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„Túl kicsi ez a piac ahhoz, 
hogy túllicitáljuk egymást”

Kiss János, az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
rendezvényszervezési csoportvezetője a gyulai 

közművelődés megújulásának lehetőségeiről

Nem kisebb célt, mint a köz-

művelődés helyi idegvégződései-

nek újrahuzalozását, a  90-es évek-

hez visszanyúló klubélet feléleszté-

sét tűzte ki célul a Gyulán található 

Erkel Ferenc Művelődési Központ 

rendezvényszervezési csoportveze-

tője. Ahogyan Kiss János fogalmaz: 

a  turisták kiszolgálása is fontos, 

azonban ami még ennél is hang-

súlyosabb, hogy a gyulaiak helyben 

találják meg a számításukat, s  ne 

kelljen a fővárosba vagy valamelyik 

nagyvárosba zarándokolniuk egy-

egy kiadós kulturális élményért.

Ha a közművelődési alapokat 

tekintjük át, akkor a helyi 35 és 45 

év közötti korosztály részéről óri-

ási hiányérzet volt tapasztalható. 

Erre épült fel a Kultur Cafe Klub 

elnevezésű, hét állomásból álló 

program-cunami két kezdő ele-

me. – Első körben a korábbi 48-as 

Club szellemét idéztük meg, majd 

a Művház Disco következett. Sze-

rettük volna egy nosztalgiára épülő 

hullámmal megmozgatni az em-

bereket és észrevetetni magunkat 

– mondja.

Az is nyomatékkal bír, hogy az 

őszi-téli időszakon áthúzódó össz-

művészeti áramlatot a lehető leg-

többen magukénak érezzék – vall-

ja a szervező. Kiegészítve: amit az 

ember a sajátjának érez, azt szíve-

sen látogatja, s örömmel vesz részt 

a felépítésében, megtartásában. Vi-

lágosan körülhatárolható igény fo-

galmazódott meg a 90-es években 

jól működő klubélet feltámasztásá-

ra, erre stabilan lehet alapozni.

Nos, ez olyan jól sikerült, hogy 

az első két etapnak összesen több 

mint 850 résztvevője volt, ami iga-

zán kiugró eredménynek számít. 

Ez a két esemény nem tekinthető 

a magaskultúra megtestesülésének, 

azonban mindenképpen közösség-

formálásnak nevezhető. Az alap az, 

hogy ha kialakul egyfajta közösség, 

jól körülhatárolható csoport, akkor 

már könnyebben találhatóak meg 

más jellegű programokkal is.

– Az élő muzsika mellett feltét-

lenül be szeretnénk építeni a nép-

zene-néptánc vonulatot, bevonni 

az amatőr képző- és iparművésze-

tet, továbbá az amatőr színjátszást, 

az irodalmat, de még a fotózást is – 

sorolja. Nem titkolt szándék, hogy 

az ilyen módon formálódó színes, 

mégis egységes művelődési-szóra-

kozási forma az összetartozás érzé-

sét váltsa ki a résztvevőkben.

– Nagy fi gyelmet kell kapnia a 

kisgyermekes családoknak is, mert 

azt érzem, hogy ők még nincsenek 

megfelelően kiszolgálva – egészíti 

ki Kiss János. Ezt szolgálja a Csalá-

di szombat délutánok címet viselő 

széria, ami egyfajta sztenderdnek 

tekinthető kínálattal bír, arról szól, 

hogy a színházi előadások mellé 
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kézműves foglalkozást, játszóházat 

is biztosítanak az érdeklődőknek.

Megemlíti, az idősebb kor-

osztálynak, a  nyugdíjasoknak is 

szeretnének értelmes, igényes ki-

kapcsolódási lehetőséget kínálni. 

A legfontosabb jövőbeli célként azt 

jelöli meg, hogy az Erkel Ferenc 

Művelődési Központ egy pezsgő, 

élő, megújuló közeg legyen, s mint 

mondja, ehhez minden összete-

vő adott. Nem egy pillanatok alatt 

megvalósítható folyamatról van 

szó, de már eddig is többet sikerült 

elérni, mint amit erre az időszakra 

tervezett – foglalja össze.

