonnyolc éve nálunk működő Oriens 2000 Alapítvány, a negyedszázados Áldozatvédelmi 

Egyesület, a Csabai Társaskör Egyesület, illetve az általunk alapított Békéscsabai Turisztikai 

Egyesület.  

 

 

KISINTÉZMÉNYEINK EREDMÉNYESSÉGE 

 

A 2015-ös év kiemelt jelentőségű év volt a mezőmegyeri Arany János Művelődési Házunk 

életében, hiszen ebben az esztendőben ünnepelte létrehozásának 50. évfordulóját, s ezt 

igyekeztünk emlékezetessé tenni a helyiek számára. Megyer egyik szép hagyománya a Szent 

György-napi Sárkányeregetés, melyet áprilisban rendezünk az ősgyepen, s mely az elmúlt 

években nemzetközi találkozóvá nőtte ki magát. A civil kezdeményezésre induló évenként 

rendezett Kárpát-medencei Magyar Népzenei Találkozó (2016-) s társeseménye, a Fazekas 

Találkozó (2017-), illetve a Szent István-naphoz kapcsolódó, a sportklubbal közösen szervezett 

Családi Sportnap (2018-) új színt hozott a településrész életébe, mint ahogy a Megyeri 

Kézműves Falu programjai is. Hagyományos közösségei között találjuk a Nyugdíjas Klubot, a 

biliárd klubot, a Teaházat, s kiemelhető a minden háztartásba eljutó, a művelődési ház által 

gondozott Arany Hírmondó című kis újság. 

A Meseház 2018-ban ünnepelte 30. születésnapját. Tevékenységének fókuszában Schéner 

Mihály Kossuth- és Munkácsy-díjas festő- és grafikusművész szellemi hagyatéka áll. A 
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gyermekek meseviláglátása keveredik itt a folytonos alkotókedvvel, ami épp úgy testet ölt a 

meglátogatható műalkotásokban, mint a saját kezünkkel megalkotható színekben és 

tárgyakban. A Meseházban állandó és időszaki kiállítások, családi és gyermekrendezvények, 

csoportos foglalkozások, értékőrző programok, ifjúsági alkotókörök várják a látogatókat. 

Kiemelt cél a helyi kisebbségekkel és a határon túli magyarsággal kialakított sokszínű 

kapcsolatok ápolása, erősítése. A Ház két további állandó kiállítást mutatott be az elmúlt 

időszakban, Ványai (Vachovics) János híres csabai mester fazekasműhelyét és Lenkefi Konrád 

bábművész bábjait. A Ványai-kiállítás nemrég megújult, míg a bábkiállítás 2019-ben 

visszakerült igazi helyére, a Napsugár Bábszínházba. Békéscsaba legrégebb óta álló lakóháza, 

a 200 éves Molnár-ház, mint új foglalkoztató tér, 2016-ban került a Meseház szervezeti körébe.  

Az alkotóház kiemelkedő közösségei és rendszeres foglalkoztatási formái közül meghatározó a 

Népzene 24, az Őszidő Nyugdíjas Klub, a Meseházi Családi Dalárda, az Apáról Fiúra sorozat, 

a Forgórózsa alkotókör, a Boldogság Betakarító Ünnep, a Muzsikáló Udvar, a retró mozi és a 

Jazz klub. Utóbbi sorozatban az ódon falak között megfordult a magyar jazzélet színe-java. 

Az intézményegység munkáját a Meseházi Alapítvány segíti, mellyel 2017-ben közösen adták 

ki Schéner Mihály Játék Plasztika Rajz című könyvét, s mely alapítvány segített a Schéner-

kiállítás 2019-es megújításában is. 

A Lencsési Közösségi Ház 2016-ban volt 25 éves. Működésének célja, hogy a lakótelep városnyi 

lakosának kulturális és közösségi élményeket, találkozóhelyet biztosítson. A Ház éves kiemelt 

eseményei a „Csak tiszta forrásból…” című fotópályázat márciusban, az Egészséghét 

rendezvénysorozata és a Gyermeknapi Előzetes májusban, augusztusban a Szent István-napi 

Előzetes, szeptemberben az Őszidő című kertbarát szakmai nap, illetve novemberben a 

Digiporáma Fesztivál. Az András-napi kolbászparádét a Lencsési Advent eseménysorozata követi. 

Az intézményegység meghatározó közösségei a Természetjáró kör, a Mohácsy Mátyás 

Kertbarátkör, a Baba-mama Klub, a Jóga klub, a Lencsési Nyugdíjas Klub és a rendszeres 

tárlatokat szervező Márvány Fotóműhely. A képzések, tanfolyamok közül kiemelkedtek a 

különböző tornák, illetve az angol nyelvoktató csoportok. A közösségi ház rendszeresen 

együttműködik a lakótelep iskolájával, óvodáival. 

2019-ben az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú (TOP-6.5.1-16.) 

program keretében a Lencsési Közösségi Házban felújítás zajlott. 

 

A Jaminai Közösségi Ház munkáját a civil szervezetekkel, kulturális közfoglalkoztatottakkal, 

önkéntesekkel együttműködve, az igényeknek, programoknak megfelelően igyekeztünk 
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megoldani minden évben, de a Ház működtetésére létrehozott Jamina Szövetség széthullása 

(2017), és a közfoglalkoztatotti létszám jelentős csökkenése változtatásra kényszerített 

bennünket, így ma már három főállású munkatárs dolgozik az intézményegységben. Munkánk 

során igyekeztünk a szolgáltatásfejlesztésre koncentrálni, így jelentősen nőtt az 

intézményegység látogatottsága. Számtalan családi esemény színhelyéül szolgált a közösségi 

ház, bálok, vacsorák, összejövetelek kedvelt helye, külső képzések, tanácskozások folynak 

rendszeresen termeiben. A komfortérzet növelése érdekében lecseréltük a több évtizede 

használatban levő asztalokat, székeket.  

Kiemelt rendezvények a ház életében a májusi JamiNAP - családi hagyományőrző program, a 

Bessenyei utcai sporttelepen rendezett augusztus végi Jaminai Családi Nap s a Szent Mihály 

napjához kötődő Őszi zsongás. Meghatározó közösségek az Ízvadász főzőklub, a Stark Adolf 

Kertbarát Kör, a Népi Díszítőművész Szakkör, a Gazda Nyugdíjas Egyesület, a Jaminai Szlovák 

Klub, az Újforrás Baptista Gyülekezet és a Városi Nagycsaládosok Egyesülete. Az ünnepekhez 

kapcsolódó játszóházi programjaink a családok számára nyújtanak hasznos, ismeretátadó, 

készségfejlesztő lehetőségeket. Rendszeresek a helyi iskolával, óvodákkal közösen 

megvalósított foglalkozások, események. 

A Mackó-Kuckó Óvoda felújítása miatt annak egy csoportját egy teljes nevelési évre befogadta 

a Jaminai Közösségi Ház (2018–2019). Az óvodás csoport minél zavartalanabb működése 

érdekében nyitva tartásunkat, programjainkat, csoportjaink működését átszerveztük.   

 

A Munkácsy Emlékház 2019-ben volt 25 éves. A gyönyörű, 8 szobás klasszicista Steiner- 

Omaszta kúriában nemcsak Munkácsy Mihály életével ismerkedhettek meg az idelátogatók, 

hanem ízelítőt kaptak a település 19. századi kisnemesi-polgári hagyományaiból is. A festő 

munkásságáról 21 eredeti alkotása – köztük vázlatok, tanulmányalakok, szalonképek, portrék 

– nyújtott átfogó képet. A muzeális kiállítóhely tevékenységében a múzeumpedagógia, a 

közösségi művelődés és a kulturális turisztikai funkció egyaránt meghatározó szervezőerő volt. 

Eseményeink, rendezvényeink, kiállításaink magas színvonalon zajlottak, s a Munkácsy 

Kulturális Negyed projekten belül kidolgoztuk, s megvalósításra előkészítettük a Ház MVP-s 

felújításának teljes szakmai tervét, a „Pincétől a padlásig” projektet, illetve tanácskozásokat 

szerveztünk a téma előmozdítása érdekében. 

2018-ig önkéntes szerződéssel folytattuk a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja 

keretében a megyei múzeumok koordinációját.  
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Az országosan többször is elismert műemlékvédelmi tevékenységünk mellett Munkácsy 

életével és helytörténettel kapcsolatos kutatásokat és tudományos munkát is végeztünk. Évről 

évre, komoly szakmai figyelem mellett rendeztük meg a kúriatalálkozót, a Kisnemesi Otthonok 

Találkozóját, s az állandó kiállításon kívül számos időszaki tárlatot is szerveztünk Gulácsy 

Lajos festményeitől Munkácsy-díjas művészek alkotásain át a „Békéscsaba 300-hoz” 

kapcsolódó képeslap-kiállításig. Rendszeresen csatlakoztunk országos és helyi programokhoz: 

Múzeumok Éjszakája, Kulturális Örökség Napjai, A festészet napja, Múzeumok Őszi 

Fesztiválja, aktuális emlékévek. 

Az Emlékház 2019 novemberében bezárt, és a szakmai munka átadta helyét az 

infrastruktúrafejlesztésnek, egyrészt a hátsó épület TOP-os energetikai modernizálásának, 

másrészt a Modern Városok Program főépületre vonatkozó felújításának és az Omaszta-park 

rekultivációs munkáinak. 

 

A MUNKÁCSY KULTURÁLIS NEGYED PROJEKT 

 

Intézményünk 2015-ben javasolta a Munkácsy Kulturális Negyed megvalósítását Békéscsabán, 

melynek kapcsán kommunikációs- és projekttervet készítettünk és a következő év elején 

műhelykonferenciát szerveztünk. Kezdeményezésünk sikerét jelentette, hogy a projekt 

kibővítve része lett a város Modern Városok Programja számára készített fejlesztési anyagának. 

A fejlesztés célja egy egységes, karakteres, a város mindennapjait meghatározó kulturális 

negyed létrehozása, amely erősíti a csabai identitást és több látogatót vonz Békéscsabára. A 

legújabb turisztikai attrakciófejlesztés mintegy húsz egységet érint, köztük intézményeket, két 

egykori kúriát, műemlékeket, védett parkokat, s keretében egy háromszáz milliós felújítással 

teljes revitalizációt és egy új, korszerű kiállítást kap a Munkácsy Emlékház, és újjávarázsoljuk 

a hozzákapcsolódó Omaszta-parkot. 

2017-ben kidolgoztuk a Munkácsy Emlékház felújítását célzó „A PINCÉTŐL A PADLÁSIG” 

című turisztikai attrakció- és szolgáltatásfejlesztő projektelemet, mely lényegében 

intézményünk legfontosabb kapcsolódása a Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő 

projekthez. A fejlesztés a 19. és 20. századi békéscsabai kisnemesi és polgári élet bemutatására, 

múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai feltételeinek korszerűsítésére, egy 21. századi 
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szintű turisztikai élményközpont létrehozására irányul, melynek centrumában Munkácsy 

Mihály művészete áll.  

2018 januárjában egy újabb nyitott konferenciát szerveztünk a SZÉPÜL A VÁROSUNK 

programsorozat keretében, ahol a kulturális alapú városfejlesztésről és a Munkácsy Negyed 

megvalósításáról hallhattak előadásokat az érdeklődők. Az év folyamán az Emlékház felújítási 

terve bővült a Wenckheim-kerékpárút-fejlesztés kapcsán, a hátsó épületünkben létrehozandó 

pumpaponttal. 

Az infrastrukturális felújítás és az új állandó kiállítás tervei 2018. év végére elkészültek, és el 

is fogadták azokat. 2019-ben sor került a közbeszerzési eljárás lefolytatására, novemberben az 

Emlékház bezárt, a Munkácsy-festményeket visszaszállíttattuk a kölcsönadó Magyar Nemzeti 

Galériába, a házban található többi műtárgy és a helytörténeti jelentőségű Omaszta-hagyatéki 

bútorok a biztonságos tárolás érdekében egy külső, bérelt raktárba kerültek. A munkaterület 

átadása a kivitelezőknek 2020 januárjában megtörtént. A pályázat megvalósítását a Békéscsabai 

Városfejlesztési Nonprofit Kft. koordinálja és felügyeli. 

2020-tól az intézmény új turisztikai feladatellátása kiterjed a Munkácsy Negyeddel és az 

Emlékház szolgáltatásfejlesztésével kapcsolatos feladatainkra. 

 

MINŐSÉGFEJLESZTÉS 

 

2011-ben intézményünk négy tevékenységi területen szerezte meg a „Minősített 

Közművelődési Intézmény Címet”, majd 2013-ban a közművelődés minőségfejlesztését 

mentoráló Budapesti Művelődési Központ után az országban másodikként „Közművelődési 

Minőség Díj” kitüntetésben részesült. Ez volt az az alap, melyre a 2015--2020 közti 

minőségfejlesztési céljainkat és tevékenységünket építettük. 

Minőségfejlesztési törekvéseink középpontjában a komfortosság emelése állt, a 

hozzáférhetőség, elérhetőség további „akadálymentesítése”.  Beleértve az árképzést éppen úgy, 

mint a hátránnyal élők segítését vagy a programok, szolgáltatások területi kiterjesztését, 

„házhozszállítását” (jegyárkedvezmények, belépődíj-mentesség, segítőprogramok, internetes 

jegyértékesítés, lakóterületi rendezvények stb.). A komfortszint emelését szolgálta az esztétikus 

környezet, az otthonosság, és – nem szabad szemérmesnek lennünk, amikor kimondjuk - a 
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kényelem. Mindezek megadása korunkban már alapelvárás, mint ahogy a magas szintű 

technikai felkészültség is az, tekintettel mind a felszereltségre, mind a kezelői tudásra. 

Minőségfejlesztési munkánkban nagy hangsúlyt kapott a szabályzataink felülvizsgálata, 

kiterjesztése, hiszen új kihívásokkal kellett szembenéznünk, így a folyamatszabályozási 

törekvéseinket meg kellett erősítenünk, s reagálnunk kellett a gyakorlat változásaira. 

Változáskezelési tevékenységünk aktív és kielégítő volt, így folyamatosan javítottunk a 

rendezvényszervezéshez kapcsolódó belső kommunikációs gyakorlatunkon, teremnaptári 

rendszerünk működtetésén, statisztikai nyilvántartási rendszerünkön. 

2015 januárjában elindítottuk új, közönségbarát honlapunkat, internet alapú teremnaptárunkat, 

majd megkezdtük a központi statisztika követelményeihez igazodó új nyilvántartó rendszerünk 

kidolgozását. Ezzel együtt változott jegyértékesítési szabályzatunk, rendezvényeinkhez 

kapcsolódó belső kommunikációs gyakorlatunk. A belső rendszerek és folyamatok változásai 

segítették a bérlőinkkel, közönségünkkel folytatott kommunikációnkat is, így magasabb 

színvonalon tudtuk ellátni rendezvényeink kiszolgálásához kapcsolódó feladatainkat. 

Standardizálási törekvéseink részét képezte, hogy a megújult tűzvédelmi szabályok és 

jegyértékesítési munkánk fejlesztése kapcsán multifunkcionális tereinkre vonatkozóan új 

ültetési rendszert dolgoztunk ki.  

Telephelyeinken is bevezettük az új statisztikai rendszert, így a teljes intézményhálózat 

tekintetében egységes adatfeldolgozást valósítottunk meg. Az excel alapú kimutatások 

internetre történő átültetése 2016-ban történt meg, így egyszerűbbé vált a statisztikai adatok 

összesítése.  

2016-ban célul tűztük ki, hogy egy teljes körű minőségfejlesztési önellenőrzés során újból 

megfeleljünk a Közművelődési Minőség Cím követelményrendszerének. Mivel az 

újraminősülésnek nem volt gyakorlata eddig, ezért a Nemzeti Művelődési Intézettel 

leegyeztetve, az országban elsőként próbáltuk megvédeni minősített címeinket, és újabbakkal 

kiegészíteni azok sorát. Az év folyamán szisztematikusan áttekintettük a címek eléréséhez 

szükséges feltételeket, megvizsgáltuk, hogyan teljesítettük a részterületek alapkritériumait, 

elemeztük, hogy mennyiben javult a vezetés szerepe a szervezet változásainak 

menedzselésében, s a folyamatszervezéssel kapcsolatban több belső szakanyagot is kézre 

bocsátottunk, illetve október-november hónapban rendszeressé tettük a szakterületenkénti belső 

képzéseket egy 30 órás rendezvényszervezési tanfolyammal. Az ellenőrzések során a nyolc 

lehetséges témakörből hat területen – ismeretterjesztés, kiállítás, művelődő közösség, közösségi 
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szolgáltatás, rendezvény, származtatott szolgáltatás – értünk el kiemelkedő teljesítményt, 

melynek fenntartását az elkövetkező időszakban is biztosítani tudtuk.  

További változást jelentett minőségfejlesztési munkánkban, hogy egyre több elégedettségmérő 

visszajelzést tudtunk feldolgozni és elemezni, így plasztikusabbá, megfoghatóbbá vált, hogy 

miben tudnánk még fejlődni, hol érdemes változtatni folyamatirányítási fejlesztéseink 

kidolgozásában és gyakorlati feladatellátásunkban. Új önellenőrzési kategóriaként vezettük be 

tevékenységünkbe a nagyobb projektek előtti kockázatértékelést. 

2017 novemberében két vizsgálatunk is volt, egy fenntartói pénzügyi és egy főhatósági 

szakmai, melyeknek jegyzőkönyvei ajánlásokat tartalmaztak számunkra, s melyeket 

értékelnünk kellett, és amelyek után intézkedési tervet készítettünk mindkettőre. Ezek az 

intézkedési tervek jelentős hatással voltak 2018-as működésünkre mind gazdálkodástechnikai, 

mind szakmai feladatellátási szinten, mind minőségfejlesztési feladataink meghatározásában. 

2018 májusában egy úgynevezett követő auditáció során ismételten fejlődő tendenciát mutatott 

intézményünk, az év nyarán pedig az országban elsőként pályáztunk arra, hogy megvédjük az 

intézmény 2013-ban megszerzett „Minőség Díját”, mely kulturális intézményi kategóriában a 

legmagasabb állami elismerés, s melyből évente egyet ad ki az EMMI. A novemberi auditációs 

eljárás során, minden gazdasági nehézségünk ellenére, sikeresen vettük az akadályokat, 

teljesítettük a kiírás feltételrendszerét, s így 2019 januárjában a Magyar Kultúra Napján, új 

intézményünk hatodik születésnapján, az országban elsőként ismét az aranytábla birtokosaivá 

válhattunk. 

2019-ben nyilvánossági és adatvédelmi kötelezettségeinket új szabályzatunk alapján teljes 

körűen teljesítettük, mind digitális, mind nyomtatott úton elérhetőek alapvető 

dokumentumaink, beszámolóink és statisztikai adataink. Ezt nagyban segítette a legkorszerűbb 

igényeket is maximálisan kielégítő új honlapunk „Üvegzseb” menüsora. A kockázatértékelő 

munka szerepe kiemelten fontos az intézmény stratégiai tervezésében, melyben a szakmai-

üzemeltetési szempontok mellett gazdasági-pénzügyi adataink értékelésére komoly 

segítségünkre van a Kulturális Ellátó Központ. 
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PÁLYÁZATI MUNKA – HAZAI ÉS UNIÓS KIÍRÁSOK 

 

Intézményünk a hazai pályázati alapok kiírásait, illetve az uniós pályázati információkat 

egyaránt folyamatosan figyelemmel kísérte a teljes időszakban, jelentős számú sikeres projektet 

készítve és lebonyolítva. 

2015-ben zárult a „KICSENGETÉS UTÁN – A BÉKÉSCSABAI KULTURÁLIS KÖZPONT 

ISKOLABARÁT SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE” (TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0112) 

uniós projektünk, melynek célja a kulturális intézmények aktív részvétele volt a tanórán kívüli 

nevelési feladatok ellátásában, s tizenegy oktatási-nevelési intézménnyel való egy tanéves 

együttműködést jelentett számunkra. Az összesen 54 programelem több mint 4000 résztvevővel 

valósult meg, melyek között múzeumpedagógiai és színházpedagógiai foglalkozások, 

hagyományőrző programok, kézműves tábor és mesefoglalkozások, kortárs művészetek és a 

velünk élő történelem megismerését célzó tevékenységek szerepeltek, melyek az óvodások és 

iskolások aktív részvételével zajlottak. A program a záró ellenőrzéseknek megfelelt. 

A „Kulturális szakemberek továbbképzése Békés megyében” (TÁMOP-3.2.12-12/1) projekt 

keretében szervező kollégáink szakmai továbbképzéseket végeztek el angol nyelvi, német 

nyelvi, uniós pályázatírási és múzeumirányítási specializációkkal. A pályázat 2015 júniusában 

fejeződött be, és a záró ellenőrzésnek megfelelt. 

A CLLD-pályázat (TOP-7.1.1-16) a kreatívipar fejlesztését irányozza elő közösségi házaink 

(Lencsési, Jamina, Mezőmegyer) illetékességi területein. A projektet egy közösségi tervezési 

folyamat előzte meg a Békéscsabai Helyi Közösség  helyi akciócsoportjának koordinálásával. 

A közösségnek 11 intézmény, civil szervezet és vállalkozás a tagja, konzorciumként működik, 

és konzorciumvezetői feladatait intézményünk, míg a pályázati lebonyolítást a Városfejlesztési 

Kft. látja el. A helyi akciócsoport elkészítette a helyi közösségfejlesztési stratégiát (HKFS), és 

pályázatát ennek alapján nyújtotta be CLLD források lehívására. A Korszerű terek, építkező 

közösségek - Általános és speciális igényeket is kielégítő fedett közösségi terek fejlesztése című 

felhívásra benyújtott kulcsprojektünk („Bővülő terek, építkező közösségek”  - TOP-7.1.1-16-H-

ERFA-2018-00024) infrastrukturális fejlesztéseket tartalmaz 111 millió forint összértékben. 

2020–21-ben az Arany János Művelődési Házban alkotóház funkciót alakítunk ki, illetve a 

meglévő épület energetikai felújítása, korszerűsítése, átalakítása valósul meg a projektből, a 

Lencsési út 20. alatt pedig egy multimédiás labor létesül. A kreatív alkotótevékenységek 

fellendítése érdekében, az infrastrukturális pályázat kiegészítéseként, közösségi kulturális 
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programok kínálatának megújítására is elkészült a projektünk mind az alkotóház, mind a 

médialabor tekintetében, s a lakosság aktív bevonásával megvalósuló képzésekkel, 

eseményekkel, bemutatókkal történő fejlesztésre 25 milliós pályázatot nyertünk. 

Szintén a CLLD keretében elkészítettük a KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG - Újszerű, innovatív 

közösségi formák támogatása a kultúra eszközeivel című (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-

000285) felhívásra 26 millió forintos pályázatunkat, mely olyan programelemeket tartalmaz, 

melyek a kulturális és közösségi identitást erősítik a  város külső területein, peremkerületeiben.  

A 2019-es év két, a helyi közösségfejlesztési stratégia megvalósításához kapcsolódó projekt 

előkészítésére adott lehetőséget, melyeket a benyújtásukat követően támogatásban részesültek, 

és megvalósításuk 2020–21-re tervezett. „Képzők képzése” című (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-

2019-00505) projektünkben a békéscsabai közművelődés, kultúra, kreatívipar területén 

tevékenykedő szakemberek és önkéntesek részére szervezett képzések valósulnak meg. Az 

ERFA kulcsprojekthez kapcsolódó „Élmény és alkotás” című (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-

01215) projektünk a békéscsabai közösségi kulturális programok kínálatának megújítására 

törekszik a HKFS megvalósítása keretében megújuló terekben. 

A Nemzeti Kulturális Alap szakmai kollégiumaihoz évente átlag 10-14 pályamunka 

benyújtásával tudtunk pályázni, változó, 8-24 milliós Ft/év sikerrel. Általában 

nagyrendezvényeink, a Tavaszi Fesztivál, Scherzo, Zenit, Éneklő Ifjúság, a területi 

feladatellátásban fontos szerepet játszó közösségi megmozdulásaink, úgymint a „Közös 

Kincseinkért”, színjátszó tábor, valamint a teljes évadot átívelő könnyűzenei 

programsorozatunk, a Hangfoglaló nyert támogatást. 2018-ban az NKA 25 éves jubileumának 

jegyében, a Közművelődési Kollégium által meghívásos pályázati formában bonyolított 

konstrukció keretében egy nagysikerű közösségi tájoló programcsomagot valósítottunk meg, 

mely megtisztelő felkéréshez külön négymillió forintot biztosított a kuratórium.  

A Földművelésügyi Minisztérium helyi értékeket támogató Hungarikum pályázatán a települési 

értéktár bemutatására nyertünk finanszírozást ugyanebben az évben, melyből nyolc csabai 

értéket mutattunk be kiállításainkon.  

A Csoóri Sándor Alap támogatásai a népzene és a tárgyalkotó népművészet terén működő 

közösségeink számára jelentettek új anyagi forrást. Ugyancsak a Csoóri alap hatmillió forintos 

támogatásával lehetőség nyílt egy műhelyépület kialakítására is a mezőmegyeri tűztoronyban, 

mely a településrész közösségeit szolgálja majd az elkövetkező időkben.  

EFOP-3.3.2-16-2016-00304 azonosítószámmal a Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért című felhívásra – még 2016-ban – pályázatunk közel 30 millió forint 
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támogatásban részesült. A KICSENGETÉS UTÁN II. című projektünk 2018 februárjában 

kezdődött és megvalósítása másfél évig tartott. A Csabagyöngye Kulturális Központ és 12 

nevelési-oktatási intézmény között létrejött együttműködés keretében a tervezett foglalkozások 

megvalósításával hozzájárultunk a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli és 

az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztéséhez, ismeret- és 

tudásgyarapításához, a nem formális és informális tanulási formák alkalmazásához, továbbá a 

köznevelés hatékony támogatása érdekében a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és 

programkínálat fejlesztéséhez. A teljes projektidőszak alatt összesen 144 foglalkozást 

valósítottunk meg: 117 témanapot, 4 tábort, 8 témahetet, 6 darab heti és 9 darab havi szakkört. 

Az elmúlt években belváros-rehabilitációs és egyéb területfejlesztési TOP támogatások 

közösségi fejlesztésekre kiírt tematikáinak megvalósításában is aktív szerepet vállalt 

intézményünk. Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú (TOP-6.5.1-

16.) programban megtörtént a Lencsési Közösségi Ház, illetve a Munkácsy Emlékház hátsó 

épületének energetikai korszerűsítése. 

A Csabagyöngye a 2015–2020 időszakban tanácsadással, valamint pályázatíró és pénzügyi 

lebonyolítói tevékenységgel segítette a kapcsolódó civil közösségek, egyéni alkotók pályázati 

tevékenységét. 

 

SZAKMAI KAPCSOLATRENDSZERÜNK ALAKULÁSA 

 

Intézményünk 2013 óta székhelye a Kulturális Központok Országos Szövetségének, ami 

egyben azt is jelenti, hogy 2015 és ’20 között is a szakmai közélet egyik központi helyszíne 

voltunk. Munkatársaink rendszeres résztvevői voltak az országos szakmai konferenciáknak, 

műhelyeknek, az intézmény vezetése pedig személyes szerepet vállalt az államtitkársági szintű 

kulturális érdekegyeztetésben (KÁÉT), a 1997. évi CXL. törvény módosítása és végrehajtási 

rendelete előkészítésében, a Kulturális Szakmai Szövetségek Egyeztető Fórumának 

létrehozásában és az ehhez kapcsolódó kormányzati tárgyalásokban. 

Rendszeres és jó kapcsolatot ápolunk a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodájával, 

kiemelten kezeljük az általuk szervezett eseményeken való részvételt. A fenti két kapcsolathoz 

szorosan társul az Agora-műhelyben való szerepvállalásunk, mely szintén országos hálózati 

feladatok ellátását is feltételezi intézményünk részéről.  
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Képviseltettük magunkat a Népművelők Egyesülete vándorgyűlésén, megyei rendezvényein és 

a Fesztiválszövetség programjain is – egy ízben fogadhattuk a szövetség területi 

műhelykonferenciáját is (2016). Kapcsolatot tartunk fenn a Színháztechnikai Szövetséggel, 

műszaki munkatársaink látogatták bemutatóikat, tanácskozásukat. 

A társadalmi szerepvállalást intézményünk több területen is érvényesítette. Ennek 

leghatékonyabb szegmense számunkra az a közéletiség, amely új központi épületünk Agora-

programjának kapcsán rövid idő alatt kiszélesedett.  

Az önkéntességen alapuló polgári szervezetekkel, civil társaságokkal folyamatos az 

együttélésünk, és szektorsemlegesen igyekeztünk segíteni mindenkinek, előtérben és 

tiszteletben tartva törekvéseiket. Az együttműködés körülményeit, a kölcsönösség formáit 

mindig éves megállapodás formájában rögzítettük partnereinkkel. Az együttműködések közös 

pályázatok, projektek kialakításában, közös rendezvények meghirdetésében, egymás 

munkájának rendszeres segítésében realizálódtak. Ezek közül kiemelkedett a Békéscsabai 

Helyi Akciócsoport, melynek eredménye egy sikeres 400 milliós pályázat lett, amely 

elsősorban a város külső kerületeinek kulturális gazdagodását, a kreatívipar meghonosodását 

segíti. 

A helyi társadalomra irányuló kapcsolati munkánk egyik legfontosabb része az a lakóterületi 

tevékenység, amit tagintézményeink végeztek közvetlen kapcsolatban a társadalom szinte 

minden rétegével. Ezáltal válik a közéleti szerep a mi hitvallásunkban szakmai feladattá, hiszen 

lényegében a település- és közösségfejlesztő munka egyik alappilléréről beszélünk. 

Kezelésükben, fenntartásukban a szakmai vezetők, telephelyfelelősök önállósággal 

rendelkeznek, munkájuk eredményes, közösségorientált, és az állampolgárok számára elérhető 

volt. 

 

A KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

 

Az intézmény kommunikációs munkáját az M³ Kreatív Műhely végzi. A csoport tervezi, 

megalkotja, előállítja, illetve előállíttatja és kihelyezi az intézmény PR és reklámanyagait, a 

plakátokat, szórólapokat, a műsorfüzetet, a hang- és képanyagokat, előzetes- és aftervideókat, 

digitális tartalmakat. Munkájuk eredményeként az intézmény arculatát meghatározó, minőségi 
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vizuális anyagok készültek el változatos formában, nemcsak saját rendezvényeink, hanem az 

együttműködésben megvalósított és a terembérletes események kapcsán is. 

A rádiós megjelenéseink az utóbbi években csökkentek, úgy ítéljük meg, hogy a rádióreklám 

egyre kevésbé hatásos már. Rádiós szerződéseinket évről évre áttekintettük, igényeinkhez 

igazítottuk.  

A nyomtatott reklám vonatkozásában előrelépés történt életünkben, mind a reklámeszközök 

fajtáinak használatában, mind a nyomtatott minőség, mind pedig a kihelyezés nyomon 

követését illetően. Nagyrendezvényenként többnyire 300 plakáttal számolunk, de ezek 

kihelyezése céltudatosabbá vált, a városi hirdetőhelyeink mellett megjelentünk velük Gyulán, 

Békésen és a környező kistelepüléseken is. Szórólapozni ritkán szoktunk, viszont havi 

műsorfüzetünk töretlen sikernek örvend, és kiemelt eseményeinkről (Tavaszi Fesztivál, Főtéri 

Nyár) több ízben külön szóróanyagot is készítettünk. Az intézmény hirdetőfelületein 

maximolinókkal dolgoztunk és néhány rendezvényünk kapcsán (Virsky, Főtéri Nyár, Csabai 

Farsang) óriásplakátokkal is megjelentünk Békéscsabán és Gyulán, melyek hatékony 

eszköznek bizonyultak. 

Szerződéses, jó kapcsolatban állunk a Békés Megyei Hírlapot és a beol.hu-t üzemeltető 

Mediaworks-szel, illetve a Médiacentrummal (Csabai Mérleg, 7.TV, behir.hu). A többcsatornás 

hírcentrumokkal való együttműködés hatékony PR- és reklámcsomagokat, és folyamatos 

jelenlétet biztosít számunkra. Programjaink a Médiacentrum hírszolgálatán keresztül 

rendszeresen eljutottak az M2, M5 és Duna Tv műsoraiba is.   

Nagyobb eseményeink, rendezvénysorozataink előtt rendszeresen készítettünk sajtóanyagokat, 

és a nagyobb hírverés érdekében sajtótájékoztatókat hívtunk össze. Nem volt ritka, hogy 

produkciókkal, kóstolókkal tettük színesebbé ezeket az alkalmakat.  

Kommunikációs munkánk leghatékonyabb, „legCsabagyöngyésebb” területe a világháló 

világa. Évente több mint ezer fővel nő Facebook-oldalunk kedvelőinek száma, és 2020-ra 

meghaladta a 18 ezret (és akkor még kisintézményeink további 7500 barátjáról nem is 

beszéltünk). A kultúra területén csak nagy fesztiválok, vezető színházak, nemzeti intézmények, 

illetve a kulturális központok, agorák körében csak a MOMKult és a tatabányai Vértes Agórája 

tudott több like-ot felmutatni, ami számunkra egy nagyon fontos, és közönségünk 

szempontjából egy igen megtisztelő eredmény. 
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Terembérletes rendezvényeink számának növelése érdekében 2017-ben szerződést kötöttünk a 

https://www.rendezvenyhelyszinek.hu/-val, így az online rendezvénypiac kiemelkedő 

portáljának térképére is felkerült intézményünk. 

 

 

KREATÍVIPARI TEVÉKENYSÉG 

 

 

A kulturális és kreatívipari tevékenység a 2015–2020 időszakban épült be szervesen az 

intézmény tevékenységébe. Klipeket készítettünk, programokat menedzseltünk, brandet 

építettünk. Mindez nyomon követhető a Csabagyöngye Kulturális Központ youtube-

csatornáján (https://www.youtube.com/user/csabagyongyekult). 

2015-ben új produkciót hoztunk létre Mozart leveleiből és műveiből az Alföld Vonósnégyessel. 

Elkészítettük a Csaba Big Band első hangfelvételét, amit rögtön egy videoklip is követett a 

zenekar közreműködésével. Ez lett intézményünk karácsonyi üdvözlő videója (Unsuspecting 

Lives/Gyanútlan életek) https://www.youtube.com/watch?v=8pP_-ZthDHA. 

2016 első felében a Csabai Színistúdiónak egy teljesen önálló, egész estés produkciót hoztunk 

létre,  „A senki sem tökéletes” című musicalt, mely igazán sikeresnek bizonyult mind a Scherzo 

Fesztiválon, mind önálló előadásként. Minden előadás teltházas volt, remek reklámot adva 

ezzel a közösségnek és az intézménynek. A könyvkiadás területén Békéscsaba Megyei Jogú 

Város támogatásával, az ötvenéves évforduló tiszteletére újra kiadtuk az „56-os 

olvasókönyvet”, 300 példányban. Immár hagyományos karácsonyi üdvözlő klipünket egy, a 

saját munkatársainkból, zenész barátainkból álló csapat készítette el (Karácsony édes ünnepén 

https://www.youtube.com/watch?v=yGqAule7X5Q) 

2017-ben sikerült a Megyeri Kézműves Falu lendületbe hozása, önálló egyesületté alakult, 

tagjai részt vállaltak a Kárpát-medencei népzenei- és fazekastalálkozó megszervezésében, s 

több kiállításon és vásáron is megjelentek. A Calandrella Kamarakórus reformációi emlékév 

kapcsán összeállított műsorából klipet készített kreatív műhelyünk. A kórus a Reformáció 500 

koncertjével az ország több pontján vendégszerepelt (Tatabánya, Albertirsa, Budapest), és 

meghívást kapott a magyar állam központi reformációi ünnepségének összkarába. Az 

adventben hagyományosan megjelenő filmünk Pribojszki Mátyás és Gulyás Levente zenéjére 

készült (Boldog Karácsonyt! https://www.youtube.com/watch?v=LzzjuGRxNes&t=11s 

https://www.rendezvenyhelyszinek.hu/
https://www.youtube.com/user/csabagyongyekult
https://www.youtube.com/watch?v=8pP_-ZthDHA
https://www.youtube.com/watch?v=yGqAule7X5Q
https://www.youtube.com/watch?v=LzzjuGRxNes&t=11s
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2018-ban, az NKA 25 éves jubileuma alkalmából szervezett programsorozatban saját 

közösségeinkkel, a Csabai Színistúdióval, a Nyíri Lajos Táncsport Egyesülettel, a Megyeri 

Kézműves Faluval és a Márvány Fotóműhellyel állítottunk össze egy utazóprodukciót, melyet 

öt településen mutattunk be.  A Rapből az angyal című karácsonyi videónk teljes egészében a 

Csabai Színistúdió munkája (https://www.youtube.com/watch?v=c1wAaeHlhOE), míg a 2019-

es Van, aki képzeli szereplői szintén a városunkhoz és intézményünkhöz kapcsolódó zenészek, 

énekesek (https://www.youtube.com/watch?v=b-_gpQaCpOQ). 

Az elmúlt évben nyomtatásra kész állapotba került Dedinszky Gyula Stark Adolfról írt 

könyvének kiadása, munkatársunk, Szalay Ágnes történész jegyzeteivel.  

Új honlapunk és új logónk készült, melynek felhasználásával átalakítottuk a Csabagyöngye 

teljes vizuális arculatát. A célunk egy friss, a mai ízlésvilágnak megfelelő szín és grafikai világ 

használata. Ehhez kapcsolódva építettünk ki egy új, gyermekek számára készülő brandet, 

Csabit és Gyöngyit, a Ház kismanóit, akiket Kónya Kincső grafikusművész munkatársnőnk 

tervezett, és a textilfigurák megvalósításában az egész M³ részt vállalt. Ez nem csak 

megvásárolható figurális megoldást, hanem azóta már az interneten elérhető mesesorozatot, 

családi feladványokat is jelent. Bár a premierre a 2020-as Városi Gyereknapon került volna 

csak sor, a két kis figura veszélyhelyzeti munkánk fontos jelképévé vált.  

https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/videos/882552015527417/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c1wAaeHlhOE
https://www.youtube.com/watch?v=b-_gpQaCpOQ
https://www.facebook.com/CsabagyongyeKulturalisKozpont/videos/882552015527417/
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FIATALOK A CSAKK-BAN 

(Ifjúsági munka, Patent Ifjúsági és Diákiroda, DÖK) 

Az ifjúsági információs, tanácsadó és szolgáltató irodánk szervezte az ifjúság számára 

szükséges információk gyűjtését, áramoltatását, a preventív segítő, tanácsadó tevékenységet, 

kiemelve a továbbtanulási és életviteli tanácsadást, a diákönkormányzatiságot és a közösségi 

szerepvállalást. Munkáját társadalmi elhelyezkedéstől függetlenül és minden érintett 

korcsoport számára elérhetően végezte, pályázati lehetőségeitől függően kiemelten 

foglalkozott a hátrányos helyzetű fiatalok segítésével.   

Ifjúsági Információs Pont funkció  

Az iroda alapfeladata 1997-es létrehozása óta nem változott, része a fiatalokkal való 

kapcsolattartás, a réteghez kapcsolódó információgyűjtés és -továbbítás, a gyermek és ifjúsági 

korosztály felkészítése az ifjúsággal kapcsolatos társadalmi párbeszédrendszerben való 

részvételre, és a fiatalokkal foglalkozó felnőttek szemléletének formálása. Eszközeink 

leginkább a közéleti képzések, konferenciák, találkozók szervezése, információs kiadványok 

készítése, gyűjtése, terjesztése. 

