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A Kistérségi Kulturális Kerekasztal létrehozása 
és működtetése a hatvani kistérségben 
 
 
 
 
 
A közművelődés a magyar történelem reformkora óta áll a társadalmi haladás és 
a nemzet felemelkedésének szolgálatában. Ez a küldetés határozta meg a 
szakma legjobbjainak a munkáját, ez tette lehetővé, hogy a magyar társadalom 
közösségei minden korban rendelkeztek olyan energiákkal, melyek elősegítették 
a nagy változások sikerét és megadták az egyén számára nélkülözhetetlen biz-
tonságot, a kulturális otthonosság élményét. A közösségekben átélt együttlétek 
gazdagsága adja a közművelődési szakszerűség sajátos méltóságát.  

Az Európai Bizottság 2007. május 10-én közzétette az első egységes Euró-
pai Kulturális Stratégiát. Ezzel egy időben megalkotásra került a Magyar Kultu-
rális Stratégia (2007–2013), melynek prioritásai között első helyen szerepel a 
kulturális vidékfejlesztés programja. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Programja a kulturális vi-
dékfejlesztést segíti elő. A minisztérium e program keretében tette közzé még 
2007-ben Közkincs Pályázatát. 

A Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás már 2007-ben pályázatot 
nyújtott be a Közkincs Kerekasztal program megvalósítására. Azóta is minden 
esztendőben sikeresen pályázik, ma már modell értékű közművelődési együtt-
működési tevékenységet valósít meg, s a hároméves fejlesztőmunka jelentős 
állomásaként került megalkotásra, és 2010. április 28-án elfogadásra a kistérségi 
kulturális stratégia.  

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával megvalósult Köz-
kincs Kerekasztal programban a kistérség mind a 13 települése érintett. A 2007 
és 2008 között megvalósuló együttműködés legfontosabb hozadéka az volt, 
hogy valamennyi kistelepülés el tudta magát helyezni a közművelődési feladat-
ellátás rendszerében. 

Az elmúlt évi együttmunkálkodás eredményezte azt az elhatározást, mely 
szerint a Társulási Tanács 2009. június 10-i döntése alapján a Hatvan Körzete 
Kistérségi Többcélú Társulás – társulási megállapodását bővítette a közművelő-
dési feladatellátással.  
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A döntés meghozatala újabb pályázati források elnyerését eredményezte, 
melynek keretében komplex kistérségi kulturális programok valósultak meg, így 
a Térségi Diákgála, a Regionális Idősek Fesztiválja, a Természeti és Kulturális 
Örökségünk kiállítás. 

Az UNESCO, az ENSZ kulturális szervezetének meghatározása szerint „A 
kultúrát a legtágabb értelemben ma úgy foghatjuk fel, mint egy társadalom, 
vagy egy társadalmi csoport szellemi és anyagi, értelmi és érzelmi megkülön-
böztető jegyeinek összességét.” A művészeteken és bölcsészeten kívül magában 
foglalja az életmódot, az emberek alapvető jogait, az értékrendszereket, a ha-
gyományokat és hitet. 

A kultúrának köszönhetjük, hogy sajátosan különböztetjük meg az értékeket 
és képesek vagyunk választani. Segítségével fejezi ki magát az ember, és tuda-
tosul önmaga számára, keres fáradhatatlanul új értelmet a dolgoknak és hoz 
létre önmagát felülmúló műveket. 

Térségünk gazdag kulturális értékekben, az értékeket teremtő és közvetítő 
intézményekben, színes az önszerveződő közösségek, civilek palettája; ezért is 
tartotta feladatának a Kistérségi Társulás, hogy megalkossa a térség kulturális 
stratégiáját, azaz a térségi művelődéspolitikát kifejező, összegző dokumentu-
mot. 

A térség kulturális stratégiája a létrehozott értékek megőrzésére törekszik, 
feladatokat fogalmaz meg a hiányosságok megszüntetésére, és segíti az intéz-
ményrendszer működésének fejlesztését. A stratégia ajánlásokat fogalmaz meg 
a tartalmi és működési feltételek javításához, ugyanakkor megoldást kínál a kö-
zösségi és polgári kezdeményekésekben rejlő lehetőségek kibontakoztatásához 
is. 