A  2016-os esztendő rendkívül 

mozgalmasnak tekinthető, hiszen 

jelentős változás történt az intéz-

ményi struktúrában. Az új, meg-

változott viszonyok között volt 

szükség arra, hogy a nagybetűs kö-

zönség megkapja azt, amire vágyik 

és még azt is, amiről nem tudja, 

hogy szüksége van rá. Alapvetően 

két részre lehet bontani a gyulai 

közművelődési ágazat fogyasztóit, 

a  főszezonban ideérkező vendé-

gekre és a helyi lakosokra.

A  májustól szeptemberig tartó 

kiemelt időszak meghatározó mó-

don a pihenésre, aktív és passzív 

kikapcsolódásra vágyó látogatók-

ról szól, azonban ez semmikép-

pen sem valósulhat meg úgy, hogy 

közben a gyulaiak mellőzöttnek 

érezzék magukat – fogalmaz Kiss 

János, aki idén májusban vette fel 

úgymond a fonalat és tért vissza 

imádott szülővárosába, azért, hogy 

a fővárosban megszerzett tapasz-

talatait hazai pályán, a  fürdőváros-

ban kamatoztassa.

Az évösszegző kérdésre rímel-

ve azt mondja, május végén, vagy-

is hazatérésének időpontjára már 

rendelkezésre állt a nyári prog-

ramsor, amit pörgősen, sodróan, 

de mégis precízen volt szükséges 

megvalósítani. Ez az időszak, a  tu-

risztikai főszezon még lazább tem-

póval is átlagban napi egy-két ren-

dezvényt hoz, azonban nem ritka, 

hogy 24 óra leforgása alatt négy-öt 

esemény lebonyolítására kell maxi-

málisan odafi gyelni.

Ez a fajta dömping nagyfokú 

logisztikai rutint, rendezvény-szer-

vezési tapasztalatot és természe-

tesen csapatmunkát követel meg. 

A  programok, események, rendez-

vények tervezést, előkészületeket 

igényelnek, például pontos és vilá-

gos forgatókönyvvel kell rendelkez-

niük ahhoz, hogy minden résztve-

vő képben legyen.

Hozzáteszi: nagy nyomatékkal 

bír az, hogy a gyulaiak és az ide ér-

kező turisták is azt érezzék: ez a vá-

ros folyamatosan pezseg, kulturális 

energiái gyakorlatilag kimeríthe-

tetlenek. Nagyon komoly odafi gye-

lést igényel ez a fajta tevékenység. 

Kiegészítésként hozzáfűzi, akkor 

működik igazán jól a történet, ha 

a külső szemlélő, azaz a közönség 

csupán az átadott élmény kapcsán 

érzi, hogy az adott eseménybe mi-

lyen sok munkát fektettek.

A  rendezvényszervezői tevé-

kenység akkor jó, ha nem szúr 

szemet még a legmagasabb igé-

nyekre kihegyezett érdeklődőknek 

sem – foglalja össze ars poetica-ját. 

Úgy kell előkészíteni a történése-

ket, hogy az események a megfe-

lelő mederben hömpölyögjenek, 

s  az élmények magukkal sodorják 

a tét nélküli szemlélődőket is. Eh-

hez kiváló munkatársak szüksége-
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sek, hiszen önmagában nem sokra 

menne – hangsúlyozza, kiemelve: 

a  kollégák kifogástalanul teszik a 

dolgukat.

– A  mániám az előkészítési fá-

zis, mert ha az rendben van, akkor 

a lebonyolítás folyamatában jóval 

kevesebb hibalehetőség adód-

hat – osztja meg az általánosan 

használható receptet. A  közműve-

lődési, rendezvény-szervezési bo-

szorkánykonyha bugyraiban elmé-

lyülve megállapítható, hogy nem 

egyszerű területről van szó.

Mint Kiss János megfogalmaz-

za, szerencsés csillagzat, illetve 

együttállás kíséri, mert minden le-

hetséges segítséget megkap a mun-

katársai, a  gyulai kulturális intéz-

ményeket, kiállítótereket működte-

tő nonprofi t Kft. és a város vezetői 

részéről is.

Mi lesz a kulcsszó a 
2017-es esztendőben?

„A  varázsszó a koncepció. 