Békéscsabai Diákönkormányzat 

Az 1995. december 17-én alakult Diákönkormányzat a „természetes” fluktuáció ellenére 

folyamatos és eredményes munkát végez. A szervezet a város középiskoláira épül, de nem 

delegációs alapon szerveződik, tagjait jelentkezéssel toborozza minden ősszel, egy úgynevezett 

DÖK-casting alkalmával. A közéleti szerepvállalásra készülő fiatalok egy személyes 

beszélgetés és csapatjátékban való részvétel alapján méretnek meg, s a leérettségizettek helyett 

évente általában 20-25 új tag érkezett a 45-55 fős csapatba. Vezetőit a DÖK maga választja. 

Kiemelt feladata a Városi Ifjúsági Parlamentek (VIP) és a LIKE nevű szabadtéri ifjúsági 

rendezvény szervezése volt, emellett pályázatok írása, képzéseken, országos programokon való 

részvétel, a békéscsabai diákok képviselete helyi és országos szinten, valamint a heti 

foglalkozások és az éves „összerázó” tréningek szervezése. 

A Diákönkormányzat az elmúlt öt év során egyre inkább központi szervezőerejévé, szintetizáló 

szereplőjévé vált a Csabagyöngye ifjúsági munkájának. Ez egyrészt a közösség aktivizáló és 
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koordináló energiáinak, folyamatos lendületének, másrészt viszont a Garabonciás Napok 

intézményünkből történő kivonulásának volt eredménye.  

 

Városi Ifjúsági Parlament  

Az Ifjúsági és Diákiroda, valamint a Békéscsabai Diákönkormányzat 2006 óta szervezi meg 

közösen a Városi Ifjúsági Parlament, minden év tavaszán és őszén. Ezeken a napokon a 

diákokat érintő kérdésekben tartottunk előadásokat, s kérdéseket és válaszokat kerestünk az 

aktuális ifjúsági problémákkal kapcsolatban. A tematizált szekciókat többnyire a 

Diákönkormányzat tagjai tartották, de gyakran hívtunk szakértő vendégeket is a tájékoztatókra. 

Az elmúlt években általában 10-12 szekcióba lehetett jelentkezni, és az eseményeken 210-230 

VIII-XII. évfolyamos fiatal vett részt.  

Közösségi tér és közösségfejlesztő funkció 

Közösségfejlesztő projektünk középpontjában olyan formális és informális csoportok 

létrehozása, segítése állt, melyek egyrészt válaszokat adnak az ifjúság körében jellemző 

problémacsomagokra, másrészt lehetőséget biztosítanak a kapcsolatteremtésre, csoportos 

kommunikációra. 

Ennek szellemében a diákiroda folyamatosan adott helyet ifjúsági civil szervezetek 

programjainak, így évről évre az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért (EBI) „Egyetem Napjának” 

(2015-), ahol az érdeklődők az egyetemi élet fontosabb szegmenseibe nyerhettek betekintést, 

részletes tájékoztatást kaphattak a jelentkezésről, pontszámításról, illetve az egyetemi 

beilleszkedést segítő mentorprogramjaikról. Az AFS Nemzetközi Cserediák Program 

önkéntesei is a diákirodában szervezték meg találkozásaikat, a külföldet megjárt diákok 

közreműködésével „Világjáró esteket” tartottak, és megszervezték a „Kultúrák Közötti 

Párbeszéd Napját”.  Itt tevékenykedett két éven keresztül a BÉFIT csapata is. Itt tartották a 

különböző középiskolák stábüléseiket az iskolai diáknapokra és a Garabonciás Napokra való 

készülésük során. Ezen felül az iroda bármikor nyitott az ifjúsági kezdeményezésekre, mint 

ahogy erre rendszeresen van példa, a filmvetítéstől az osztályrendezvényeken keresztül a baráti 

társaságok összejöveteléig.  
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Hálózati szerep 

A Csabagyöngye Kulturális Központot az ifjúságot érintő ügyekben a Diákiroda képviseli. Így 

voltunk jelen a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban, tartottuk a kapcsolatot helyi, 

ifjúsági feladatokat érintő civil szervezetekkel, egyesületekkel, iskolákkal. Igyekeztünk részt 

venni regionális, megyei és országos érdekképviseleti alkalmakon és megmozdulásokon. 2015-

ben az iroda aktív részt vállalt Békéscsaba Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója és 

Cselekvési Terve 2016–2020 kidolgozásában, majd 2018–19-ben az ORIENS 2000 

Alapítvánnyal az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések pályázati program 

keretében a „Kulturális intézmények és civil szervezetek a fiatalok közéleti szerepvállalásáért” 

című projekt együttműködési és módszertani munkájában. 

Az érettségi megszerzéséhez kötelezővé tett iskolai közösségi szolgálat lehetőségeit 

kihasználva intézményünk együttműködési szerződésben áll a helyi középiskolákkal és fogad 

diákokat, akik beletekinthetnek a programszervezés hátterébe, és kipróbálhatják magukat a 

kulturális élet kulisszái mögött.  

 

Képzések, rendezvények 

A LIKE (Lézengő Ifjúság Kulturális Eseménye) 2010 óta része a város éves diákprogramjainak. 

Előbb áprilisban, 2019-től pedig a tanévzáráshoz kapcsolódva fiatal tehetségek 

bemutatkozásával, az ifjúsághoz kapcsolódó szervezetek kitelepülésével, tánc- és 

sportbemutatókkal, pontgyűjtő játékokkal, vetélkedőkkel, esti nagykoncerttel vártuk a 

fiatalokat. 

A Csabai Farsang programsorozatához kapcsolódik a 2017 óta már hagyományossá váló 

DÖKBál. A rendezvény során vacsorával, zenekarral, DJ-vel, bálkirály- és bálkirálynő-

választással vártuk a közel kétszáz középiskolás bálozót. További eseményeink közül a 

Békéscsabai Iskolán Kívüli Tannap (BIKT) célja az iskolák közötti sztereotípiák lebontása, 

egymás jobb megismerése volt (2018). A „Gara mentorprogramban” hétről-hétre az előző év 

jelöltjei, kampányfőnökei, elektorai számoltak be és adták át tudásukat, tapasztalataikat a 

következő év résztvevőinek (2018-). Évről évre júliusban rendezte meg közösen az Egyesület 

Békéscsaba Ifjúságáért és a DÖK a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését, azaz a „PontOtt 

Partyt”. A Békéscsabai Diákönkormányzati Fórumra, a középiskolák intézményvezetőit, 
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diákönkormányzatot segítő pedagógusait, valamint a diákönkormányzat elnökeit hívtuk meg a 

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvánnyal közösen (2019). Az 1848-as és az 1956-os 

forradalmakhoz kapcsolódva megemlékezéseket szerveztünk. 2017-ben két alkalommal is 

városi sportnapot tartottunk, februárban még csak röplabdában, decemberben a városi 

Mikuláskupán már három sportágban mérhették össze tudásukat a diákok.  

Több mint két évtizedes hagyományainkhoz híven minden évet a DÖK-Mikulásjárással 

zártunk. 

 

KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLAT 

 

A Közösségi Művelődési Szolgálat fókuszában a projektfejlesztő és a területi munkát támogató 

tevékenységeink álltak, természetesen nem elhanyagolva a helyi civil szervezetek szakmai 

támogatását sem. 

2017-ben az EMMI közművelődési szakfelügyelete vizsgálta a Csabagyöngye Kulturális 

Központ területi közművelődési szakmai szolgáltatását, és átfogóbb, több kezdeményezést 

tartalmazó program folyamatos működtetését javasolta. 

Ezt követően a szolgáltató funkció bővítése érdekében az agglomerációban található 

településekkel együttműködve igyekeztünk segíteni azok kulturális alapellátásban végzett 

fejlesztőmunkáját. Közös akciókat, programokat szervezünk a településeken, segítettük a 

városokban, nagyobb községekben működő intézmények munkáját, a kistelepüléseken pedig 

kezdeményezőként vettünk részt a feladatellátásban.   

2018-ban a Múzeummal együttesen szervezett ismeretterjesztő előadásokkal, 2019-ben a 

Csabai Színistúdió és a társastáncos csoportjaink közös programjával jártuk a környéket, de 

segítettünk több településnek is előadóestek, kamaraszínházi produkciók programszerű 

megszerzésében. A „Közös Kincseinkért” sorozat programjai különösen az agglomerációban 

élők kulturális együttműködésbe történő bevonását célozták. 
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Civil Iroda 

Munkánk középpontjában a helyi és térségi civil szervezetek segítése, az aktuális információk 

eljuttatása, szakmai tanácsadások biztosítása állt. Több szervezetnek biztosítottunk 

térítésmentesen helyet központi épületünkben vagy telephelyeinken, emellett segítettük 

programszervezésüket, problémamegoldó tevékenységüket (Oriens 2000 Alapítvány, Polgári 

Civil Egyesület, EBI, Megyeri Kézműves Faluért Egyesület, Nők Egyesülete, Egyensúly AE 

Egyesület, Turisztikai Egyesület, Turisztikai Klaszter, Társaskör Egyesület). Míg ezek az 

együttműködések eredményesek voltak, sajnos a Jamina Szövetség irányában tett többszöri 

segítő próbálkozásaink nem vezettek eredményre. 

A lakóterületi munkánk, területi feladatellátásunk koordinációja segítette az 

intézményegységeink közötti együttműködéseket, és hozzájárult az Agora-program 

adottságainak kihasználásához, illetve erőfeszítéseket tettünk a Központ és telephelyei között 

kialakult együttműködések, pályázati konstrukciók minél hatékonyabb kiaknázására. 

A Közösségi Művelődési Szolgálat az Agora-programban foglalt kötelező előírások alapján, a 

Békéscsabán és a bevont kistérségekben (békéscsabai, békési, sarkadi, mezőkovácsházi) 

található nonprofit szervezetek működését is igyekezett segíteni szolgáltatásaival: ① szakmai 

hátteret nyújtottunk a térségben működő egyesületek, alapítványok által végzett tevékenységek 

színvonalasabb végzéséhez; ② gyűjtöttük, rendszereztük, elemeztük a civilszektor számára 

szükséges információkat, információs anyagokat juttatunk el a célcsoportnak; ③ szakmai 

tanácsadással vártuk a hozzánk forduló egyesületeket, alapítványokat.  

Az Agora-program részeként Békéscsabán és térségében eszközkölcsönző szolgáltatást is 

nyújtottunk, melynek célja kulturális programok, civil szervezetek, oktatási intézmények és 

családi közösségek technikai segítése volt.  

Tantó József program2 

Bár a térségi közművelődési tanácsadó tevékenység Agora-program által előírt 

feladatrendszerének ellátásához, egyrészt az átfedések kerülése, másrészt a feladatellátás 

szélesítése érdekében, folyamatosan együttműködtünk a Nemzeti Művelődési Intézet Békés 

Megyei Irodájával, 2016-ban elkezdtük egy saját, elsősorban a békéscsabai kistérség 

 
2 Tantó József (1888–1973) író, néprajzkutató, az 1922-es békéscsabai alakulástól kezdve közel három évtizeden 

át látta el a Békés vármegyei törvényhatósági iskolán kívüli népművelési bizottság titkári megbízatását. 
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településeit megcélzó program kialakítását. A korábbi Közkincs-kerekasztal program 

kapcsolati hálójának felelevenítésével illetve az NMI Kapunyitogatójában való részvételünk és 

a TÉKA II. pályázatunk tapasztalatai alapján kezdeményeztük a párbeszéd kialakítását a helyi 

közösségekkel, közös akciók, programok kidolgozását a térségben. A program megvalósítását 

nehezítette, hogy a megjelent EFOP pályázati kiírások nem tartalmazták a várt, területi 

feladatellátást segítő kitételeket. 

Az első lépések között Csabaszabadiban lakossági fogadóórán vettek részt az intézmény 

munkatársai; Újkígyóson, a Békéscsabán tanuló középiskolások helyzete című ifjúságkutatás 

anyagából tartottak bemutatást; Telekgerendáson és Kétsopronyban a „Mondj egy szép 

történetet” akció keretein belül a nyugdíjas klubban mondtak verseket közösségeink tagjai. 

Szabadkígyóson és Telekgerendáson Arany János születése 200. évfordulója alkalmával 

megrendezett irodalmi esten köszöntővel és versolvasással készültünk. 

Technikai háttérszolgáltatással és a szervezési munka támogatásával segítettük a szabadkígyósi 

Wenckheim-kastély felújításához kapcsolódó konferencia-tevékenységet. 

„Közös Kincseinkért” – térségi feladatellátó program 

Közös Kincseinkért programunk életre hívásának alapja, hogy szükségesnek érezzük a 

békéscsabai járásban, ill. további békés megyei kistérségekben az önálló, településszintű 

kapcsolataink erősítésétét, a helyi társadalmi és közművelődési szokások, a helyi értékek jobb 

és behatóbb megismerését, ill. egymás közötti megismertetését, valamint további kulturális, 

közösségi együttműködések, kapcsolati hálózat generálását. 

 A megoldásnak két lehetséges és hatékony módját dolgoztuk ki, egy közösségi művészeti 

találkozót a térségben működő műkedvelő csoportok bemutatkozására, és egy közművelődési 

szakmai konferenciát, ahol egy, a helyi értékekre fókuszáló szakmai nap keretében 

közművelődési intézmények, kulturális célú civil szervezetek, művelődő közösségek, valamint 

a települési önkormányzatok képviselői találkozhattak egymással. A konferenciák szervezése 

az NMI Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájával partnerségben zajlott.  
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Békéscsabai Helyi Közösség – Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD)3 

Intézményünk 2016 februárjában kezdeményezte, hogy Békéscsabán is teremtsük meg a 

lehetőségét a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) megvalósításának. A regisztrációs 

felhívás megjelenését követően elektronikus levélben több mint 400 címre került kiküldésre 

meghívó, amely a CLLD nyújtotta lehetőségekről tájékoztató fórumra, a közösségi tervezést 

indító rendezvényre invitálta a címzetteket. A széleskörű tájékoztatást követően megalakult 11 

tagú Helyi Közösség (4 önkormányzati szervezet, 4 civil szervezet és 3 vállalkozás), mely a 

lakosság mozgósítása érdekében városrészenként konzultációk keretében folytatott párbeszédet 

és elindította a program tájékoztató honlapját (http://clldbekescsaba.hu/). 

Ezután a Közösség pályázatot nyújtott be TOP-7.1.1-16-00047 „Kreatív alkotó közösségek 

fejlesztése Békéscsabán” címmel, melyre 400 millió Ft-os támogatást nyert, s a projekt kapcsán 

célul tűzte ki a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) megvalósítását. A Békéscsabai 

Helyi Akciócsoport tagjai által választott konzorciumvezető a Csabagyöngye Kulturális 

Központ.  

A Stratégia jövőképe a következőképpen került megfogalmazásra: „Békéscsabán az újonnan 

kialakított és az átalakított szabadtéri és fedett közösségi terekben az önkifejezés, az 

alkotómunka, a kulturális és kreatívipar eszközeinek segítségével egymásra találó korosztályok, 

az egymást megismerő városrészi közösségek erősítik az összetartozás érzését, a békéscsabai 

identitás megélését, a város népességmegtartó képességét.” 

Felnőttképzés 

 

Az épületeink adta lehetőségek, jól felszerelt, többfunkciós termeink, otthonos kisházaink 

megfelelő helyszínei voltak külső szervezetek, oktatási cégek, intézmények képzéseinek. Ezek 

közül a kisgyermekek idegen nyelvi képzése, szakembereknek szóló pénzügyi továbbképzések, 

az egészség megőrzéséhez és a művészeti neveléshez kapcsolódó felkészítések voltak a 

leggyakoribbak. 

 

 

 
3 Ezt a projektet a pályázatoknál, más szempontok szerint, tárgyaltuk már. 

http://clldbekescsaba.hu/
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Áldozatvédelmi Iroda 

A 2015–2020 közti időszakban is az előadások szervezésével, tanácsadások és tanácskozások 

lebonyolításával a primer-prevenció állt tevékenységünk előterében, melyet a Békés Megyei 

Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesülettel szorosan együttműködve 

végeztünk. Évi rendszerességű Áldozatvédelmi Konferenciáinkon, a megye számos 

településéről voltak résztvevők. 

2016-ban az új „Fehér Gyűrű Békéscsabai Áldozatvédelmi Iroda” tevékenységéhez szükséges 

működési feltételek biztosítása érdekében együttműködési megállapodás született a helyi 

szervezet és intézményünk között. Az együttműködés előnye a konkrét és közvetlen anyagi, 

jogi, pszichikai segítségnyújtás lehetősége a bűncselekmények – főleg a szociális helyzetük 

miatt rászoruló – áldozatainak és hozzátartozóiknak. 

2017-ben megvalósítottunk egy, a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem fontosságáról szóló 

komplex programot. A projektben Békés megyei bűnmegelőzési szakemberek, nevelési-

oktatási intézmények és fenntartóik, valamint civil szervezetek működtek együtt, a gyermek- 

és fiatalkorú korosztály, az időskorúak és a családok áldozattá és elkövetővé válásának 

megelőzése érdekében. A megvalósítás során többek között interaktív osztályfőnöki és 

fogadóórákra, kortársképzésre, iskolai mediátorok felkészítésére került sor. 

2018-ban bűnmegelőzési sétákra hívtuk az óvodásokat a belvárosba, ahol életkori 

sajátosságaiknak megfelelő módon készítettük fel őket a biztonságos és helyes 

viselkedésformákra, közlekedésre. 

 

Önkéntes program 

Az intézményünkben folyó önkéntes tevékenységet a Nemzeti Művelődési Intézet követendő 

jó gyakorlatként tartja számon, melyről több országos szakmai fórumon is beszámoltunk, 

többek között a Magyar Népművelők Egyesülete 2015-ös vándorgyűlésén.  

2011 októbere óta vagyunk regisztrált önkéntes fogadó szervezet. Azóta három képzésben 

(2012, 2013, 2015) készítettünk fel szervezetten önkénteseket az intézményben elvégzendő 

közösségi segítő feladatokra. Az önkéntesek által ellátott munkakörök: fesztiválokhoz, 

rendezvényekhez, közösségekhez kötődő animátori feladatok, jegyszedés, ültetés, ruhatáros 

munka, reklámanyagok, információs kiadványok terítése, csoportkísérés, információs 
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szolgálat, közösségi térben kortárssegítői ügyelet ellátása. A központi épület tevékenységét a 

25 fős Önkéntes Klub segíti, ami egy hét éve működő stabil közösség.  Fontos számunkra, hogy 

önkénteseink ne csak egy szolgáltató csoport részei legyenek, hanem közösségként 

dolgozzanak, ezért munkájukat klubkeretek között, több közösségépítő elemmel végezzük. A 

2015-ös évben 750, míg 2016-ban 1250 munkaórát dolgoztak le a klub tagjai. A 2017-es évben 

1500, 2018-ban 1200, 19-ben 1450 óra volt a teljesítményük. 

A kisházak segítőszolgálata bár kevésbé adminisztrált, mégis legalább ennyire kiterjedt és 

szervezett. Kiemelkedő a Meseház holdudvarában dolgozó, elsősorban kézműves irányultságú 

csapat munkája. A Lencsésin a közösségek tagjaiból verbuválódnak egy-egy feladatra 

aktivisták, míg az Emlékház vonatkozásában inkább felajánlásokkal, együttműködésekkel 

találkozunk. A Jaminai Közösségi Házban 2015–16-ban még működött a Jamina Szövetség 

koordinálta önkéntes szolgálati modell, de a szövetség feloszlásával ez is megszűnt. 2015-ben 

a Táliber Alapítvány önkéntesképzést szervezett az intézményegységben. Mezőmegyeren a 

sárkányeregetés és a Kárpát-medencei népzenei találkozó lényegében teljesen önkéntes 

rendszerben működik.  

Közösségi gáláinkon elismertük önzetlen segítőinket, minden évben két Önkéntes díjat adtunk 

ki munkájuk megbecsüléseként. 

Meg kell említenünk, hogy mind a központi épületben, mind a „kisházakban” számos olyan 

csoport (klub, szakkör) működik, melyek vezetői, aktivistái önkéntes tevékenység keretében, 

díjazás nélkül, saját szabadidejüket ráfordítva, önszántukból végzik közösségi munkájukat. Ez 

az önkéntességnek egy kevésbé nyomon követett formája, melynek elismerését az elmúlt 

években igyekeztünk jobban a közösségi életünk fókuszába helyezni.  

 

INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁS 

 

A szervezet jövőképét, küldetését és szervezeti struktúráját intézményünkben az elmúlt 

időszakban is a vezetői team alakította ki, illetve fejlesztette tovább munkaköri feladatként. A 

vezetés aktívan vett részt a szervezeti szintű fejlesztésekben; irányította, tervezte, szervezte azt, 

a vezetők a munkafolyamatok koordinálásában való aktív részvételükkel biztosították a 

szervezet irányítási rendszerének működőképességét és folyamatos továbbfejlesztését.  
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A szervezet működésének hatékonyságát és a hatékonyság eredményeinek mérését, illetve az 

ebből fakadó következtetések levonását minden vonatkozásban fejlesztési munkánk alapjának 

tartottuk. Az eredmény mérése intézményünkben folyamatos, ezért lényegében folyamatos a 

visszajelzés is a vezetés számára az irányító munka szakmai hatékonyságáról.  

Általánosabb kérdésekben rendszerint a vezetői értekezleteken meghozott, jegyzőkönyvezett 

döntések, esetleg „Igazgatói utasítás”-ok biztosították az eljárást, komplikáltabb, nagyobb 

kockázattal járó esetekben átszervezések, a szakterületek módosításai és személyzeti 

beavatkozások hoztak eredményt.   

A munkahelyi hangulat az elmúlt öt évben kis mértékben ugyan, de ingadozó volt. Egyik 

oldalról komoly és folyamatos sikerélményeket éltünk meg, aminek eredménye, hogy a 

törzsgárda vonatkozásában nem nagy a fluktuáció. A másik oldalról viszont problémákat 

okozott a  folyamatos bérfeszültség, ami elsősorban a szakma általános bérhelyzetéből fakad, 

de megvannak a specifikumai is, ha a főállású-közfoglalkoztatott aspektust, a felsőfokú és a 

középfokú végzettségűek közti összehasonlításokat, a régi és az új munkatárs közti 

különbségeket, vagy leginkább ha a szakmai és a műszaki stáb között húzódó határokat nézzük. 

A belső kapcsolattartás rendszeres formái, eszközei a vezetői, a csoport- és az összmunkatársi 

értekezletek, a teremnaptár, az információs napló, valamint a rendezvénylapok, forgatókönyvek 

voltak. A mai technikai adottságok használatával ezt az információáramlást az elmúlt években 

sikeresen helyeztük digitális alapokra. A intézményvezetés támogatta ezeket az új eljárásokat, 

s célunk mindig az általunk elérhető legkorszerűbb és leginkább intézményspecifikus 

megoldások kidolgozása, használata volt. Így készült el digitális teremnaptárunk, mely már 

kötelező mellékletként megköveteli a kitöltött rendezvénylapot, de az időbeli és térbeli 

egyeztetéseket is. Rendszerünk zárt és személyre szóló mind az információk közlekedtetésében, 

mind a változáskezelésben.  

Az elmúlt évek talán legnagyobb problémáit a munkaerő-gazdálkodás okozta. Leterheltségünk 

esztendők óta egész éves, nincsenek holt időszakaink, a központi épület a vasárnapi szünnapok 

hetven százalékát is nyitvatartással töltötte, ezért meg is szüntettük azokat (2018), s az épület 

lényegében a hét minden napján nyitva tart. A kisházak minimális ellátólétszámában nincs túl 

sok mód az átcsoportosításra, a feladat inkább annak a meghatározása volt, hogy milyen 

háttérmunkákat lássunk el közfoglalkoztatásban, és hol van még mód főállásúak alkalmazására. 

A közmunkaprogram beszűkülésével a teremrendezési feladatok szakszerű és 

eseménycentrikus ellátása szinte lehetetlenné vált. Státuszfejlesztési erőfeszítéseink részben 
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sikeresek voltak, önkormányzati támogatással és saját ráfordítással igyekeztünk a problémákat 

megoldani. 

A Herczeg Tamás igazgatóhelyettes fizetés nélküli szabadságra történő távozásából eredő 

váltás SZMSZ-módosítást, és az intézményen belüli szerkezeti átalakítást eredményezett, 

melynek következtében a központban folyó szakmai tevékenység és a területi-lakóterületi 

ellátás még plasztikusabban elvált egymástól, segítve ezzel a tevékenységi körök és a 

felelősségek pontosabb elhatárolását. 

Korábban az egyszemélyi felelős igazgató munkáját az igazgatóhelyettes és szakterületenként, 

illetve intézményegységenként egy-egy felelős szakmai vezető segítette. A 2018-as SZMSZ-

módosításunk célja az volt, hogy az igazgatóhelyettesi feladatokat a két nagy szakterület szerint 

megosszuk, s ez két igazgatóhelyettes megbízását tette indokolttá.  

A területi-lakókerületi igazgatóhelyettes  

- koordinálja a közösségi szolgálati munkát, ezen belül a területi közművelődési 

tanácsadó feladatok ellátását és az intézményegységek szakmai 

tevékenységének, illetve működtetésének feladatkörét.  

A kommunikációs és szervezési igazgatóhelyettes  

- koordinálja a Csabagyöngye központi intézményegység (CsaKK) operatív életét, 

ezen belül a Szervezési osztály, a Kommunikációs és kreatívipari csoport (M³), a 

Közönségkapcsolati csoport, valamint az Üzemeltetési osztály tevékenységét, a 

teljes körű intézményi kommunikációt, valamint felügyeli az intézmény 

szabadtéri programjait. 

 

A feladatmegosztást egyrészt az intézmény nagyságából fakadó megnövekedett feladatok egyre 

érzékelhetőbb elkülönülése indokolta, másrészt a Nemzeti Művelődési Intézet 2017. novemberi 

szakfelügyeleti vizsgálatának jegyzőkönyve, mely kihangsúlyozta, hogy az intézmény az 

Agora-programban vállalt területi tanácsadó funkcióját jelen struktúrában nem látja el 

maradéktalanul. Ezen segített a területi feladatellátó munka kiemelése és igazgatóhelyettesi 

hatáskörbe történő utalása. Mivel ezek a feladatok is jellemzően lakóterületi jellegűek, ezért 

szinte teljes mértékben párhuzamba vonhatók a kulturális központ intézményegységeinek 

tevékenységével, célszerű tehát a szakmai terület és az egyik igazgatóhelyettesi megbízás ilyen 

szempontú behatárolása. Emellett a központi épület tevékenységstruktúrája is jól körülírható, 
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2013 és 2018 között önálló koordinációs területként működött, melynek személyi-

végzettségbeli feltételei adottak voltak, tehát az elkülönítés itt is indokolható volt. 

Humángazdálkodásunkban hangsúlyt fektetünk munkatársaink képzettségének fejlesztésére és 

a teljesítménymenedzsment módszereinek alkalmazására. 

A működéshez kapcsolódó tevékenységi folyamatok rendszere az intézményi stratégiában és 

szabályzatgyűjteményben rögzítettek. Ezek a leiratok útmutatóul szolgálnak a 

munkafolyamatok elvégzéséhez, segítik a szervezeti egységek működését és együttműködését, 

és azzal, hogy pontosítják a hatásköröket, nevesítik a felelősöket, megkönnyítik az ellenőrzési-

önellenőrzési feladatok megoldását.  

A folyamatok módszeres megtervezése és menedzselése az intézmény egészére kiterjedt, 

azonosításuk, tervezésük a fenntartó önkormányzat elvárásainak tükrében az igazgatói 

megbízás idejére készített Intézményi stratégián alapult. A tevékenységek irányultságának, 

tartalmának kimunkálása az intézményi stratégiát konkrét cselekvésekben megfogalmazó éves 

intézményi munkaterv alapján történt. Az éves munkatervek összeállításában valamennyi 

szakmai munkatárs részt vett, a szakterületért felelős vezető irányításával. Az évközben 

alkalmazott iránymódosítások az intézményvezetés jóváhagyásával történtek.  

A munkaköri leírások a fenntartói vizsgálatok által elfogadottan rögzítették az intézményen 

belüli tevékenységi és hatásköröket, illetve a felelősségi követelményeket. A jogszabályi 

környezet vonatkozó rendelkezései beépültek a szervezet folyamatainak rendszerébe, a belső 

szabályzatok ezekre figyelemmel és hivatkozással készültek el.  A változások menedzselését és 

nyomon követését az intézményvezetés koordinálta, a folyamatok indikátorainak 

meghatározása pedig szakmai, gazdasági és projektszintű protokollon alapult. A 

teljesítményértékelés fórumai a vezetői, szakmai és műszaki értekezletek, illetve a 

jogszabályok által előírt minősítések voltak. 

A 2017–18-as évek alapvető szakmai változása az 1997. évi CXL. törvény módosítása, majd 

végrehajtási rendeletének megjelenése volt. A megújult törvény az alapszolgáltatások 

mibenlétéről, az emberi erőforrások minisztere 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete a 

közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről arról rendelkezett, hogy a különböző nagyságú településeknek 

milyen minimális alapszolgáltatási szinteket kell biztosítania a lakosság felé. A két jogszabály 

új stratégiai gondolkodását igyekeztünk felvállalni, és alapellátásra és önként vállalt 
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feladatokra osztottuk szét tevékenységünket; 2019-ben és 2020-ban elkészítettük az intézmény 

jogszabály által előírt szolgáltatási tervét.  

A szolgáltatási terv az állami normatívára eső kötelező feladatokat tartalmazza, a többi feladatot 

a munkaterv és az egyes projektekhez kötődő stratégiák, mérföldkövek, feladattervek 

határozták meg számunkra. 

 

AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSA 2015–2019 

 

A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ és a Csabagyöngye Kulturális Központ 

együttműködése 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§-át a 2015. évi XV. törvény 2. §-a oly 

módon módosította, hogy amennyiben egy költségvetési szerv éves átlagos statisztikai létszáma 

nem éri el a 100 főt, ott a költségvetési szerv gazdálkodási feladatait az önkormányzati 

hivatalnak vagy másik, gazdasági feladatokat végző költségvetési szervnek kell ellátnia. Ennek 

következményeként a Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ 2015. április 1-jei 

megalakulásával a Csabagyöngye Kulturális Központ korábban önálló osztályszerkezetben 

működő gazdasági feladatainak ellátása megszűnt.  

Az Ellátó Központhoz átkerülő, illetve az intézménynél maradó feladatok megosztásáról a 

285/2015. (VIII.6.) PGVB határozattal elfogadott Feladatmegosztási Megállapodás 

rendelkezett. Ennek értelmében a KEK-hez került a költségvetés, a beszámolók, jelentések 

készítése, az adóbevallások, statisztikai jelentések intézése, a főkönyvi könyvelés, az 

eszközmodul, a kötelezettségvállalások vezetése, a bérkönyvelés, a banki utalások, a havi 

számfejtések, a személyzeti feladatok ellátása, míg intézményünk üzemeltetési keretek között 

a házipénztár-kezelést, a ki- és befizetések lebonyolítását, a keretlapok vezetését, a megbízási 

díjak, az egyszerűsített foglalkoztatás számfejtését, az energianyilvántartások vezetését, a 

gépjármű-elszámolásokat, a beszerzési eljárások lebonyolítását, a selejtezést, a leltározást, a  

bérbeadások lebonyolítását, számlázását, illetve a pályázatok és céltámogatások elszámolását 

végezte tovább.  
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Gazdálkodási mutatók 

Intézményünk szabályszerű, kiegyensúlyozott, a költségvetési lehetőségeit tiszteletben tartó, 

takarékosságra törekvő gazdálkodást végzett az elmúlt öt évben. Ezt igazolta a 2017. novemberi 

hároméves fenntartói pénzügyi vizsgálat is. A gazdálkodási munkát nem segítette az intézmény 

és gazdálkodó szervezetének kényszerű szétválasztása sem, de ezzel is megtanultunk élni. 

Költségvetési kereteinket egyik évben sem léptük túl, bár a 2018-as év megszorításait csak 

nehezen tudtuk átvészelni. Szakmai munkánk és gazdálkodási törekvéseink összhangja talán a 

2019-es évben mutatkozott meg leginkább, ami komoly reményeket keltett bennünk a 

következő időszak vonatkozásában is, de ez a lendület a veszélyhelyzet miatt megszakadt, s 

félő, hogy 2021-ben újra kell kezdenünk az építkezést. 

Intézményünk 2015. évi gazdálkodását meghatározta működési bevételeink jelentős mértékű 

növekedése. A felújított épület megnyitása óta ekkor értük el a legmagasabb saját bevételi 

túlteljesítést, mely összegszerűen több mint 40 millió forinttal haladta meg az eredeti bevételi 

előirányzatot.  

Ennek volt talán következménye, hogy intézményünk 2016. évi saját bevételi előírását az előző 

évhez jelentősen, közel 10 millió forinttal magasabb összegben állapították meg. Ehhez mérten 

a bevételi előírásunkat 23 millióval sikerült túlteljesítenünk ugyan az év végére, de ez jelentősen 

elmaradt az előző évitől.  

 

Az összköltségvetés és a bevételek aránya (2015–2019) 
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2017-ben a saját bevételi előirányzatunk tovább emelkedett, de az a rés, ami a terv és a tény 

között biztosított volt számunkra, ebben az évben is elegendő volt egy több mint 25%-os 

túlteljesítéshez. Megítélt költségvetési támogatásunk a minimálbér és a garantált bérminimum 

összegének nagyarányú növekedése miatt jelentősen nőtt. 2017 novemberében hároméves 

fenntartói pénzügyi vizsgálatunk volt, mely nem állapított meg komolyabb hiányosságokat, s 

az általa javasolt változtatásokat, fejlesztéseket a következő évben meg is tettük.    

2018-ban a korábbi évekhez hasonlóan a jelentősen megemelt minimálbér és garantált 

bérminimum mellett a 15%-os kulturális pótlék kiegészítés is emelte támogatási összegünket.  

Komoly költségvetési hiányt okozott viszont a nagyrendezvényekre korábbi években biztosított 

önkormányzati támogatás teljes elmaradása, ami tízmillió forintosos mínusszal indította el az 

évet. Mivel programjaink jelentős részének szerződéseit még 2017-ben megkötöttük, 

visszalépésre nem sok esélyünk volt, sőt egy ilyen megoldás következtében bevételi 

kötelezettségeink és kötelező látogatói indikátoraink is veszélybe kerültek volna, ezért ezt nem 

is lett volna célszerű megtennünk. Vállaltuk a kockázatot, és támogatás hiányában az intézmény 

önerőből, saját bevételeinek terhére szervezte meg a legtöbb eseményét. Az alulfinanszírozott 

költségvetés következtében a szigorú takarékossági intézkedések ellenére is 2018. december 

31-ig ki nem fizetett szállítói tartozásállományunk keletkezett, mely meghaladta a 3,5 millió 

forintot. A következő évben azonban sikerült kiegyenesítenünk a pénzügyi problémákat. Az 

intézmény komoly többletmunkát vállalt fel, ami tükröződött a túlórák és az egyszerűsített 

foglalkoztatás számaiban, s év végére saját bevételünk előírásait 44 millió forinttal – 41,6%-

kal – meghaladtuk, több mint 30 millió forintos pénzmaradvány mellett. 

További eredményünk, hogy a korábbi évek adósállományát teljes mértékben felszámoltuk és 

a 2019 év végi maradványnak köszönhetően 2020. évre már nem rendelkezett az intézmény 

lejárt határidejű szállítói állománnyal sem. A 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum 

összegének nagyarányú növekedése miatt költségvetési támogatásunk az előző évhez képest 

újból jelentősen emelkedett.  

 

Munkaerőszervezés 

A 2015. évben intézményünk létszámát tekintve több szempontból is jelentős változás 

következett be. Az eredeti 41 főben megállapított létszámunkat fenntartónk módosította, és 

plusz 4 főt biztosított a feladatellátásra. Ezzel engedélyezett létszámunk 45 főre növekedett, 

ugyanakkor a 2015. április 1-jével megalakult Békéscsabai Kulturális Ellátó Központba három 
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főt kellett áthelyeznünk. Az év végén szintén állománycsökkenés következett be, mikor a 

Tourinform Iroda két közalkalmazottjának jogviszonya – a feladat intézményünkből történő 

kiszervezése miatt – megszűnt. Így 2015 év végére az intézmény engedélyezett létszáma 40 

főre csökkent. A létszámunkban sem történt változás, bár több ízben kértük a fenntartótól 

műszaki-kisegítői kontingensünk emelését. 2017-től két fő alkalmazását saját költségvetésből 

finanszíroztuk, amire státuszt csak 2019-től kaptunk, de továbbra is az intézményi költségvetés 

terhére és csak hároméves kötelezettségvállalás mellett.  

Az intézmény legkomolyabb problémája a nagyfokú fizikaimunka-igény, mely a 

teremrendezéshez, és a kisházakkal együtt közel nyolcezer négyzetméter takarításához 

szükséges. Ezt az elmúlt években évi átlag 2,5 milliós túlóraköltséggel, egyszerűsített 

foglalkoztatással és a közmunkaprogram igénybevételével oldottuk meg, sőt 2018-ban a 

teremrendezéshez több hónapig egy vállalkozó segítségét kellett igénybe vennünk. 2016-ban 

még 28 közfoglalkoztatott állt rendelkezésünkre, 2017-ben ez már csak 24 fő volt, de a 

békéscsabai munkalehetőségek emelkedésével ez 2019-re lecsökkent 12 főre. A 2020-as 

kilátások még ezt a számot sem érték el. Amennyiben a közfoglalkoztatottak létszáma tovább 

csökken, veszélybe kerül két intézményegység takarítása. 

Szakmai területen a cél nem annyira a létszám emelése, mint inkább a felsőfokú végzettségbeli, 

kiemelten a szakirányú mesterszakos előírások teljesítése. Gondot jelent, hogy a technikusok 

számára továbbra sincs középfokú szakmai végzettséget biztosító OKJ-s lehetőség, aminek a 

hiánya több munkavédelmi és technikaszervezési problémát is jelenthet. 

 

 ÜZEMELTETÉS 

 

Az ötéves időszak stratégiai projektjeinek meghatározó elemei voltak az üzemeltetés 

fenntarthatóságot segítő gyakorlatát, a takarékos működtetést segítő célok, eljárások. Az elmúlt 

években az elért indikátorok érdekében kifejtett üzemeltetési tevékenység láthatóvá tette a teljes 

intézményegyüttes működésének költségeit, és elemezhetővé váltak a költséghatékonyság 

mutatói. Az Agora-projekt fenntartható fejlődési stratégiája kijelölte a fenntartás idejének 

irányelveit, s úgy gondoljuk, ennek szellemében sikerült a vártnál lényegesen alacsonyabb 

bekerüléssel működtetni intézményegységeinket, kiemelten pedig új beruházású központunkat. 

A lényegében beállt költségek lehetővé tették, hogy üzemeltetési tevékenységünk minden 
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szegmensében megpróbáljunk – a máshol már bevált – költségcsökkentő eljárásokat bevezetni. 

Ebbe a szemléletbe illeszkedve éves keretszerződéseket kötöttünk a lehető legtöbb szolgáltatás 

tekintetében, ezzel is elősegítve a költséghatékony gazdálkodást. Szisztematikus 

próbálkozásaink különösen az energiagazdálkodás terén vezettek eredményre, lényegében a 

teljes intézményi felületen. 

A 2015. évben több beruházást, fejlesztést hajtottunk végre. Ezek közül kiemelhető a Panoráma 

terem szellőzésének kapacitásbővítése, az Agora terem akusztikájának javítását szolgáló 

hangelnyelő panelek felszerelése, egy 16 csatornás, digitális vagyonvédelmi kamerarendszer 

vásárlása. Külön fenntartói támogatásból valósult meg, közel kétmillió forintos értékben, a 

CsaKK Stégen található kiszolgálópult építése. Sajnos ezt a pultot az elmúlt öt évben szinte 

egyáltalán nem használta a szolgáltató vendéglátós. 