A Kistérségi Kulturális Szakmai Fejlesztő Műhely tagjai a kistérségre vo-
natkozó helyzetfeltárás után folyamatos műhelymunkával segítették elő a Kultu-
rális Stratégia megalkotását, a hálózati együttműködés fejlesztését. 

A Fejlesztő Műhelyben végzett munka során olyan helyi, kistérségi kultu-
rális tervek beépítését javasolták a tervezési szintek fejlesztési stratégiájába, 
amely keretet és lehetőséget ad hazai és uniós források operatív programjaiban 
való részvételre, biztosítva ezzel a fenntarthatóságot. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közműve-
lődésről szóló 1997. évi CXL. törvény jelzi, hogy a válságkezelésből a közmű-
velődési, közgyűjteményi intézményeknek utat kell találniuk a fejlesztés, a pa-
radigmaváltás irányába. A kulturális stratégia megalkotása és elfogadása segíti 
elő a közösségi kezdeményezéseket, az infrastrukturális fejlesztéseket. 

A hatvani kistérségi kulturális stratégia illeszkedik más tervezési doku-
mentumokhoz; s más dokumentumok szerves részévé kell válnia, mivel az ön-
kormányzati tevékenység sok területét érinti, mint pl.: településfejlesztési beru-
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házások, területrendezési tervek, turizmusfejlesztési koncepció. A tervezetben 
prioritást élvez a LEADER programban megjelenő falumegújítás, a kulturális 
örökség védelme, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek kialakítása, a 
helyi identitást erősítő közösségi programok megvalósítása, a partneri együtt-
működés erősítése. 

A kistérségi kulturális fejlesztési stratégia általános célja elsődlegesen az itt 
élő lakosság kulturális alapellátása fejlesztésének támogatása, azokon a kerete-
ken belül, amelyeket a többcélú kistérségi társulás működése lehetővé tesz. 

A többcélú kistérségi társulás átfogó célja a kulturális fejlesztések területén 
tehát elsősorban az erőforrások hatékonyabb kihasználására, a szakmai koordi-
nációra, továbbá az alapszintű kulturális ellátás szakmai színvonalának emelé-
sére irányul. E cél megvalósításában a társulás legmesszebbmenőkig figyelembe 
veszi az egyes településeken meglévő ellátási igényeket, továbbá a jelenlegi 
színvonalat. Ugyanakkor nem mond le az igényfelkeltés lehetőségéről sem, 
melyhez él a maga sajátos eszközeivel. 

A hatvani kistérség településein a kulturális alapellátás fejlesztésének álta-
lános célja az ellátás színvonalának emelése és kiterjedésének bővítése. Ezt a 
célt egyrészt települési szinten maguk az önkormányzatok tudják megvalósítani. 
Ugyanakkor a fejlesztések koordinálása, szélesebb körű támogatása, valamint az 
erőforrások jobb kihasználása megköveteli a települések hatékony együttműkö-
dését. Ezen együttműködések alapjául szolgálhat a kistérségi kulturális straté-
gia. 

 
A Kistérségi Kulturális Kerekasztal létrehozása és működtetése 
A hatvani kistérségben a Közkincs I. 2007-es pályázati támogatásnak köszön-
hetően Hatvan székhellyel 2007. május 17-én megalakult a Kistérségi Kerek-
asztal, s az annak létrehozásában közreműködő szervezetek, intézmények ki-
nyilvánították együttműködési szándékukat. Az együttműködés animáló szerepe 
elsősorban abban van, hogy a kerekasztal tagjai részt vesznek a szakmai fej-
lesztő munkában, s a 2002-ben megszakadt együttműködés újra megindulhatott. 
A kistérségi együttműködés fejlesztésére, a kistérségi kulturális alapellátás hely-
zetének értékelésére, a kulturális stratégia előkészítésére, a források lehívására a 
kerekasztal résztvevői, együttműködői kezdeményezték a Kistérségi Kulturális 
Fejlesztő Műhely létrehozását. Mára a kistérség közművelődési tevékenységé-
nek koordinálására, a fejlesztő munka térségi szintű kiépítésére a Kerekasztal 
résztvevői együttműködési megállapodást kötöttek. 