A  nyári programcsomagot alapul 

véve, bármennyire is színes lesz, 

mégis egységes üzenetet szükséges 

hordoznia. Jóval a szezon kezde-

te előtt tisztán kell látni, hogy az 

adott időszakban Gyula városa mit 

üzen az ide látogatóknak. Ezt köve-

tően lehet hozzárendelni a szüksé-

ges szervezői energiákat és a tech-

nikát, majd jöhet a kommunikációs 

csoport, akik mindezt, a szó legjobb 

értelmében eladják. A  hazatérő 

vendégben egységes képnek szük-

séges kialakulnia, ami arról is szól, 

hogy felejthetetlen élményekkel gaz-

dagodott. A városunk ebből a szem-

pontból nagyon szerencsés helyzet-

ben van, erre csupán rá kell erősí-

tenünk. Álláspontom szerint ebben 

jócskán van játéklehetőség, mindig 

egy picit eltolva a fókuszt, minden 

nyáron más és más helyre téve a 

hangsúlyokat. Legkésőbb március 

elején már pontosan tudnunk kell, 

hogy mit fogunk csinálni a májustól 

szeptemberig tartó időszakban.”

Hogyan lehet hatéko-
nyabbá tenni a helyi köz-
művelődési rendszert?

„Gyulán megközelítőleg 33 ezer 

ember él, s  ha ide vesszük az agg-

lomerációt, akkor 40-45 ezer em-

berről beszélhetünk. Minden egyes 

állampolgárnak alapvető joga 

hozzáférni a közművelődés kínálta 

lehetőségekhez, méghozzá a köz-

művelődés intézményrendszerén 

keresztül. Nekünk pedig az a köte-

lességünk, hogy ezt biztosítsuk.

A  városban a közművelődés in-

tézményrendszere négy-öt főbb cso-

mópontból áll össze. Ide sorolható a 

Mogyoróssy János könyvtár, a  Vár-

színház, az önkormányzat kultú-

rával foglalkozó részlege, a  Gyulai 

Turisztikai Nonprofi t Kft. és a kiál-

lítótereket működtető Erkel Ferenc 

Nonprofi t Kft., vagyis a várat, az 

Almásy-kastélyt, az Erkel Ferenc 

Múzeumot, a művelődési központot, 

az Erkel emlékházat, a  Ladics-há-

zat és a Kohán Képtárat fenntartó 

önkormányzati cég is.

A lényeg, hogy jobban össze kell 

hangolni a munkánkat azért, hogy 

hatékonyabban tudjunk tevékeny-

kedni. Bizonyos területeken meg 

kell szüntetni, bizonyos részeken 

pedig fel kell erősíteni a párhuza-

mosságokat. Túl kicsi ez a piac ah-

hoz, hogy túllicitáljuk egymást.”

KISS JÁNOS 1971-ben született Gyulán. Az érettségit az Erkel Ferenc Gimnáziumban 
tette le, majd nem sokkal ezután, 1989. április 24-én szervezte meg első koncertjét. Az 
országos szinten is ismert 48-as Clubot Hevesi Tamással és Ökrös Gergővel közösen mű-
ködtették, öt év alatt nem kevesebb, mint 800 rendezvényt szerveztek, koncerteket, kiállí-
tásokat, fi lmvetítéseket tartottak. A „boldog békeidőket” követően a Gyula Televízió szer-
kesztő-riporteri posztja következett, majd iskolapadba ült, 1998 és 2002 között a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolán a művelődésszervező-média szakot végezte el. 2002 és 2004 
között a Pécsi Tudományegyetem volt a soros. Ezután Budapesten, pontosabban a Zug-
lói Művelődési Központban művelődésszervezőként, majd az összevont intézményeknél 
igazgató-helyettesként tevékenykedett. 2013-tól Ferencvárosban a kiemelt rendezvények 
felelőse volt, majd hazatért.

ERDEI-KOVÁCS ZSOLT 2006 májusától 2007 szeptemberéig Békéscsabán, a Csaba Te-
levíziónál helyezkedett el szerkesztő-riporterként, majd három hónapot töltött a Békés 
Megyei Hírlapnál. A  2007 őszétől 2014 augusztusáig tartó időszakban a Csaba Rádió 
hírszerkesztőjeként, riportereként, hírolvasójaként dolgozott. Több országos sajtópályá-
zaton vett részt eredményesen: két alkalommal első és további két alkalommal második 
helyet ért el az általa készített összeállítás. A 2014 augusztusától 2015 augusztusáig tar-
tó időszakban a Békésifi  Magazin, illetve a Békésifi .hu oldal munkatársaként tevékeny-
kedett. 2015 augusztusától 2016 márciusáig a Hir6.hu oldal munkatársaként dolgozott. 
2016 áprilisától az Erkel Ferenc Nonprofi t Kft. kommunikációs munkatársa.