2016-ban két jelentős szervezeti változás is kísérte munkánkat. Az egyik a Tourinform Iroda, a 

másik a gazdasági szervezet kiválása volt.  A Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ létrejötte 

után a pénzügyi adatszolgáltatás egyszerűbbé tétele, és az intézményi háttér új szervezeti 

formában történő működtetése érdekében szükségessé vált intézményünkben az üzemeltetési 

osztály létrehozása.  

Áttértünk a környezetbarát tisztítószerek használatára, s ettől az időponttól tudatosan kerültük 

a korlátozottan vagy teljesen engedélyhez kötött vegyi hatóanyagok használatát. Szigorú 

irányelveket fogalmaztunk meg az energia és mindennemű műanyag termék felhasználásra, a 

környezeti terhelés csökkentését szem előtt tartva lehetőség szerint olyan eszközöket, gépeket 

és tartozékokat alkalmaztunk, amelyeket tartós használatra terveztek és gazdaságosan 

karbantarthatók. Az Agora-projektben indikátorként szereplő zöldtetőn a gyenge minőségű 

talajréteg miatt szükségessé vált pozsgás növények telepítése. Problémát okozott az 

esővízgyűjtő tartály folyamatos meghibásodása, s mivel a kivitelező nem tudott megfelelő 

műszaki megoldást a javításra, az Agora-program fenntarthatósági követelményeit szem előtt 

tartva az esővíz-hasznosítást két napkollektor felhelyezésével igyekezett más zöldmegoldásra 

váltani. Megkezdődtek a rendbetételi munkálatok az intézmény gondozásába átadott Omaszta 

park területén, és gondozásunkban valósult meg Békéscsaba legrégibb lakóházának, a 

Harruckern utcai Molnár háznak a felújítása is.  

A 2017-es év egyik nagy kihívása volt számunkra, hogy központi épületünknek az év végén 

lejárt a garanciája. A hibás teljesítéseket teljes egészében feltártuk, és lépéseket tettünk a ki nem 
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javított vagy gyakran felmerülő hibák garanciaidejének meghosszabbítására (teljes körű 

épületgépészet, lapostető csapadékvíz elleni szigetelés, TG1 jelű tűzgátló ajtó, ESPERO 

mobilfal). Komoly hatásfokjavulással zárultak a termeink akusztikai elhatárolását szolgáló, 

saját tervezésű és szervezésű munkálatok (Agora terem, Táncterem, Panoráma terem és Pataky 

terem). Speciális hangfogó anyaggal cseréltük ki az Agora terem mellvédjeinek külső 

burkolatát, és sikerült beszereznünk egy újabb mobil színpad sort, mely segítette a kisházak 

rendezvényeinek kiszolgálását, és az Agora terem nézőterének további emelhetőségét. 

Önkormányzati hibaelhárítási tartalékból helyreállíttattuk a Jaminai Közösségi Ház beomlott 

szennyvízaknáját is. Beszereztünk egy hétszemélyes, 6 éves Opel Zafirát, hogy szállítási 

problémáinkat segítse. A központi épületet érintő rendszeres eseménytorlódás továbbra is 

érzékelhető volt a mindennapi munkában, még úgy is, hogy a Kulturális Ellátó Központ év 

közben átköltözött a Könyvtárba. 

Garanciális időszakunk lejárta után intézményi feladattá vált a karbantartások, általánydíjas 

műszaki szolgáltatások szervezése, és ezek bekerülése is intézményi költségvetési tétellé vált. 

A várható éves 14-16 milliós költséget sikerült átlag tízmillió forint alá szorítani.  

2018-ban több kiemelt fontosságú üzemeltetési feladat kezelésére került sor, ezen belül az 

informatikai hálózat fejlesztésére, a jegyértékesítési rendszer problémáinak megoldására, az új 

adatvédelmi törvényi előírásoknak való ügyviteli megfelelésre.  

2019-ben megtörtént energetikai, vagyonvédelmi, színpadtechnikai és egyéb állandó éves 

karbantartási szerződésünk felülvizsgálata és újrakötése. Ez tizenegy szakterületet érintett, a 

légtechnikai hűtő-fűtő berendezésekét, a riasztó, tűzjelző, videomegfigyelő rendszereket, a 

fázisjavító berendezést, a szünetmentes tápegységeket, az aggregátort, a szcenikai 

berendezéseket és a lángmentesítést, a felvonó berendezéseket, az intézményegységek riasztó 

távfelügyeletét, a tűzjelző berendezés távfelügyeletét, a munka és tűzvédelmi szolgáltatást, 

illetve a kártevő-mentesítés és rágcsálóirtást. 

2019 beruházása volt a mezőmegyeri Tűztorony épületének felújítása. A projekt keretében 

lecseréltük a mintegy 200 m² tetőszerkezetet, megújult a torony villámvédelme, kijavíttattuk a 

a törött ablaküvegeket, valamint eltakaríttattuk a mintegy három évtizednyi galambürüléket is 

a padlásról. A Lencsési Közösségi Ház a TOP-os energetikai fejlesztés keretében új fűtési-hűtési 

rendszert, teljes homlokzati hőszigetelést, új külső nyílászárókat és napelemes rendszert kapott. 

A beépített korszerű technológia költségcsökkentést jelent a ház rezsijében. Feladataink között 

szerepelt a Jaminai Közösségi Ház alulkalkulált villamoshálózatának kapacitásbővítése is. Nem 
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várt eseményként jelentkezett a központi épület tűzjelző berendezésének meghibásodása. A 

hálózat teljes újraindításáig a rendezvényeink zavartalan lebonyolítása, illetve az élet- és 

vagyonbiztonság szavatolása érdekében a katasztrófavédelem munkatársai bevonásával 

vészhelyzeti cselekvési tervet kellett életbe léptetnünk. 

A központi intézmény építészeti-belsőépítészeti-műszaki megoldásai sok élőmunkát 

követelnek, kevés a gépesített eljárás a teremrendezésben, és nincs épületfelügyeleti rendszer. 

A megoldások sok átrendezéssel, egyes tevékenységek folyamatos áthelyezésével jártak, 

fokozták a bútorzat és az eszközök elhasználódását, növelték az épület amortizációját, és sajnos 

olykor nem kevés kényelmetlenséget okoztak közösségeinknek, közönségünknek is. 

Kedvezőtlen hatása volt a közfoglalkoztatási lehetőségek csökkenésének, amikor az egyébként 

óriási élőmunkát kívánó technológiánk mozgatását és a teremrendezési feladatokat 

vállalkozóval kellett végeztetnünk, mert nemcsak elfogytak a közfoglalkoztatottak, de aki 

maradt, az sem tudott minőségi munkát végezni. 

*   *   * 

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT 2015–2020-ra vonatkozó Intézményi 

stratégiája a mindennapok szakmai gyakorlatában megvalósítható volt, az intézménynek, 

egységeinek stabil alapot biztosított a tervszerű, eredményes munkához. Ezt a Békéscsaba 

Kultúrájáért kitüntetés (2015), a közművelődési minőség címek (2016), a Minőség-díj 

(2018), munkatársaink által kapott több egyéni állami és országos szakmai kitüntetés 

(2015, 2019, 2020) éppúgy fémjelzi, mint a nálunk dolgozó közösségek eredményei vagy 

látogatottsági mutatóink.  

„Igényes kulturált környezet, gyönyörű tisztaság, folyamatos takarítás... mosolygós, 

kedves személyzet! Figyelmes kiszolgálás! Csillagos ötös!” – írja rólunk egy 

„idegenvezető” google-értékelésében... 
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II. RÉSZ  

HELYZETELEMZÉS 

 

A CSABAGYÖNGYE KULTURÁLIS KÖZPONT TÁRSADALMI KÖRNYEZETE 

 

Az elmúlt évtized, kilábalva a nemzetközi gazdasági válság begyűrűzéséből, társadalmi-

gazdasági stabilitást hozott hazánkban. 

A magyar társadalom politikai-ideológiai orientációja a 2010-es évek közepétől megállapodni 

látszik. Egy független szociológiai vizsgálat megállapítása szerint a válaszadók több mint fele 

a „baloldali–jobboldali skálán középre sorolja önmagát, ugyanakkor a jobboldalon sokkal 

többen vannak, mint a baloldalon”, s a jobb oldalon elhelyezkedő válaszadók között kevesebb 

a bizonytalankodó is. Az egész a centrumig nyúló konzervatív oldal erősen tömbösödött, míg a 

baloldalon több kisebb párt található, és nincs köztük domináns erő.4 Az utóbbi helyhatósági 

választás annyiban hozott változást, hogy az ellenzék koalíciós próbálkozásai az ország több 

területén sikerrel jártak, melynek egyik eredője lehet, hogy a párthoz kötődő hagyományos 

részvételi formák területén ezek a kisebb pártok aktívabban tudták szimpatizánsaikat 

mozgósítani.  

Az elmúlt évtized egyre növekvő stabilitása és a konzervatív attitűd térhódítása egy erősödő 

nemzeti gondolkozást eredményezett, mely a kultúra egyes szegmenseire is jelentős támogató 

hatást gyakorolt (néptánc-tárgyalkotó népművészet, határon túli művészeti élet, könyvkiadási 

tendenciák, új támogató alapok).    

A politikai intézményekbe vetett bizalom az elmúlt időszakban stagnált, bár egyes rétegekben 

növekedett a politikától való protestált elhatárolódás, ami egyben a közhatalmi intézmények 

elutasítását is jelentette, különösen a politikusok világát és a jogrendszert. Annak ellenére 

viszont, hogy a jelenlegi kurzust – különösen külföldről és az EU irányából – sokszor éri a 

diktatórikus döntések vádja, szavazói bázisában nőtt a demokráciát mint társadalmi eszményt 

 
4 Szabó Andrea – Gerő Márton: A magyar társadalom és a politika, 2019. MTA Társadalomtudományi 

Kutatóközpont, Budapest, 2019. 11–16. o. 
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támogatók száma, míg a diktatórikus állam támogatói inkább a két oldal szélső sávjaiban 

helyezkednek el.  

Napjainkban a népesség közel egyharmada kötődik valamilyen „egyesületi típusú 

szervezethez”.  A kultúra, szempontunkból pedig kiemelten a közművelődés számára fontos 

társadalmi tendencia, hogy ennek jelentős része szabadidős szervezeteket, közösségeket jelent, 

szűkebb körükben a közéleti-politikai irányultság. Az egyesületi részvétel és a politikai 

aktivitás viszont paralel van jelen, akik kötődnek valamilyen közösséghez, egyesülethez, 

azoknak kétharmada aktívabb a politikai közélet területén is.5 

A gazdasági stabilitás eredménye a jobb társadalmi és családi közérzet, a növekvő bizalmi 

értékek, a jövőbe vetett hit, a vállalkozókedv élénkülése volt az elmúlt évtizedben. Ezt most 

keresztbe nyírta a járványügyi veszélyhelyzet, és erre nincsenek még statisztikák, de a 

regresszív hatás valószínűsége igen nagy. A gazdaság föltápászkodása éveket vehet igénybe, 

így most tendenciákat elemezni ebben a tárgykörben okafogyottá vált. A jövőorientáltsággal 

kapcsolatban viszont egyre többször elhangzik, hogy a veszélyhelyzet után másképp kell 

folytatnunk, mint ahogy abbahagytuk. Ez a pozitív humánstratégiák előtérbe kerülését 

jelentheti. Kevesebb fogyasztási mániát, és talán tudásintenzívebb, kultúraközpontúbb 

holnapot. 

A demográfiai mutatók a legtöbb megközelítésben stagnálnak, vagy minimális mozgást 

mutatnak le- vagy fölfelé. Az, hogy a népességcsökkenés most már évek óta lassuló tendenciát 

mutat, biztató. Hogy kiegyenlítődött a kivándorlók és a hazatérők aránya, szintén pozitívumnak 

mondható. Nőtt a házasságkötések száma, ami ugyancsak a stabilitás erősödésének eredménye, 

és ez magával hozhatja a születések számának növekedését is, ami a várható életkor 

emelkedésével együtt szintén pozitív demográfiai tendenciát jelent.  

Számunkra viszont, akik itt élünk és dolgozunk az ország keleti végében, kedvezőtlen folyamat, 

hogy a lakosság továbbra is a főváros és környéke, illetve a Dunántúl irányába húzódik, s az 

alföldi munkaképes népesség zsugorodik. Békéscsabán ez talán azért érzékelhető kevésbé, mert 

a környező kistelepülésekről, a megye egyéb helyeiről a városunkból eltávozó lakosságszám 

bizonyos mértékben visszatöltődik. Talán az, hogy a 44-es út újabb és újabb szakaszainak 

átadásával időben egyre közelebb kerülünk Budapesthez és Nyugat-Magyarországhoz, 

lassíthatja ezt a(z) (f)elvándorlási folyamatot. 

 
5 uo. 16. o. 
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A jogalkotásban az elmúlt öt év legfontosabb közművelődési történése a 1997. évi CXL. törvény 

(ún. Kult. trv.) módosítása volt 2017-ben. A törvény közművelődési passzusai beépítették a 

szakmai munka fogalomtárába és lényegében a gyakorlatába az alapellátás és az önként vállalt 

feladatok kérdéskörét. Ezeknek a szektoroknak vagy feladatellátási területeknek a behatárolását 

elsősorban a település közművelődési vagy kulturális stratégiájának/rendeletének kell 

elvégeznie, hogy az adott intézmény annak tervezését költségvetési lehetőségei szerint tegye 

azután meg. 2018-ban megjelent a törvény végrehajtási rendelete is. Az emberi erőforrások 

minisztere 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről pontosan meghatározta, 

hogy a különböző nagyságú településeknek milyen alapszolgáltatási szinteket kell biztosítania 

a lakosság felé. Békéscsabán és intézményünkben is ez az irányadó. 

 

SZAKMAI KÖRNYEZET6 

 

A közel két és fél évszázados magyar közművelődés napjainkig a nemzeti kultúra egyik 

alapköve, s így egyik őrzője, átörökítője, alkotója annak. Szervezőerejével katalizátora a 

közösségi folyamatoknak, a helyi és a nemzeti identitásnak, s egyént, közösséget, helyi 

társadalmat érintő megtartó és megújító erővel bír. Törvényileg rendezett, állami, 

önkormányzati és társadalmi felelősségvállalással biztosított ágazat, mely a jelent és a jövőt 

tekintve potenciális szereplője a kulturális alapú, közösségi tervezésen alapuló 

településfejlesztésnek, és az értékalapú helyi gazdaságfejlesztésnek, beleértve a kulturális 

turizmust, a kulturális vidékfejlesztést, a kreatív és a közösségi gazdaság feltételeinek 

elősegítését, s az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés 

kiterjesztését. 

A rendszerváltást követő útkeresés után napjainkra az ágazatnak sikerült megfelelően 

pozícionálnia magát, célcsoportjai a társadalom teljes keresztmetszetét átfogják, centrumában 

az értékközvetítés áll, tevékenységei, szolgáltatásai az önműveléstől a kisközösségeken át a 

helyi közéletig, a kulturális alapellátástól a szabadidős lehetőségek nyitott formáin át a magas 

művészetek tolmácsolásáig igen széles skálán mozognak.  

 
6 A fejezet Szente Béla, a „Közgyűjteményi és közművelődési nemzeti stratégiai alapvetés és jövőkép” című 

munkaanyaghoz írt elemzése alapján készült, amely kollektív gondolkodás eredményeként született. 
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Tevékenységi palettáját sokszínűség és komplexitás jellemzi. Keltető, élesztő ereje, inkubációs 

tevékenysége, illetve az egész életen át tartó tanulás folyamatai eredményeként működésében 

új és korszerű atipikus közösségi formák, tevékenységek alakultak ki, s a közművelődési 

intézményekben működő hagyományőrző-honismereti tevékenységre épültek fel, és sok helyen 

épülnek ma is a települési értéktárak. Egyre inkább a szakág feladatkörébe tartozik a helyi 

társadalom közösségi folyamatainak, eseményeinek gondozása, szervezése, közéleti 

platformok, lakossági kezdeményezések támogatása. 

Ahol nincs színház, ott a művelődési ház, kulturális központ látja el ezt a feladatot, ahol nincs 

hangversenyterem, ott azzá válik, és galériává, mozivá, helyi termékek piacává és 

tornateremmé, ha kell. Az érzékenyítő, művészetre nevelő funkciója minőségi eredményeket 

ért el az elmúlt években is, igényes amatőr művészeti produktumokat, új 

rendezvénysorozatokat, fesztiválokat hozva létre. Az intézményi kör digitális képzésben és 

ismeretterjesztésben vállalt több mint három évtizedes eredményei a mai napig meghatározóak.  

A szakterület szolgáltatásai minden korosztályra, a társadalom minden rétegére kiterjedő 

permanens szocializációs lehetőségeket biztosítanak, mely jelentős prevenciós értékkel segíti 

az egyének, családok társadalmi közegben, közösségekben történő megragadását. Az utóbbi 

évtizedben a családok kiemelten fontos szerepet játszanak az intézmények szervezési 

szempontjai között, ahogy az egészséges életmódra nevelés, s a társadalom mentális 

egészségének megőrzésében való közreműködés is. 

Működése leképezi az állam kulturális politikáját és felelősségvállalásának mértékét éppúgy, 

mint a helyi társadalom művelődési folyamatainak összességét, „a helyi közösségi 

kezdeményezések társadalmi hálózatba fonódó nemzeti együttműködését”7. Az általános 

műveltség, a kulturális szocializáció minőségének javításához biztosítja a magyar és az 

egyetemes kultúra értékeihez való jobb hozzáférést és a kulturális alapszolgáltatások 

elérhetőségét a közösségi terek, a kulturális infrastruktúra és a szakmai tevékenység fejlesztése 

révén, továbbá erősíti a kultúra és a közösségi tevékenységek szerepét a képzésben, illetve az 

iskolai és az iskolán kívüli nevelés kapcsolatrendszerét.  

A közművelődés jelentős fenntartható fejlődéssel kapcsolatos feladatokat is ellát, 

közreműködik a környezetkultúra fejlesztését generáló lokális programok kidolgozásában, és 

 
7 CSERÉP László–Dr. NÉMETH János István (szerk.): A magyar közművelődés szakpolitikai koncepciója. 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium. 2012. 16. o.  



48 

 

segíti az információ megbízható forrásaihoz való hozzáférést a lakosság számára, ellensúlyozva 

a média kereskedelmi érdekeltségei által motivált egyoldalú véleményformálást. 

Funkciói közül kiemelkedik: 

- a közösségi funkció, középpontjában a közösségfejlesztés, közösséggondozás, illetve a 

közösségek önfejlődése, önálló működése, a nemzeti és a helyi identitás erősítése áll. 

- az élményfunkció, mely a családi és közösségi élmények nyújtására éppúgy kiterjed, 

mint a rekreációs tevékenységek, események körére.  

- képzési funkció, melyet a szakmai eredmények és a társadalmi tudás közötti kapcsolat 

megteremtésével, a legkülönbözőbb társadalmi rétegek bevonásával, az amatőr 

művészeti mozgalom és a tehetséggondozás támogatásával tesz meg. Alapvető a tanulás 

nem formális és informális tevékenységeinek támogatása és az élethosszig tartó tanulás 

ösztönzése. 

- közéleti funkció, mely találkozási felületet biztosít a helyi társadalom különböző 

megnyilvánulásai, szervezetei, rétegei számára. 

- gazdaságfejlesztő funkció, mely során tudástartalmakkal, innovációs és inkubációs 

tevékenységgel segíti a gazdasági versenyképesség kultúra és közösségi alapú 

növelését. 

- területi szakmai ellátó funkció, mely a közművelődési alapszolgáltatások kiterjesztését 

és a hálózatosodást szolgálja.  

A kulturális ágazat közalkalmazotti jogviszonyból való kiemelése és az új munkajogi helyzet, 

amely napjainktól a közművelődést is teljes egészében a Munka Törvénykönyvéhez köti, 

jelentős változásokat hoz a szakág fejlődésében.  

 

VERSENYTÁRSELEMZÉS 

 

Békéscsaba kulturális életében az ágazat 2012-ben induló országos átszervezése jelentős 

változásokat eredményezett, hiszen megyei fenntartásból előbb a színház, majd 2013-tól a 

Munkácsy Mihály Múzeum és a megyei könyvtár is városi intézménnyé vált, így ezek a 

szervezetek a közös fenntartó miatt versenytársból társintézményekké váltak. A Város az 

intézmények között profiltisztítást hajtott végre, és rendszeressé vált a szervezetek közötti 

koordináció és együttműködés. 
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Amikor a Csabagyöngye versenytársstratégiájához keressük az adalékokat, elsősorban a város 

és környékének rendezvénylehetőségeit kell áttekintenünk. 

Békéscsaba tradicionálisan is kiemelkedő terme a másfél évszázados Jókai Színház 

színházterme, amely rendezvénytechnikailag kifogástalan, 350-400 néző tekintetében a magas 

művészeti műfajok számára optimális. A színház működtetésében álló Ibsen Ház 100 fős terme 

kamara- és bábszínházi célra épült, s kiváló feltételekkel rendelkezik. Szintén a színházhoz 

tartozik a Vigadó, ami alkalmas minőségű koncertterem, eleganciája a város első számú 

báltermévé teszi. Szomszédja, a Fiume Hotel hasonló nagyságú télikertje szintén elegáns, de 

gyenge akusztikai képességei és csúszós burkolata miatt kevésbé kedvelt. A két épület, és így 

a két terem is egy rejtekajtóval összekötött, de ezt az adottságot a működtetők nemigen 

használják ki. A Phaedra Közösségi Központ is igényes kialakítású épület, és az előbbiek 

patinás voltával szemben modern, újszerű rendezvényhelyszín. Akusztikája nem megfelelő, 

elsődlegesen ez is bálterem, de előadások, tanácskozások szervezésére is alkalmas, s rossz idő 

esetén általában helyet ad az október 23-i városi ünnepségnek. Kihasználtsága a Fiume 

télikertjéhez hasonlóan alkalmi, nem számottevő. 

A részben már megújult Munkácsy Mihály Múzeum elsősorban kiállításoknak ad otthont, új 

közösségi tere műhelykonferencia- és koncerthelyszínként is szerepel. Önálló, közalapítványi 

működtetésben van a Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza, melynek nagyterme 200 fő 

befogadására alkalmas, használható akusztikájú, székezhető terem, de programszerű 

események elvétve vannak benne, csak táncpróbákra használják.  

A hangversenyek rendezésére alkalmas helyszínek közül mind építészetileg, mind 

akusztikailag kiemelkedik a közelmúltban felújított, impozáns Evangélikus Nagytemplom, 

mely több mint ezer fő számára képes ideális zenei élményt biztosítani.  A belvárosban időnként 

„hangversenyterem”-ként funkcionál az egyaránt ötszáz fő körüli közönség befogadására 

alkalmas evangélikus kistemplom és a római katolikus plébániatemplom is. A Deák utcai 

református templomot és a jaminai templomokat csak alkalmi jelleggel használják zenés 

előadások helyszínéül. A templomok látogatói szolgáltatásokkal nem rendelkeznek, fűtésük 

esetleges, padsoraik zártak, többnyire kényelmetlenek.  

Két és félezres befogadóképessége miatt a sportrendezvényeken kívül a hangosított 

nagykoncertek gyakori helyszíne volt a Városi Sportcsarnok, de zengő akusztikája, erősen 

korlátozott fénytechnikai és öltözési lehetőségei miatt már egyre kevésbé keresték fel a 
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turnészervezők. A Sportcsarnokra, a MVP sportinfrastruktúra-fejlesztési programjának 

keretében megújult, új padlózata nem alkalmas székezésre vagy állókoncertekre.  

Városunk kiemelt rendezvényhelyszíne a CsabaPark, mely elsősorban fesztiválok, 

gasztronómiai események, szakmai vásárok szervezésére alkalmas terekkel rendelkezik. 

Rendezvénycsarnokának befogadóképessége valamivel nagyobb, mint multifunkcionális 

termünké, de akusztikailag jóval alatta marad. A CsabaPark közelében található a csak 

korlátozottan téliesíthető Rendezvénypajta, mely rétegkoncerteknek, turisztikai eseményeknek 

ad otthont. Mellette található a Gabonamúzeum, melynek udvara a Vitézi Játékok központja.   

Forgalmas rendezvénytér a Csaba Center aulája, de akusztikailag értékelhetetlen. 

Szakkiállításai a keskeny folyosók miatt zsúfoltak, rendezvénybiztosítási szempontból komoly 

kockázatot hordoznak. Alkalmi rendezvényhelyszínként szerepel a városháza díszterme, illetve 

a Városházi Esték idején annak díszudvara, valamint nagyon ritkán a Repülőtér 800 fő 

befogadására alkalmas hangárja. A Körösök Völgye Natúrpark Látogatóközpontja a Széchenyi 

ligetben 200 fős nagytermével konferencia-helyszínként ismert, de gyakran szerveznek ide 

családi eseményeket, esküvői vacsorákat is. A terem igényes, de nehezen fűthető fel.  

Szabadtéri rendezvényhelyszínként tartjuk számon a Sportcsarnok környékét, a Korzó teret, a 

Szent István teret és a Malom teret a Széchenyi ligettel. A belváros-rehabilitáció a város igazi 

központjává varázsolta a főteret, ami egy különleges, egyre inkább zsibongó találkahelyévé vált 

a csabaiaknak. A rendszeresen itt zajló eseménysorozatoknak volt egy felívelő ága (Főtéri Nyár, 

Spothétfők, LIKE, Garabonciás Napok), ami a lakók zajjal kapcsolatos problémái miatt egyre 

inkább beszűkül, és csak egy-egy nagyobb eseményre koncentrálódik (márc. 15., aug. 20., 

Megyenap). A sportrendezvényeken kívül a megújuló Előre pálya családi napoknak és 

hagyományosan ballagási ünnepségeknek ad otthont. 

Az elemzett rendezvényhelyszíneken általában a tulajdonlók, üzemben tartók szervezik a 

kulturális eseményeket. A városhoz köthető intézmények és egységeik mellett széles 

programkínálatot biztosít a Csaba Center, s meg kell említeni a Látogatóközpont, a „Vasutas 

Művház” és a Csabai Szlovákok Szervezetének aktivitását. A magánvállalkozások közül a 

Kolbászfesztivált szervező Csabai Rendezvényiroda Kft emelkedik ki. Mellettük a Frankó 

Produkciós Iroda, a Garabonciás Alapítvány jelentkezik fesztiválokkal, műsoros 

rendezvényekkel a városban. 

Békéscsaba kulturális és turisztikai életének fontos jellemzői a nagy érdeklődésre számot tartó 

népünnepély típusú események. Az elmúlt években a korábban ingyenes, soktízezres tömeget 



51 

 

megmozgató Kolbászfesztivál ma már viszonylag magas belépődíjat szed, egyrészt a 

résztvevők számának regisztrálására, másrészt a bevétel növelése érdekében. Az ilyen jellegű 

eseményeken az igazi bevételt a vendéglátás és a gasztronómiai termékek árusítása hozza, 

éppen ezért a legkeresettebb előadókból verbuvált szórakoztató programok lényegében 

viszonylag alacsony áron látogathatók. Az olcsó vagy ingyenes események palettáját tovább 

szélesíti a saját intézményi körünkben rendezett Szent István napi városi program, illetve a 

Főtéri Nyár fesztiválestjei. A látogatószámban is érezhető, hogy ezek a szabadtéri 

nagyprogramok jelentős mértékben amortizálják az igényes kőépületi belépődíjas eseményeket. 

A város másik három nagy rendezvényszervező cégével, a Jókai Színházzal, a CsabaParkkal és 

a Rendezvényiroda Kft.-vel rendszeres a párbeszédünk, az egymásnak történő segítségnyújtás 

és a város turisztikai érdekeit szem előtt tartó együttműködés. 

A közösségi élet terén sokkal szűkebb a helyszínkínálat, ami elsősorban intézményünk 

monopóliumának, a központi épület mellett kisházaink széles spektrumú közösséggondozó 

tevékenységének tudható be.  

A két volt szakszervezeti klubkönyvtár, a VOKE Vasutas Művelődési Ház és a FEK Fegyveres 

Erők Klubja közművelődési megállapodásban áll a várossal. Termeik nagysága, minősége 

kiemelt rendezvények fogadására nem teszi alkalmassá őket, de társasági eseményeknek, 

előadásoknak, ismeretterjesztő és a mindennapi élethez kapcsolódó programoknak, 

közösségeknek, táncpróbáknak rendszeresen helyet adnak. A Tégla Közösségi Ház négyszáz 

fős felújítatlan nagyterme a Népművészeti Egyesület kezelésében van, de ebben az épületben 

is rendszeresek a közösségi programok.  

A versenytárselemzésben mindenképp meg kell említenünk a Közép-békési Centrum másik 

két városát, Békést és Gyulát, hiszen egymáshoz való közelségünk miatt jelentős a közönség 

átjárása, illetve a programok „áthallása”, versengése is. 

Gyulán a Várszínház mellett több, leginkább az Erkel Kulturális Központ által szervezett 

fesztivál, vidámvásár, színházi bérlet, kiállítás csalogatja a csabai polgárokat is a „virágok 

városába”. A Csabagyöngye a korábbi féloldalas helyzetet az elmúlt hét évben átfordította, 

hiszen rendezvényeinek közönségében regisztráltan is jelentős számú gyulai lakos és 

fürdővendég található. A békési művelődési központ különösen színházi bérletprogramjával és 

a tarhosi zenei napok eseménysorával van jelen a csabai programkínálatban is.  

A Békés megyei nyári programok sorában érzékelhető a Szarvasi Víziszínház hatása. 
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INTÉZMÉNYI SWOT-ANALÍZIS 

Az előző időszak Intézményi Stratégiájának SWOT-analízise az Agora-program 

helyzetelemzéseit vette alapul, kiegészítve az első két év tapasztalataival. Erre kell most 

ráépítenünk az elmúlt öt év gyakorlatának következtetéseit, megkeresni az akkor észre nem 

vett, vagy azóta kialakult fontos jellemzőket.8 

 

SWOT-ANALÍZIS 2015 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
Az intézmény városéletben betöltött központi szerepe. Nagyon alacsony bérszínvonal. 

Jól képzett szakemberek alkalmazása. Érdekeltségi rendszer hiánya. 

Az intézményrendszer szerkezete területileg lefedi a 
várost. 

A központi épület akusztikai problémái. 

Jól kiépített kapcsolatrendszer településen belül és 
országos szakmai szinten. 

A belső információs csatornák akadozása. 

Az intézményegységek szakmai kompetenciái 
összeadódnak. 

Békéscsaba fővárostól való távolságának gyengítő hatása 
az országos megjelenésekben. 

Az intézményegységek kellő autonómiával végzik 
tevékenységeiket. 

Pénzügyileg az intézmény kevésbé rugalmas, mint a 
vállalkozói szférához tartozó versenytársai. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
Az elért eredményekre történő építkezés. Békéscsaba fejlesztései háttérbe szorulnak más megyei 

törekvések mögött, ami regresszív hatással lehet a 
kulturális terület működésére is. 

Az operatív programok pályázati lehetőségeinek 
kihasználása. 

A közcélúakra épített munkafolyamatok ellátatlanul 
maradnak, ha a foglalkoztatási forma csökken, vagy egy 
időre elakad. 

A minőségfejlesztés és a folyamatszabályozás 
eredményességet növelő hatásai . 

Kedvezőtlen kormányzati döntések, az állam fokozatos 
kivonulása a kultúrából. 

Széles társadalmi beágyazódottság. A központi épület nagy leterheltsége akadályozhatja a 
vezetői munka körültekintő, intézményegységekre is 
koncentráló ellátását. 

A térségben és a városéletben betöltött szerep erősítése. A túlzott üzleti szemlélet kultúrára gyakorolt hatása. 

Az ifjúság körében végzett munka erősíti a város 
megtartóképességét. 

A Körös Szálló újranyitásának elmaradása. 

 

 

 

 
8 A korábbi analízisek során, a „Lehetőségek” között szerepeltek erősségé alakítható belső esélyeink is, ahogy 

azokat az adottságainkat is a „Veszélyek” között soroltuk fel, amelyek jelentős kockázattal jártak a jövőnket 

illetően. Most a szakirodalmi elvárások alapján szigorítottuk csoportosításainkat, így a mátrix alsó két mezőjébe 

objektív körülmények kerültek. 
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Erősségek 

Öt évvel ezelőtti helyzetértékelésünkben „Erősség”-eink között tartottuk számon az intézmény 

városéletben betöltött központi szerepét, amiről joggal gondoljuk, hogy érvényes napjainkban 

is. A kulturális-közösségi funkciók teljesítése mellett jelentős közéletiséggel bíró 

tevékenységünk ennek stabil alapokat biztosít. Jól képzett szakembereket alkalmaztunk s 

alkalmazunk ma is, de most már úgy ítéljük meg, hogy a képzettség kevés, ha nem párosul 

kreativitással és elkötelezettséggel. Az intézményrendszer szerkezete területileg lefedi a várost, 

ami a város kulturális teljesítménye szempontjából egy komoly vívmány. A kimaradó Gerla, 

Fényes és a tanyavilág közül Gerla városrésszel évek óta rendszeres szakmai 

együttműködésünk van, és több tanyaprogramnak is részesei voltunk. Korábban az erősségek 

közt szerepelt, hogy kapcsolataink jól kiépítettek településen belül és országos szakmai szinten, 

ami nem csak, hogy igaz azóta is, de a két irányultság ma már önállóan is megáll a saját lábán, 

s különösen országos elismertségünkben értünk el kiemelkedő eredményeket. Az előző elemzés 

két utolsó tétele lényegében összefüggött, nemcsak egymással, hanem a városrészi lefedettség 

kérdéskörével is: az intézményegységek szakmai kompetenciái összeadódnak, illetve hogy az 

intézményegységek kellő autonómiával végzik tevékenységeiket. A kompetenciák összeadódása 

tényszerű, és lényegében ebben áll közösségfejlesztő magatartásunk igazi sokszínűsége, de az 

egységek feltételek nélküli autonómiájának előnyei mind a minőségfejlesztés, mind a 

gazdálkodás, mind a marketing és különösen a szakmai irányvonalak következetes 

képviseletében megkérdőjeleződtek. Az összeszervezettség a szakmai specializációk 

megtartása, sőt fokozottabb kiemelése mellett sokkal eredményesebbnek (szakmailag és 

gazdaságilag egyaránt) bizonyult az elmúlt években, mint az az időnkénti széttartás, amit 

sokszor tapasztalt a vezetés a kisházak munkájában „önirányítás” címén. Az intézmény más 

közművelődési szervezetek között nagynak számít, viszont mégiscsak egy negyvenfős 

„kisüzem”, és legfeljebb két-három egymás mellé épülő divíziót bír el, és hat-hét autonóm 

egységet már nehezebben. Ezeket a pontokat felülírják azok a szakmai kompetenciák, amelyek 

a kisintézmények infrastrukturális megújulásából fakadnak. 

Új SWOT-analízisünkben erősségeink TOP 12-es listáján néhány továbbra is helytálló tétel 

élén ott van országos ismertségünk és elismertségünk, amire méltán büszkék vagyunk. Állami 

díjjal rendelkezünk, munkatársaink között több szakmai kitüntetett van, és sűrűn fordulnak 

hozzánk más települések intézményei, önkormányzatai segítségünket, véleményünket kérve 

gyakorlati kérdésekben. Széleskörű szakmai kapcsolataink komoly inspirációs hatással vannak 

mindennapi életünkre. Amivel korábban lehetőségként számoltunk, most mérhető tény, hogy 
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települési pozícióink erősödtek, s ez sokban segíti szakmai építkezésünket. Célból 

erősségünkké vált multifunkcionalitásunk is, illetve a sokirányú, komplex közművelődési 

feladatellátó tevékenység. 

A lehetőségek közül szintén erősséggé lépett elő minőségfejlesztő munkánk, és ezen belül is a 

hatékony változáskezelés. Kiemelkedő szempont életünkben a közönség- és közösségcentrikus 

gondolkodás, ami látogatói kapcsolataink alapja, s az intézmény érték- és családközpontú 

szakmai filozófiája mely döntéseink legfontosabb szűrőjének bizonyul. 

Az utóbbi időszak fontos eredménye, hogy intézményi gyakorlatunk az innovációra, a 

kreativitásra és a működés magas szintű szervezettségére épít. Emellett a korábbi 

„otthonosság”-ot és kényelmi szempontokat most már felváltotta a folyamatosan megújuló 

belső és külső környezet, melyet minden intézményegységünkben igyekszünk szem előtt 

tartani. 

Új brandépítő eljárásokat alkalmazunk a munkában, megnőtt életünkben a digitális eszközök 

használata mind a marketingben, mind a belső információs tevékenységünkben, és a 

közösségfejlesztő munkában is egyre többet használjuk ezeket. 2019-ben működésbe lépett új, 

flexibilis programstratégiánk, melynek mentén akár kétéves időszakra is tudunk már tervezni. 

A környezettudatosság ténylegesen egy tudatossá vált gyakorlat az életünkben, beleértve az 

energiahatékony üzemeltetést minden intézményegységben, a központi épület zöld- és 

passzívház fejlesztéseit, azt, hogy kerékpárosbarát munkahely vagyunk, és közösségeinkben, 

táborainkban hatékonyan képviseljük a továbbtanítás metodikáját. 

 

Gyengeségek 

A „Gyengeségek” között szerepelt a nagyon alacsony bérszínvonal és az érdekeltségi rendszer 

hiánya. A bérek továbbra is mélyen az átlagbér alatt vannak, viszont a dolgozók érdekeltté 

tétele kapcsán igyekeztünk minden lehetőséget kihasználni, és stabil gazdálkodásunknak 

köszönhetően az alapbérek eltérítésével valamelyest sikerült tompítani a nehézségeken. Ha nem 

is teljes egészében, de úrrá tudtunk lenni a központi épület akusztikai problémáin is. Annak 

ellenére, hogy a szerkezet betonvázának köszönhetően még jó néhány terem között jelentős 

áthallás tapasztalható, saját tervezéssel sikerült az Agora terem zengésén tompítanunk, és újabb 

gipszkartonburkolatok beépítésével legalább az első emeleti foglalkoztatók között csökkenteni 

az átszűrődő zajok gondjain.  A belső információs csatornák akadozása ma is tapasztalható, de 

a digitális technikák és minőségfejlesztési lépéseink segítségével ez már korántsem akkora 



55 

 

probléma, mint az új épület megnyitása utáni időkben volt. Szakmai ismertségünk és az online 

tér új hódításai részben megoldották Budapesttől való távolságunk gondjait, s bár továbbra is 

fennáll Békéscsaba fővárostól való távolságának gyengítő hatása az országos megjelenéseinkre, 

különösen az M44 szakaszainak üzembe helyezésével ez ma már nem kerül fel a gyengeségeink 

szégyenfalára.  Az utolsó tétel egy azóta is sújtó hátrány volt, hogy pénzügyileg az intézmény 

kevésbé rugalmas, mint a vállalkozói szférához tartozó versenytársai. Az ÁFA-tartalmak 

visszaigénylése kapcsán a NAV-val történő eredményes egyeztetéssel és körültekintő 

gazdálkodással jelentős előrelépéseket sikerült tennünk, mint ahogy bérügyben progresszív 

változást hozhat a munkatársak közalkalmazotti törvény alól való kivezetése is. 

Míg az új elemzésben erősségeink közül több megmaradt, ami, reméljük, egy kicsit szakmai 

elképzeléseink stabilitását tükrözi, addig a gyengeségek között elég sok az új, pontosabban az 

újonnan felfedezett, illetve az újonnan kialakult viszonyokból következő hiányosság. 