A Kistérségi Kulturális Fejlesztő Műhely résztvevői havonta találkoztak, s 
feladatuknak tekintették a kapcsolatok kiépítését, a közművelődési feladatellátás 
helyzetének értékelését, a kistérségi adatbázis létrehozását, a szolgáltatási jegy-
zék közreadását. Az infokommunikációs szolgáltatás kialakításával arra töreke-
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dett a közösség, hogy a közkultúra eredményei és fejlesztési igényei ismertek és 
elismertek legyenek; részeivé váljanak annak a fejlődési folyamatnak, amellyel 
azt akarja elérni, hogy mindenki élni tudjon a lehető legjobban és a legkisebb 
településen is azzal a lehetőséggel, amelyet a kulturális értékek megőrzése, lét-
rehozása és megismerése jelent – mindezek által a döntéshozók figyelmét kí-
vánja felhívni a kistérség kulturális fejlesztési lehetőségeire. 

Készített a csoport egy SWOT elemzést a kistérség erősségeire, gyengesé-
geire, veszélyeire és lehetőségeire vonatkozóan, a brainstorming (ötletroham) 
módszere alkalmas volt új elgondolások, sziporkázó ötletek feltárásához. A kul-
turális stratégia megalkotásához felállította a térségre, s a szakmára jellemző 
problémafát és az ehhez igazodó célfát K-J módszer segítségével. A stratégia 
operatív programjához illeszkedően munkacsoportokban projektterveket dol-
goztak ki a szakemberek.  

 
A kistérségi kulturális kerekasztal működésének eredményei 
Modell értékű kistérségi projektünk, a tapasztalatszerzés (Mezőkövesd, Ózd) 
elősegítette számunkra a kistérségi kulturális stratégia megalkotását, annak elő-
készítéséhez a módszertani segítségnyújtást. 
Eredmények: 

• A Közkincs pályázat segítségével újraindult az együttműködés, rendsze-
ressé váltak az összejövetelek, a szakmai műhelybeszélgetések, e-mailben és 
telefonon folyamatos az együttműködés. 

• A pályázatírással, erőforrás-fejlesztéssel foglalkozó képzéssel sikerült 
meghatározni önmagunk számára a fejlesztés lehetőségeit. 

• Az idősebb kollégák tapasztalatai, a fiatalok friss ötletei, lendülete előse-
gíti a kistérség szakmai együttműködését, melyet jól példáz a stratégiaalkotás 
folyamatában alkalmazott módszerekkel történő feldolgozás. 

• Erősödik a közművelődési tevékenység ismertsége, elismertsége, melyre 
jó példa a kistérségi programokba történő bekapcsolódás, a projekteknek meg-
felelő PR munka. 

• A szakmai műhely révén hatékonyabban tudjuk a kistérségi humánerőfor-
rás adottságait kiaknázni, mutatja ezt a fenti módszerekkel történő közös munka 
is. 

• Nő a közös rendezvények száma: A Grassalkovich Oktatási és Kulturális 
Alapítvány sikeres pályázatának köszönhetően már második alkalommal való-
sult meg a Közkincs II. pályázat keretében a térségben három kistérségi rendez-
vény (XII. Térségi Diákgála, III. Természeti és kulturális örökségünk kiállítás, 
II. „Együtt a szeretetben” kulturális ajándékkosár rendezvény), s a Kerekasztal-
ban történő együttműködés elősegítette, gördülékenyebbé tette a rendezvény 
szervezését, lebonyolítását. 
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• A fejlesztési javaslatokban megfogalmazottak szerint a közös célok sze-
rinti sikeres kistérségi pályázatok nagyobb források lehívását teszik elérhetővé.  

• Kistérségi kiadványunk segítségével, a természeti és kulturális értékek 
feltárásával, közreadásával növekszik a látogatottság, erősödik az idegenforga-
lom vonzereje. A kiadvány közreadása, a honlapokra történő feltelepítése, egy-
más linkjeinek elhelyezése elősegíti a látogatottság növelését. 

• A szakmai fejlesztő műhely – 2009 második felében – összejövetelein 
team-munkában a fejlesztési tervben megfogalmazottakat alapul véve dolgozott 
ki projekteket. Az e téren történő együttműködés erősítése érdekében a Kerek-
asztal részt vett közös pályázati tervek előkészítésében, annak benyújtásában és 
sikeres megvalósításában.  

