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PORDÁNY SAROLTA 

A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI MECÉNÁSAI

Bevezető 
Megsokasodtak az utóbbi években a hazai mecenatúra élén-

kítését szolgáló országos kezdeményezések. Az újságokban, vagy 
az Interneten már egy egyszerű keresés elindításával is számta-
lan adománygyűjtéshez kapcsolódó díjról, bálról, rendezvényről 
kapunk információt. Jelentős, média-támogatást is élvező prog-
ramok indultak el, mint például a Summa Artium Díj, amelyet a 
Mecénás Nap keretében, a kultúra magántámogatásának ünne-
pe alkalmából adnak át, vagy a művészeteket, helyi kezdemé-
nyezéseket kiemelkedő módon támogató vállalkozásokat össze-
fogó Mecénás Klub. 

Kérdésünkre, hogy kit is tekintsünk mecénásnak, sokféle 
választ kaphatunk. Az egyik közismert internetes tudástár sze-
rint „művészeteket és művészeket pártoló, segítő, gazdag személy 
vagy szervezet.”1 Magam azonban, egy kicsit máshová teszem a 
hangsúlyt, mert nem a gazdagságot tekintem a legfőbb szem-
pontnak. A „mecénás” megtisztelő megnevezést olyan személy-
nek tartom fent, aki ellenszolgáltatás nélkül, belső indíttatásra 
vagy kérésre, segítő szándékkal, önzetlenül ad, hogy azzal egy 
rászoruló egyén, közösség, vagy település javát szolgálja. 

De mit is adhat egy „gazdag” mecénás? Legtöbb szó a pénz-
adományokról esik, pedig a gyakorlatban ennél jóval tágabb a 
mecénási szerepkör, hiszen tárgyi adományokat, önkéntes mun-
kát, önzetlen tájékoztatást, információt is adnak a mecénások, 
hogy segítsék a rászorulókat, vagy saját lakóhelyüket, civil szer-
vezeteiket. Még ennél is tágabban közelít a nagyobb cégeknél 
vállalati szociális magatartás (corporate social responsibi-lity – CSR) 
szakkifejezéssel illetett „komplex mecenatúra”, ugyanis ez már a 
pénzügyi adományozáson túl az erőforrásokkal való takarékos-
kodásra, a gyártási anyagok újbóli visszaforgatására és a fenn-
tartható fejlődést szolgáló egyéb termelési folyamatok támoga-
tására is kiterjed. 

A szponzorok és a mecénások között azonban nehéz ma el-
igazodni, nemcsak a magánembereknek, de a média munkatár-
sainak is. Így az üzleti vagy politikai érdekeket követő adomá-
nyozás és az önzetlen támogatás között vezető keskeny és ingo-
ványos úton kell járni azoknak, akik valamilyen jó ügy érdeké-
ben támogatót keresnek. Ezért is tekinthetjük a hazai mecena-
túra újabb fontos állomásának, fejlődési stációjának az ebben az 
évben kiadott, a médiaszereplés szabályait is rögzítő Adományo-
zás magyarországi etikai kódexe című egyezményt. Egyetértés szü-
letett a mecénások, kiadóvezetők, főszerkesztők és a különböző 
szakmai szervezetek között abban, hogy „Az érintettek az önsza-
bályozás eszközével kívánják egységesíteni a médiagyakorlatot az 
adományozók és a közcélú támogatások média-megjelenésében. A 
remények szerint az egységes szemlélet kialakulásával egyben méltó 
módon lehet a jövőben bemutatni a vállalatok és magánszemélyek 
társadalmi felelősségvállalását, követendő példájukon keresztül pedig 
az önkéntes közteherviselés fejlődését.”2 

Ugyanakkor éppen a hazai Mecénás Klub egyik alapítója, a 
VOSZ elnöke3 jelezte azt a problémát, hogy a helyi mecénások 

                                                 
1 Sulinet www.berze- nagy.sulinet.hu/stilus/targymutato/mecenas.htm - 1k 
2 ComPlex Magazin 2006. március 
3 Demján Sándor 

nem kapnak kellő sajtó nyilvánosságot, pedig a gazdasági szek-
torból több mint tízszer annyi támogatás áramlik a civil szek-
torba, mint az állami források elosztására létrehozott Nemzeti 
Civil Alapprogram éves kerete.  

 
Egy közelmúltban életre hívott Programiroda,4 amely országos 

konferencia-sorozattal kapcsolódott be az adománygyűjtés élénkí-
tésébe, a „Partnerség a közteherviselésben az állam, a gazdasági szerep-
lők a civil szektor és a média együttműködésével” című ismertetőjé-
ben, ugyan egy kissé nehézkesen, de nyíltan közvetíti a mecenatú-
rával kapcsolatos állami érdeket: „A civil szektor erőforrásainak meg-
ismerésével és tudatos ’beszámításával’ további százmilliárdokat lehet a 
látható, megismerhető és tervezhető sávba irányítani”. 

 Nos, milyen kedvezményekkel szándékozunk serkenteni az 
adományozást, támogatni az adományozót? A jelenlegi adósza-
bályok szerint a közhasznú szervezet támogatóját a közhasznú 
szervezet – létesítő okiratban rögzített – céljaira adott támoga-
tás, adomány után társasági adókötelezettséget érintő kedvez-
mény, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő 
kedvezmény, tartós adományozás esetén a támogatás második 
évétől külön kedvezmény illeti meg. A civil szervezeteknek 
például három fajta adomány adható. Kaphatnak úgynevezett 
„nem céljellegű támogatást”, amelyet, ha az adományozó nem kö-
ti ki, hogy mire adja az adományt, akkor működési költségre is, 
de bármilyen egyéb kiadásra is felhasználható, és nem jár el-
számolási kötelezettséggel. Ebben az esetben a kuratórium és az 
elnökség maga dönti el, hogy milyen módon hasznosítja azt. 
Ismertebb a második eset, amikor céltámogatást kap a szervezet, 
és csak arra a célra használhatja fel a pénzt, amire kapta. Ilyen-
kor elszámolási kötelezettséget is kiköt a támogató. A harma-
dik lehetőség a kizárólag közhasznú célokra felhasználható, 
úgynevezett 1%-os felajánlás, amely esetében tiltja a jogszabály 
a működési, fenntartási költségekre történő felhasználást. 