Megállapítást nyert számunkra, hogy ha hazai szinten versenyben kívánunk maradni, 

szükségünk van nemzetközi kitekintésre is, elsősorban a közösségszervezés és a rendezvények 

lebonyolítása terén. A nemzetközi kapcsolatok hiánya abban is érezteti hatását, hogy 

közösségeinknek ritkán van módja külföldi útra, akár tanulmányútról, akár művészeti 

versenyről van szó.  

A 2018-as minisztériumi szakfelügyeleti vizsgálat több mindent megállapított az Agora-

program teljesítésével kapcsolatban. Hiányosságként jegyezte a területi feladatellátás 

következetlenségeit.  

Költségvetési adottságaink, illetve a hazai pályázati konstrukciók nem teszik lehetővé hosszú 

távú tervek kialakítását. Intézményi stratégiánk ötéves intervallumot ölel fel, de ebben a 

távlatban inkább csak tendenciákat tud meghatározni, és nem konkrét cselekvési programokat. 

Sokat jelentene, ha több pályázatban is részt tudnánk venni, illetve részesei lehetnénk nagyobb 

pályázati konstrukcióknak. Most azonban, hogy az elmúlt két évben bővült valamelyest 

pályázataink köre, annak adminisztrációs hátterére lettünk kevesen, és sokszor az elvárások 

meghaladják teljesítőképességünket. Sajnos szakmai munkatársainknak több mindennel is 

foglalkozniuk kell, nincs mód arra, hogy két, esetleg három ember is specializálódjon csak a 

pályázati munkára. 

A tevékenységünk jellegéből fakadó gyors változások folyamatos változáskövetést, olykor 

rendkívüli beavatkozásokat igényelnek. Erre az esetek többségében fel vagyunk készülve, a 

felmerülő problémákra vannak a megfelelő protokollok, de a megoldások rendre sok emberi 

energiát emésztenek fel. Az, ami egyik fő erősségünk, más konstellációban gyengeséget is 
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előidéz, hiszen a nagyépület multifunkcionális terei és azok szakmai kihasználtsága sokak 

számára példaértékű, viszont ennek a fajta működtetésnek esetünkben  kirívóan nagy a 

fizikaimunka-igénye, amivel a közfoglalkoztatás beszűkülése miatt sokszor alig tudunk 

megbirkózni. Ebből a többletigényből fakad, és erre hat vissza a műszaki folyamatmenedzsment 

esetlegessége is. 

Vendégeinkkel szemben egyre súlyosabb problémaként éljük meg a központi épület turisztikai 

szintű vendéglátásának hiányát. Ez nemcsak a szolgáltatásokkal, hanem eredendően a földszinti 

fogadótereink alkalmatlanságával is kapcsolatos gond. Az évek során bebizonyosodott, hogy 

ez a terület sajnos nem közönségbarát, ahhoz túl szögletes, túl alacsony, túl zegzugos, nehezen 

fogja meg a látogatókat. 

Épületünk egyik legnagyobb negatívuma – ami szintén a vendégek komfortérzetén ejt sebet – 

többfunkciójú tereink alultervezett szellőztetési kapacitása. Eseményeink többsége teltházzal 

megy, és ezeket a nagy leterheléseket levegőcserélő berendezéseink egyszerűen nem bírják. 

Nap mint nap tapasztaljuk, hogy ahogy távolodunk az új épület nyitásától, úgy merülnek fel 

újabb és újabb apróbb, illetve generális amortizációs problémák, amelyek egyre több felújítási 

erőfeszítést igényelnek. A stég padlózata, a tetőablakok, az Espero-falak milliós kiadásokat 

jelentenek most már évről évre, melyek nem mérhetők fel előre, megoldásuk nem tervezhető, 

ezért kockázati elemek, ami jelentősen gyengíti fenntarthatóságunkat. Nem sikerül megfelelő 

tempóban pótolni a technikai eszközök elhasználódását sem. Fénytechnikánk már az új épület 

megnyitásakor egy túlhasznált, megtervezetlen ócska reflektorhalmaz volt, ami napjainkra 

szinte teljesen használhatatlanná vált, de amortizálódik a hangtechnika is, s nehéz versenyben 

maradni az IT és a videótechnika fejlődésével.  

 

Lehetőségek 

Az elért eredményekre történő építkezés minden szervezet számára hordoz lehetőségeket, 

különösen, ha „a gazdag egyre gazdagabb lesz” törvényét szem előtt tartja, és igyekszik a 

növekedés és a kapcsolatok alakulásának eredményeit értékelni és felhasználni. Intézményünk 

pozíciói erősek, ezek megtartása továbbra is a szakmai fejlődés jó esélyeit kínálja számunkra. 

A Társadalmi Operatív Programok pályázati lehetőségeinek kihasználása terén 

infrastrukturális és soft lehetőségeink is voltak a tárgyalt időszakban (TOP 5.2.2, TOP 7.1.1). 

A minőségfejlesztés és a folyamatszabályozás eredményességet növelő hatásainak kihasználása 

sikeresnek mondható, és az elmúlt évek során ez a progresszió lényegében átlépett az 

erősségeink sorába, illetve közéleti kapcsolatrendszerünk működése által a széles társadalmi 
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beágyazódottságról és a térségben és a városéletben betöltött szerep erősítéséről is ugyanez 

mondható el. Az, hogy az ifjúság körében végzett munka erősíti a város megtartóképességét 

tényként igaz lehet, és a kulturális élet élénkítésében betöltött szerepünkkel ezen, reméljük, 

segítettünk is, de a probléma annál összetettebbnek bizonyul, semmint hogy ez egy intézmény 

lehetőségtárában szerepeljen. Ezt részletesen alátámasztják az ORIENS 2000 Alapítvánnyal és 

a Nemzetstratégiai Kutatóintézettel közösen készített EFOP 5.2.2-es ifjúságfejlesztési 

projektünk szakmai anyagai, s ennek összegzése, az „Érték és innováció” című könyv.   

Az öt év előtt feltérképezett lehetőségeinkkel éltünk, s most is találunk újakat, amelyekre 

továbbépítkezhetünk.  

Szakmai területen talán legfontosabb az Agora Műhely szerepének növekedése, mely 

lényegében nemcsak a közművelődési szektorban, hanem az egész hazai kulturális életben is 

egyre érzékelhetőbbé válik. Úgy ítéljük meg, hogy a közösségvezérelt gondolkodás egyre 

nagyobb területeket hódít a közéletben, így a kultúra, és ezen belül a közművelődés eszköztára 

megkerülhetetlen elemei lesznek a településfejlesztésnek. A koronavírus-helyzet lecsengése 

után valószínűleg nő a valós kulturális szolgáltatások iránti kereslet (közösségek, élőzene, 

ismeretterjesztés, forgatagok), amely számunkra is új kihívásokat jelent majd. 

Még ismeretlen lehetőség a Munka Törvénykönyvéhez kapcsolódó új alkalmazási struktúra a 

kultúrában, s évek kellenek a tapasztalatok begyűjtéséhez. Gyaníthatóan a szabadabb 

bérgazdálkodással jobban tudunk majd reagálni a piaci viszonyokra, és ez jobb megélhetést 

biztosíthat kollégáinknak is. 

A 2030-ig tartó nemzeti Kreatívipari Stratégia segítségével szélesedhet a kulturális és 

kreatívipar támogatottsága, mely a közművelődés gazdaságfejlesztő esélyeire is jótékony 

hatással lehet. 

Békéscsaba új ipar- és gazdaságfejlesztési törekvései elsősorban a repülőgépipart, a 

nyomdaipart és a piacfejlesztést érintik. Már érezhetők a közlekedési infrastruktúra utóbbi 

években történő megújulásának hatásai, köztük a vasúticsomópont-korszerűsítés, az M44 

különböző szakaszai, a fürjesi elkerülő út építése és a tervezett repülőtérkorrekció. A Zöld 

folyosó program központi eleme az Élővíz-csatorna rehabilitációja, melynek során még szebbé 

és keresettebbé válhat intézményi környezetünk. A gazdasági fejlesztések hatására nőhet a 

térség lakosságmegtartó ereje, mely számunkra különösen ifjúsági munkánk szempontjából 

lehet fontos (és nem fordítva, ahogy korábban gondoltuk). A gazdaságélénkítés terén képzési 

és származtatott szolgáltatásokkal lehetünk jelen. 
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A térségi szerepkör szélesítése mind programjaink, közösségeink kirajzását szolgálni tudja 

majd, és ezzel sokkal inkább betölthetjük hiányos területi szakmai feladatellátó funkciónkat, 

valamint új látogatói kör megjelenését is biztosíthatja intézményünkben. Ehhez kapcsolhatók a 

Gyula–Békéscsaba turisztikai desztinációs menedzsment tevékenységében vállalt koordinációs 

feladataink.  

Megújul Békéscsaba kulturális koncepciója, elkészül közművelődési rendelete, és tervben van 

a város TDM-re épülő új turisztikai stratégiájának elkészítése is. Fontos, hogy ebben a 

konstellációban intézményünk látogatottságának, eredményeinek és potenciáljának megfelelő 

szerepet kapjon. Ehhez köthető következő időszakunk kiemelt projektje, a Munkácsy Kulturális 

Negyedhez való kapcsolódásunk, az attrakciófejlesztés kulturális turisztikai 

feladatrendszerének kidolgozása, gyakorlati bevezetése.  

 

Veszélyek/kockázatok  

Városunk elmúlt években tett előrelépései megcáfolták azt a veszélyérzetünket, hogy 

Békéscsaba fejlesztései háttérbe szorulnak más megyei törekvések mellett, ami regresszív 

hatással lehet a kulturális terület működésére is. A második kitétel, miszerint a közcélúakra 

épített munkafolyamatok ellátatlanul maradnak, ha a foglalkoztatási forma csökken, vagy egy 

időre elakad, sajnos száz százalékig beigazolódott. Kedvezőtlen kormányzati döntésekről és az 

állam fokozatos kivonulásáról a kultúrából tendenciózusan nem beszélhetünk, bár 

folyamatosak a változások. A 2015–2020 időszakban az alapellátást stabilizáló törvénykezés 

született, és az alkalmazási státuszváltásról sem bizonyítható egyelőre, hogy csökkentené az 

állami felelősségvállalást, mint ahogy nem utal a túlzott üzleti szemlélet kultúrára gyakorolt 

hatásának erősödésére sem. Az, hogy a központi épület nagy leterheltsége akadályozhatja a 

vezetői munka körültekintő, intézményegységekre is koncentráló ellátását, valóságos kockázat, 

de a 2018-as szerkezetváltás, a két nagy divízió stabilizálása éppen a vezetési munka 

operativitását kívánta szolgálni, és az azóta eltelt idő eredményességet mutat.  

Bár hasznosításának bizonnyal lenne felhajtóereje életünkre, de mint az bebizonyosodott, a 

Körös Szálló újranyitásának elmaradása indifferens az egész intézmény működése 

szempontjából, különösen hogy hamarosan lebontják, és egy tér lesz a helyén. A Munkácsy-

negyed szempontjából nagyobb probléma a leégett malom torzója, ami természetesen a mi 

mindennapjainkra, épületünk, környezetünk esztétikájára is rányomja a bélyegét.  
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Az elmúlt időszakban végzett kockázati értékeléseink minden eddiginél nagyobb veszélyt 

látnak a multikulturalizmus további terjeszkedésében, elsősorban a beszélt nyelv és az 

értékválasztás terén. E tekintetben külön ki kell emelnünk mint legnagyobb versenytársakat a 

„smart világ” csábításait, és a szabadidős lehetőségek egyre bővülő körét. Új találkozási 

szokások hódítanak (közös kirándulások, „sütögetés”, garázsklubok, házipartik), s a 

koronavírus után – és ez lehet, hogy ellentmond a lehetőségek között sorolt valós kulturális 

szolgáltatások keresletének emelkedésével – várhatóan nő a szabadtéri, közelségmentes 

időtöltés iránti igény. Hogy melyik tendencia lesz erősebb, azt ma még nehéz megítélni. A 

társadalomkutatás legújabb megállapításai sajnos azt prognosztizálják, hogy tovább 

mélyülhetnek az elidegenedéssel, elmagányosodással járó problémák, csökken a közösségek 

vonzereje, még inkább bezáródnak ajtók, otthonok – befelé s kifelé egyaránt...  

A közművelődési szakmára hátrányos lehet saját integritásának csökkenése, hogy más 

kulturális ágazatok is igyekeznek terjeszkedni a közösségi művelődés irányában. Ez a pályázati 

esélyek szűkülését, a látogatószám csökkenését, speciális szakfeladatok el- illetve 

összemosódását eredményezheti más szakágakkal. Ez végül komoly problémaspirálokba 

gyűrűzhet, ha nem erősödik a kulturális szféra érdekérvényesítő képessége, hiszen döntéshozói 

szinteken az összekuszált rendszereknek nincs esélyük. 

Jövőbe tekintésünk során nem mehetünk el szó nélkül a koronavírus-járvány kultúrában is 

érezhető regresszív hatásai mellett.  Számolnunk kell azzal, hogy a veszélyhelyzeti időszakokat 

követően nem, vagy jelentős késéssel áll helyre a kultúra, illetve a belföldi turizmus iránti igény, 

s hozzá kapcsolva a fizetőképes kereslet. Előfordulhat, hogy a társadalomra vetülő gazdasági 

problémák miatt romlik az önkormányzatok finanszírozási képessége, s folyományaként 

mégsem lesz mód a bérszínvonal emelésére.  

Problémaként léphet fel, ha az EU új gazdasági szakaszában szűkülnek a kultúra számára is 

lehetőséget jelentő pályázati források, illetve ha a járványhatás hosszabb gazdasági regressziót 

eredményez, és ez nemcsak a kultúra saját bevételi oldalát, de a hazai pályázati vonalat is érinti 

majd.  

Békéscsabát illetően kockázatot jelenthet számunkra, ha nem erősödik meg a város és Gyula, 

illetve agglomerációjuk gazdasági teljesítőképessége, esetleg elmaradnak a várt 

nagyberuházások (nyomdaipari fejlesztés, Zöld folyosó, légiipar), további közlekedési 

fejlesztések (M44 bekötése az autópálya-hálózatba). 
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SWOT-ANALÍZIS 2020 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 
Országos ismertség és elismertség, széleskörű 

szakmai kapcsolatok. 

Nemzetközi kulturális kapcsolatok hiánya. 

Az intézmény városéletben betöltött központi 

szerepe, kiépített közéleti és helyi közösségi 

kapcsolatrendszere. 

A hosszú távú tervezhetőség hiánya. 

Az intézmény és egységei területileg lefedik a 

várost . 

A pályázati tevékenység szűk kapacitása. 

Az intézmény pozicionáltságára, szakmai 

eredményességére történő építkezés. 

A multifunkcionalitás nagyfokú fizikaimunka-

igénye. 

Multifunkcionalitásra építő, komplex 

közművelődési feladatellátás. 

A folyamatos változáskövetés sok energiát emészt 

fel. 

Közönség- és közösségcentrikus gondolkodás, az 

intézmény érték- és családközpontú szakmai 

filozófiája. 

A műszaki folyamatmenedzsment esetlegessége,  

Innovatív, kreatív, a szervezett működést 

elősegítő gyakorlat, folyamatosan újuló 

rendezvénykörnyezet. 

Átlagon aluli bérszínvonal mind a szakmai, mind a 

háttérszemélyzet vonatkozásában. 

Új brandépítő eljárások beépítése a munkába, 

digitális marketing- és közösségfejlesztő eszközök 

használata, s az új, flexibilis programstratégia 

működésbe hozása. 

A központi épületben jelentkezik a turisztikai szintű 

vendéglátás hiánya. 

A minőségfejlesztés eredményessége, hatékony 

változáskezelés.  

A központi épület alultervezett szellőztetési 

kapacitása. 

A kisintézmények infrastrukturális 

megújulásából fakadó új szakmai kompetenciák. 

Nem közönségbarát a központi épület fogadótere, 

a földszinti terek alacsonyak, labirintusjellegűek. 

Innovatív, elkötelezett és képzett szakemberek 

alkalmazása. 

A központi épület kivitelezési hiányosságainak, 

illetve az évek múlásának eredményeként egyre 

jelentősebb amortizációs problémák lépnek fel. 

A környezettudatosság koncepcionalitása 

(energiahatékony üzemeltetés, kerékpárosbarát 

munkahely, a központi épület zöld- és passzívház-
fejlesztései, továbbtanítás stb.). 

Nem sikerül pótolni az elhasználódott technikai 

eszközöket, elöregedett a fénytechnikánk, 

amortizálódik a hangtechnika, nehéz versenyben 
maradni az IT és a videótechnika fejlődésével. 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
Az Agora Műhely szerepének növekedése a 

közművelődési szektorban. 

A multikulturalizmus további terjeszkedése. 

A közösségvezérelt gondolkodás erősödik, a 

kultúra, és ezen belül a közművelődés eszközei 

támogatott elemei lesznek a településfejlesztésnek. 

Tovább növekszik az infotechnikai eszközök 

bűvölete, új, eddig nem ismert virtuális 

szolgáltatások lépnek színre. 

Nő a valós kulturális szolgáltatások kereslete 

(közösségek, élőzene, ismeretterjesztés, 

forgatagok). 

Új szabadidős divatok, találkozási szokások 

hódítanak, nő a szabadtéri, közelségmentes 

időtöltés iránti igény. 

A piaci viszonyokra is reagálni képes új 

alkalmazási struktúra a kultúrában. 

Nem erősödik a kultúra érdekérvényesítő 

képessége. 

A Kreatívipari Stratégia segítségével szélesedik a 

kulturális és kreatívipar támogatottsága. 

Csökken a közművelődés integritása a kulturális 

szektoron belül 

A térségi szerepkör szélesítése, részvétel a Gyula-

Békéscsaba TDM működésében. 

Elhúzódik vagy kiújul a koronavírus-járvány, s a 

járványt követően nem, vagy késve áll helyre a 

kultúra iránti kereslet. 

A Munkácsy Kulturális Negyed kulturális 

turisztikai potenciálja, további szerepvállalás a 

projektfejlesztésben. 

Tovább mélyülnek az elidegenedéssel járó 

problémák, csökken a közösségiség vonzereje. 
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Békéscsaba új ipar- és gazdaságfejlesztési 

törekvései (repülőgépipar, nyomdaipar, 

piacfejlesztés).  

Szűkülnek az EU-s és hazai pályázati források. 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztésének 

hatásai (vasúticsomópont-fejlesztés, M44, fürjesi 

elkerülő, repülőtér). 

Romlik az önkormányzat finanszírozási 

képessége. 

A Zöld folyosó program hatása az intézmény 

környezetére. 

Kevésnek bizonyulnak a jogszabályi változások, és 

mégsem lesz mód a bérszínvonal növelésére. 

A fejlesztések hatására nő a térség 

lakosságmegtartó ereje. 

Nem erősödik a város és agglomerációjának 

gazdasági teljesítőképessége. 

Békéscsaba új közművelődési stratégiájában 

betöltött szerepünk. 

Elmaradnak vagy késnek a várt 

nagyberuházások (nyomdaipari fejlesztés, Zöld 

folyosó, légiipar). 

 

 

 

III. RÉSZ 

STRATÉGIAI KONCEPCIÓ 

 

A SZELLEMI ÖRÖKSÉG 

Öt évvel ezelőtt azt írtuk, hogy az intézmény tevékenységét megalapozó szellemi töltés „két 

évtizednyi, sikerből és sikertelenségből kovácsolt, folyamatosan izzó tűzben edzett, előbb 

kísérletező, később céltudatos teremteni vágyás eredménye”. A megállapítás helyénvalóságát 

számunkra az Ifiházat, majd a Csabagyöngyét követő közönség és közösség, egy szóval a 

„csabaiak” igazolták vissza. Ennek megrajzoltuk az általunk vélt három alappillérét, a 

keresztény etikát, a nemzeti gondolatot és a tradicionális polgári értékrendet. Ezeket a pilléreket 

szilárdaknak, erőseknek és változatlanoknak látjuk, de ahelyett, hogy ezt a szakaszt most 

Ctrl+C/Ctrl+V beillesztenénk ide, röviden meg kell világítanunk, hogy milyen szakmai 

hitvallással igyekszünk ezekre az alapokra építkezni.  

Valószínű, hogy a kulturális dolgozók kivezetése a közalkalmazotti törvény hatálya alól 

számtalan kérdést vet majd fel állam és kultúra, kultúra és gazdaság, érték és használati érték, 

rövid és hosszú távú megtérülések viszonyairól. Bizonyos, hogy a gazdasági érdekek erősödnek 

majd a kultúrában. Hogy fér ez majd össze keresztény kultúrával, nemzeti érzéssel, 

hagyományos értékekkel? 
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A nyolcvanas évek végén a kor „nagyjai”, élükön Hernádi Gyulával, Jancsó Miklóssal, 

Hermann Istvánnal, véget nem érő vitákat9 folytattak a Stúdió ’86 és a Tudósklub adásaiban, 

illetve a Kritika c. lap hasábjain arról, hogy áru-e a kultúra. Persze az is, meg nem is. Vagyis 

bizonyos értelemben lehet az, bizonyos értelemben meg nem, de ennyi erővel azt is 

vizsgálhatjuk, hogy áru-e a fogkrém. Először az, azután meg fogkrém. A közművelődés 

nyelvén: ugyanattól a közösségtől egyik évben kérhetünk tagdíjat, de ha úgy fordulnak a 

dolgaink, a következő évtől tekinthetjük fenntartásukat alapszolgáltatásnak, és a tagok számára 

biztosíthatjuk a térítésmentes helyet, az ingyenes részvételt. Sőt a mindennapok díjtalan 

szolgáltatásai mellett, bizonyos esetekben, például egy bevételes Katalin-bálért, vagy egy 

kirándulásszervezésért kérhetünk tőlük költségtérítést. Hisz a tojás sorsa sem feltétlenül a gazda 

kosarában dől el, mert vihetik azt a konyhára, a piacra, de akár a keltetőbe is. És ott is 

hagyhatják a kotlós alatt.  

Tehát nem minden fehér vagy fekete, így pontosítanunk kellene ezt a régi kérdésfelvetést. A 

kultúra áru jellegével szemben inkább azt kellene kiderítenünk, hogy értékelhető-e 

gazdaságilag a kultúra. Van-e a kultúrának konkrét pénzfelhajtó ereje anélkül, hogy 

értékességében csorbulna, van-e innovációs vagy egyéb más ekonómiai hatása, vagyis 

bizonyosan van valamennyi, a kérdés inkább egész pontosan az, hogy például a helyi 

társadalom szempontjából ez a gazdasági erő mennyire értékelhető. Ha hoz is kimutatható 

pénzügyi eredményt, nem ront-e a például a használók esélyegyenlőségén. Ha egy kulturális 

szervezetben céllá válik a gazdaságosság, vajon az értékteremtés egyébként sem túl biztos 

jövőképe nem homályosodik-e el még jobban ettől? Nem billen-e meg a törékeny egyensúly? 

A mindenkori társadalmi egyensúly fenntartása nemcsak politikai, nemcsak gazdasági, hanem 

kulturális kérdés is. Olyan kulturális kérdés, amely nem az iskolában dől el. Az iskola 

megalapozza a műveltséget, de mert egyszer elballagunk, lediplomázunk, nem tartja azt fenn, 

s már nem is gyarapítja tovább, legfeljebb az ott elsajátított reá való igénnyel számolhatunk, de 

annak kielégítése már egy másik intézményi kör feladata. A műveltség fenntartása, 

fenntarthatósága tehát a különböző művelődési lehetőségek elérhetőségén, intenzitásán múlik. 

S míg az iskola két évtizedig tart, a további jó esetben akár hat-hét évtizedig is.  

Elérhetőségén, mivel a teljes társadalomról beszélünk, teljes körű elérhetőséget kell értenünk. 

Ebben a nagyobb városokba, és a fővárosba koncentrálódó színházak, nagymúzeumok 

korlátozottak. Oda nem tud rendszeresen eljutni mindenki, aki szándékozna... Ráadásul egyik 

 
9 Tényleg véget nem érő viták voltak, hiszen nem lett semmilyen végük... Volt, aki nemet mondott, volt, aki igenelt, 

s volt, aki „is-is”-sel válaszolt. 
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intézménytípus sem mindennapi használatra készült. A színházba vagy múzeumba járás 

rendszeressége pl. lényegesen ritkább alkalmakat jelent, mint a közösségi művelődési részvétel 

vagy a könyvtárlátogatás. A legkiterjedtebb, kisebb településeket is elérő, tehát általánosan 

elérhető hálózata a közművelődésnek és a könyvtárnak van. Mindkét intézménytípus alkalmas 

a szinte folyamatos látogatásra, s itt már a személyes és közösségi szokások lesznek azok, 

amelyek befolyásolják az egyént a használat intenzitásában. 

A műveltség és egyensúly tárgyában az elérhetőség és intenzitás mellett van még egy kritérium, 

a közösségi szempont. Ha színházba, múzeumba teszünk csoportos látogatást, az élmény akkor 

sem feltétlenül közösségi élmény, s így vagyunk ezzel a könyvtár alapszolgáltatásainak 

igénybevételekor is. A közművelődés viszont napi gyakorlat, és közösségi gyakorlat, mely 

praxist az egyre inkább bővülő közösségi részvételt igénylő közéleti funkciók a társadalmi 

szerepvállalást illetően csak tovább szélesítik. 

Klebelsberg 1926-ban a Pesti Hírlapban közölt egy cikket, „A magyar kultúra jövője”  címmel. 

Ez a négy és fél oldal az egyik legjelentősebb kulturális stratégiai irat a 20. században, amely 

időszerűségéből a 21. században sem vesztett. Klebelsberg itt a következőket mondja: 

„Nem a XX. századba való ember az, aki azt képzeli, hogy ma elég, ha a nép megtanul »egy 

picit írni, egy picit olvasni, egy picit számolni«. Ezeknek az elemi ismereteknek a közlése csak 

félműveltséget közvetít és a múlt időknek egyik legnagyobb pedagógiai csalódása éppen az 

volt, hogy az írni-olvasni tudók számával mérte a nemzetek műveltségét. A puszta írni-olvasni 

tudás félműveltség, a szó legrosszabb értelmében. Talán rosszabb a teljes tudatlanságnál. A 

modern népművelés az elemi ismeretek alapján és azoknak a fölhasználásával mindenhol 

igyekszik elmélyíteni a tömegek erkölcsi és kulturális értékét.”10 

Klebelsberg Kuno idézett gondolatsorában kulturális demokráciáról beszél, azt mondja, „de 

hogy gondoljunk igazán demokratikus berendezésre mindaddig, amíg egy termékeny és alkotó 

demokráciának nincs meg az előfeltétele a nemzet széles rétegeinek a műveltségében? A 

politikai demokráciát, hogy katasztrófába ne sodorjon, meg kell előznie a kulturális 

demokráciának, az egész népies népművelés szélesebb körű kiépítésének.”11 

Klebelsberg kulturális demokráciája azokra épít, akik akarják ezt a nemzeti kultúrát. Széles 

körben, tág határok között, mégsem szétforgácsolva erőt, pénzt, szakértelmet. Azokra számít, 

 
10 KLEBELSBERG Kuno, gróf: ~~ beszédei, cikkei és törvényjavaslatai. 1916-1926. Athenaeum Irodalmi és 

Nyomdai R.T. K., Budapest, 1927. 331. o. 
11 Klebelsberg 1927., uo. 
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akikben megvan az aktivitás, de azt is tartja, hogy ahonnan az hiányzik, ott meg kell vizsgálni 

a szakemberek felelősségét. Klebelsbergnek ezt a kulturális demokráciára vonatkozó 

gondolatsorát közvetlen munkatársa, Kornis Gyula kiegészíti még egy időfaktorral, miszerint a 

kultúra hosszú távon, a jövőnek dolgozik. Ez az átfogó szemlélet, és ez a jövőbetekintés a 

tervezés alapja. Nem lehet véletlen, hogy egy szűk évtizedes együttműködésük eredményei a 

mai napig érvényesek. 

Tehát akkor, amikor mérlegre tesszük állam és kultúra, kultúra és gazdaság, áru és kultúra 

kérdéseit, feltétlenül meg kell vizsgálnunk a kultúra és a demokrácia összefüggéseit. És 

véleményünk szerint ez a kulcsa annak a társadalmi, és esetünkben helyi társadalmi 

egyensúlynak is, amit keresünk. Aminek kimunkálásában eddig is feladatunk volt, és lesz 

ezután is.  

Igen, vita folyik arról, hogy a „piaci logika” beférkőzhet-e a kultúrába. Demokratikus-e ha 

beférkőzik? Veszélyes-e ha beférkőzik? Van-e tisztán kultúra piac nélkül, szétválasztható-e a 

magánvaló kultúra és a „kulturális piac”? Szolgálhatunk egyszerre két úrnak is? Vagy egy dolog 

különböző nézőpontjairól vitatkozunk...? 

És persze mindig is folyt ez a vita. Már akkor, mikor a görög demokrácia kifizette a 

szegényeknek a színházjegy árát, vagy amikor Johann Fust eladta Gutenberg első bibliáit... 

Nem Hernádiék tették föl először a kérdést... És folyik ma is a szakma jogi korszerűsítése 

kapcsán a Parlamentben, a közösségi háló közművelődési csoportjaiban, a KKOSZ, az NMI és 

a MANE konferenciáin. És folyni fog holnap is, a Déryné-program vagy a Teleki-program 

kapcsán, s holnapután az Arcanum nyílt forráskódúvá tétele vagy nem tétele miatt... 

Vékony jég ez egy nemtúlnagyvárosi intézmény számára: rentábilisan megőrizni a magánvalót. 

Ráadásul úgy, hogy ne érezze magát egy csabai sem kizárva belőle... 

De ha most ezzel kell szembe néznünk, akkor ezzel nézünk szembe. Elképesztően izgalmas 

praxis számokká, valós mennyiségekké alakítani szellemi értékeket. És most ne a jegypénztári 

kassza lebegjen a szemünk előtt, gondoljunk csak egy táncpróba feszültségoldó hatására, egy 

nyugdíjas klubfoglalkozás minden heti magányoldó ajándékára, egy kórusénekes valós 

dimenzióktól való elcsatangolására egy koncerten vagy akárcsak egy jól sikerült próbán… 

Mindezek a másnapi iskolai-munkahelyi, családi teljesítményeket, problémamegoldó 

eredményeket milyen mértékben befolyásolják, és ezek a mértékek gazdaságilag milyen 

volumenben érvényesülnek?! Mennyivel növelik a teljesítményt, az eredményességet, az 

energiák hasznosulását?! 
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Hogy ma áru-e a kultúra? Vitathatatlan a gazdasági tőke túlsúlya a kulturális/társadalmi tőkével 

szemben, tehát a válaszunk, hogy most egyre inkább az. De azt se felejtsük el, és gondoljunk a 

fogkrém analógiájára, hogy a kultúra lehet előbb áru, de azután mindig élmény... 

 

INTÉZMÉNYSZERVEZÉS 

A Csabagyöngye jövőorientált szervezet. Szakmai tevékenysége innovációra, kreativitásra és 

szervezettségre épül (IKSZ), amelynek keretét a folyamatszabályozási rendszer, a munkaerő 

menedzsmentje, a minőségfejlesztő munka, a teljesítményértékelés, valamint a 

kockázatértékelt gazdálkodás és a környezettudatos üzemeltetés intézményszervezési modellje 

képezi. 

 

A folyamatszabályozási rendszer 

Az intézmény az igazgatásában és szakmai vezetésében résztvevők irányító tevékenysége 

segítségével rendre megtervezi, tudatosan menedzseli és fejleszti munkafolyamatait a partnerek 

teljes körű elégedettségének elérése, valamint a számukra nyújtott kulturális értékek növelése 

érdekében. A működéshez kapcsolódó tevékenységi folyamatok rendszere az Intézményi 

Stratégiában és szabályzatgyűjteményben rögzítettek. Ezek a leiratok útmutatóul szolgálnak a 

munkafolyamatok elvégzéséhez, segítik a szervezeti egységek működését és együttműködését, 
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és azzal, hogy pontosítják a hatásköröket, nevesítik a felelősöket, megkönnyítik az ellenőrzési-

önellenőrzési feladatok megoldását.  

A folyamatszabályozás négy fő ága működik intézményünkben. 

Az első, a belső információáramlás rendszere. Ennek mindig voltak, most is vannak, és lesznek 

is hiányosságai. Eleve az intézményszervezetünk széttagolt, jelenleg hat helyszínen tíz 

épületben dolgozunk, valamint van három külső raktárunk és két önálló helyrajzi számú 

parkunk. A központi épületben alig húsz ember lát el évi 300 rendezvényt és 50 közösséget, 

három év alatt három intézményegységünket újítják fel, melyeket új köntösükben és új 

szolgáltatásokkal vissza kell vezetnünk a mindennapi használatba. Ehhez a széles körű 

feladategyütteshez kell megtalálnunk a leghatékonyabb belső kommunikációs csatornákat.  

2020-ban elkezdtük kiépíteni és bevezetni az intézményi intranet hálózatot, melyet csak a Ház 

jogosultsággal rendelkező dolgozói használhatnak. Elemei: a főoldal a menüpontokkal és egy 

üzenőfal: a cél, hogy megjelenjenek a feladatokkal kapcsolatos információk, határidők, 

felelősök. Emellett teremnaptár, értekezletnaptár, dokumentumtár, szabályzatok, munkatervek-

beszámolók, pályázatok, elérhetőségek szerepelnek a menüpontokban. A pandémiás helyzet 

alatt jó tapasztalatokat szereztünk a facebookos zárt csoportunkban, ahol lényegében a 

munkavégzést szerveztük. A munkatársak rendszeresen töltötték a munkaidőmérleget szolgáló 

munkanaplót, és fegyelmezetten, céltudatosan végezték az írásos kommunikációt, ami jó előjel 

az intranet használatára is.   

A másik a rendezvényszervezés folyamatrendszere. Követésükre van egy kidolgozott 

„Időtengely”-ünk és  a „Rendezvényeink szervezése” című szakmai segédlet, ami támpontokat 

nyújthat a szervezőknek a munkában. Az események digitális naptárba kerülnek, ahol 

rendezvénylapok, riderek kísérik a bejegyzéseket. Itt a kitöltési határidőkkel vívunk örökös 

harcot. Az intranetes megosztás ezt is fegyelmezettebbé teheti. 

A harmadik a műszaki folyamatrendszerek területe. Erről egy könyv vastagságú, százötven 

oldalas szakmai anyaggal rendelkezünk, ami az intézményünk adottságaira készült. Bár a 

szakanyag 2014 óta rendelkezésre áll, ismerete, használata nem általános intézményen belül. 

Két ízben aktualizáltuk már a szöveget, több jogszabályi és gyakorlati változás miatt ezt újból 

átszövegezzük, és ismeretét ismét minden érintett munkatársnak igazolnia kell. 

A negyedik a dokumentumtérkép, amely részletesen bemutatja  az intézményi dokumentumok 

kapcsolatrendszerét az Alapító Okirattól az Intézményi Stratégián át a marketingtervig.  
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Szabályozottsági kötelezettségeink kapcsán munkaköri leírásaink rögzítik az intézményen 

belüli tevékenységi- és hatásköröket, illetve a felelősségi követelményeket. Az új munkajogi 

környezet vonatkozó rendelkezéseit beépíttetjük a szervezet folyamatainak rendszerébe, a belső 

szabályzatokat ezekre figyelemmel és hivatkozással átdolgozzuk. A változások nyomon 

követését az intézményvezetés ellenőrzi. A folyamatok indikátorainak meghatározása továbbra 

is szakmai, gazdasági és projektszintű protokollon alapszik.  
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Teljesítményértékelés  

Az értékelés rendszerével, melynek alappillérei a belső kontroll szabályzat, az éves beszámoló, 

a munkanaplók és a rendszeres vezetői értekezések, elősegítjük az intézmény törvényes 

működését, a közművelődési munka eredményességét, az alap és kiegészítő funkciók 

takarékos, gazdaságos, hatékony ellátását.  

A folyamatok értékelésének elsődleges fóruma a heti rendszerességgel összehívott szakmai 

vezetői értekezlet, melyen jelen van a KEK igazgatója és valamennyi nagyobb szervezeti egység 

igazgatóhelyettese, az üzemeltetési vezető és a kommunikációs vezető. Ennek keretében 

értékeljük az előző időszakban végzett tevékenységet, áttekintjük a következő hetek feladatait, 

illetve javaslatokat teszünk munkafolyamataink továbbfejlesztési, változtatási lehetőségeire.  

A szervezési folyamatok meghatározottságát belső szabályozóink (SZMSZ, Intézményi 

Stratégia, igazgatói utasítások) biztosítják. Az egyéni szakmai célkitűzések jellemzően a 

lebonyolítás folyamatában válhatnak a közös alkotómunka részévé.  

A pandémia idején bevezettük a munkanaplót, ami lényegében napi munkaidőmérleg, és 

nemcsak a home office-ra vonatkozott, hanem minden munkatárs tevékenységére és minden 

munkavégzési helyre. Ennek intranetes megtartása jó lehetőségeket rejt a teljesítmények 

vizsgálatára, és az eredményességgel történő összevetésre. A kiemelkedő teljesítmények 

honorálását várhatóan az új jogszabályi környezet is segíteni fogja. Amennyiben az élet, és 

benne a kulturális élet is vissza tud kerülni a korábbi útjára, dinamikusabb működésünk 

eredményeként újra növelhetjük a cafeteria lehetőségeket is. 

Az önértékeléseknél korábbi modellünket követjük. Az értékelőlapokat kitöltjük, és letétbe 

helyezzük az intézmény páncélszekrényében. A munkatársaknak lehetősége lesz azokat 

bármikor felülvizsgálni, újraértékelni saját tevékenységüket. 

 

Minőségfejlesztés 

Minőségfejlesztő munkánk elsődleges feltételeként a következő időszakban is gondoskodunk 

az intézmény funkcionális alkalmasságának fenntarthatóságáról. Ezen belül: 

- az elérhető legnagyobb szakmai és technikai kiválóságról, a lehető 

legmodernebb szakmai ismeretek, eljárások alkalmazásáról, a munkatársak 
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szakmai kvalitásainak kiteljesítéséről, az eszközpark folyamatos 

fejlesztéséről, a megszerezhető legmodernebb berendezések használatáról,  

- a közönség és a fellépők legalaposabb, minden igényre kiterjedő 

kiszolgálásáról, 

- épületi adottságaink multifunkcionális lehetőségeinek minél szélesebb körű 

kiaknázásáról, 

- az emberi energiák humán- és családközpontú kezeléséről, a fizikai 

energiákkal kapcsolatos gazdaságos, hatékony felhasználásról, új 

eljárásmódok, eredményes megoldások bevezetésével a tevékenységek 

fenntarthatóságáról és fejleszthetőségéről. 

Második feltételként gondoskodunk a magas fokú, minőségi szervezettségről mind a szakmai 

és a műszaki munkaközösség, mind az egyéni munkavégzés terén. Ennek biztosítékaként 

erősítjük a rendszerszemléletet, és az adott művelődési alkalmakhoz rendelhető egyedi 

megoldások kidolgozottságát.    

Harmadik feltételként a munkában kizárólagossá tesszük a minőségi produktumok nyújtásában 

való közreműködést. Ez a feltétel a művelődésszervezők és a műszaki személyzet 

együttműködésén alapul, s jelenti a lehetőségekhez mért legkiválóbb produkciók 

szerződtetését, legjobb programok legmagasabb szinten történő megvalósítását.  

A negyedik ismérvünk a mindenkori élmények garantálása. Ez a garancia kettős irányú. 