• A 2009–2010-es évben a Kerekasztal tagjai rendszeresen találkoztak, a 
munka 2010 elején vált intenzívvé, amikor is a stratégia készítésének folyamata 
felgyorsult. A szakmai fejlesztő munka során folyamatosan alakítottuk ki és 
fejlesztettük a stratégia elemeit, a közművelődési területen túl a múzeumi és 
könyvtári területtel együtt.  

• A hatvani kistérségben a Kerekasztal a támogatásnak köszönhetően már 
három éve folyamatosan működik, s egyre inkább törekszik a pályázat céljának 
megvalósítására. A folyamatosan működő kulturális Kerekasztal a kistérségi 
döntéshozók munkáját segíti az által, hogy előkészítette a társulás és az önkor-
mányzatok számára a kulturális stratégiát. Az operatív programok összeállításá-
val, illetve a projekttervek elkészítésével elősegítette a konkrét tervezési folya-
matot, s remélhetőleg képes lesz a térségi programok menedzselésére és koordi-
nálására is. 

• Március 27-én a nyilvánosság számára tartottunk tájékoztatót, melyre el-
sősorban civilszervezetek, s intézmények, közösségek képviselői jöttek el. Itt 
bemutattuk a stratégia főbb elemeit, s javaslatokat kértünk tőlük, melyet beépí-
tettünk az anyagba. 

• A 2007. évben létrejött és ma is működő 34 kistérségi Közkincs Kerek-
asztal között szerepel a hatvani Kerekasztal is, amelyek modell értékkel bíró, 
kidolgozott, cselekvést elindító és fejlesztést elősegítő programot fogalmazott 
meg, munkája a kulturális ágazatok és a civil szféra együttműködésén alapul. 
Ebből adódóan számos felkérést kap évek óta a műhely vezetője. 2009. október 
19-én Kazincbarcikán, a Művelődési Intézmények Országos Szövetségének fel-
kérésére mutatta be a hatvani Kerekasztal elért eredményeit, az alkalmazott 
módszereket, a felmerülő problémákat. A megyei szintű szakmai műhely Pé-
tervásárán volt, ahol 2010. február 26-án folytattunk konzultációt a partnerek 
párbeszédéről, az együttműködésről, a térségfejlesztés lehetőségeiről. A Péter-
vásáraiak Kerekasztala 2010. március 26-án a stratégia alkotás munkafolyamata 
közben látogatott el hozzánk. 
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Kiemelt eredmény: 
A pályázat célja az volt, hogy a kultúra területén feladatot vállalók között erő-
södjön a közös tervezés és cselekvés, s az előkészítő és elemző munkával ké-
szüljenek fel a különböző pályázati források elnyerésére a kulturális fejlesztések 
területén is. E cél megvalósulása az elért eredmények alapján mérhető. 

Nagy előrelépést jelentett, hogy a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Tár-
sulás az alapszabályába felvette a közművelődési feladatok szervezését, koordi-
nálását. 2009. június 10-én a Társulási Tanács elfogadta a kistérségi kulturális 
stratégia összeállításához elkészített vázlattervet, a főbb prioritási szemponto-
kat. Hároméves szakmai fejlesztőmunka eredménye a kistérségi kulturális stra-
tégia megalkotása, s az önkormányzatok és a társulás elé terjesztése.  

A hatvani kistérség kulturális stratégiáját, s a településekre is lebontott fej-
lesztési tervet a 13 település önkormányzata külön-külön elfogadta, a Hatvan 
Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa pedig a 14/2010.sz. 
társulási tanácsi határozattal 2010. április 28-án fogadta el azt. Az összesített 
adatok alapján elkészült kulturális stratégia szervesen illeszkedik és kapcsolódik 
a kistérség már meglévő fejlesztési elképzeléseihez, és alkalmas arra, hogy kö-
zös mikrotérségi, kistérségi pályázatok alapját képezze.  

A stratégia olyan jövőorientált kulturális koncepciókat tartalmaz, amelyek 
illeszkednek valamennyi település, mikrotérség, valamint a kistérségi központ-
ként működő Hatvan hagyományaihoz, erősségeihez, jövőbeni céljaihoz és ki-
jelöli a meghatározott időszak fő fejlesztési irányait és prioritásait. 

 