Egyrészt jelenti az intézményben megjelenő szolgáltatói oldal (bérlők, fellépők, művészeti 

vezetők, trénerek stb.), másrészt a résztvevői oldal (látogatók) meghatározott, mérhető 

követelményszintek szerinti kiszolgálását, magas szintű találkoztatását. Mivel intézményünk és 

egységeink kihasználtsága magas, ezért az elkövetkezőkben jobban kell figyelnünk az 

alacsonyabb színvonalat nyújtó bérlői tevékenységek kiszűrésére is! 
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2021-ben tervezzük újból közművelődési címeink megerősítését. Ismeretterjesztés, kiállítás, 

közösségi szolgáltatás, művelődő közösségek, származtatott szolgáltatás kategóriában 

mindenképp minősülni kívánunk, ezeken a területeken eddig is kvalifikálni tudtuk magunkat, 

míg a tábor és képzés vonatkozásában továbbra sem érezzük e tevékenységi területeket elég 

széles körűnek munkánkban ahhoz, hogy magas szinten értékelhetőek legyenek. 

Táborszervezéseinkre nem jellemző a bentlakásos tábor, ami a legjellegzetesebb eleme a 

kategóriának, a felnőttképzés területén pedig továbbra is befogadó intézmény vagyunk. 

Öt év elteltével 2023-ban ismét pályázni kívánunk a Minőség Díjra, a közművelődési 

intézmények legmagasabb elismerésére. A díj feltételrendszeréhez a címek megszerzése mellett 

a magas szintű vezetői tevékenység, egy kifinomult teljesítményértékelési rendszer, és 

természetesen minőségi munka szükséges.  
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A címek és a díj megszerzéséhez javulnunk kell az elégedettségmérés következetességében. 

Vissza kell nyúlnunk a korábbi évek gyakorlatához, és 2021-ben a rendezvényszervezési 

munkánk, 2022-ben a Munkácsy Emlékház új szolgáltatási modellje, 2023-ban a Meseház 

tevékenysége kapcsán készítünk turisztikai hatásvizsgálatot. Emellett havonta beszámoltatjuk 

az intézményegységeket az elégedettség mérésével kapcsolatos tevékenységükről. Ennek 

felülete az ellenőrzés megkönnyítése miatt szintén az intranet lesz. 

 

Munkaerő-szervezés 

A közművelődés, de az egész magyar kulturális élet vonatkozásában döntő változást hoz, az új 

munkaügyi szabályozás. A „2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben 

foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális 

tárgyú törvények módosításáról” című jogszabály lényege, hogy a kulturális szférában 

megszünteti a közalkalmazotti jogviszonyt, és a foglalkoztatottakat áthelyezi a 

munkatörvénykönyv hatálya alá. Célja, „az állami és az önkormányzati közszolgáltatások 

hatékonyabb ellátása, a közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak jogviszonyainak a 

közszolgáltatás jellegéhez és tartalmához igazodó differenciálása, továbbá munkájának anyagi 

elismerése elősegítése, illetőleg a kulturális közszolgáltatások kiszélesítése”12 és azok 21. 

századi követelményeknek való megfeleltetése... 

A rendelkezéssel kapcsolatban nem csupán az átalakulás jogszabályi követelményeinek 

teljesítése volt a feladat, hanem működésünk belső felülvizsgálata, az átalakulás folyamatának 

tapasztalati kezelése. 

• Pontos képet kell kialakítani a háttérszemélyzet, kiemelten a hang- és 

fénytechnikusok teljesítményéről, munkaidőkihasználásáról. Munkaidejük 

programcentrikus, épp ezért töredezett, naponta változó csúcsidőkkel a hét 

minden napján, így nehezen beoszthatók. Elvárás volna a három területen (hang, 

fény, IT) történő együttes teljesítés is, ami eddig hiányzott a feladatvállalásból. 

Kiegészítő megoldás lehet bizonyos feladatokra vállalkozói szerződés kötése is.  

• Pályázati feladataink sokszor összetorlódnak, illetve tágabb látókörű pályázati 

munkát kellene végeznünk, így szükségünk van még egy nagy tapasztalatokkal 

rendelkező pályázati szakember alkalmazására. Emellett a pályázatokkal 

 
12 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 

átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról” tervezete /forrás: EMMI/ 
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foglalkozó munkatársak részvételével kialakítunk egy rendszeresen konzultáló 

Pályázati Műhelyt, melynek feladata a pályázatok átfogó figyelemmel kísérése, 

azok részletes áttekintése, a számunkra érdekes kiírások kiemelése, a feladatok 

elosztása, címkézése, valamint a kapcsolódó kontrollmunka szervezése.  

• Mivel a közalkalmazotti jogviszonyok megszűnnek, megszűnik a vele járó 

minősítési rendszer. Ehelyett egy teljesítményre épülő, minden főállású és 

részmunkaidős munkatársat érintő teljesítményértékelési rendszert léptetünk 

életbe. 

• Támogatjuk munkatársaink egyéni boldogulását, segítjük őket kiegyensúlyozott 

családi életük fenntartásában. Lehetőséget biztosítunk a tanulásra, önképzésre. 

Célunk a magasan kvalifikált, felkészült, a legújabb eljárásokat is ismerő, széles 

kapcsolati rendszert ápoló szakemberek foglalkoztatása. 

• A gondnoki feladatellátásban, környezetkezelési és kertészeti munkákban össze 

kell vonnunk a kisházak és a központi épület feladatainak jelentős részét. A 

feladat irányítása és megszervezése a műszaki csoportvezető feladata.   

• Meg kell oldani a központi épület teremrendezési problémáit, főállású és 

részmunkaidős fizikai dolgozók alkalmazásával. 

• Növelni kell a takarítás hatékonyságát és a takarítószemélyzet létszámát. 

Felmerül a nagyobb felületek gépi, valamint vállalkozói takarítása. 

• A pandémiás helyzet szülte, de megtartjuk a munkavégzés naplózását, és így 

bevezetjük az önellenőrzés lehetőségét. A munkanaplók elektronikusan 

készülnek, ellenőrzésük divíziónként az igazgatóhelyettesek, illetve az 

üzemeltetési vezető feladata. Szigorítjuk a munkaidő-nyilvántartás vezetését.   

• Elkészítjük és alkalmazzuk az intézmény etikai és viselkedési kódexét, ami 

előírja a közönségkapcsolati normákat és protokollokat, de meghatározza a 

munkatársi kapcsolatok elvárásait is.  

• Munkaegészségügyileg megalapozottnak tartjuk, hogy mindenki az elvégzett 

munkához arányítva pihenjen is, ezért csak rendkívüli esetben (családi okok, 

feladattorlódás) engedélyezzük a szabadság következő évre történő átvitelének 

lehetőségét. Fejlesztenünk kell a munkahelyi ergonómiai feltételeket, növelnünk 

kell a munkatereket, irodákat, minimalizálni kell mindennapjainkban a baleseti 

kockázatot, s gondoskodnunk kell dolgozóink megfelelő egészségügyi 

szűréséről. 
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Biztosítjuk, hogy munkatársaink megismerkedjenek a Munka Törvénykönyve szabta jogi 

keretekkel, ehhez tájékoztatókat, jogi tanácsadást szervezünk számunkra. 

 

Gazdálkodás 

Gazdasági mutatóinkat amellett, hogy folyamatosan nyomon követjük, félévente kiemelten is 

áttekintjük, s amennyiben szükséges, azonnali intézkedéseket teszünk a költségvetési egyensúly 

megtartására. Egy ilyen áttekintést a költségvetés tervezésekor, november táján is megteszünk, 

év végi eredményeink biztosítása, illetve a tervezés alapszámainak meghatározása érdekében. 

Az egyes projektekhez mindig gondosan előkészített, elemzésekre, számításokra alapuló, a 

megtérüléseket bemutató, kockázatelemzéssel kiegészített pénzügyi kalkulációt készítünk.  

Itt meg kell erősítenünk a tervezési folyamatban a kockázatelemzés gyakorlatát, melyről 2017 

óta igazgatói utasítás rendelkezik, de az elemzőlapok elkészítése esetleges, pontatlan, ebben 

javulnunk kell. A tartalomfejlesztési feladatok során a kreatív értekezleteket követően az 

adminisztratív tervezési feladatok első lépéseként a készülő projektet az alábbi 

kockázatelemzési szempontokból kell vizsgálat alá vetni, és azt szövegesen is rögzíteni: ① a 

projekt megszervezésének szükségessége, ② pénzügyi, költségvetési hatások, ③ környezeti 

és egészségi következmények, ④ az adminisztratív terheket növelő hatások, ⑤ a projekt 

esetleges elmaradásának következményei, ⑥ a fejlesztés szervezeti, személyi hatásai. Csak 

ezen kérdések elemzése után kezdhető el egy projekt vagy egy rendezvény szervezése. 
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Az események, közösségi tevékenységek tervezésénél korábbi pénzügyi tapasztalatainkat 

mindig beépítjük. Ehhez keretlaprendszerünk megfelelő támpontokat nyújt ezután is. 

2020 végén, majd 2023-ban várható fenntartói pénzügyi ellenőrzés, melyre a folyamatos 

munkakontroll mellett természetesen céltudatosan készülünk, mint ahogy folytatjuk egy évek 

óta beígért, lehetséges ÁSZ-vizsgálatra történő felkészülésünket is. 

Gazdálkodásunk egyre inkább képes követni szakmai tevékenységünket, s csak remélni tudjuk, 

hogy a pandémiás helyzet okozta regresszió csak kevés változást hoz az egyre karakteresebben 

kialakuló szakmai-pénzügyi egyensúlyban. Korábban a téli magasabb energiafogyasztás miatt 

a félévi zárásra mindig jelentős túlköltésünk volt. A 2018-as év végének magas bevételei már 

biztató alapot adtak a 2019-es évkezdéshez, ami egy kiegyensúlyozottabb támogatás-lehívási 

tempót biztosított. A 19-es év vége még erősebb, sőt sokkal erősebb volt az előzőnél, ezért ezt 

a kiegyensúlyozottságot méltán reméltük 2020-ra is. A rendkívüli helyzet mást hozott, de ha 

ezt a metrumot képesek vagyunk követni az elkövetkező években is, akkor az év közbeni 

gazdálkodási tevékenységünk is jobban vezérelhető, kevésbé kitett lesz. Az új munkajogi 

szabályok is változtathatnak ezen, mert az előző év legkockázatosabb pénzügyi kérdését a bér 

túlköltései jelentették. Az új konstrukciót viszont pontosan úgy kell kialakítani, hogy ezt a 

kockázatot minél hatékonyabban kiküszöböljük.  
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Az előző évek tapasztalata alapján és az új munkajogi szabályozás bekalkulálásával 

indokoltnak látszik a tevékenység három nagy pénzügyi csomagban történő kezelése: ① a bér 

és járulékai, ② a dologi kiadások szakmai költségei, illetve ③ a dologi kiadások üzemeltetési 

költségei. Az elkövetkezőkben mind a tervezésben, és a keretlapok vonatkozásában, mind az 

elszámolásban ezekhez a főszámokhoz igazodunk, ezen belül bontjuk tevékenységekre a 

gazdálkodásunkat, és nem megfordítva.  

 

Üzemeltetés 

Statisztikailag gyűjtjük szakmai és üzemeltetési adatainkat és folyamatosan elemezzük 

fogyasztásunkat, ráfordításainkat, mind külön intézményegységenként, mind összesítve.  

Üzemeltetésünk szigorú energiagazdálkodási-fogyasztási szabályok szerint működik minden 

telephelyet illetően. A kisintézmények energetikai felújításainak eredményei csak 2022-2023-

ban lesznek átláthatóak, elemezhetőek, addig csak kalkulálni tudjuk a beruházások 

eredményezte megtakarításokat. A központi épületben folyamatos energiafelhasználási 

változtatásokat tervezünk új eljárások, megoldások bevezetésével. Nem mondtunk le az 

épületfelügyeleti rendszer beszerzéséről sem. 

Komoly körültekintéssel, működtetői felelősséggel kell figyelemmel kísérni folyó 

beruházásainkat. A tervektől nem lehet eltérni, vagy csak egyeztetés után. A munkákat nem 

csak folyamatosan ellenőrizni kell, hanem napi rendszerességgel fotózni is, amely fotótár, mint 

azt az Agora is bizonyítja, a garanciális időszak után igen hasznos „műszaki adatokat” 

biztosíthat számunkra. 

Elkezdtük a Meseház teljes körű energetikai és örökségvédelmi felújításának tervezését. Az 

elképzelt rekonstrukciós munkák mindhárom Békési úti épületet érintenék, de a tervek 

mindenképp két ütemre bontva készülnének el, külön a 17. szám a Schéner-házzal és az 

alkotóházzal, és külön a 15. szám, a klubház, hogy szükség esetén ketté bontható legyen a 

program.  

Rendelkezünk önköltségszámítással, mely a terembérleti díjak és az itt adható kedvezmények 

meghatározásának alapja. Önköltségszámításunkat az előző év fogyasztási adatai alapján 

minden év elején felülvizsgáljuk. Fontos a pontos kalkuláció a közösségeknél bevezetendő 

Támogatási Elszámolási Rendszer (TER) miatt, hiszen az induló év lesz a későbbieket 

meghatározó bázisév. 
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Az új munkajogi szabályok miatt rendelkeznünk kell munkatársaink teljesítményét kimutató 

adatokkal a szabadtéri színpad építésétől (szintidő/fő) a nézőtérépítésen át a székpakolásig, az 

egyes rendezvények hangosítási, világosítási munkáit illetően, és be kívánjuk határolni azt is, 

hogy egyes szakmai munkatársainknak az általuk végzett feladatcsoportokra hozzávetőlegesen 

munkaidejük hány százalékát kell fordítaniuk. 

 

BRANDING, MÁRKAÉPÍTÉS 

„Hét év Tibetben...” 

Nem olyan rég a szuperhősök személyiségén át próbáltuk megvilágítani, kik is vagyunk, mik a 

céljaink és hova tartunk. Imponáló volt látni új horizontokat, olyan távlatokat, amelyekre eddig 

még nem mertünk föl se tekinteni. Meglátni a márkaépítés új útjait, és persze szembesülni azzal, 

hogy mi nem vagyunk szuperhősök, és nem is leszünk azok sosem – intézményünk 

személyiségét más régiókban kell keresnünk.  

Hol vannak már a hajdani kopott kis IFIHÁZ lázadásai? A Rock-Börzék, az Ificasinó, az 

Oriensek, a Házigazda-estek, amikor Dénes Zoli lelkét elénk dobva kiabálta, hogy „Európában 

nincs másik ilyen!”, az első Garabonciások, a Színistúdió nemzedékei, az Ektomorf próbái s 

Cseh Tamás kapitány hajnalig...  

 

A rebellis, az „Outlaw” kis IFIHÁZ. Elveszett, amikor a nagy „kultúrreaktor” befordult a 

sarkon. Takács Tamás ócska dobszerkójának hajnali lüktetését felváltotta az új, hatalmas 

gépházból kiszűrődő békés, kiszámítható, tiszta szimfónia. Valami szerethető rajongás. Kicsit 

crossover, és persze pörgős is, de mégis szabályos, és mégis áttetsző és világos. Események 

százai, milliós látogatottság, kisházak összefűzve, százharminc közösség... Ole Gejlo feszített 
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dinamikáján a Calandrella és az Alföld Q hömpölygő dallamívei. Kocsis Zoltán, Lisa Gerrard, 

a kijevi balett és Miklósa Erika.  

Hét év Tibetben... 

 

Kepler és Michelangelo 

Hiába jön a szuperhős márkák forradalma, mi valószínűleg ebben nem lennénk elég jók. 

Elnyűhetetlenek vagyunk, de nem igazi harcosok. És persze azt sem szabad bevárnunk, hogy 

ebben az egyre bővülő kulturális és szabadidős túlkínálatban közönségünk vidra módjára 

tapassza be a fülét, meg sem hallva már az ezerszer hallott szimfóniát. Igen, ezt is el kell 

felejtenünk, hogy szerethető, kedves márka voltunk, és hogy mi is az elérések adatait 

nézegettük. A pandémia új dolgokra tanított meg bennünket. Hogy minden megoldhatatlan 

feladatnak mégiscsak van valahol egy megoldása. És ez a megoldás utáni vágy hajt most 

bennünket. Akkor, amikor kulturális intézmény létünkre brandet építünk, az elkövetkező 

időkben erre és ebben kell keresnünk önmagunkat. Az alkotófantáziánkban, a kreativitásunkban 

és abban, hogy ezt képesek vagyunk tervszerű keretek között működtetni. Ezt szeretjük a 

legjobban csinálni. S majd meglátjuk, hogy mennyire áll jól nekünk. 

Innováció, kreativitás, művészi arányok, kísérleti programok, kockázat és ambíciók. A bölcs, a 

tudós, a látnok. Kepler a 10. és Michelangelo a 12. színből, a feltaláló és a művész. (És kicsit 

Isten a 17.-ből)... Ahogy Walt Disney mondta: „Ha el tudod képzelni, meg is tudod csinálni.” 

Egy jövőkép megvalósítása, egy saját elképzelésekre épülő kultúra megteremtése: az ötletek 

valósággá alakítása, maradandó értékű dolgok létrehozása. A művészi érték és készség 

fejlesztése, találékonyság és fantázia. Önbizalom, önkifejezés, a hitelesség ígérete, a siker 

kényszere... És persze rettegés a középszerűségtől.13 

 

„A távolságot mint üveggolyót...” 

Nincs már idő fölösleges holmik cipelésére. Át kell nézni az utazóládát, és az értékes dolgokat 

szabad benne hagyni. Nemcsak a hasznosakat. Hanem az értékeseket feltétlen. Egy olcsó 

üveggolyó hova számít?  

 
13 DÉR Csaba Dezső – SZENTE Béla(2021): Márkázás és kulturális közösségszervezés. NMI, Debrecen. e-

könyv.  
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Néztél már üveggolyón át naplementét? Varázsoltad már elő a semmiből egy síró kisgyerek 

mosolyáért? Gondoltál már tenyeredbe rejtve azt a végtelenre? Döntsd el te, hogy hova számít. 

Ez a felelősséged... 

A kacatokkal teli ládák ideje lejárt. „Ebben az új világban az emberek már sokat tudnak a 

marketingről és a reklámozásról. És elegük van. Hitelességet, beszélgetéseket és nagyszerű 

szolgáltatást akarnak. És egyéniségekként akarják mindezt, nem arctalan fogyasztókként” – írja 

erről Olivier Kennedy marketingszakember, az Enigma marketingügynökség tulajdonosa.  

A fontos és értékes dolgokra kíváncsiak az emberek. Ezek rejtenek izgalmas történeteket, 

titkokat, legendákat. A Csabagyöngyének is ezeket kell magáról megtalálnia és továbbadnia. 

Hogy a mi történetünk a látogatóink történeteivé is váljon. És hogy minél messzebbre 

eljussanak ezek a történetek, minél távolabbra guruljanak az üveggolyók. 

 

Az Enigma-lábnyom 

Amíg nem épül föl a saját kreatív lábnyomunk (amíg nem hagyjuk körülrajzolhatóan itt a 

világban), addig egy svájci ügynökség, az Enigma modelljét használjuk.  

A kreatív lábnyom egy döntési eszköz, mely segítségével összehangolhatjuk a márkaépítés 

stratégiai és tervezési fázisait, és vonatkoztatási pontokként szolgálhat a márka 

pozicionálásával kapcsolatos kérdésekben.  
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A kreatív lábnyom kilenc területből áll, hasonlatosan kicsit egy akupunktúra-térképhez, 

kiemelve az érzékenyítő reflexzónákat. Ennek a térképnek a sarokpontja a Miért? A küldetés, 

a dolgaink eredője. Erre próbálunk meg válaszolni márkánk ígéretével és a történeteinkkel. 

Az ígéret szép szó, és a határainkat jelenti, amelyeket nem lépünk át soha, amit nem sértünk 

meg soha. A legendáinkhoz hozzátartozik lázadó ifjúkorunk, a régi IFIHÁZ s az AGORA első, 

hömpölygő évei. 

A márkatérkép a kommunikációs kotta. Mire épül a mondanivalónk: 

teljesítményközpontúság, bizalom, hírnév, identitás, innováció, ötlethalmazok, szervezettség... 

A neuromarketing a lenyűgözés művészete. Hogyan tudunk hatni a látogatóinkra, hogyan 

tudjuk ébren tartani az érdeklődésüket. 

Az archetípus a márkaszemélyiségünk. Mi a kreátort, az alkotót találtuk meg magunknak. Az 

ő bőrében érezzük talán a legjobban magunkat. A nagy kérdés az az, hogy ahogy hajdani lázadó 

arcunk, majd a lovebrand is kedves volt a közönségünknek, vajon ezen az új, izgalmas utazáson 

elkísérnek-e bennünket. Kell-e a csabaiaknak ez a kreatív, innovatív világ, amit most építünk? 

Vagy csak otthonosságot, kényelmet kívánnak tőlünk? (Még egy idézet az Enigmától: „Ne 

felejtsd el, a közönséged olyan, mint te; kényelmet és a legélvezetesebb élményt keresi.”)  
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Vizuális világunk letisztult, elegáns közeget biztosít – a szőlőlevél összefogja dadogó 

mondatainkat. Verbális közléseink, a folyamatos párbeszéd a látogatókkal, a márka retorikája 

és a vizuál, amit használunk önmagunk bemutatására, egy intelligens felület, egy vezérlőpanel, 

afféle smarteszköz... 

S mindezek csúcsában a márkanév, a CSABAGYÖNGYE... 

 

„Ne meséld el a show-t!” Csináld! 

Most lássuk, melyek azok a célok, feladatok, amelyek előttünk állnak. 

Először is egy növekedésen alapuló stratégiát kell végigvinnünk. Jelen stratégiai terv ezt a 

követelményrendszert tartalmazza. Nem vízfejeket növesztünk, hanem a hatékonyságra 

építkezünk. Ehhez tisztában kell lennünk az eredményeinkkel, a teljesítményünkkel, ismernünk 

kell az indikátorainkat, adatainkat. Ezekre az objektív mutatókra építjük a tervezőmunkánkat: 

részstratégiáinkat, a közösségi média marketingstratégiáját, a kulturális tartalomfejlesztési 

stratégiát, a turisztikai tervünket, munkaterveinket, projektterveinket.  

Meg kell határoznunk a hozzánk fűződő látogatói profilokat. Közösségeink látogatóit éppen 

úgy, mint közönségünket, aktivistáinkat éppen úgy, mint törzsvendégeinket. Ki kell 

dolgoznunk ezeknek az elképzelt személyiségeknek az útjait, melyet intézményünkben, 

intézményegységeinkben bejárnak, különben nem találjuk meg őket az interneten. Az ügyfélút 

meghatározható, állomásai kiépíthetők, s az egész út a mi arcunkra formálható. Blogokat kell 

írnunk (rajzolnunk, forgatnunk) arról, hogy az elkövetkező hetekben mit várhatnak tőlünk a 

látogatóink, izgalmas, érdekes ajánlatokat kell tennünk, s személyre szabottan, VIP-

szolgáltatásként juttatni el minden érdeklődőnek. Partnerekre kell találnunk a helyi társadalom 

meghatározó személyiségeiben éppen úgy, mint akár az influencer tábor kultúrában érintett 

köreiben is. 

A brandet, ahhoz, hogy legyen, irányítani kell. És a brandnek tekintély is kell. A márkaautoritás 

már megszerzett helyet, beazonosíthatóságot, kialakult látogatói kört, ismertséget és 

elismertséget feltételez. A márkatekintély kiépítése hosszú éveket vesz igénybe, következetes, 

tervszerű cselekvést igényel. Itt már van mire építenünk, hiszen országosan is jegyzett, 

eredményes szervezet vagyunk. A meglévő értékeinket kell továbbgazdagítanunk.  

Ki kell használnunk a márka által kínált energiákat, progresszív hatásokat.  
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A gazdasági hatást: egy jó márka többet kérhet a szolgáltatásaiért, mert azok a szolgáltatások 

garantáltan minőségiek... Az ismertséget és elismertséget: a szőlőlevél már a görögségben a 

bőség jelképe volt – most a lehetőségek tárházát kínálja... A bizalmi potenciált: egy jó márkát 

könnyebben választ a néző, kisebb a kockázat, más is ezt választja, ismertek a pozíciói, 

beazonosítható, így a látogatottság egyre nő, s a gazdag egyre gazdagabb lesz... 

Használnunk kell a  neuromarketing új kutatási eredményeit. Egy kereskedelmi áru nem kelt 

érzelmeket, egy ismert kulturális márkának viszont igézőnek kell lennie, fel kell korbácsolnia 

a látogatók érzelmi világát. Sok múlik a viselkedésünkön, a látogatóinkhoz való 

viszonyulásunkon. Sok múlik azon, hogy milyen értékorientációt képviselünk, a 

reklámkommunikációnkban milyen triggereket, kiváltó eszközöket használunk (óriásplakátjain 

egy kreátor nem épít a bizalomra és az olcsóbb jegyekre sem, sokkal inkább tekintélyre, 

innovációra, titokzatosságra), és hogyan optimalizáljuk webhelyeink működését. 

A látogatói igény gyorsan változik, flexibilisnek, rugalmasnak kell lennünk, hogy lekövessük 

ezeket a változásokat. 

„Az embereknek egyre jobban elege van a marketingből. Most hirdetésblokkolókat használnak. 

Követelik a vállalati átláthatóságot és a termékek nyomon követhetőségét. Összehasonlítják, 

online kutatják, megosztják tapasztalataikat barátaikkal és idegenekkel. Valójában mindezt 

azért teszik, mert már nem igazán bíznak a márkákban” – írja egy Enigma-blog. A fogyasztók 

94%-a irreleváns promóciók vagy üzenetek miatt szünteti meg kapcsolatát egy-egy céggel. 

74%-uk a legnagyobb  valószínűséggel márkát vált, ha túl körülményesnek találja a vásárlási 

folyamatot. Az ügyfelek fele soha többé nem fog üzletet kötni egy olyan céggel amelyben 

csalódott valamiért. A fogyasztók 77%-a viszont megosztja a pozitív tapasztalatait a barátaival 

a közösségi médiában. A szerzett média kiüti a nyeregből a fizetett hirdetéseket. Szem előtt kell 

tehát tartanunk ezeket a változásokat, és követnünk, ismernünk kell a látogatóinkat, hogy 

megtartsuk a hűségüket, megerősítsük a Csabagyöngyéhez fűződő identitásukat. 

Megszerzett pozícióink megerősítésének, továbbfejlesztésének ez a kulcsa. 

 

A SÓKRISTÁLY KINCSE 

Akkor, amikor szeretnénk feltérképezni az intézmény jövőjét, egy sókristály szerkezetét kell 

magunk elé képzelni. Egy szabályos, háromdimenziós rácsdiagrammot  x,  y,  z tengelyekkel – 
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amihez persze egy munkaterv kapcsán Kornis Gyula negyedik dimenzióját14, az időfaktort is 

mindig oda kell illesztenünk. 

A tengelyekre pedig azokat a legfontosabb összetevőket kell elhelyeznünk, melyek 

tevékenységünket meghatározzák. Az x tengely így a szaktörvény által előírt kötelező 

feladatokat, a közművelődési alapszolgáltatások megszervezését tartalmazza, az y tengely az 

intézmény kiemelt stratégiai területeit, a függőleges z tengely pedig az Agora-projektben 

szereplő, négy funkció szerinti kötelező negyvenöt szolgáltatási elemet.  

Az x tengelyre tehát a „A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény” által meghatározott hét közösségi 

alapszolgáltatás kerül:  

• művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása,   

• a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

• az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

• a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

• az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

• a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,  

• a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

Az y tengelyre kerülő kiemelt stratégiai területek az intézményi gyakorlatot képezik vissza. 

Nem tartalmazzák külön a származtatott szolgáltatásokat és a kereskedelmi alapú bérleti 

viszonyt sem. A hét terület a következő: 

• Közösségszolgálat, közösségfejlesztés 

• Rendezvényszervezés, rendezvényszolgálat 

• Környezetkultúra, zöldfilozófia 

• Ismeretterjesztés, nonformális képzési tevékenység 

• Turizmus, kulturális turisztikai tevékenység, Munkácsy Kulturális Negyed 

• Közéletiség, társadalmi kapcsolatok, közösségi felelősségvállalás 

• Területi feladatellátás 

 
14 Értsd 4. dimenzióként az időt és nem a hiperteret...  
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A z tengely  az Agora-szolgáltatások köre, amely szolgáltatások természetesen a központi épület 

infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódnak, de mivel az intézmény jelenlegi szervezete a 

program integrációjának következtében jött létre, illetve a program előírja a tevékenységek egy 

részének települési-térségi kihelyezését, valamint a kisintézmények az előírt tevékenységek 

legalább felében szakmailag érintettek, ezért indokolt volt ennek a halmaznak harmadik 

összetevőként történő szerepeltetése. (Az y tengely területi feladatellátása és a z tengelyen 

szereplő területi funkció nem ugyanazt fedi, hiszen az első stratégiai célokat, míg a második 

kidolgozott feladatokat jelent.)  

Főbb csoportjai: 

• Felnőttképzési funkció (4 tevékenység) 

• Közösségi funkció (26  tev.) 

• Élmény funkció (11 tev.) 

• Területi funkció (4 tev.) 

A háromdimenziós rácsnak összesen 2944 pontja van, amiből az origo és a tengelypontok 

természetesen nem számítanak, tehát érdemben 2884 olyan tevékenységi pont található ezen a 

rácshálón, amelyet két vagy három jellemző összetevő határoz meg. Nem él mindegyik 

találkozási pont, de ha végignézzük az elmúlt hét évet, és odaálmodjuk a következő ötöt, azért 

roskadozni fog a rendszer.  

Az első véletlenszerű pont, amit példaként megvizsgálunk, az az x tengely amatőr 

alkotóművészeti pontja, az y tengely turizmus pontja és a z tengelyen találomra az óriás sakk. 

Erőltetett lenne bármit is írnunk? Vagy mégsem? A Gyereknapokon, ahol közel kétezer vendég 

tolong, és egy komoly részük érkezik más településekről, többek között a szomszédos 

falvakból, de Gyuláról, Szarvasról, Kisjenőről is, általában ott van egy lehetséges helyszínként 

az óriássakk-készletünk, persze nem egyedi vonzerőként, de lehetséges, a programot gazdagító 

tevékenységként.  

Természetesen e bizonytalan kis pöttyhöz képest vannak megingathatatlan, erős csomópontjai 

a hálónak, például a Kulturális alapú gazdaságfejlesztés, a Közösségszolgálat és a Multimédia-

stúdió kreatívipari tevékenysége, vagy a Közösségi és társadalmi részvétel, a Közéletiség és a 

Projekt Iroda, amiből és ahogyan megszületett a CLLD-pályázat, majd annak megvalósuló 

elemei is sokban e ponthoz köthetők. De ehhez a ponthoz köthetők a Kicsengetés-pályázataink 

is.  
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Lényegében az origo szintjén a vízszintes tengelypontok 63 metszéspontja tartja az intézményt, 

amikor a közösségszolgálat találkozik a képzéssel, a turizmus a hagyományokkal, a 

tehetséggondozás a területi feladatellátással, a színtér biztosítása a környezetkultúrával, és 

folytathatnánk még. Játéknak is izgalmas, hát még hivatásnak... 

Valahogy így néz ki ez a sókristálytömbhöz hasonlító közösségi háló egy szelete: 

 

 

Ha nem is tudjuk mind a 2884 metszéspontot e dolgozat keretében leelemezni, azért tekintsük 

át legalább a tengelypontokat. Közelebb visznek intézményi stratégiánk öt évének  feladataihoz. 
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AZ X TENGELY 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

 

Az „1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről” meghatározza a megyei jogú városok kötelező feladatait a helyi 

közművelődési tevékenység támogatásában, amely az alapszolgáltatások megszervezéséből áll. 

Békéscsaba Megyei Jogú Város ezt a feladatellátást a törvény 77. §-a értelmében és az 

intézmény Alapító Okiratában foglaltak szerint a Csabagyöngye Kulturális Központ 

feladatkörébe utalta15. Kötelező feladatként jelenik meg a művelődő közösségek számára 

történő rendszeres vagy alkalomszerű helybiztosítás, ezen kívül bemutatkozási lehetőségek 

megteremtése és olyan fórumok szervezése, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják 

a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

Míg a kisebb településeken szűkebb az ellátandó feladatok köre, addig egy megyei jogú 

városban a települési önkormányzat kötelező feladata a hét közművelődési alapszolgáltatás 

teljes körének megszervezése. 

Ennek értelmében, és a törvény szellemében, a 2020–2025-ös időszakban intézményünk 

továbbra is kiemelten segíti a közösségi tevékenységeket, a különböző közösségek, társaságok, 

civil jogi személyiségek működését, és ösztönözve a társadalmi szintű együttműködéseket, 

szakmailag támogatja e közösségek kulturális értékteremtésben való tevékeny részvételét. Az 

intézmény működésének alapja a közösségiség, munkánkat természetesen ezután is a 

közösségek érdeklődésére, igényeire, szükségleteire kívánjuk építeni. Tartalmi munkánk egyik 

alapfeltétele a hozzáférhetőség, intézményegységeink mindenki számára nyitottak, elérhetőek, 

kínálatunk széles körű, kiterjed minden célcsoportra, minden társadalmi rétegre.  

Kapcsolatrendszerünk egyképpen fókuszál más kulturális intézetekkel, az öntevékeny polgári 

szervezetekkel, közéleti műhelyekkel, gazdasági szereplőkkel való együttműködésre. 

Mindezeket alapul véve, működésünk célja a kulturális alapellátás kiterjesztése városunkban. 

Mióta a végrehajtást értelmező 20/2018-as EMMI rendelet16 részletes iránymutatást adott 

annak hogyanjára, igyekszünk felvállalni a törvény új stratégiai gondolkodását, 

 
15 Emellett a megyei jogú város a település kulturális palettájának színesítése érdekében rendelkezik még 

közművelődési megállapodásokkal, melyeket különböző szervezetekkel kötött. 
16 „20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények 

és a közösségi színterek követelményeiről” 
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alapszolgáltatásra és önként vállalt feladatokra osztva szét tevékenységünket, s ehhez részletes 

munkatervünk mellett évenként elkészítjük a kötelezően előírt szolgáltatási tervünket. 

Az alapszolgáltatás és az önként vállalt feladatok árnyaltabban a következőképp rétegezhetők:  

• az alapszolgáltatás törvény által előírt kötelező feladatai,  

• az alapszolgáltatás kötelező feletti, a település vagy az intézmény által 

önként vállalt feladatellátása,  

• a település vagy az intézmény által közművelődési vagy egyéb 

megállapodásban, munkatervben vállalt kiegészítő tevékenységek,  

• a település által delegált vagy az intézmény által vállalt kiegészítő 

szolgáltatások,  

• illetve a bérleti és egyéb jogviszonyokra építő származtatott szolgáltatások. 

 

Ezeknek a szektoroknak vagy feladatellátási területeknek a behatárolását elsősorban a település 

közművelődési vagy kulturális stratégiájának/rendeletének kell elvégeznie, hogy az adott 

intézmény annak tervezését költségvetési lehetőségei szerint tegye azután meg. E rendelet 

közgyűlési előterjesztése a Közművelődési, Köznevelési és Érdekegyeztető Bizottság feladatai 

közé tartozik. 

A mi szempontunkból az intézmény számára nemcsak a törvény által előírt feladat a kötelező, 

hanem a fenntartó (önként vállalt) elvárásainak deklarált, rendeletekben, leiratokban, 

költségvetési sorokban meghatározott köre is. Ez a gyakorlatban a fenti öt pontot egy kicsit 

másként strukturálja át, s bár ezek az előírások képezik az intézmény működési vázát, de mellé 

még számtalan szakmailag értékelhető tevékenység társul, lényegében a település 

közművelődési életének sok-sok jellemző jegye, valamint ott lesz még a helyszínbiztosítás 

kötelezőségei mellett megjelenő szabad kapacitások kihasználása, és a kreatívipar 

bevételszerző tevékenysége is. 

A kulturális normatíva által finanszírozott, díjmentesen biztosított alapszolgáltatások, az 

önkormányzat által előírt kötelező feladatok (kulturális előirányzat, címzett támogatások, 

ünnepek kultúrája), az intézmények a helyi igények széles körét kiszolgáló, az 

önkormányzatok, pályázatok, támogatók által is finanszírozott, bizonyos saját bevételt is 

feltételező, de lényegében önként vállalt, az alapszolgáltatásokra épülő, közműveltséget érintő 

tevékenységi köre egy ekkora intézmény életében csak nehezen, szinte csak adminisztratív 
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eszközökkel különíthető el, és még a bérleti és járulékos jogviszonyokban működő, bevételi 

célú származtatott szolgáltatásokkal is sokszor összemosódik.  

Tevékenységi struktúránkat a következő diagrammal ábrázolhatjuk: 

 

Az új törvényi-jogszabályi meghatározottságra adott gyakorlati válaszaink amellett, hogy 

megfeleltek a jogszabályok előírásaiknak, működőképesnek és eredményesnek bizonyultak az 

elmúlt években, s megfelelő alapot biztosítanak ez elkövetkező évek munkájának. 

A következő öt évre vonatkoztatva a hét alapszolgáltatás kezelése intézményünkben a 

következőképp várható: 

 

1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása.  

Ez a jogszabályok által előírt „alap” alapszolgáltatás, melyet minden magyarországi településen 

kötelező biztosítani az állampolgárok kulturális célú tömörülései számára. Alapvető tehát, hogy 

biztosítjuk a rendszeres vagy alkalomszerű helyszínt minden öntevékeny törekvésnek. Jogállás 

tekintetében ez természetesen változó, vannak saját csoportjaink, akik eredendően 

térítésmentesen használhatják színtereinket, hiszen szakmailag mi felelünk a működésükért. 

Vannak önálló civil társaságok17, független csoportok, amelyek valamely kulturális vagy 

 
17 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról. 5/A. § 
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közéleti cél alapján jöttek létre, szakmailag nem tartoznak a látogatott intézményegységhez, 

döntéseiket maguk hozzák, de infrastrukturális háttér vonatkozásában, gazdálkodásuk, 

pályázataik lebonyolításában, közönségtájékoztatásban, és ezer más apróságban igénybe veszik 

a segítségünket, szolgáltatásainkat. És vannak a jogi személyiségű szervezetek, amelyek teljes 

önállóságnak örvendenek, jogviszonyunkat vagy évente megújított együttműködési 

megállapodás vagy bérleti szerződés rendezi. De mégiscsak nálunk, és az esetek többségében a 

mi segítségünkkel dolgoznak. 

Civil irodánk ezen kulturális közösségek számára a civil élettel kapcsolatos tájékoztatást és 

segítséget nyújt, valamint kérésre biztosítunk adminisztrációs és irodatechnikai szolgáltatásokat 

is számukra. 

A következő időszak feladatai közé tartozik egy ún. Támogatási Elszámolási Rendszer (TER) 

kialakítása, amely pontosan tükrözi az adott közösség számára biztosított térítésmentes 

szolgáltatások mennyiségét és rezsiárát, hiszen ezek a helyszínlehetőségek lényegében a 

fenntartó önkormányzat támogatása az adott szervezet irányában, melynek mindenképp 

rendszerszerűnek, áttekinthetőnek és tervezhetőnek kell lennie. Ez a rendszer azt is 

megmutathatja, hogy hol vannak egyenetlenségek, indokolatlan, felesleges teljesítések, 

amelynek segítségével kiszűrhetjük a túlköltéseket, kockázatokat, racionalizálhatjuk, 

gazdaságosabbá tehetjük ezt a szolgáltatási kört. 

Ehhez a feltételrendszerhez tartozik, hogy a folyamatos helybiztosítás mellett ezek a művelődő 

közösségek be is mutatkozhatnak, előtárhatják eredményeiket, betekintést nyújthatnak 

tevékenységükbe, melynek feltételeit, szervezési szolgáltatásait intézményünk biztosítja 

munkaterve, vagy a közösséggel kötött megállapodás vagy önkormányzati leirat, ígérvény 

alapján. A TER-nek ezek az események is részei.  

Közösségvezérelt tevékenységünk, a civitas curatio18 alapján egyrészt saját közösségeink, ha 

arra felkészültek, maguk készítik éves programjukat, másrészt szervezünk olyan eseményeket 

(Közösségi Gála, HACS-fórumok) ahol látogatói körünk, illetve a nálunk dolgozó közösségek 

vezetői, aktív tagjai megfogalmazhatják a feladatellátásunkkal kapcsolatos észrevételeiket, 

javaslataikat. 

 

 
18 Közösségi kezelés, az adott terület közösségi aktivitás, közösségi megvitatás, közösen meghatározott célok, 

igények alapján történő szervezése, gondozása  
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2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

A következő szakaszban találkozunk majd a közösségszolgálattal mint az intézmény stratégiai 

ágazatával. Bár vitathatatlanul van átfedés, de semmiképp nem szeretnénk összekeverni a két 

pontot, különösen, hogy másik tengelyen találhatók. Itt egy alapellátási kötelezettségről 

beszélünk, ami a látogatókról szól, az y tengelyen pedig az intézmény által elérendő stratégiai 

cél szerepel. 

 

a) A helyi közösség kapcsolatrendszereit, kulturális életét és az állampolgárok cselekvő 

részvételét aktivizáló, közösségfejlesztő programok, tevékenységek szervezésében az a fajta 

közéleti szerepvállalás segíthet bennünket, melyet eddig is erősségeink közé soroltunk. 

Elsődleges célunk a találkozási felületté válás, ahol a legkülönbözőbb szervezetek, 

csoportok kapcsolatba léphetnek egymással, betekinthetnek egymás életébe, céljaikat közös 

célokká emelhetik, az elmúlt években teljesült mind az Agora-programot, mind közösségi 

házainkat illetően. Eddig tehát egy nyitott, mindenki által igénybe vehető tér voltunk, egy 

platform, a következő lépés viszont egy ennél bonyolultabb, nehezebben igazolható, több 

aktív beavatkozást igénylő tendencia lesz, amely a közösségi felelősségvállalás irányába 

viszi el az intézményt, vigyázva arra, hogy ennek mindig a kulturális aspektusát képviselje. 

Ne próbáljuk „helyettesíteni” a szociális, az oktatási, az egészségügyi vagy más 

nézőpontokat, a problémákat inkább az ezen területek képviselőivel kialakított 

együttműködéssel igyekezzünk a megoldás irányába elmozdítani, és maradjunk meg a 

közművelődési, vagy tágabb értelemben kulturális kompetenciáinknál.    

b) Önkéntes tevékenységünk három elemét életképesnek, továbbfejleszthetőnek hisszük.  

• Önkéntes Klubunk nyolc éve töretlen lendülettel működik, ami azt jelenti, hogy 

rendszere, működtetése továbbra is támogatandó. Kérdésként felmerül a tagok 

hozzáállásának alkalmankénti esetlegessége. Vizsgálnunk kell még, hogy ez mennyire 

adottsága az önkéntességnek, és mennyire kiszűrhető probléma. Lehetőséget látunk a 

tagok kisebb szakmai feladatokra történő továbbképzésére is.  

• A kisházaink körül dolgozó önkéntesek körének bővítése folyamatos feladat. Ezt 

kisebb belső képzésekkel, szakmai utazáshoz köthető ösztönzéssel segíthetjük. 
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• Azoknak az aktivistáinknak a körét, akik a központi épületünk, kisházaink közösségei 

mellett végeznek önkéntes csoportvezetőként, vezetőségi tagként munkát, ugyancsak 

belső képzésekkel, szakmai utakkal támogathatjuk.   

c) A családi életre és a különböző korosztályok – gyermekek, ifjúság, felnőttek, időskorúak – 

művelődésére főkuszáló szervezőmunkánk, tevékenységünk jelentős szeletét lefedi.  

• Társadalmunk legalapvetőbb közösségével, a családdal való foglalkozás továbbra is 

tevékenységünk középponti szervezőereje marad. Családi napjaink, családi 

kalandjátékaink szerves részei maradnak programkínálatunknak, ahogy a baba-mama 

foglalkozások, gyermekprogramok, gyermekközösségek. Ebben a vonatkozásban 

kiemelt szerepet szánunk a központi épület Csabi-Gyöngyi projektjének és a Meseház 

tevékenységének. 

• Az intézmény igyekszik évről évre teljesíteni a családbarát munkahely 

feltételrendszerét (még ha egyelőre nem is rendelkezünk a díjjal), ami hosszú távú, a 

belső munkahelyi életet meghatározó és jellemző célunk marad. 

• Az ifjúsággal kapcsolatos tevékenységünk eddigi, kicsit szerteágazó szerkezetét az 

elkövetkezőkben a diákönkormányzatra mint közösségre, és a hozzá kapcsolódó 

programokra kívánjuk fókuszálni, ami az eddigi résztevékenységek DÖK alá történő 

integrálását is jelenti. Így az információs pontot, a közösségépítő tevékenységet, a 

hálózati szerepet, képzéseket, rendezvényeket (LIKE, Pontvadász Party, „Gara” 

mentorprogram segítése stb.). A Városi Ifjúsági Parlament kapcsán egy 

rendezvénykörben és virtuálisan is működtethető mezoközösség létrehozása a cél 

2022-ig. Megújul a központi épület diákklubja, ami egy nyitottabb, fiatalosabb 

közeget biztosít majd a diákönkormányzat számára. 

• Az idősekkel való foglalkozás, a nyugdíjas közösségek működtetése a következő 

években a mostaninál is több figyelmet érdemel. Az Emlékház kivételével minden 

intézményegységünkben van nyugdíjas közösség, akik aktivitásukkal, erős 

identitásukkal fontos szereplői mindennapjainknak. Ezen a téren bázisfeladatok 

várnak a Lencsési Közösségi Házra és az Arany János Művelődési Házra, kiemelten 

a korszerű programkínálat alakításában, illetve a speciális lakókörnyezeti igényekre 

történő válaszadásban (lakótelep, ill. zárt, kistelepülés jellegű városrész).  

• A virtuális közösségek szervezésével kapcsolatban hasznos tapasztalatokat gyűjtünk 

a pandémiás helyzet alatt. Látjuk, hogy a hozzánk kötődő szervezetek 1/3-a 
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rendelkezik saját fb-felülettel, s jelentős hányadban nyitottak a velünk való közös 

működtetésre vagy tartalommegosztásra is. A járvány első időszakában új felületeket 

és új tartalomtípusokat (Kézművesház, Csabi és Gyöngyi-projekt, CSAKK MESÉK, 

Meseházi rajzpályázat, Munkácsy ötpercesek) is létrehoztunk, melyeknek igazolt a 

sikere, és a veszélyhelyzet utáni időszakban is indokoltnak tartjuk további 

működtetésüket, különösen annak a fiatal, musicalkedvelő közösségnek az egyben 

tartását, akiket a SCHERZO 2020, az első online fesztiválhétvégénk hozott össze.   

d) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programok, 

tevékenységek, közösségek tekintetében ki kell emelnünk az intézmény kisebbségi 

kapcsolatait, ami egyrészt a kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködésekben, a 

Kicsengetés-pályázatok kapcsán kialakult és működésben maradt iskolai kapcsolatokban 

(Szlovák iskola, Szent László utcai iskola), fesztiváljainkhoz kapcsolódó meghívásokban 

érvényesül. Az európai és a világ más kultúráival való kapcsolatunk rendezvénycentrikus, 

és a világjárvány elmúlásával is az marad. A békéscsabai közönség nyitott a keleti szláv 

tánckultúrára, a nemzetközi szintű balettre, illetve a koncerttermünkben megszólaló 

komolyzenei műveken keresztül nyílnak még meg a nemzetközi kapuk. Kiemelt 

eseménysorainknak kiemelt eseményei ezek. 

e) A szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételével, a 

felzárkóztatással, az esélyegyenlőséggel kapcsolatban több iskolabarát pályázatunk volt 

(Kicsengetés-pályázatok) az elmúlt években, melyek segítségével jó együttműködésben 

dolgozunk azóta is az Esély Pedagógiai Intézettel és a Szent László utcai iskolával, a Baji 

Sándor ÁMK-val. Segítjük közösségeink hátránnyal élő tagjait, külön figyelemmel a 

fogyatékkal élőkre. Több, felzárkóztatással foglalkozó TOP-os program soft-elemeiben is 

dolgozunk. 

f) Az intézmény a lelki egészség megőrzésével, a függőség, deviancia, áldozattá válás 

problémáival kapcsolatban több síkon is végez esemény- és közösségszervező munkát. 

• Kiemelt feladat a veszélyeztetett ifjúsági korosztály áldozattá és bűnelkövetővé 

válásának megelőzése, a normaszegéssel járó társadalmi hátrányok csökkentése, 

valamint integrációs esélyeik növelése a rendőrségi háló és a kulturális intézmények, 

szervezetek együttműködésének erősítésével.  

Szakirányú támogatást igényel a gyermek- és fiatalkorúakkal foglalkozó 
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szakemberek fejlesztése, felkészítése, képzése, segítése a bűnmegelőzési, 

áldozatvédelmi munka végzéséhez.  

• A bűnmegelőzés területén az elvárható tevékenységeknek, akcióknak elsősorban arra 

kell irányulniuk, hogy a fiatalok ne váljanak bűncselekmény áldozatává, illetve 

elkövetőjévé, felismerjék a biztonság, a biztonságos életmód jelentőségét, vallják is 

azt, és ennek tudatában alakítsák ki életformájukat, szórakozási szokásaikat. A 

hosszabb távú cél pedig egy széles értelemben vett biztonságos életforma kialakítása, 

a testi-lelki jólét állapotához vezető személyes és pszichoszociális tényezők javítása.  

• Áldozatvédelmi céljaink elérésének hatékony eszköze lehet, ha a veszélyeztetett 

rétegekkel foglalkozó szakembereket képezzük ki vagy képezzük tovább, törekedve 

szakmai, mentális és kommunikációs ismereteik, képességeik bővítésére, a 

prevencióval és az áldozatsegítéssel kapcsolatos tájékozottságuk szélesítésével. A 

képzések során a szakemberek részére nyújtott tevékenységek célja, hogy jól 

hasznosítható, könnyen elérhető információkat, módszereket, képességeket 

szerezzenek arról, hogyan oldhatóak fel a konfliktusok mediációval, erőszakmentes 

eszközökkel, a szakemberek, intézmények, segítő szervezetek rendelkezzenek olyan 

szakmai ismeretekkel, amelyek birtokában kellő útmutatást, tájékoztatást tudnak adni 

a hozzájuk forduló fiataloknak. Kiemelt szegmens a kortárssegítés. Áldozatvédelmi 

Irodánk elsősorban a primer megelőzéssel igyekszik segíteni a társadalom le- vagy 

kiszakadó csoportjait. Rendszeres konferenciák, komplex programok kidolgozása, 

kortárs segítői képzések szervezése, szakterületi együttműködésekben való részvétel 

képezi ezután is a tevékenység gerincét. 

• A Mindennapi Élet Iskolái című ismeretterjesztő előadásfolyamunkban motivációs 

előadások, filmvetítések, könyvbemutatók segítik érdeklődő látogatóinkat eligazodni 

a mentálhigiénét, életmódváltásokat, családi gondokat vizsgáló, meglehetősen 

ingoványos területeken. A Bihari Túrák Egyesülete mellett ebben fontos partnerünk 

a „Nyitott Akadémia” előadói sorozata. A lelki egyensúly megtartása korunk egyik 

fő kihívása, s a gyorsuló idő, az egyre bonyolódó rendszerek mind megnehezítik az 

egyén számára az arány- és iránytartást. Az akadémia  előadói ezekben a kérdésekben 

igyekeznek eligazítást nyújtani az érdeklődők számára. Bagdy Emőke, Pál Feri atya, 

Mérő László, Almássy Kitty, Csernus Imre s a többiek neve, ismertsége eleve hívó 

szó, de amikor a látogató hirdetéseinkben az „akadémia” kifejezéssel találkozik, arra 

gondol, hogy most magasabb szinten tanulhat, s ha azt is olvassa mellette, hogy 
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mindez „nyitott”, akkor pedig nemcsak az gondolhatja, hogy most itt a problémáival, 

érdeklődési körével kapcsolatban nem lesznek tabuk, hanem azt is, hogy kinyílhatnak 

számára azok az ajtók, amelyek ma még zárva vannak: válaszokat kap a kérdéseire, 

megoldási lehetőségeket a gondjaira.  

• Több tréningcsoportunk is van (pontosabban „szokott lenni”), amely a lelki egészség 

kérdéseivel foglalkozik. Ezeknek a csoportoknak az átlagos közösségeknél általában 

rövidebb az élettartama, viszont egy-egy új módszer megjelenésével többnyire a 

követők is hamar megjelennek, találkozásaikhoz mi helyet, lehetőséget biztosítunk.  

A programok megvalósítása során partneri együttműködések ösztönzésére, kialakítására van 

szükség az áldozatvédelmi és bűnmegelőzési tevékenységgel és annak határterületeivel 

foglalkozó bevont intézmények, szervezetek, szakemberek között.  

g) A helyi partnerségi, egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és 

működtetéséhez mind központi épületünkben, mind – szükség szerint – kisházainkban 

biztosítjuk a közösségi tervezés feltételeit. A Békéscsabai Helyi Közösségnek mint helyi 

akciócsoportnak a CLLD-pályázat lezárásáig, majd annak fenntartási idejében is 

konzorciumvezetői vagyunk.  

• A 2018-ban támogatást nyert projekt célja, hogy új és megújuló közösségi terekben a 

kulturális és kreatívipar eszközeivel segítse a különböző városrészek közötti 

kapcsolatok erősítését, ezáltal a város megtartó erejének erősítését. A közösségfejlesztés 

mellett a programok során előtérbe kerül a gazdaságélénkítés, a kreatívipar és a helyi 

identitás is.  

• A Helyi Közösséggel a közeljövőben igyekszünk új települési folyamatokat generálni 

több városrészben is. Ebben szerepet kap Társadalmi Műhelyünk és az adott 

településrészen működő intézményegység. A programépítésben közösségvezérelt 

fórumok, tapasztalatcserék, pályázati projektek előkészítése szerepel 

 

3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

a) Intézményünk iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat korlátozott 

mennyiségben szervez. A Lencsési Közösségi Ház ilyen irányú törekvései előremutatóak, 

példaértékűek a többi intézményegység számára is. Tornák, jógatanfolyamok, idegen nyelvi 

képzések, kézműves oktatások szerepelhetnek a palettán. A helyi gazdaságfejlesztési 
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irányokból adódóan azonban több olyan terület is mutatkozik, amely indíttatást jelenthet a 

Csabagyöngye felnőttképzési akkreditációjának megszerzéséhez. Megvizsgálandó 

szakterület lehet a turizmus vállalkozásfejlesztési szegmense, a tanyagazdálkodás, a 

nyomdaiparhoz kötődő pályaválasztási képzések (IT, fotó, nyomtatás), valamint a 

repülőgépipar háttérszektora.  

b) Öntevékeny szakköreink, klubjaink, csoportjaink száma kiemelkedően magas, s ha most nem 

nézzük a többi pontokkal való átfedéseket (hagyományőrzés, amatőr művészetek, 

tehetséggondozás), a különböző hobbiklubok, nem hagyományos kézműves csoportok 

divatja erősödni látszik, aminek csak találékonyságunk gátjai szabhatnak határt. Ennek a 

tendenciának különösen alkotóházaink, közösségi házaink biztosíthatnak innovatív 

feltételeket. 

c) Az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek részben párhuzamai a lelki 

egészség megőrzésével, a függőség, deviancia, áldozattá válás problémáival kapcsolatos 

foglalkoztatásoknak, részben viszont ide tartoznak az egészségügyi rehabilitációval, 

betegségcsoportokkal, foglalkoztatással foglalkozó közösségeink. Társadalmi Műhelyünk 

segítségével ezután is több olyan szociológiai probléma kerülhet elő, melyek mentén 

előadás-sorozatokat, közösségi alkalmakat, rávezető foglalkozásokat szervezhetünk. 

d) A népfőiskolai programok, szabadegyetemek szervezése egyelőre nincs a távlati 

elképzeléseink között. Amennyiben ennek lesz szakmai megalapozottsága és pályázati 

esélyei, elkészítjük az ezzel kapcsolatos terveket. 

e) Az ismeretterjesztés reneszánsza az elkövetkező évekre tehető. A különleges egyéni 

élmények, eredmények megismertetése, a személyes találkozás varázsa, a mások sikereiből 

való táplálkozás, találkozás az újító, kísérletező világgal, mind fontos 

rendezvénypszichológiai hívószó, melynek jelentőségét egyre sűrűbben tapasztaljuk meg 

szervezőmunkánkban. Tervezett formák: 

• Tematikus előadássorozatok  

• Rétegelőadások, korosztályos ismeretszerző programok 

• Exkluzív találkozók, epizodikus élménybeszámolók 

• Technológiai bemutatókkal, szakkiállításokkal egybekötött előadások 

 

f) A digitális világgal való találkozás szokásai egyre változnak. Nagyon kevesen keresnek már 

szabadon használható számítógépet, elég a free wifi, s intézményeink technikai háttere sem 
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tud lépést tartani a szédítő gyorsulással. Új utakat a 3D-s technológiában és a Lencsési 

Közösségi Ház Digitális Laborjában keresünk.  

 

4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 

a) Helytörténeti munkánk elsősorban a Munkácsy Emlékházhoz, Munkácsy személyéhez és 

korához kötődik, illetve Stark Adolf munkásságához. Folyamatban van Dedinszky Gyula 

Stark-monográfiájának kiadása. Tárgyalkotó népművészeti közösségeink közül kiemelkedik 

a Megyeri Kézműves Falu-projekt, de minden közösségi házunknak van a népművészettel, 

iparművészettel kapcsolatos csoportja, foglalkoztatása. Népzenei műhelyeink közül kitűnő 

munkát végez a Meseházi Családi Dalárda, a szintén a Meseházat dicsérő Népzene 24 és 

Felcsík házhoz jön... események, és a Nefelejcs Népdalkör a központi épületben. Ez 

utóbbiban dolgozik a CsabaTánc, és évről évre helyt adunk számtalan népzenei és néptáncos 

rendezvénynek, többek között az Országos Szólótánc Fesztiválnak (2021, 2023, 2025).  Ezek 

a csoportok, események tradicionálisak, lényegükből fakadóan hosszú életűek, ezért 

meghatározóak lesznek számunkra az elkövetkező években is. 

b) Részt kívánunk ezután is venni a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, 

a települési értéktár népszerűsítésében, a települési értékeket bemutató programok, 

kiállítások szervezésében. A több mint ötven békéscsabai települési érték közül kilenc érinti 

közvetlenül intézményünket, amelyek nevükben, közösségi hátterükben vagy 

felterjesztésükben és gondozásukban kapcsolódnak mindennapi és jövőbeni munkánkhoz.  

• A Csabagyöngye szőlő és Stark Adolf szellemi munkássága. Névadónk nemesítőjének 

szellemi örökségét könyvkiadással, emléktáblával és egy róla elnevezett 

oktatóteremmel őrizzük.  

• Munkácsy Mihály művészeti öröksége szorosan kapcsolódik a Munkácsy Emlékházhoz. 

Kutatjuk korát, személyét és nevéhez, munkásságához kapcsolódó eseményeket, 

kiállításokat szervezünk.  

• Steiner–Omaszta-kúria. A kúria megújult intézményegységünk. Az Emlékház mellett 

most már egy gyönyörű angolkert és egy kerékpáros pihenő is tartozik hozzá.  

• A Meseház épületei. A Meseház három épülete a Békési út 15. és 17. szám alatt 

található. Most készítjük teljes körű felújításának építészeti és örökségvédelmi terveit. 

https://bekescsaba.hu/ertektar/agrar-es-elelmiszergazdasag/a-csabagyongye-szolo-es-stark-adolf-szellemi-munkassaga
https://bekescsaba.hu/ertektar/kulturalis-orokseg/munkacsy-mihaly-muveszeti-oroksege
https://bekescsaba.hu/ertektar/epitett-kornyezet/steiner-omaszta-kuria


96 

 

• ZENIT – Békéscsabai Zenei Ifjúsági Találkozó. A ZENIT az egyik legnagyobb 

hagyományokkal rendelkező csabai fesztivál, mely egy népszerű műfaj, a fúvószene 

nemzetközi seregszemléje 1986 óta, évről évre. 

• Csabai kisüsti pálinka. Felterjesztője, hagyományának ápolója egyik legkiválóbb 

közösségünk, a Csabai Pálinkaklub.  

• KRENFI kerékpár. Ennek a komoly sikereket megért hajdani csabai fejlesztésű 

kerékpárnak előterjesztője, hagyományának ápolója Bringaklubunk. „Kerékpárbarát 

munkahely”-ként egy turisztikai értékű „Békéscsaba és a kerékpár” című állandó 

kiállítást gondozunk a Hungarikum klubunkban. 

• Dedinszky Gyula életműve. A lelkész, néprajzi író munkásságát intézményünk 

terjesztette fel az értékek közé, kimagasló lelkészi tevékenysége mellett kiemelve a 

csabai termékekhez (Csabagyöngye szőlő, csabai kolbász) fűződő munkásságát. 

• Csabai Garabonciás Napok. Az 1992-es kezdetektől negyedszázadon keresztül 

házigazdája és egyik szervezője voltunk az ország legnagyobb ifjúsági fesztiváljának. 

(Amikor a Garabonciás Napok bekerült az értéktárba, még a Csabagyöngye volt a 

rendezvény főhadiszállása.) 

c) A közművelődésben a közösségek interakcióinak hordozója a kommunikáció, gyökében a 

nyelvvel. Azzal a nyelvvel, amit mi anyaként tisztelünk, s összeköt bennünket minden élő s 

holt dimenziónkban, családban s társadalomban, hagyományban s történetben,  dúdolókban 

és siratókban, összekötve Vereckét Udvarhellyel, Udvarhelyet Dombegyházával, 

Dombegyházát a Pilissel, a Pilist Szárszóval, térben vagy időben egyaránt, afféle csillagos 

ösvényként, hogy aki azon jár, ugyanazt értse  az anya szó alatt... 

Munkánk célja a herderi jóslat cáfolata, hogy nyelvünk nem lett a német, a szláv és a román 

nyelv martaléka, és talán nem lesz az angolé sem. Ezért elsősorban a legveszélyeztetettebb 

közegben, az ifjúság körében kívánunk lépéseket tenni. Egyrészt vigyázva, hogy a mi 

kommunikációnk is igényesen, „ékes magyarság”-gal szólaljon meg, másrészt a „beszélt” 

nyelv érdekében szervezünk eseményeket, fenntartunk színjátszó csoportokat, segítjük a 

játszók munkáját (gyermekszínjátszó programok, szép beszéd versenyek, Féling Színház), 

hozunk előadóesteket, s kisházainkkal befogadóhelyként beszállunk a Déryné-programba is.  

https://bekescsaba.hu/ertektar/kulturalis-orokseg/zenit-bekescsabai-zenei-ifjusagi-talalkozo
https://bekescsaba.hu/ertektar/agrar-es-elelmiszergazdasag/csabai-kisusti-palinka
https://bekescsaba.hu/ertektar/ipari-es-muszaki-megoldasok/krenfi-kerekpar
https://bekescsaba.hu/ertektar/kulturalis-orokseg/dedinszky-gyula-eletmuve
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d) A nemzeti kultúra terjesztése, mint azt már kiemeltük, működésünk egyik szellemi pillére, 

átszövi minden tervünket, minden tettünket. Értelemszerű, hogy ápolását19 az európai és az 

egyetemes kultúra viszonylatában értelmezzük, és létszerűen fontosnak tartjuk a határon túli 

magyarsággal fenntartandó kulturális kapcsolatainkat. Ez utóbbiban továbbra is a 

Meseháznak, és ha lehetőség kínálkozik, a Csabai Színistúdiónak kívánunk kezdeményező 

szerepet és teret biztosítani.  

e) A békéscsabai nemzetiségi kulturális élet országosan is példaértékű. Évtizedek óta 

igyekszünk segíteni ezt a tevékenységet, és fenn kívánjuk tartani az elkövetkezőkben is. 

Szlovák, román és cigány kisebbségi vonatkozásban a Meseház, további szlovák 

kapcsolatokban a Jaminai Közösségi Ház, a lengyel együttműködés tekintetében pedig a 

Lencsési Közösségi Ház szerepvállalása lesz kiemelt a továbbiakban is. Megfogalmazódott 

bennünk egy turisztikailag is értékelhető nemzetiségi esemény kidolgozása, mely a 2022-es 

évre tervezett.  

f) Az ünnepek kultúrájának vonatkozásában egyrészt továbbra is feladatunkként tartjuk számon 

a városi ünnepi rendezvényekben való háttérmunkáinkat, valamint az Összetartozás 

Napjához kapcsolódó koncert szervezését. Kiemelt feladatunk a Szent István napi ünnepség 

és kísérő események lebonyolítása mind a főtéren, mind a Lencsési lakótelepen, mind 

Mezőmegyeren. Megyeren hagyományos a március 15-i és október 23-i megemlékezés 

megtartása is. A Lencsési Közösségi Ház rendszeresen megkoszorúzza József Attila szobrát 

a Költészet Napja tiszteletére. 

 

5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 

Közösségépítő munkák legnagyobb szelete amatőr/műkedvelő művészeti csoportjaink 

gondozása.  

• A képzőművészet terén évente átlag száz kiállítás bonyolítunk le, amelyeknek körülbelül 

a fele kapcsolódik amatőr alkotókhoz. Ezt az arányt továbbra is meg kívánjuk tartani. 

Amatőr kiállításoknak ad helyt a központi épület Artériuma, Kerengője, Panoráma 

Galériája, a Meseház, a jamiani és lencsési közösségi házak, a megyeri ház és ritkán 

bár, hiszen ők hivatásos művészetre szakosodtak, az Emlékház is. 

 
19 Manapság „szellemes” gondolatként többször halljuk, hogy hagyományainkat nem kell ápolni, mert nem 

betegek. Mi az „ápol” kifejezésben Vörösmarty Mihály Szózatát kívánjuk tisztelni, ahol e szócska a bölcsőnk 

tulajdonsága, és nem egészségügyi kifejezés. 
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• Az amatőr komolyzenei tevékenység terén intézményünkben kiemelkedik a 

kórusmuzsika. A Csabagyöngye saját kórusa, a Calandrella Kamarakórus a 

legmagasabb amatőrminősítés, a „hangversenykórus” birtokosa, ami a hazai mezőny 

élvonalába sorolja őket. A kórusnak a továbblépéshez szüksége volna rá, hogy 

nemzetközi mezőnyben is megmérethesse magát. Ennek érdekében több lépést is 

sikerült megtennünk, és reméljük, ezt 2022-ig teljesíteni is tudjuk. Kórusegyesületként 

szintén a nagyház falai között dolgozik a Bartók Béla Vegyeskar és a Chopin Kórus is. 

Minden év februárjában helyt adunk a baptista kórusok „Határ menti karvezető és 

énekkari kurzus”-ának. Zenei együtteseink közül meg kell említenünk a Csaba Big 

Band szorgalmas és minőségi munkáját. Hosszabb-rövidebb ideig könnyűzenei 

együttesek is kapcsolódnak a ház munkájához. 

• Intézményünk az amatőr zenés színjátszás hazai fellegvára. 1996 óta szervezzük meg 

minden második évben a SCHERZO Zenés Színpadok Országos Fesztiválját. A 2020-

as tavaszi verseny kényszerűségből, de nagy sikerrel online zajlott, de törekszünk 

élőben való pótlására. Amatőr színjátszó csoportunk a Csokonai Közösség díjas és 

Békéscsaba Kultúrájáért díjas Csabai Színistúdió, a mezőmegyeri Arany Színkör és a 

civil társaságként működő Féling Színház. A Féling Színház előadások készítése mellett 

minden évben tevékenyen szervezi a Józsa Mihály vers- és prózamondó versenyt, és az 

országos Impro fesztivál területi döntőjét, mely versenyeknek együttműködő, segítő 

partnerei vagyunk.    

• A film- és médiaművészetek terén az M³ multimédiás műhelyünk foglalkozik 

tartalomgyártással. Videoklipeket, trailereket, after videókat készítenek a Ház 

munkájának dokumentálására, illetve az intézmény youtube csatornájára. Új 

lehetőségként kínálkozik a Márvány Fotóműhely munkájára épülő lencsési digitális 

labor. 

 

6. A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása  

 

a) A tehetségek felkutatása érdekében személyre szabott figyelemmel dolgozunk az 

énekmesterség (kórusok), a színjátszás (Csabai Színistúdió) és a vizuális művészetek (M³ 

multimédiás műhely) terén. Szakembereink látogatják az ilyen irányú tehetségkutató 

megmozdulásokat, illetve mi is szervezünk hasonló lehetőségeket. A tehetséges, de 
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hátránnyal élő fiatalok gondozását felelősségvállalással, kedvezményes lehetőségekkel 

támogatjuk már negyedszázada. 

b) A közösségi felelősségvállalás és a hátránnyal élők felzárkóztatása érdekében 2021–2022-

ben projektet indítunk. Bár most nem áll rendelkezésre pályázati lehetőség, de a 2010 óta 

lényegében folyamatos KICSENGETÉS! című  iskolabarát szolgáltatásfejlesztési 

projektjeinket folytatni kívánjuk, saját erőből is. Célunk olyan kulturális érzékenységet, 

kreativitást és tudatos életvitel kialakítását fejlesztő szabadidős tevékenységek 

megvalósítása, amelyek életmódbeli változást segítenek elő hátránnyal élő gyermekek, 

fiatalok között és közvetlen környezetükben. A program során óvodákkal, általános és 

középiskolákkal, illetve segítőszervezetekkel együttműködésben valósulhatnak meg az 

egyes intézmények pedagógiai programjához illeszkedő heti és havi szakkörök, témanapok, 

témahetek, táborok, versenyek, vetélkedők. Célunk az oktatási intézmények igényeinek, a 

szociális segítségnyújtás és a kulturális szféra adottságainak, lehetőségeinek összehangolása. 

A megvalósuló programok alapját intézményünk meglévő tevékenységei képezik. A 

programban mindegyik intézményegységünk érintett. 

 

7. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

a) A helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot 

fejlesztő programok, tevékenységek és szolgáltatások szervezése és támogatása 

vonatkozásában intézményünk mint konzorciumvezető előtt áll még CLLD-pályázatunk 

(Kreatív, alkotó közösségek fejlesztése Békéscsabán TOP-7.1.1) utolsó szakaszának 

lebonyolítása, és lényegében a keratívipar népszerűsítésére épülő célrendszer beindítása, 

működtetése, fenntartása. Erre a gyakorlati munkára hatékony stratégiai elképzeléseket 

tartalmaz a pályázati anyag.  

• A „Bővülő terek, építő közösségek” című (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00024) 

pályázatunkon belül az Arany János Művelődési Házban alkotóház funkció kialakítása, 

valamint a Lencsési lakótelepen egy multimédiás labor létesítése a feladat. 

• Az „Élmény és alkotás” című (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01215) projektünkben, 

szintén a kreatíviparra fókuszálva, a békéscsabai közösségi kulturális programok 

kínálatának megújítására törekszünk a helyi lakosság aktív bevonásával. A múlt 

technikák újragondolásával, innovatív foglalkoztatások, képzések szervezésével 

nyitunk új utakat az erre fogékony csabaiak számára. 
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• A „Kultúra és közösség” című (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00285) projektünkben a 

közösségi programok kínálatának megújítására törekszünk, ahol a városi és városrészi 

szinten is együttműködő, aktív közösség megteremtése a célunk. 

• „Képzők képzése” című (TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00505) projektünkben a 

békéscsabai közművelődés, kultúra, kreatív ipar területén tevékenykedő szakemberek 

és önkéntesek részére egy 14 hónapos programsorozatot valósítunk meg Békéscsabán. 

 

 

A „Bővülő terek – építő közösségek” projektelem kapcsán, a Márvány Fotóműhely 

segítségével a Lencsési lakótelepen létrejövő digitális citylabban igyekszünk a településrész 

lakóit – elsősorban a pályaválasztás előtt álló fiataljait – hozzásegíteni az információs és 

kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához. 

Támogatjuk a továbbiakban is a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- 

és termékfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások kiépülését, illetve eseményeket, 

projekteket, tevékenységeket. 

b) Támogatjuk az egyéni és közösségi tudást és kreativitást kiaknázó, s ezzel a helyi gazdaságot 

fejlesztő kezdeményezéseket, programokat. Kreatívipari tartalomfejlesztő feladataink 

körébe azok a szellemi tevékenységek tartoznak, melyekhez egyéni alkotókészség, teremtő 
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képzelet, közösségi alapú20 műhelymunka szükséges, és a folyamatok során létrehozott 

kulturális javakhoz járuló hozzáadott érték esztétikai igényű. Célunk a helyi értékteremtés, 

a kultúrához köthető tudásbázis összpontosítása, a potenciális és elérhető szellemi 

kapacitások kiaknázása, illetve országos és uniós innovatív folyamatokhoz, áramlatokhoz 

történő csatlakozás. A teljes tevékenységi kör szerzői jog függő. 

Az intézményünk által befogható területek: 

• Előadó-művészet – promóciós és menedzseri tevékenység saját csoportjaink, 

holdudvarunkba tartozó művészek tevékenységének, programjainak, alkotásainak 

népszerűsítésére, önálló programcsomagok összeállítása elsősorban kistérségi, megyei 

utaztatásra. 

• Divattervezéshez kapcsolódó projektek – a két textilszakos középiskolával (Szent-

györgyi, Evangélikus Gimn.) való együttműködés folytatása, évente közös kiállítások, 

bemutatók szervezése, egyedi dizájntervezési programok. 

• Ipari formatervezéshez kapcsolódó projektek – Kezdeményezzük és közreműködünk 

egy, a régi „természetét” idéző új KRENFI kerékpár létrehozásában (2021-2022). A 

megyeri Tűztorony Alkotóházban családi varrodát és fafaragó műhelyt rendezünk be. 

A területen fontos szerep jut a Meseházhoz köthető alkotótevékenységeknek is. 

• Digitális médiatartalmak létrehozása, megosztása, podcastok készítése – az M³ Kreatív 

Műhely és a Márvány Fotóműhely tevékenységi körében létrehozható tartalmak, 

melyek közül kiemelendő feladat a helyi fiatalok felé forduló tartalomgyártás, továbbá 

eseményfotózás, hang- és képrögzítés, multimédiás termékek, kisfilmek, videók 

készítése és online terjesztése. 

• Családi-közösségi játékok fejlesztése – beltéri játszótereink felújítása (77 népmese), új 

játszóterek készítése (családi kalandjátékok, környezetvédő minigolf-pálya, KRESZ-

park utakkal). 

• Kézművesipari tárgyak piaca – a Megyeri Kézműves Falu továbbfejlesztése, új 

képzések indítása, az alkotói kör tágítása, a vállalkozóvá válás segítése. 

• Könyvkiadási feladatok – évente egy könyv kiadását tervezzük (Dedinszky Gyula: 

Stark Adolf élete 2021, Szalay Ágnes: Munkácsy ötpercesek 2022, Séta a Munkácsy 

Negyedben – fotók és szövegek 2023...) 

 
20 A műhelymunka lehet közösségi és lehet piaci alapú. Mindkét megközelítés értelmezhető a kreatívipar 

vonatkozásában, a közösségi műhelyek általában nonprofit gazdasági kerethez, míg az elsődlegesen piaci célúak 

a profitorientált szektorhoz köthetőek.  
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• A produktumainkhoz köthető szerzői, alkotói jogok védelmének nyomon követése. 

A kreatívipar egyéniségeket követel – tehát az ezzel kapcsolatos oktatásnak, képzésnek 

egyéniségek nevelését kell szolgálnia. A területhez kapcsolódó képzéseket ennek szellemében 

kívánjuk szervezni. 

c.) A kulturális turisztikai tevékenységünk szolgáltatja a kapcsolódási pontot a város turisztikai 

életének koordinációjában, irányításában való szerepvállalásunkra. Itt jelentős lépés a Gyula-

Békéscsaba Turisztikai Desztinációs Menedzsment működése, melynek szakbizottságaiban 

több munkatársunk is részt vesz. Képzési terveink vannak a területen, illetve részt vállalunk a 

szövetség közös brandépítő tevékenységében.  

 

AZ Y TENGELY 

KIEMELT STRATÉGIAI TERÜLETEK 

 

Az y tengelyen az intézmény szakmai céljainak alárendelt stratégiai irányok találhatók.  

A stratégiai irányok meghatározása tervezőmunkánk egyik legfontosabb kimeneti pontja. 

Kimunkálása a prioritások meghatározása után, a kulcskompetenciák kialakításából, a 

húzóágazatok kijelöléséből, majd a minőségszintek megállapításából áll.  

 

 

Pioritásaink nem változtak az elmúlt öt évben. Változatlanul az Agora-projekthez kötődnek, de 

természetesen már az új kihívások szemüvegén át vizsgáljuk őket. 

• Multifunkcionális közösségi központ működtetése 
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Az Agora-program infrastrukturális fejlesztése, minden ambivalenciája ellenére, 

a legprogresszívebb szakmai hatást a multifunkcionális terek kialakításával 

gyakorolta működésünkre. Az ambivalencia a fizikai munkaerőigény, a 

progresszív szakmai hatás pedig az a sokoldalúság, amely során mobiltereink 

programélményekké válnak.  

A multifunkcionalitás továbbra is három feladat elé állítja az intézményt:  

- a műszaki megoldások működőképességének megtartása, amely azt jelenti, 

hogy az idő előrehaladtával sem szabad látogatóinknak érezniük, hogy hány 

éve nyílt meg az épület... 

- a funkcionálisan nem megfelelő építészeti megoldások kijavítása egyre inkább 

a megújulás és a felújítás szakkifejezéssel illethető, s ez földszinti 

fogadótereink zavaros építészeti megoldásainak közeli „újragombolását” kell, 

hogy jelentse... 

- a központi épület tevékenységi körének szélesítése, melyre új és új lehetőségek 

kínálkoznak az előttünk álló időben... 

 

• Széles spektrumú szolgáltatások egy komplexumban  

A széles spektrumú szolgáltatások egy funkcióegyüttest képeznek, mely 

lényegében átfogja a teljes Agora-programot, ezek kiemelten a közösségi, a 

felnőttképzési, képzési és az élményfunkciókat. Célunk, hogy ezek a szolgáltatások 

egy intézményben, minőségi módon legyenek elérhetők. A fenti három 

alapfunkció közös pontokat rejt, hiszen – bár különböző intenzitással – a többi is 

komplex módon áthatja a másikat, megtalálható benne. Ez a komplexitás, a 

funkciók következetes végrehajtása eredményeként az intézmény 

tevékenységének alapfogalmává vált, s jellemeznie kell a 2020–2025-ös időszak 

tevékenységstruktúráját is. 

• Területi és lakóterületi közművelődési szolgáltató funkció működtetése 

Intézményegyüttesünk az elmúlt évtizedben alkalmassá vált arra, hogy a helyi 

lakosság kiszolgálásán túl a térség területi szolgáltató központjaként megszólítsa 

a közvetlen agglomeráció lakosságát és a környező kistérségek települései 

számára is létező, tényleges közösségfejlesztő és szabadidős szolgáltatásokat 

nyújtson.  
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Az Agora-program egyik újszerű elvárása a kétirányú művelődési folyamatok 

(„Az Agora kiáramlik és befogad...”) beindítása volt, ami egyrészt a körzetben 

élők tevékeny bevonását jelenti az intézmény működésébe, másrészt az itt születő 

új tartalmak kihelyezését biztosítja a vonzáskörzetbe.  

Emellett a Csabagyöngye Kulturális Központ egyik alapító okiratban rögzített 

feladata a lakóterületi kulturális szolgáltatások biztosítása, így működésének 

lényegi jellemzője a központi épület és az intézményegységek szakmai 

viszonyrendszere. Ez egy interaktív, együttműködésre, kölcsönösségre épülő, 

többirányú folyamatokat működtető mechanizmus. Jellemzői a közös célok, az 

erőforrás-megosztás és a közös felelősség.   

A kulturális tartalomfejlesztés feltételrendszerének első alapeleme az alkalmasság, mely 

lényegében megegyezik kulcskompetenciáinkkal: 

- a kölcsönhatás képessége, 

- a komplexitás, 

- a közösség-, illetve közönségorientáltság, 

- a technikai kiválóság, 

- a funkcionalitás, multifunkcionalitás,  

- hatékonyság, eredményesség.  

Az Agora-típusú intézményt kialakítása és beindítása során alkalmassá kellett tenni a stratégiai 

elveiben kiemelt funkciók betöltésére. Túl vagyunk a garanciális időszakon, sőt 2025-ben lejár 

a 12 éves fenntartási időszak is, tehát a feladat most ennek az alkalmasságnak a biztosítása és 

bizonyítása lesz, a meglehetősen változékony makro- és mikrovilágban...  

Húzóágazataink a közösségépítő munkánk, a nagy épület rendezvényszervező tevékenysége és 

közéleti tevékenységünk, de ha ideillesztjük azt a feltételrendszert, amit minőségfejlesztésünk 

követelményei jelentenek, ez a sort ki kell bővítenünk a hiánygazdaságunk elemivel (területi 

feladatellátás), illetve a jelentkező új esélyekkel (ismeretterjesztés) és a jövő kihívásaival 

(turisztika, környezetkultúra).   

 

1. Közösségszolgálat, közösségfejlesztés 

Lényegében majd a teljes x tengely a közösségekkel foglalkozott. Indokolt-e, hogy itt is a 

közösségek szolgálata legyen az előrovátka? Stratégiai szempontból mindenképpen, hiszen más 
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aspektusát adja a szakmaiságnak az alapszolgáltatás biztosítása, és mást a megszervezés 

módszertana és célirányossága.  

A közösségek vizsgálatát több oldalról is megtehetjük. Itt célszerű a társadalmi 

meghatározottság oldaláról közelítenünk, ha épp a helyi társadalomra irányuló munkánkat 

végezzük e közösségeken keresztül.  

Az egyik ilyen rendezőelv az élőhely, a lokalitás, amely befolyásolja a közösségek létrejöttét, 

működésük kereteit, határait. Van ahol maga a lokalitás a szubsztancia, amikor a közösség a 

lakóterület, település előrelépéséért vagy hagyományaiért vállal felelősséget, azért dolgozik. 

Ezekben a közösségekben a közéletiség a domináns. Más esetben a lokalitás az elérhetőség 

kulcsa. Közel a közösségi ház, a nyugdíjasklub ott működik a Lencsésin, a népdalkör az 

egyetlen éneklési lehetőség Megyeren s folytathatnánk még. A lokalitás tekintetében nagyobb 

feladat hárul közösségi házainkra. Az emberek ugyanis többségében azért élnek ott, ahol élnek, 

mert ott szeretnek élni. Ott vannak otthon, és ezért ennek a környezetnek a sorsa érdekli őket. 

Szívesen véleményt formálnak róla, s akár még bele is szólnának sorsa alakulásába. Ezt a 

potenciális aktivitást kell kihasználnunk, mely több vonatkozásban is a közösségvezéreltség 

irányába hathat. 

A másik leggyakoribb princípium az érdeklődés, a kulturális beállítódás, a szellemi műhelyek, 

körök világa. Ezek lehetnek egyben lokálisak is, sőt az esetek többségében fontos is számukra, 

hogy hol végzik ezt a munkát, de működésükben mégis az összejövetelek hívószava a döntő. A 

tagok nem azért járnak táncegyüttesbe, mert az itt van Csabán, hanem azért járnak oda, mert ott 

jó táncolni. A közművelődésben tevékenykedő közösségeket leggyakrabban e szerint a 

megközelítés szerint csoportosítjuk, s ilyenkor akár kezdhetjük is – csak hogy az átfedéseket is 

jól érzékeltethessük – az előző pontban már felemlített helyi akciócsoportokkal, de közéleti 

téren idetartozhatnak az élhetőbb lakóterület kialakításán dolgozó zöldszervezetek vagy a helyi 

termékek piacra juttatását segítő közösségek.21 Az érdeklődési körök legnagyobb, legszínesebb 

és legtevékenyebb csoportja a műkedvelő művészeti mozgalom, a tehetséggondozástól a 

nyugdíjas színjátszókig, a hagyományőrzéstől a kortárs alkotóműhelyekig. Ezek a közösségek 

értékorientáltak, de főleg az előadóművészetek terén sokszor találkozunk célvezérelt működési 

jellemzőkkel is. További érdeklődési területcsoport a kedvtelésekre építő hobbiközösségek 

változatos köre. A csereklubok, a gyűjtők, a makett- vagy modellépítők, kártyapartik, 

 
21 Itt kell megjegyeznünk, hogy az érdeklődési köröket több helyütt is a szabadon választhatósággal, az önkéntes 

döntéssel azonosítják. Ez az állítás csak féligazság, hiszen legtöbbször a lokális közösségekben való részvétel is 

az egyének elhatározásán múlik. Sokakat ismerek, akik nem saját lakóterületük nyugdíjas klubját látogatják, vagy 

nem csak azt... 



106 

 

játékközösségek.22 Meg kell említenünk a kulturális áramlatok, divatok világát is, amelyek 

speciális közösségi formák létrehozásában jelentősek (Anime klub, e-sport, agykontroll-

házcsoport). 

A harmadik megközelítés a réteghelyzet, pontosabban az, amikor a közösség egy bizonyos 

réteghez, társadalmi csoporthoz való tartozásra épül, például a nyugdíjasokra, a kismamákra, a 

nagycsaládosokra, vagy leginkább csak az adott réteg közegében valósulhat meg. Persze itt is 

fontos a lokalitás, sőt az érdeklődés is, de kismamatornára a kismamák járnak, a diákklubba 

diákok. A rétegklubok inkább lokális alapon szerveződnek, mint érdeklődési körökre építve, 

mégis többször előfordul, hogy maga a réteg lényegéből fakadó ismeretek, szolgáltatások állnak 

a létesülő közösség középpontjában, így természetes lesz az utána való érdeklődés is az 

érintettek körében. Gondoljunk itt egészségmegőrző-egészségjavító csoportjainkra, egy 

terhestornára, a szívbetegek rehabilitációs közösségére vagy a lisztérzékenyek klubjára akár.  

Nálunk jellemző rétegszerveződések a nyugdíjas klubok. 

A negyedik rendezőelv az virtuális közösségek világa. Annyira ez sem új találmány, csak a 

technikai haladás dobott rajta napjainkra egy óriásit.23 

 Előképei a hajdani amatőrrádiós klubok (a régi Ifiházban is volt), melyek a vasfüggönyt is 

átszelve gyűjtötték kódokkal telerótt képeslapjaikat, a levelezőklubok a szovjet-magyar 

barátságtól az Illés zenekarig, a magazinok olvasói körei (pl. a Magyar Konyha vagy a Nők 

Lapja receptklubjai), a bélyeggyűjtő szakkör és a többi. Ma az online tér millió lehetőséget 

kínál erre a meglehetősen személytelen közösségesdire, világközösségek létesülnek, s a 

gamification pedig mindent visz. Ugyanabban a pillanatban, ugyanannak a klubnak a színeiben 

játszik egymásért egy gödöllői, egy kassai és egy pekingi fiú, Gödöllőn, Kassán és Pekingben. 

Lassan a virtuális közösségek egyik legnagyobb gyermekbetegsége, a személytelenség is 

gyógyul, s egyre többen használnak élőkamerát a kapcsolatépítésben, és akadnak már valós 

klubok is, ahol bloggerekről, e-sport-játékosokról a személyes találkozók során kiderülhet, 

hogy nem egy másik bolygóról érkeztek, s ugyanolyan valóságos emberek, mint a körben ülők. 

A háló közösségei – még a nevük is „közösségi háló” – azonnali válaszokat, folyamatos 

interakciót ígérnek, információt és elfogadást biztosítanak. Talán erről nem is érdemes többet 

írnunk, hiszen ami a komputerek világában ma délután még érvényes, az holnap délelőttre már 

technikatörténet. Ebben a kérdésben hasznos tapasztalatokat szerzünk a sajnálatos pandémiás 

 
22 Korábban gyakorta a „szenvedély” kifejezést használta a szakzsargon a hobby szinonimájaként, azonban a 

szenvedélyhez kapcsolható fogalmak ma már inkább a deviancia körébe sorolódnak. A kedvtelés, időtöltés szavak 

sem tartalmazzák azt a megszállottság-faktort, amit a „hobbi”-ba beleértünk. 
23 Az első jegyzett virtuális társaság a londoni Royal Society levelező tagjai voltak a 17. században. 
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időszakban. 

Külön kell foglalkoznunk a mezoközösségekkel. A virtualitáshoz hasonlóan ez sem új jelenség. 

A közösségnek olyan típusáról van szó, amely meghaladja az általánosan jellemző kulturális 

közösségek nagyságát, de egyrészt lokalitásában nem egy egész településegységet fed le, azaz 

nem helyi közösség, másrészt együttlétei intenzívek, tagjai szubsztanciálisan kötődnek a 

működés tárgyához, részvételük érzelmi alapú, s leginkább értékvezérelt, tehát nem egy passzív 

bérletes közönségről beszélünk. Hasonlíthatnánk őket gyülekezetekhez, s a másik végleten akár 

egy MML-csoporthoz vagy egy szurkolói ultrához... Élő, cselekvő, akár 150-200 fős 

közössége(ke)t kívánunk építeni, melyek összejövetelei ugyan ritkábbak, de amikor összejön a 

tagság, akkor az együttlét és annak tárgya a legfontosabb. Ahogy az intelligens műhely volt első 

időszakunké, úgy ez a lehet a következő évek közösségi kihívása számunkra. 

Céljaink tehát: 

• Magas színvonalú, garantált szolgáltatásokat kell biztosítanunk a közösséggondozás 

terén, hogy az intézményegységeinkben dolgozó csoportok megfelelő környezetben, 

választott tevékenységeikre koncentrálhassanak.   

• Átalakítjuk a Közösségi Szolgálat szervezeti kereteit, melynek értelmében 

hangsúlyosabbá kívánjuk tenni a belső szakmai együttműködéseket, hatékonyabbá az 

ellenőrzést, és több kisebb, de költségcsökkentő központi szolgáltatást tervezünk 

(digitális szolgáltatások, egyéb beszerzések, gondnoki ellátás vezénylése, technikai 

szolgálat).  

• Nem kívánjuk túladminisztrálni közösségi életünket, de ① rendezni kell a 

közösségeink alapadatait tartalmazó törzslapokat, és ezt a munkát digitalizálnunk kell, 

② a Támogatási Elszámolási Rendszer (TER) segítségével több egyesülettel, 

közösséggel tisztáznunk kell együttműködésünk alapjait, ③ a nálunk dolgozó civil 

társaságokkal és jogi személyiségű egyesületekkel, alapítványokkal való 

megállapodásainkat konkrétabbá, „kétoldalúbbá” kell tennünk, és figyelni az évről évre 

történő megújításra, ④ segítenünk kell civil társaságaink törvény szerinti 

szerződéseinek létrehozását, hogy hivatalos együttműködési megállapodásokkal 

rendelkezzünk irányukból, ⑤ javítanunk kell csoportnaplóink dokumentálását, 

minőségi kivitelezését, ⑥ azoknál a közösségeknél, amelyek nem fizetik az éves 1000 

Ft/fő hozzájárulást, tisztázni kell a tagdíjviszonyokat, ⑦ kidolgozzuk, és ha rentábilis, 

bevezetjük a CSABAGYÖNGYE klubkártya rendszert. 
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• Közösségeink tagjaiból bővítjük a Közösségi Gála meghívottjainak körét, emeljük a 

rendezvény ünnepélyességét.  

 

 

2. Rendezvényszervezés, rendezvényszolgálat 

Intézményünk rendezvénynaptára kialakult, de úgy érezzük, hogy a látogatószám hosszú távú 

stabilizálása és a bevételnövelés érdekében új elképzelésekkel kell gazdagítanunk kínálatunkat. 

Innovációs elképzeléseink rendezvényszervező munkánk progresszív, dinamikus átalakítására 

irányulnak. 

Központi eleme programstratégiánk átszervezése, flexibilisebbé tétele, annak érdekében, hogy 

jobban idomuljunk közönségünk elvárásaihoz, illetve hogy egyik programunk minőségi 

megjelenítésével, lebonyolításával egyből egy következő eseményünkre irányítsuk vendégeink 

figyelmét, amelyet kommunikációs csatornáinkkal már csak erősítenünk kell.  

• Hangversenytermünk elsősorban az erősítés nélküli zeneművészet kiszolgálására épült, 

és akusztikailag remekül szolgálja ki a szólóhangszeres és a vonószenekari muzsikálást. 

Kórusműfajokra és fúvószenére inkább Agora termünk alkalmas, míg az erősített 

koncertek élménye lényegében mindkét teremben, és összenyitott, multifunkciós 

használatukban is kielégítő. Az utóbbi időben túlságosan megnövekedett a komolyzenei 

hangversenyek száma, ami egyrészt önmagában is örvendetes, és azért is, mert e 

növekedés mögött jelentős részben a helyi szimfonikus zenekar, az Alföld kvartett, a 

Vasutas Koncert Fúvószenekar és a három kiemelt kórus színvonalas, 

hangversenyképes munkája áll. Csak ez a hat együttes tíz-tizenkét koncerttel 

örvendezteti meg a közönséget, és évente egy koncertre Tóth Péter zongoraművész is 

hazalátogat. Ehhez jön a Filharmónia Magyarország európai szintű bérletsorozata, ahol 

a legkiválóbb hazai előadókkal találkozhatunk, és emellett alkalmilag szervezett, 

általában szintén magas színvonalú vendégelőadások érkezhetnek a Tavaszi Fesztivál, 

a Csabai Nyár vagy az Őszi Művészeti Hetek programjába. Ezt az öltönyt újra kell 

szabnunk, komolyzenei életünket meg kell szabadítanunk a túlkínálat, és így az 

érdeklődés amortizálódásának veszélyétől. Ezért intézményünkben igyekszünk 

csökkenteni a komolyzenei események számát, egyrészt külső, ritkábban használt 

tereket keresve, ami felcsigázhatja a nézők alkalomhoz kötődő érdeklődését, másrészt 
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több együttes közös, akár crossover hangversenyének szervezésével, műfajok 

társításával, közös koncertekkel. 

• Minden évben minőségi előadókkal bővítjük januári választékunkat, mely az elővételes 

jegyek forgalmával jelentős decemberi bevételeket hoz, ami akkor érvényesül igazán, 

ha ezt a következő januárokra ugyanígy képesek leszünk meglépni. Ha igen, ez tovább 

stabilizálja mindenkori év végi mérlegünk egyensúlyi helyzetét.  

• A városi desztinációs fejlesztések egyik első lépéseként turisztikailag is értékelhetővé 

kívánjuk bővíteni a Csabai Farsang kínálatát. Amellett, hogy több izgalmas előadó-

művészeti csemegét is ajánlunk, újból tervezünk gasztroeseményeket, turisztikai 

attrakciókat, de mindezeket a korábbi évekkel ellentétben erős, célzott 

kommunikációval hirdetjük meg, kihangsúlyozva a rendezvénysorozat 

jelentőségteljességét. 

• Éves programkínálatunk új eleme a Street Food Acoustic fesztivál, amit a tervek szerint 

mindig a BL-döntő időpontjához alakítunk majd. Egy friss, fiatalos gasztronómiai 

utazást tervezünk kalandvágyó családoknak, bevállalós társaságoknak, unatkozó 

egyedülállóknak jó zenékkel, isteni falatokkal a központi intézmény környékén vagy a 

CsabaParkban. 

• Újragondoljuk a Csabai Nyár ránk eső részét. A július közepétől aug. 20-ig tartó 

időszakban két erős főtéri hétvége mellett leköltözünk a megújuló Stégre, és napra nap 

„kiülősök”-kel ünnepeljük a mindennapokat. A meghívott produkciók vegyes műfajúak 

lesznek, több teraszzenével és játékkal. Itt működtetjük egész évben 

szabadulószobánkat, az Amnesiá-t. 

• A ZENIT-re visszahozzuk a kortárs zenei versenyt, amelyet délutánonként a 

Hangversenyterembe tervezünk, az esték a főtéren a szórakoztató műfajt játszó 

koncertzenekaroké, majoretteké, míg a Stég a big bandek és az új divatműfaj, a brassek 

otthona lesz. A kortárs zenei verseny szervezésébe be kívánjuk vonni a Fúvószenekari 

és Majorette Szövetséget és nemzetközi kapcsolatainkat. 

• Új köntösben jelenik meg a Szent Mihály-napi Csabaiságok. Több civil szervezet 

bevonását tervezzük, beépítve s ezzel kiemelve jellemző tevékenységeiket a programba. 

Egy-egy esemény házigazdájaként jelennek meg, más közösségeket látva vendégül saját 

közegükben. A rendezvényben maradnak gasztronómiai elemek, de leginkább a 

találkozás és a hagyományok lesznek a középpontjában.  
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• Az újranyíló megyeri házban a Déryné-program segítségével faluszínházi sorozatot 

indítunk, amatőr és hivatásos előadók részvételével, az Arany Színkör házigazdasága 

mellett.  

• Mivel Munkácsy részben Gyulához is kötődött, ezért 2022-től TDM-alapon kívánunk 

évente megszervezni egy vizualitásra és népünnepélyi elemekre épülő MUNKÁCSY-

fesztivált. 

• Karácsony után, a két ünnep között egy kiemelt könnyűzenei koncertet szervezünk. 

Amikor eddig megpróbálkoztunk ezzel, mindig sikeres volt. 

•  Szilveszterkor megnyitjuk az intézményt, egyrészt bált hirdetünk az Agorába, másrészt 

baráti társaságoknak, közösségeknek ajánljuk ki termeinket. Ez az esemény 

mindenképp egy turisztikai hiánypontot szüntetne meg a város életében, de a lakosság 

egy rétegének igényével is találkozik. 

A minőségi rendezvényszolgáltatások érdekében további lépéseket teszünk a  

- teremberendezés szervezettségének emelése érdekében, 

- a multifunkciós termi rendezvények ültetésének javításáért (nagyobb széktávolságok, 

13–15. sorok emelése), a ruhatári szolgáltatás fejlesztéséért, 

- a technikusi szolgáltatások szintjének emelése érdekében, 

- a vendéglátás turisztikai igényű átszervezése, kiemelten a nagyrendezvények és a stéges 

koncertek kapcsán, 

- modernizáljuk, színesítjük külső és belső tereinket. 

 

3. Ismeretterjesztés, nonformális képzési tevékenység 

A közösségek és a rendezvények mellett a magyar közművelődés tradicionális formája az 

ismeretterjesztés, ami bár történhet egy közösségben vagy közösség számára, hallgatósága 

szempontjából mégsem a közösségi élmény a legmeghatározóbb, s bár sokszor 

nagyrendezvényi méreteket ölt egy-egy előadás, igazán produkciószámba sem megy – bár a 

TED-X-ek, Nyitott Akadémiák sokszor használnak színházi szcenikát...  

Két főága a tudományos ismeretterjesztés és az útibeszámolók világa volt.  

Bár tendencia, hogy felértékelődik a helyi tudás, Békéscsaba ilyen szempontból „csendes” 

város. Ez fakadhat abból, hogy az elmúlt évtizedekben a főiskola mint tudományos műhely és 

a város szellemi élete közt nem volt erős kapcsolat, illetve az MTA Földrajzkutató is viszonylag 

zárt közegként működött. Tudományos folyóirata már rég nincs a városnak (a Békési Élet két 
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évtizede megszűnt), tudományos szervezetei (MTESZ, TIT) pedig ritkán vesznek részt a 

közéletben. A múzeum által művelt történeti-művészettörténeti tudományok és az 

egészségügyhöz kapcsolódó ismeretek (leginkább a pszichológia és a mentálhigiéné) képviselik 

városunkban az „open science”-t. A tudományos kutatás egyre inkább globális műfaj, a 

„népszerű tudomány” pedig a tv-csatornákon és az interneten ontja magából az 

ellenőrizhetetlen tartalmakat. 

Az útibeszámolók viszont még mindig népszerűek a közönség körében. Hegymászók, hajósok, 

világjárók jönnek hozzánk rendszeresen elbűvölni a nagyszámú hallgatóságot.   

Az ismeretterjesztésnek is újra kell gondolnia magát – s nekünk is őt, különösen, hogy időnként 

komoly igényt és érdeklődést tapasztalunk. Az előadók oldalán viszont sokszor jelentkeznek 

kommunikációs problémák, leginkább csak az életvezetési előadások szereplői perfektek, 

többségük kívülről mondja el futó könyvét. 

• Az ismeretszerzés egyre élménycentrikusabb, ennek tanulságaként a Debreceni Agora-

Pólus kiállítása és előadásai után igyekszünk vendégül látni a győri MOBILIS ipar 4.0-

s projektjét és a szegedi Szent-Györgyi Agóra számítástechnikai bemutatóját. Emellett 

más szervezőkkel is tárgyalásban állunk, így a Faust-testvérek „Optikai illúziók” és 

„Világűr” kiállításai ügyében, illetve közös projektként az Agora-műhely is tervez egy 

„Gondolat ereje” című tudományos játszóteret. Ez jelenthet évi egy nagy, többnapos 

kiállítást és hozzá kapcsolódó előadásokat az Agora-teremben. 

• Továbbra is helyt adunk motivációs előadásoknak (Bihari Túrák, Nyitott Akadémia), és 

együttműködünk a TED-X-et évente létrehívó magánszemélyekkel. 

• Hangsúlyt fektetünk arra, hogy az intézményegységekben működő kisközösségeink is 

mindig a legjobb, az elérhető legminőségibb ismeretterjesztő előadásokat kapják meg. 

• Egy-egy előadást, kiemelt előadót több közösség számára is meghirdethetünk. 

 

4. Környezetkultúra, zöldfilozófia 

Ahogy a környezetszennyezés megállíthatatlannak tűnik, ugyanúgy egyre megállíthatatlanabb 

a környezet megóvásának felértékelődése. Sokan, sokfélét jósolnak, amiben nekünk nem kell 

igazságot tennünk, és az is tapasztalat, hogy a legtöbb zöldmozgalom ellenzéki a világban, és 

egy idő után vagy politikai platformmá alakul, vagy elfogadja a politikához köthető 

finanszírozást. És a legtöbb esetben harcol...  

Épp ezért gondolhatjuk úgy, hogy a környezeti felelősségvállalásnak egyre inkább társadalmi 

felelősségvállalássá kell válnia, és politikai felület helyett közmegegyezéssé. A környezet 
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óvása, ápolása, megújítása sok-sok hivatásos szakember dolga, de mivel a mindennapi életünk 

része, szinte a létfenntartás egyik szükséglete (étel, víz, munka, levegő), ezért mindenkié: ergo 

általánosan is az emberi kultúra részévé vált újra. Ökoszisztémák ugyanis régen is voltak – 

aszerint élt az ősember, a görög földműves, a frank állattartó, aszerint szervezte a 

legelvetemültebb francia oligarcha is félországnyi gazdaságát, de hogy ne menjünk messzire, 

az ország egyik legkidolgozottabb ökológiai ökonómiáját a Wenckheim család vitte széles 

Magyarországon, épp itt, Csaba körül.  

És ha valami minden ember sajátja, az már kultúraszámba megy. Ezért gondoljuk azt, hogy a 

környezetkultúra, ha része is lesz az oktatásnak, az iskola után azt valakinek fenn kell tartania, 

és ezt már nem lehet csak lelkes civilszervezetekre bízni, úgy ítéljük meg, hogy egy átfogó 

rendszer kell hozzá, egy társadalmi méretű szisztéma és professzializmus... 

Intézményünk a környezetkultúra területén a kommunikációs tevékenységéhez hasonlóan két 

irányban kíván megnyilvánulni, fenntartva egy belső zöld-kék-rendszert, és kidolgozva egy 

kifelé működő, ismeretterjesztésre, közösségi tervezésre, kiállításokra, ökológiai projektekre és 

legfőképp kulturális válaszokra épülő szakágat.  

Belső rendszerünk feladatai: 

• Fennáll a közeljövőben a mezőmegyeri ház és az Emlékház energetikai felújításainak 

befejezése, de a Lencsési Közösségi Házban is bejáratós a rendszer. Ezekben az 

egységekben komoly figyelmet kell szentelni az energia hatékony beüzemelésére, a 

hibalehetőségek kizárására, garanciális kontrolljára.  

• A központi épület energetikai egyensúlya megfelelő, de új projektként el kell mozdulni 

az épület passzív házzá történő átalakításának irányába. Az új napelemek síktetőre 

történő felszerelése után az épületfelügyeleti rendszer beszerzése a következő feladat. 

A könyvtár felújítása után meg kell vizsgálni a két épület közös épületfelügyeletének 

előnyeit a hűtés-fűtés-szellőztetés, légtisztítás, áramellátás-világítás, gázellátás, 

fogyasztásmérés, tűz- és füstjelzés, biztonságtechnika stb. területén. 

• Minden intézményegységünkben bevezetjük a teljes körű szelektív hulladékgyűjtést, 

Mezőmegyeren és az Omaszta parkban a komposztálást is. 

• Az Omaszta park kertészeti és fagondozási munkái külön feladatot jelentenek, emellett 

közös kert- és parkgondozást alakítunk ki az intézményegységekben 2021-re, különös 

tekintettel a központi épület zöldtetőjének kezelésére, a megyeri ház parkjára, illetve 

minden épületeinkhez kötődő parkbútorra (pad, szemétgyűjtő). Jellemző, 
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intézményünkhöz kötődő növénynek természetesen a Csabagyöngye szőlőt, 

dísznövénynek a rózsát határozzuk meg. 

• Központi épületünk fénytechnikájában és minden intézményegységünk világításában 

2021-ben áttérünk a LED világítótestek használatára. 

• Döntéseink során a kockázati tényezők vizsgálatában alapvető szempont lesz a 

környezeti fenntarthatóság. 

Közösségi feladataink a környezetfejlesztés terén: 

• A környezetkultúra tárgyában népszerűsítő előadásokat, kiállításokat, bemutatókat 

szervezünk, kedvezményes feltételeket biztosítunk a zöld-kék-ismeretterjesztésnek. 

• Részt veszünk a haladó ökoszisztémák, fenntartható fejlődéshez kapcsolódó projektek 

bemutatásában, propagálásában, a kultúra eszközeivel segítjük a város ilyen irányú 

projektjeit. 

• Intézményünk támogatja a zöldkörnyezet és a víz védelmével foglalkozó hivatalos és 

civil szervezetek tevékenységét, részt vesz programok koordinálásában, fejlesztésében, 

lebonyolításában.   

• A felelős állampolgári magatartás kialakítása érdekében erősíteni kívánjuk az önképzés 

szerepét. Növelnünk kell a nyilvánosan hozzáférhető tudást és fejleszteni annak átadását 

mind technológiailag, mind platform tekintetében. 

•  Igyekszünk szélesíteni a környezetkultúrával, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 

tudásmegosztó feladatok, környezettudatos és innovatív non- és informális 

képzőtevékenységek körét, növeljük a témában szervezett táborok számát. 

• Meg kell változtatni a termeléssel és a fogyasztással kapcsolatos attitűdöket, az anyag- 

és energiaintenzív tevékenységek helyett a kultúra- és tudásintenzív fogyasztást kell 

bátorítani.  

• A lehető legnagyobb figyelemmel, de biztosítani kell az környezetvédelmi információk 

megbízható forrásaihoz való hozzáférést a lakosság számára, ellensúlyozva a 

kereskedelmi média érdekeltségei által motivált véleményformálást.  

• Kisházaink vonzáskörében el kell indítani a fenntarthatóság helyi társadalmi szintű 

megértését szolgáló párbeszédet, és a közösségi munkában a fenntarthatóságot 

folyamatosan napirenden kell tartani. 

 



114 

 

5. Turizmus, kulturális turisztikai tevékenység, Munkácsy Kulturális Negyed 

Intézményünk 1999-ben kezdett turisztikai és városmarketing tevékenységgel foglalkozni. Bár 

a Tourinform 2016-os kiválása beszűkítette az ilyen irányú feladatainkat, de a 

rendezvényeinkhez, illetve az Emlékház és a Meseház munkájához azért még kapcsolódtak 

vendégforgalommal kapcsolatos tennivalók. 2020-tól viszont visszakerült intézményünkhöz az 

ágazat helyi koordinációjának szerepköre, ami feladat- és hatáskörmegosztás alapján kiegészült 

az önkormányzat turisztikai igazgatási feladatainak nem hatósági jellegű és nem közgyűlési 

illetőségű ügykörével. 

Tény, hogy a Gyula-Békéscsaba térség felkerült az ország turisztikai térképére, azzal a 

kitétellel, hogy Gyulát a két város szakmai együttműködése képes vonzásában úgy felerősíteni, 

hogy az őt más fürdővárosok elé helyezze. Ez felelősséget ró a két város vezetésére, szakmai 

testületeire, turisztikai szereplőire, Gyulának lépéselőnyt, Békéscsabának egy új esélyt jelent. 

A fejlesztési irányok középpontjában az egészségturizmus áll, ezért a közeljövő legfontosabb 

feladata a gyógyászati és rekreációs profil meghatározására irányuló kereslet feltérképezése, 

valamint a komplex termékfejlesztés előkészítése. Ebben a komplex termékfejlesztői 

munkában Békéscsaba feladata a kulturális turizmus és gasztroturizmus helyi minőségi 

szolgáltatásaival való részvétel. 

Ebből fakadóan közvetlen célunk a város turisztikai pozicionálása, hogy Békéscsaba egy – 

kormányzati döntéssel megerősített – kiemelt turisztikai desztináció tevékeny részese legyen, 

ezzel munkahelyeket teremtve, fejlesztve a vásárlói környezetet, vendégforgalmat és 

adóbevételeket növelve a település számára.  Közvetett célunk, hogy széles körben elterjesszük 

városunk jó hírét, megnöveljük ismertségét, és jelentősen emeljük a Békéscsabán eltöltött 

vendégéjszakák számát.  

Helyi koordinációs feladatok a 2020–2025-ös időszakra: 

• A helyi és városkörnyéki szakmai szereplők együttműködési platformjainak szervezése, 

mozgatása, Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzata, a Csabagyöngye Kulturális 

Központ és a Békéscsabai Turisztikai Egyesület partnerségének gondozása.  

• A turisztikai célú és érintettségű békéscsabai beruházások megvalósításának szakirányú 

monitoringja.  

• A település vonzerőleltárának elkészítése (2020–2021). 
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• A városhoz kötődő, turisztikai irányultságú elektronikus felületek turizmusszakmai és 

technológiai fejlesztésének generálása, segítése, az ezzel kapcsolatos nonformális 

képzések megszervezése. 

• Szállásadók, vendégfogadók továbbképzésének, potenciális turisztikai szereplők 

alapképzéseinek szervezése, konferenciák, tanácskozások, szakmai fórumok 

lebonyolítása. 

• Pályázatfigyelés, pályázatírás és az ezekkel kapcsolatos információs és koordinációs 

feladatok ügyvitele. 

• A helyi egyedi, unikális termékek és szolgáltatások fejlesztése. Fontos ① a minőségi 

attrakciók és termékek garanciáinak megteremtése, feltételrendszerük kidolgozása 

(2021), ② a meglévő vonzerőkre alapozott egyedi, a 40-50 éves korosztályba tartozó, 

magas költésű rétegre fókuszáló térségi program- és csomagajánlatok előkészítése 

(2020–2021), a ③ TOP 10 attrakció meghatározása, részletes elemzése (2021). 

• A városmarketing tevékenység erősítése, különös tekintettel az online felületek 

használatára. Békéscsabát bemutató, turisztikai és marketing célú videótartalmak, 

filmek, klipek menedzsmentje, közösségi médiában való használatuk, fb- és insta-

kampányok szervezése. A település kommunikációját, turisztikai szervezeteit, 

vállalkozóit segítő kötött felhasználású fotótár létrehozása (2021) és gondozása. 

• Békéscsaba meglévő imázselemeinek turisztikai szempontú felülvizsgálata, beleértve a 

Munkácsy-negyed vizuálját, új arculati kézikönyv készítése, az egységes arculati 

elemek használati rendjének meghatározása, az ehhez kapcsolódó kiadványok, 

ajándéktárgyak készítésének menedzsmentje (2021).  

Felmérések, elemzések, vizsgálatok készítésének generálása, támogatása ① a Nemzeti 

Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataival kapcsolatosan a csabai 

szálláskihasználásról, ② a turisztikai kínálatba bevonható helyi termelőkről, ③ a város élő 

gasztronómiai tradícióiról, turisztikai felhasználási lehetőségükről, ④ a csabai és a gyulai 

kolbászról, ⑤ a város rendezvényeinek turisztikai látogatottságáról a küldőterületek 

meghatározásával, ⑥ a desztinációs kártyarendszerek, kedvezmények működéséről. 
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TDM-feladatok: 

• Szerepvállalás Gyula–Békéscsaba közös turisztikai desztináció menedzsmentjének 

működtetésében, kezdeményező és alkotó részvétel a térség desztinációs fejlesztési 

stratégiájának elkészítésében. 

• Együttműködés Gyula önkormányzati hivatalával, Tourinform Irodájával, turisztikai 

szervezeteivel, kulturális intézményeivel. 

• Kapcsolat fenntartása a Magyar Turisztikai Ügynökség térségünk fejlesztésében 

illetékes szakembereivel. 

• Aktív részvétel az MTÜ-Gyula-Békéscsaba konzorcium kezelésében álló GINOP-

1.3.4-17-2018-00002, A Gyula–Békéscsaba turisztikai térség fejlesztése és 

pozicionálása című támogatási konstrukció kidolgozásában. Konkrét 

együttműködés a Békéscsabai Turisztikai Egyesülettel a gasztronómiai fejezet, 

kiemelten a csabai kolbász történetéhez és ismertségéhez kapcsolódó szövegek 

elkészítésében. 

• A gyógyturisztikai szolgáltatásokra alapozott, a kulturális és gasztronómiai 

elemekkel kiegészített, különböző célcsoportokra fókuszáló csomagajánlatok közös 

kiépítése, értékesítési eszközeik, folyamataik megtervezése. A megkülönböztető 

termékprofil – történelmi környezet, kultúra – fejlesztéseinek kidolgozásában való 

kezdeményező részvétel. 

 

Munkácsy Kulturális Negyed 

A Modern Városok Program - A Munkácsy Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő Munkácsy-

negyed projekt fejlesztése című projektje városunk turisztikai életének egyik kiemelkedő eleme 

lehet. A projektfejlesztést a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. koordinálja, de 

lényegében minden, a területen működő intézmény, szervezet részese, vagy részese lesz a 

fejlesztéseknek.  

A Munkácsy-program középpontjában a kiválasztott terület és felépítményeinek, illetve 

szervezeti körének kulturális turisztikai lehetőségei állnak. A fejlesztések során ennek az 

infrastrukturális és szellemi közegnek az alkalmassá tételét kell szem előtt tartanunk. Olyan 

kulturális környezetet kell teremtenünk, amely magas kölcsönhatási képességekkel rendelkezik 

minden lehetséges irányban. A nyilvánosság terén izgalmas, a maga nemében is különleges 
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jelenség, amely folyamatos megújulási képességgel rendelkezik. Nyitott gondolati tartalmakat 

hordoz, amely könnyen meg- és felismerhető, beazonosítható, tehát a helybélieket illetően 

közösség-, látogatóit tekintve pedig közönségorientált.  

A Negyedet 21. századi színvonal, összehangolt esztétikai hatások, technikai kiválóság kell, 

hogy jellemezze; kialakítását, működését tekintve szigorúan funkcionális, kihasználhatóságát 

viszont elemeinek multifunkcionalitása teszi eredményessé, hatékonnyá. A Negyed Munkácsy 

nevére, azaz egy vizuális művészeti „hívószóra” összpontosít, tehát leginkább színesnek kell 

lennie! 

Munkácsy nemzeti érték, központi helye, kiemelt szerepe megkérdőjelezhetetlen a magyar 

kultúrtörténetben, de Munkácsy európai érték is, sőt Európán is túlnyúló művészeti örökség, 

hiszen Csabától Bécsen, Münchenen, Düsseldorfon át jutott Párizsig, de festményei 

Franciaország, Anglia, Hollandia és Belgium mellett felkorbácsolták az Egyesült Államok 

műkincspiacát is. Legendáriuma fantasztikus eredményekre épül: ① asztalosinasból küzdötte 

fel magát a világhírnévig, ② a világ „legértékesebb” festője volt – festőművésznek életében 

képét drágábban még nem értékesítették, mint az ő „Golgotá”-ját, ③ festőnek annyian nem 

látták képét a 19. században, mint amennyien az ő „Trilógiá”-ját megnézték (1884-ben Pesten 

egy hónap alatt közel százezren látták a Golgotát), ④ róla szólt a 20. század második 

legolvasottabb magyar regénye (A nap szerelmese/Aranyecset), ⑤ különleges barátság fűzte 

a 19. század egyik legnagyobb muzsikusához, Liszt Ferenchez és még sorolhatnánk...  

Csak rajtunk múlik, hogy ez a hírnév Csabának is hosszú távú sikereket hozzon...  

Általunk kezdeményezett programok a Negyed számára: 

• Munkásságának, művészi nagyságának pozicionálása, átgondolt és átfogó nemzetközi 

marketingkampány – elsősorban Párizs és Luxemburg irányában (utcanév, emléktábla, 

művészeti kapcsolatok, kiállítás Párizsban…) –, mely erősíti hazai elismertségét is 

(2022-2023). 

• „Munkácsy a nagyvilágban” – kapcsolatépítés képeit tulajdonló múzeumokkal, 

intézményekkel, műgyűjtőkkel, életművének népszerűsítése angol és francia nyelvű 

könyv kiadása által. 

• Munkácsy csabaisága – A magyar települések közül a festő a legerősebb szálakkal 

Békéscsabához kötődött, visszaemlékezéseiben „szülővárosa”-ként tiszteli, így nagyon 

fontos csabaiságának tudatosítása itthon és külföldön. 
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• Más művészeti műfajok Munkácsyhoz történő kapcsolása – a Negyed Munkácsyhoz 

kötődő szobrai mellett „A nap szerelmese/Aranyecset”-legendárium online történetté 

emelése, zeneművek generálása, megrendelése (Munkácsy-induló, Munkácsy-

szimfónia, kórusmű)... Felmerült egy exkluzív Munkácsy Társaság alapításának 

gondolata, amelynek érdemes érvényt szereznünk. 

• Munkácsy-program. Minden csabainak meg kell ismerkednie a Negyedben 

felhalmozott, Munkácsyról és Csaba 19. századáról szóló tudással, ezért évről évre 

ismétlődő, „felmenő évfolyamú” programsorozatot indítunk a Múzeummal közösen, 

ami rendhagyó órák keretében minden békéscsabai diákot megismertet Munkácsy 

életművével. Ezeket egészítik ki a szintén a Negyed által koordinálható ismeretterjesztő 

foglalkozások, családi, közösségi kiállításlátogatások… 

• A Munkácsy-negyednek tükröznie kell egy kreatív város képét. A Negyed a kreativitásra, 

a kisugárzásra és a színek, formák harmonikus világára épül, pezsgő, változatos 

kultúrélet, egyeztetett programkínálat, együttműködések jellemzik, kreatív csoportok, 

művészeti műhelyek működnek a Munkácsy-programban. 

 

Minőség- és élményfunkciók a Munkácsy Kulturális Negyedben 

Az élményszerzés lehetősége egy desztináció működésének az alapja, azonban mindez csak 

minőségi körülmények között képes megvalósulni, kifejteni a várt hatást. Az élmények 

biztosításának további feltétele a szervezettség, a pontosság, az ezeket működésben tartó 

flexibilitás, és egy magas szintű változáskezelési képesség. A minőségi szervezőmunka 

minőségi produktumokat kell, hogy létrehozzon és működtessen, hogy az élmény a vendég 

számára garantált legyen.  

• A Csabagyöngye Kulturális Központ szerepkörének megtalálása, kialakítása a kulturális 

negyed működésén belül.  

• A központi intézmény vendéglátásának turisztikai igényű átformálása, amely 

minőségben, szolgáltatási skálában, nyitvatartási időben képes önálló vendégkör 

kiépítése mellett kiszolgálni a Csabagyöngye és a kulturális negyed látogatóit, 

rendelkezik speciális, turisztikailag is érvényes gasztronómiai kínálattal. Ennek a 

vendéglátó funkciónak támogató formában, érdemben hozzá kell járulnia a kulturális 

teljesítmények bővítéséhez is. 
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• Minőségfejlesztett szolgáltatási platformok (pl.: kiállítások követelményrendszere, 

tárlatvezetések elvárásai, logóhasználat szabályozottsága, dresszkód, esztétikai 

követelmények, árucikkek minőségbiztosítása stb.), sajátos, jellegzetes, Csabához vagy 

a festőhöz köthető termékekkel. 

• Szerződéseken alapuló működési forma, magas szintű kooperáció. Intézményünk 

továbbra is a konzorciumi működést javasolja a negyed üzemeltetési formájának. 

• A fenntarthatóság tervezése a projekttervezés során, és érvényesítése a megvalósítás 

idején. 

• Közös marketing, közös megjelenések, közös programok = közös célok és közös 

eredmények... Egységes brand. 

 

A Munkácsy Emlékház turisztikai attrakciófejlesztése 

„A PINCÉTŐL A PADLÁSIG” címmel turisztikai attrakció- és szolgáltatásfejlesztés készül 

intézményünk  Munkácsy Emlékházában, a 19. századi és 20. század eleji csabai kisnemesi és 

polgári élet bemutatására az épületek és parkjuk felújításával. Cél a múzeumpedagógiai és 

múzeumandragógiai feltételek korszerűsítése, az intézmény kvalitatív beillesztése a Munkácsy 

Kulturális Negyed arculatába. A fejlesztések eredményeképpen a látogatók a Munkácsy 

Emlékházban a kisnemesi-polgári miliő felfedezése és a Munkácsy-alkotások megismerése 

közben  – az egyes élményelemek kipróbálásával – maguk is aktív részeseivé válhatnak a 

korabeli vidéki kisnemesi kúriák életének. 

Az egymáshoz kapcsolódó, egymást kiegészítő attrakciók és szolgáltatások innovatív, újszerű 

technikai megoldással valósulnak meg, de illeszkedve a Munkácsy Emlékházra jellemző sajátos 

értékekhez. Szezontól és időjárástól függetlenül is igénybe vehető garantált szolgáltatások 

növelnék a Munkácsy-negyed látogatottságát, emelnék a városunkban töltött tartózkodási időt, 

és hozzájárulnának az egy főre eső költés növekedéséhez.  

A tervek szerint a beruházás befejezésére 2022 februárjában, Munkácsy születésnapján kerül 

sor. 

• A felújítási munkálatok működtetői szemmel történő folyamatos nyomon követése, a 

tervek pontos betartatása, a felmerülő problémák, hiányosságok beruházó általi 

kezeltetése.  
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• Hosszú távú kölcsönszerződés kötése a Nemzeti Galériával 21 db Munkácsy-kép 

letétjére. Fontos, hogy közöttük legalább egy emblematikus műalkotás is legyen, vagy 

a válogatás önálló arculattal rendelkezzen. (2021) 

• Az Omaszta-hagyaték projektből történő, vagy azon felüli megvásárlása a békéscsabai 

Evangélikus Gyülekezettől. Ennek meg nem valósulása esetén hosszú távú 

kölcsönszerződés kötése a gyülekezettel. (2021–2022) 

• Új belépődíj-konstrukció kialakítása, vásárolható tárgyak, könyvek biztosítása, a 

kávézó és a borospince működtetésének megszervezése. (2021–2022) 

• Az Omaszta-park kezelésének megszervezése, és fenntartása (2021–2025). 

• A Munkácsy-negyed arculatának használatával 2021 szeptemberétől bevezető reklám, 

a nyitástól országos Emlékház-kampány indítása a látogatószám növelése érdekében. 

Interaktív online felület indítása a látogatói érdeklődés erősítésére. 

• Az Emlékház brandjének beillesztése a Munkácsy-negyed marketingjébe, az új kiállítás 

bevezetése a művészetturisztikai köztudatba, és a Ház korábbi műemlékvédelmi 

megbecsülésének visszaépítése. 

 

6. Közéletiség, társadalmi kapcsolatok, közösségi felelősségvállalás 

 

A kulturális intézmények közéleti kapcsolatainak fejlesztése terén a cél, hogy azok találkozási 

felületté váljanak a helyi társadalom számára. Több olyan, a mindennapjainkat szolgáló 

intézmény, szervezet van, amely önmagában használóinak, látogatóinak csak megszokott arcát 

képes megmutatni. Szükséges számára olyan hely, olyan helyzet, amely során más szemszögből 

is bemutatkozhat. Egy kulturális intézmény képes egy ilyen felületté válni, amikor egy másik 

szervezet rajta keresztül kívánja ajtóit, kapuit szélesre tárni. A Rendőrség, a Magyar Posta, a 

Katasztrófavédelem, a Vérellátó Állomás, a Védőnői Szolgálat, az Agrárgazdasági Kamara 

évek óta a partnereink közé tartoznak, közös megmozdulásaink mind jó példái voltak a nyíló 

helyi társadalmi kapcsolatoknak. Ennek az útnak a továbbépítése régi és új partnerekkel 

színesíti eseményeink palettáját, erősíti megjelenéseinket, hiszen a közös események a partneri 

szálakat sokkal jobban erősítik, mintha csak különoldalú megállapodásokat köttetnénk a 

szigorúan protokolláris kapcsolatok érdekében.  

Békéscsaba szempontjából ezen együttműködések eredménye, hogy sűrűbb lesz a szövet – a 

közszolgáltatók többször, jól láthatóan, és mindenképp pozitív oldalukról, közönségbarát 
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módon mutatkoznak meg, javítva ezzel a lakosság közellátásról alkotott összképét. Sarkítva: az 

a szülő, akinek a gyermeke nínózva ül Gyereknapon a rendőrautóban, miközben ő vidáman 

beszélget a szolgálattevővel, az elkövetkezőkben valószínű nem fogja bántani a közbiztonságot, 

inkább megbecsüli, s partnerként tekint a rendőrökre, ahogy megértheti így a tűzoltók, 

mentősök erőfeszítéseit vagy a postások munkáját. Kapcsolataink ezt az érzékenyítést 

igyekeznek elérni partnereink rendezvényeinken történő megjelentetésével.  

A partner oldaláról vizsgálva az együttműködés segítséget nyújthat nyilvánosságának, 

ismertségének növeléséhez, plasztikusabb megjelenéséhez, arculatának, kommunikációjának 

kibontásához, közönségkapcsolatainak szélesítéséhez, akcióinak, kezdeményezéseinek 

hatékonyabb megvalósításához.  

A saját oldalunkon ez a felismerés számunkra új, eddig rejtett vagy kevéssé ismert 

tartalomfejlesztési tematikákat jelent, amelyek színesítik, gazdagítják az általunk biztosított 

kulturális szolgáltatási palettát és partnerségi kapcsolataink körét is. 

A látogatói oldal pedig a színes programok mellett, talán olyan tapasztalatokhoz, ismeretekhez 

is hozzájut egy-egy ilyen alkalmon, melyeknek eredményeként könnyebben és bátrabban 

eligazodik majd a hivatalok útvesztőiben.  

Ezeket a lehetőségeket igen széleskörűen tudjuk beépíteni feladatellátásunkba, egyrészt 

információs tevékenységünkbe, másrészt programszervező munkánkba, de sikeres közösségi 

együttműködéseket, egészségnevelő és környezettudatosságra hangoló programokat is 

építhetünk ezekre az alapokra. 

• A közeljövőben át kell vizsgálnunk együttműködési megállapodásainkat, partnerségi 

szerződéseinket, és meg kell újítanunk azokat. 

• A közösségi felelősségvállalásunk24 szélesítése érdekében erre vonatkozó stratégiai 

tervet készítünk, melynek fő elemei lehetnek ① a helyi társadalmi párbeszéd 

élénkítése, ② az esélyegyenlőség és hozzáférhetőség, ③ közösségvezérelt 

platformjaink, ④ a választott téma/partner méltóságának megőrzése, figyelem a 

dignitatis humanae-ra, ⑤ környezetkultúra és fenntarthatóság, ⑥ 

problémaérzékenység, ⑦ felelős munkáltatói/szervezői magatartás, ⑧ a 

felelősségvállalással kapcsolatos irányelveink nyilvánossá tétele. 

 
24 Itt használhatnánk a társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility) kifejezést, de a közösségi 

kultúrában eredendően mások a szabályok, mint a multinacionális alapokra építő nagyvállalati kultúrában ˗ sokkal 

nagyobb hangsúlya van az „egymásért”, mint a „másokért” való cselekvésnek. 
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• A helyi közösségek, lakóterületek számára biztosítjuk a közösségi tervezés és az ezzel 

kapcsolatos együttműködések szakmai, szervezési és technikai feltételeit. 

• Figyelmet fordítunk átláthatósági dokumentumaink időben történő nyilvánosságra 

hozására, GDPR szabályzatunk évenkénti, vagy jogszabályfüggő felülvizsgálatára. 

• Etikai és viselkedési kódexet készítünk az intézmény munkatársai számára, mely 

tartalmazza a közönségkapcsolati munkánk és a belső működésünk kötelező normáit. 

 

7. Területi feladatellátás 

Az Agora-program a Területi Közművelődési Tanácsadó Szolgálat funkció működtetését 

határozta meg térségi feladatellátásként, melynek működési köre „a bevont kistérségekben 

(békéscsabai, békési, sarkadi, mezőkovácsházi) a kulturális-közművelődési alapszolgáltatások 

magasabb színvonalon történő biztosításának segítése – programokat, szolgáltatási és 

módszertani segítséget nyújtva – a kistérségi és települési szintű közművelődési feladatot ellátó 

intézmények, szervezetek számára”. A Nemzeti Művelődési Intézet újjáalakulásával, területi 

feladatainak átfogó kiterjesztésével az Agorák ilyen irányú feladata okafogyottá vált, de 

egyrészt a fejlesztési kiírás nem változott meg, tehát a funkció a kötelező feladatok közt 

megmaradt, másrészt a gyakorlat is azt mutatja, hogy egy megyei jogú város kulturális intézete 
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a gyakorlatban nem tekintheti nem létezőnek az agglomeráció népességét. Ez húszperces 

busztávolságban mérve további hatvanezer főt számlál Békéscsaba lakosságán felül. A 

feladatnak annyiban kellett módosulnia, hogy ez a gyakorlatban nem annyira tanácsadást, mint 

inkább együttműködést, közös munkát kell, hogy jelentsen.  

2017 novemberében minisztériumi szakfelügyeleti vizsgálat készült a „Csabagyöngye 

Kulturális Központ Agora pályázatban vállalt területi közművelődési szakmai szolgáltatási 

tevékenységéről”. A vizsgálati jegyzőkönyv a következő megállapítást teszi: „A területi 

közművelődési tanácsadó szolgáltatás feltételrendszere nem a város önkormányzata által 

megnyert agora-pályázatban tervezetten alakult. Nincsenek meg, pontosabban más célra 

hasznosítják a feladatellátáshoz szükséges infrastrukturális feltételeket, a helyiségeket, a 

berendezéseket. Hiányoznak a feladatellátás szervezeti és személyi feltételei, és az intézmény 

éves költségvetésében a fenntartó nem biztosít forrást a feladatra. A feltételrendszer hiánya 

ellenére a feladatellátás szándéka az intézmény vezetői, munkatársai gondolkodásában 

folyamatosan jelen van; a munkavégzés érzékelhető és vannak kimutatható előrelépések, 

eredmények. Különösen azokon a területeken, ahol az NMI Művelődési Intézet Nonprofit 

Közhasznú Kft. Békés Megyei Irodájával együttműködésben végezték a szolgáltatásokat. 

Ugyanakkor a térségi közművelődési tanácsadó szolgáltatás koncepciószintű megvalósítását a 

fent leírt ellentmondás, a feltételek nem megfelelősége akadályozza, nem teszi lehetővé.  

A célvizsgálat szempontjából fontos hangsúlyozni, hogy az intézményi terek kialakítására és 

benne az egyes tevékenységek elhelyezésére készült eredeti terv megvalósítása esetén – 

legalább még két szakmai munkatárs foglalkoztatásával és a tevékenységre célzott fenntartói 

támogatás, költségvetés biztosításával – a Csabagyöngye Kulturális Központ nagyobb 

hatékonysággal lenne képes az önkormányzat által kötelezően vállalt területi közművelődési 

tanácsadó szolgáltatások tényleges és effektív, a kívánt hatást eredményező térségi 

kiterjesztésére és megvalósítására.”25  

Az Agora-program szakmai tervének elvárásai: ① határmenti és térségi kulturális és civil 

partnerségi együttműködések generálása, ② szakmai kiegészítő és továbbképzések 

meghirdetése, tréningek szervezése és tanácsadó szerepkör a minőségfejlesztésben, ③ a helyi 

kulturális koncepciók, megfogalmazott szándékok közös pontjaiból az egész térségre 

vonatkozó innovatív fejlesztési stratégia kiépítése, megvalósulásának generálása, 

segítségnyújtás a helyi stratégiák létrehozásában, ④ a kistérségek „Kerekasztal”-ainak 

 
25 Kiemelések a hivatkozás alapján. 



124 

 

támogatása, s ahol nincs, ajánlásokkal, egy tervezői program közös kialakításával 

segítségnyújtás létrehozásukban, helyettesítésükben, ⑤ a térség települései sajátos kulturális 

értékeinek feltárásban, megőrzésében való együttműködés, ⑥ a kulturális kínálat térségi 

marketingjének tervezése és szervezése, adatbázis létrehozása, koordinációs és fejlesztő 

feladatok az AGÓRA-PROGRAM KULTURÁLIS KÖZÖSSÉGI PORTÁL működtetésében.  

A Nemzeti Művelődési Intézet és a Kulturális Központok Országos Szövetsége létrehozta az 

Agora-műhelyt, ami lényegében ki is jelöli azokat a pontokat a területi szolgáltatás országos 

hálózatosodása által felállt rendszerben, ahol egy-egy Agora-típusú intézménynek helye lehet 

a térségi-kistérségi feladatellátásban.  

Mindezek összevetése után meg kell állapítanunk, hogy a vizsgálat óta eltelt időben az 

alaphelyzet nem változott, a feladatra tervezett negyedik emeleti közösségi szolgálati tér 

továbbra sem áll rendelkezésre, két szakember ilyen irányú függetlenítése sem megoldható, és 

a tevékenységhez szükséges forrás elkülönítése sem adott. Maradnak az eddig használt 

eszközök, és néhány új lehetőség, pályázat megragadása.  

A tervezési időszakban a következő feladatok várnak ránk: 

• A Csabagyöngye Kulturális Központ éves munkaterve – ennek mellékleteként 

Szolgáltatási Terve – ezután minden évben számszerűsítve tartalmazza a területi 

közművelődési tanácsadó szolgáltatással az adott évben elérni kívánt célokat és elvárt 

eredményeket, továbbá az éves beszámolókban értékeljük ezek teljesülését.  

• A területi közművelődési tanácsadó szolgáltatás ellátása terén kialakított jó 

gyakorlatainkat az NMI Agora-műhelyében ismertetjük a többi Agora-típusú 

intézménnyel, és továbbadjuk számukra.  

• Tantó József program. Tantó József (néprajzkutató, író) az 1922-es békéscsabai 

alakulástól kezdve, közel három évtizeden át látta el a Békésvármegyei Népművelési 

Bizottság titkári teendőit. Területi tanácsadó feladatunkat továbbra is az ő nevével 

fémjelzett együttműködési programmal kívánjuk megvalósítani. Az Agora-programban 

vállalt területi közművelődési szolgáltató funkciónk realizálása érdekében a járásban 

található nyolc településsel együttműködve segítjük azok kulturális alapellátásban 

végzett fejlesztőmunkáját. Eddigi együttműködéseink alapján több település 

intézményével, ennek híján önkormányzatával is együttműködési szerződést kívánunk 

kötni. Támogatjuk a városokban, nagyobb községekben működő intézmények 

munkáját, a kistelepüléseken pedig kezdeményezőként veszünk részt a 
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feladatellátásban. Utazó kiállítással, művészeti csoportjaink fellépésével, programok 

közvetítésével tudjuk segíteni a településeket. 

• Az „Éneklő Magyarország” kórusminősítő rendezvényünk a KÓTA rendszerében 

rögzített kvalifikációk megszerzésére irányul annak előírásával minden év tavaszán, 

bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget nyújtva gyermek- és ifjúsági kórusoknak. 

A fellépő 8-12 kórus többségében az Agora-projektben vállalt kistérségekből érkezik. 

Az esemény célja, hogy az amatőr énekkarok munkájának szakmai fejlődését segítse, 

töltést adjon rendszeres tevékenységüknek, kiterjessze a karéneklés értékes közösségi 

hagyományait.  

• A Tantó programot kiegészíti, több esetben össze is olvad vele a „Közös kincseinkért” 

projektünk, mely a hajdani Közkincs-kerekasztalok működése nyomán indult el. Évente 

általában két programból áll, egy amatőr művészeti találkozóból, ami többnyire a 

hagyományápolás és a magyar népdal köré épül, és egy megyei hatókörű 

közművelődési szakmai napból, amelyet a NMI-vel partnerségben hirdetünk meg a 

települési önkormányzatok, közművelődési intézmények, kulturális célú civil 

szervezetek, valamint a művelődő közösségek képviselői számára. A program 

kiszélesítésére, kistelepülésekre történő kihelyezésére kívánunk lépéseket tenni. 

• Felvállaljuk a térségben a Déryné-program mentorálását is. A projekt jelmondata 

„Színházat mindenkinek!”, és színvonalas előadások tucatjai vannak már az ajánlatok 

között, és megrendelőkre várnak. Ez a programszervezők számára egy ki nem hagyható 

lehetőség, hiszen lényegében térítésmentesen juthatnak ezekhez az előadásokhoz, 

melyek főleg a kistelepüléseken szolgálhatják a kínálat bővítését, ott, ahol akár már 

évtizedek óta nem volt színházi előadás. Az ajánlott produkciók nemcsak épületen 

belüli előadásokat jelenthetnek, hanem a nyári időszakban szabadtéri színpadi 

programot is. A technikai feltételektől (vagy azok hiányától) senkinek nem kell tartania, 

hiszen az ajánlatok között a nagyszínházi darabok mellett kisebb igényű kamara-

előadások is szerepelnek, és a jelentkező társulatok a szerződések alapján biztosítják a 

szükséges technikai hátteret, de szükség esetén intézményünk is tudja segíteni a 

produkciók tájolását. Tájékoztatással, ajánlásokkal, több helyszín koordinálásával 

támogatjuk kistelepüléseken dolgozó kollégáinkat a szervezésben. 

• Áldozatvédelmi Irodánk, Civil Irodánk és Eszközkölcsönző szolgáltatásunk is biztosít 

kihasználható feltételeket a térségben működő szervezeteknek, intézményeknek. 
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• Jelen elképzeléseinket a pályázati kiírásban foglalt „az Agora kiáramlik és befogad” 

kétirányú elven, komplex programcsomagként működtetjük. 

 

 

Z TENGELY 

AGORA-FUNKCIÓK 

 

 „Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy egy város kulturális fejlődésével a gazdasági és 

munkaerőpiaci lehetőségek is könnyebben megnyílnak, melynek eredményeként a városok és 

térségük lakosságmegtartó ereje növekszik, az elvándorlás mértéke jelentősen csökken. Jelen 

konstrukció a »kultúra várost épít« elvén alapszik, vagyis olyan települések fejlesztésére 

irányul, melyek a kulturális alapú városfejlesztés iránt elkötelezettek.” Így kezdődik a TIOP-

1. 2. 1/08/1 pályázati kiírása, utalva a kultúra helyi társadalomban betöltött elvitathatatlan 

szerepére. Felhívásai 2008-ban láttak napvilágot, melyek kiemelten olyan megyei jogú 

városoknak szóltak, amelyek jövőképükben fontos szerepet szántak a kultúra településfejlesztő 

erejének. A program az Agora nevet kapta, utalva ezzel a feladat közéleti fontosságára, a helyi 

társadalomban betöltött koordinációs és párbeszédteremtő szerepére. A két kiírás közül az 

egyik, az Agora-PóLUS a 2005-ben fejlesztési pólusokká emelt nagyvárosainkat érintette, míg 

a másik, a szimplán Agora nevű szólt a többi megyei jogú városnak.  

Az Agora PóLUSnak, mely egy, a felsőoktatáshoz szorosan kapcsolódó konstrukció, közvetlen 

célja egy olyan közművelődési intézmény létrehozása, mely egy helyen biztosítja a pólus 

tematikájához illeszkedő ismeretterjesztő funkciókat és a helyi társadalom igényeire 

összpontosító közösségi szolgáltatásokat. Az első Agora-PóLUS, a Mobilis Győrben nyílt 2012 

márciusában, a második Szegeden, a Szent-Györgyi Agóra. Debrecen Agorája hét természeti 

tudományág rejtelmeibe enged bepillantást a csillagászattól az orvosbiológiáig. 

A másik Agora-konstrukció célja egy olyan közművelődési intézményrendszer kialakítása, 

amely összekapcsolhatja a közoktatási és közművelődési rendszereket, javíthatja az élethosszon 

át való tanulás feltételeit, s magas színvonalú kulturális szolgáltatásokat biztosít. Az ehhez 

rendelkezésre álló 14,6 milliárd forintos forrásra 2008-ban egy kétfordulós pályázatot írt ki a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, s a tizennégy pályázó város közül végül heten értek célba. 

Azóta további hat kisebb Agora-fejlesztés is történt, s a közel ötszáz IKSZT-vel, és több 

tucatnyi művelődési házat érintő belváros-rehabilitációs felújítással együtt a 2010-es években 

a magyar kulturális élet ritkán tapasztalható infrastrukturális töltést kapott.  
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Miben rejlik az Agora típusú közművelődési központok titka? Ha egy szóban szeretnénk 

megfogalmazni azt, leginkább a minőségben. Minőség az infrastrukturális feltételrendszerben 

és minőség a kulturális szolgáltatásokban. S a látogatói rétegekkel kapcsolatos tapasztalatok azt 

mutatják, hogy ennek az infrastrukturális és szakmai fejlesztésnek legnagyobb haszonélvezői a 

fiatalok.   

Ebbe a fejlesztési konstrukcióba került be városunk is, s jött létre eredményeként a 

Csabagyöngye Agora-típusú épülete, és integrálódott a Kulturális Központ 

intézményegyüttese. A tizenkét éves fenntartási idő azt jelenti, hogy ez az intézményi stratégia 

lényegében a zárás határdátumáig kíséri a programot. 

Az Agora-program három fő célja kapcsán újból ki kell hangsúlyoznunk prioritásainkat, hiszen 

ezek biztosíthatják a nagyvárosi léptékű települések helyi társadalmának lehetséges 

sokszínűségét, kulturális közösségi aktivitását és agglomerációs kötelezettségeit.   

 1. A város közművelődési intézményeinek integrálása után multifunkcionális közösségi 

központ működtetése. 

 2. Az Agora-típusú központ tevékenységével a közösségi, felnőttképzési, képzési és 

élményfunkciók egy komplexumban történő szolgáltatása a lakosság felé, a minél 

szélesebb közművelődési spektrum egy helyen történő elérhetősége.  

 3. Területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció kiterjesztése, mellyel 

támogatható a környező kistérségek kulturális-közművelődési alapszolgáltatásainak 

magasabb színvonalon történő biztosítása. 26 

 

A magas színvonalú szakmai munka megőrzésének biztosítása, az élményszerűségnek a 

látogatók számára történő garantálása három pilléren nyugszik. Az egyik a tervszerűség és a 

folyamatok szabályozása, a másik a kulturális tartalomfejlesztés, a harmadik a 

minőségközpontú munka.  

A kulturális tartalomfejlesztés célelemei a márka, a brand, az általa biztosított, garantált 

élmény, és az élmény által kiváltott elköteleződés, a márkához fűződő hűség. A márka 

kialakíthatóságának elsődleges feltétele az intézmény infrastrukturális és szakmai 

 
26 Ez a békéscsabai kistérség mellett pályázatunk szerint a sarkadi, a békési és a mezőkovácsházi kistérséget jelenti. 

Utóbbi három fokozottan hátrányos térség. A gyakorlat inkább az agglomerációs gyűrű tulajdonságait tükrözi 

vissza. 
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alkalmassága, az élmény biztosítéka a színvonalas szolgáltatás, a minőség27, míg a hűség, az 

intézményhez való kapcsolódás pedig csak a közösségekre és az egyénekre szabott 

hozzáférhetőség biztosításával érhető el. 

A projekt a következő eredményindikátorokat határozta meg, amely csak a központi épületre 

vonatkozik, nem érinti a többi intézményegységet28:  

Mutató neve Célérték 
Hasznos alapterület nagysága 6168 m2 

Intézményracionalizálással kiváltott 

épületek száma 

7 db 

Létrehozott épület befogadóképessége 1180 fő 

Elérhető szolgáltatások száma 45 db 

Kialakított szolgáltatásokat igénybe vevők 

száma 

203 000 fő/év 

Az Agora szolgáltatásait igénybe vevő:  

- hátrányos helyzetű kistérségek  

- települések száma 

 

3 db 

44 db 

 

Az indikátorok elérése érdekében a pályázat 45 kötelezően elérhető szolgáltatást nevezett meg, 

melyek lényegében még öt évig a központi intézmény munkájának szervezőrendszerét fogják 

össze, s mivel kivétel nélkül szakmai szolgáltatásokat takarnak, nem idegeníthetők el a 

kisintézmények munkájától sem. Ezért indokolt számunkra a z tengelyen történő 

szerepeltetésük. 

 

Elérhető szolgáltatási formák: 
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Elérhető szolgáltatási 

formák 

 2020–2025   
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1. Felnőttképzés, informális és nem 

formális tanulás 

A fenti időszakban nonformális képzéseket tervezünk: 

- TOP 7.1.1 Képzők képzése 

- belső műszaki balesetmegelőzési képzés 

- belső benchmarking tanfolyam 

 
27 A szolgáltatás minősége nem azonos a minőségközpontú munka fogalmával, hanem annak eredménye, ezért 

jelenik meg az eredményesség feltételrendszerében két ponton is a minőség kérdése – egyrészt mint folyamat, 

másrészt  mint végeredmény. 
28 Az épület befogadóképessége az eddigi tapasztalatok alapján aránylik az érdeklődők igényeihez. A közel 1200 

fős érték az egyszerre az épületben tartózkodók számát mutatja, mely még tűzrendészetileg és balesetvédelmileg 

is kezelhető. 
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- turisztikai szakmai tanfolyamok (online marketing, tanyasi 

turizmus stb.) 

Helybiztosítás különböző képzéseknek 

2. Idegennyelvi labor 

Az idegennyelvi labor önálló helyiségként való működtetése nem 

indokolt, a szolgáltatás más képzési formára történő cseréjét 

javasoljuk a fenntartónak (2021) 

3. Invalidus oktatóterem 

Fogyatékkal élők képzésére nem mutatkozik igény, a terem 

normál mindennapos oktatásra használatos. 

4. Multimédia-stúdió 

A stúdió felszerelését folyamatosan fejlesztjük. Amennyiben 

lesznek pályázati lehetőségeink, új kamerát, egy 

nagyteljesítményű Mac gépet és egy új hangkártyát szerzünk be. 

K
ö
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ss
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i 
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5. Esküvők, családi események 

A program kiépítése tovább folyik, új designkollekciókat és 

fényfüggönyöket szerzünk be, valamint két speciális, 

házasságkötéshez alkalmazott díszletet. 

6. Információszolgáltatás és 

tájékoztatás 

Következő lépés egy új, a mostaninál korszerűbb, praktikusabb 

fogadópult beszerelése, és a fogadótér eleganciájának növelése. 

7. Tanácsadások 

A lakossági segítségnyújtásnak ez a formája mindig új és új 

tartalmakkal tölthető meg, ezért hosszú távon alapeleme tud 

maradni az intézmény szolgáltatási körének. 

Foglalkozási információs pont 

Az információs pont kétéves működés után, kihasználtság 

hiányában megszűnt. Ha a társadalmi munkaerőhelyzet újra 

indokolja, beindítható. 

Pénzügyi tanácsadás Éves rendszerességgel tervezzük a DÖK szervezésében. 

Jogi tanácsadás Áldozatvédelmi Irodánk szolgáltatása. 

Pályázati tanácsadás 
Civil irodánk gondozásában folyamatosan rendelkezésre áll, és 

igény szerint szolgáltat. 

Életvezetési és mentálhigiénés 

tanácsadás 

Minden korosztály számára biztosított, epizodikus jelleggel, de 

évente több alkalommal is. 

8. Kék sarok: EU kulturális és 

kapcsolati pont 

Ifjúsági eseményeinkhez, képzéseinkhez kapcsolódva jelenik 

meg kiállításként, vagy installációként. 

9. Zöld sarok: Környezetvédelmi 

pont 

Családi napjainkhoz, gyermeknaphoz köthetően jelenik meg 

tájékoztató szolgáltatásként.  

10. Festőiskola 

Ezt a sikeres formát ezután is gyakran tudjuk alkalmazni családi 

rendezvényeinken, oktatás-nevelést segítő szabadidős 

pályázatainkon. 

11. Kölyöksziget 

A Kölyöksziget a központi épület egyik legforgalmasabb, 

leginkább kihasznált pontja, naponta több foglalkozás is zajlik 

benne, és sűrűn bizonyul szűknek. 

12. Kismamaklub 

A tér szervesen kapcsolódik a Kölyökszigethez, de amellett hogy 

szülői várakozótér, babakocsi-tároló, több foglalkozásnak is 

helyt ad (Gyereknyelvtanfolyam, Baba-Art). 

13. Családbarát szolgáltatás: 

Pelenkázási és kisdedtáplálási 

lehetőség 

A gyakori kisdedfoglalkozások miatt rendszeresen használják a 

helyiséget. Optimális, jó kialakítású, funkcionális helyiség. 

14. Ifjúsági Iroda 

Az iroda térben és szolgáltatásaiban megfelelő kerete a helyi 

ifjúsági munkának. Egyre inkább a DÖK admin-háttere. 

15. Diákklub 

A klub megújulás alatt áll. Összenyitjuk a két egymás melletti 

helyiséget, hogy egy komplexebb, a mostaninál még 

barátságosabb hely várja a fiatalokat. 

16. Kávézó 

Nem intézményünk üzemelteti, amit a szakfelügyeleti vizsgálat 

megkifogásolt! 

17. Pihenőtér 

Földszinti pihenőtereink építészetileg – belsőépítészetileg már 

nem tudják praktikusan és esztétikusan kiszolgálni az új 

igényeket, a következő időszakban átépítése szükséges.  
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18. Hírlapolvasó 

Az emberek manapság a telefonjukon olvassák a híreket, ezért a 

szolgáltatás cseréjét javasoljuk a fenntartónak. 

19. Táncház 

Évi négy alkalommal tervezünk táncházat a CsabaTánccal 

kötött együttműködésünk alapján. 

20. Étterem 

Nem intézményünk üzemelteti, amit a szakfelügyeleti vizsgálat 

megkifogásolt! 

21. Ificasino 

A Casino igazán multifunkciós hely, talán a Ház életében a 

legforgalmasabb. Oktatóterem, étkezde, klub, koncertterem és 

még ezer más... A terem mai funkciója iránt jelentős az 

érdeklődés, mind a saját közösségek, mind a bérlők igénye 

évekre biztosíthatja a megfelelő kihasználtságát. 

22. Civil inkubáció 

Szétszórva működik intézményegységeinkben, hely hiányában 

nincs mód a központi épületben szervezett működtetésére. 

23. e-Magyarország pont 

A Lencsési Közösségi Házban üzemel már csak, a free wifi 

leváltotta. A szolgáltatás cseréjét javasoljuk a fenntartónak 

(2021) 

24. Áldozatvédelmi Iroda 

Az irodának a IV. emelet más irányú hasznosítása miatt nem 

tudunk külön helyiséget biztosítani, de szolgáltatásai működnek. 

25. Művészeti tevékenység, 

kreatívipar 

Széles spektrumú szolgáltatás, kiterjed a teljes intézményre. 

Beleértjük a kiállításokat, a komolyzenei próbalehetőséget, az 

alkotóhelyeinket... 

26. Közösséggondozás  

Intézményegységeinkben 130 körüli közösség működik, 

melyeknek biztosítjuk a biztonságos hátteret.  

27. Intelligens műhely 

A munkaerőpiac pozitív változásai most nem teszik lehetővé új 

mintaközösség szervezését. Egyetlen műhelyünk, az M³ viszont 

professzionalizálódott, és töretlenül működik tovább. 

28. Nyugdíjas közéletszervezés 

Szinte mindegyik intézményegységünkben dolgoznak nyugdíjas 

közösségek, van, ahol több is. 

29. Zöldtetős pihenőterasz 

Megújítása, a közösségi életbe történő beintegrálása 
folyamatban van. 

 

30.Színjátszókör 

Három amatőr színjátszókör, és egy évenkénti tábor működik az 
intézményben. 
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31.Rendezvény- és 

programszervezés 

Intézményegységeinkben a következő öt évben nem elsősorban 

az események számának a növelése a cél, sokkal inkább azok 

művészi és szolgáltatási szintjének további emelése, a helyi 

lakosság számára az elérhetőség, hozzáférhetőség javítása, 

beleértve az árstratégiát és a kommunikációs tevékenység 

kiszélesítését és elmélyítését. 

32.Fényképészműhely 

Kedvelt eleme családi programjainknak, amit külön segít fb-

oldalunk képtára, és az „online postázás”. 

33.Bolhapiac 

A bababörzék elköltözése és az online „használt piacok” 

térhódítása után új formát keresünk ennek a szolgáltatási 

területnek, elsősorban nagyobb rendezvényeink struktúrájában.  

34.Hordószínpad 

Több terv után sem valósult meg. Új elképzelésünk, hogy egyben 

esztétikus eredményhirdető dobogó is legyen, és mint 

multifunkciós emelvény szolgálja majd rendezvényinket... 

35.Gyerekjátszó 

Több játékelemünkből (babaszőnyeg, trambulin, mini ugrálóvár 

stb.) könnyen tudunk beltéri játszótereket építeni. 

36.Modellpályák 

Az Agorában használható pályák körét bővítjük, hogy 

gyermekrendezvényeink kínálatát erősítsük. 

37.Óriás sakk 

A készlet rendszeres játékeleme családi napjainknak, egyéb 

rendezvényeinknek. Van egy Schéner-sakkunk is a Meseházban, 

mellyel évi egy különleges partit is tervezünk. 

38.Sportjátékok 

Több sportjátéknak is otthont adunk, melyek inkább a fiatal 

közönségünk körében kedveltek. Folyamatban van egy 

minigolfpálya kiépítése, de egy teqball asztal beszerzését is 

tervezzük.  
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39.Kiállítótér 

Két állandó kiállítóhelyünk mellett (Emlékház, Meseház) közel 

100 kiállításnak adunk helyet évente 11 kiállító-felületünkön. Új 

kortárs kiállítótérrel gazdagodik az Emlékház, és a megyeri 

előcsarnok kialakítása is a kiállítóhely igényével készül.  

40.Artérium 

Az esztétikus épületbelső fenntartásának hosszú távon is 

megfelelő szervezőeleme lehet a művészeti alkotások folyosókon, 

pihenőterekben, közösségi helyiségekben történő elhelyezése. 

Ezt az alkotások kölcsönvételével, bérlésével, megvásárlásával 

oldjuk meg. 

41.Hangverseny- és előadóterem, 

multifunkcionális terem biztosítása 

nagy létszámú közösségi 

rendezvényekhez 

Központi épületünk két nagytermének egyedi és multifunkciós 

használata a következő években is meghatározza az egész 

intézmény működését. 

T
a
n

á
cs

a
d

ó
 

fu
n

k
ci

ó
 

42.Területi közművelődési 

tanácsadó szolgálat 

A stratégiai céloknál már említettük, hogy a funkció betöltése 

esetleges. Folyamatosan próbálkozunk a feladat hasznos és jó 

megoldásával. 

43.Civil Iroda 

A Civil Iroda számára külön helyet nem tudunk biztosítani, 

tevékenységét viszont végezzük. 

44.Projektiroda 

A projektiroda feladatait több munkatárs munkaköri leírásába 

osztottuk szét, külön foglalkozunk az EU-s, a V4-es és külön a 

hazai források kezelésével. Feladatköre a Pályázati Műhelyben 

összpontosul. 

45.Eszközkölcsönző 

A kölcsönözhető eszközökről új jegyzék készül, belefoglalva a 

működtetés feltételeit is. (2021) 

   
 

... S VÉGÜL 

 

Sokat beszéltünk a közösségekről. És igaz is, a 3D-s rácshálónk talán legfontosabb 

metszéspontja, mikor a Z26 szinten X2 találkozik Y1-gyel. A Közösséggondozás mint 

szerepvállalás, a Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése mint a látogatóinkkal szembeni 

kötelezettségünk és a Közösségszolgálat mint stratégiai cél találkozik.  

A közösségek világa a felelősség, és a mások megbecsülésének platformja, műhelye. Segít 

önmagunk elhelyezésében, megtalálásában, élményeivel kiegyensúlyozza érzelmi életünket, 

kedélyállapotunkat, segít a jóra való törekvésben, s a közjó irányába mozdítja a kötelezőn felüli 

(iskolán vagy munkahelyen kívüli) életünket, még ha épp ott is éljük át ezeket a mások adta 

élményeket. Közösségi társadalomban élünk, ahol a közösség a mindennapjaink része.  

És a közművelődés korunkban a kötelezőn felüli közösségek egyik legfontosabb 

olvasztótégelye. 

 

 


	A kreatív lábnyom egy döntési eszköz, mely segítségével összehangolhatjuk a márkaépítés stratégiai és tervezési fázisait, és vonatkoztatási pontokként szolgálhat a márka pozicionálásával kapcsolatos kérdésekben.
	A kreatív lábnyom kilenc területből áll, hasonlatosan kicsit egy akupunktúra-térképhez, kiemelve az érzékenyítő reflexzónákat. Ennek a térképnek a sarokpontja a Miért? A küldetés, a dolgaink eredője. Erre próbálunk meg válaszolni márkánk ígéretével és...
	„Ne meséld el a show-t!” Csináld!