Mecénások nélkül egy demokratikus országban a kulturális 
szektor sem országos, sem helyi szinten nem tud működni. Ta-
lán úgy is fogalmazhatunk, hogy elkötelezett, értő, segítő me-
cénások nélkül csak működtetni lehet a kulturális intézménye-
ket, és többnyire felülről. Különösen a hazai közművelődés in-
tézményei, civil szervezetei számára lehet fontos, hogy a mecé-
nások folyamatosan körülöttük legyenek, hiszen a magyar köz-
művelődést, véleményünk szerint, az teszi egyedivé az Európai 
Unióban, hogy alulról szerveződő, kulturális tartalmú, a kultu-
rális önkifejezést segítő, aktivizáló, helyi közügy, amely nem 
valósítható meg helyi támogatás nélkül. 

 
A továbbiakban a téma ismert és elismert kutatójának, Kuti 

Évának a kulturális mecenatúra általános helyzetéről kérdése-
inkre adott értékelését közvetítjük, továbbá helyi mecénások 
egyéni, egyedi jó példáit mutatjuk be. Mindezekkel elismeré-
sünket kívánjuk kifejezni azoknak, akik folyamatosan, nem 
kampányokhoz kapcsolódva, évek óta, szóval vagy valóságosan 
is „építik” a hazai civiltársadalmat, úgy is mondhatjuk, „szüle-
tett mecénások”.

                                                 
4 Civilkomp Programiroda 
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I. A kulturális és a helyi mecenatúra országos helyzete 
Három, a mecenatúra jelenlegi hazai helyzetét átfogóan ér-

tékelő kérdésünkre kértünk választ Kuti Éva tudományos kuta-
tótól. Azért fordultunk személy szerint hozzá, mert eddigi kuta-
tómunkája és publikációi alapján úgy ítéltük meg, hogy ő ren-
delkezik a legátfogóbb tudományos ismerettel a témáról.  

A kérdések megfogalmazásánál törekedtünk az aktualitásra, 
valamint arra, hogy elméleti és gyakorlati jellegű válasz is ad-
ható legyen.  

1) Milyennek látja a szponzorálást a kulturális területen, 
főképpen a művelődési intézmények és a civil szervezetek vo-
natkozásában? 

2) Kihez forduljunk pénzügyi adományért; helyi szponzor-
hoz, vagy inkább nézzünk távolabbra? 

3) Kis ügyek, kontra nagy események, kis pénzek, kontra 
nagy összegek kettősségében őrlődünk. Mikor örüljünk, mit te-
kintsünk eredménynek a szponzorálás szempontjából? 

 
Kuti Éva tudományos kutató helyzetértékelése 
1) Milyennek látja a szponzorálást a kulturális területen, főkép-

pen a művelődési intézmények és a civil szervezetek vonatkozásá-
ban? 

Kuti Éva: A statisztikai adatok és a kutatásaim alapján ki-
zárólag azokról a lakossági és vállalati adományokról van in-
formációm, amelyeket – legalábbis formálisan – a különböző 
kulturális nonprofit szervezetek (főleg alapítványok és egyesü-
letek, esetleg közhasznú társaságok) kapnak. (Az üzleti célú, 
reklám vagy egyéb ellenszolgáltatás ellenében végzett szponzo-
rálásról empirikus adatok – tudtommal – egyáltalán nem állnak 
rendelkezésre.)  

Mivel azonban a kulturális alapítványok jelentős része a 
művelődési és művészeti intézmények mellett működik, az álta-
luk összegyűjtött támogatások számottevő hányada (egy 1997-
es felmérés szerint közel egynegyede) az anyaintézményeket se-
gíti. 

A KSH utoljára 2003-ban publikált olyan bontású táblákat, 
amelyekből a kulturális szférába áramló adományok nagyság-
rendje megismerhető. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a kul-
turális területen működő civil szervezetek komoly lakossági, 

vállalati és külföldi támogatásokra tudnak szert tenni. Ezek ösz-
szege 2003-ban megközelítette az 5 milliárd Ft-ot. 

 
A kulturális célú nonprofit szervezetek adományokból származó 

bevételei támogatók és településtípus szerint, 2003 
 
  Millió Ft 

Székhely-
település 

Lakossági  
adomány 

Vállalati 
támogatás 

Külföldi 
adomány 

Összesen 

Főváros    578,0   2 343,9   504,4 3 426,3 
Megye-
székhely    130,1      595,1     49,8    775,0 
Többi  
város    127,8      232,5     41,0    401,3 
Község    169,1      117,2   106,0    392,3 
Összesen 1 005,0   3 288,7   701,2 4 994,9 

Forrás: Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2003, KSH, 
Budapest, 2005, 213-214. old. 

 
Ez a szám még akkor is lenyűgöző, ha figyelembe vesszük, 

hogy a támogatások több mint kétharmadát a budapesti szerve-
zetek kapják, s a nem megyeszékhely városokban és a községek-
ben bejegyzett alapítványoknak és egyesületeknek 400-400 
millió Ft-tal kell „beérniük”. A mai magyarországi körülmé-
nyek között nyilvánvalóan igen sok jó ötletre, kiváló progra-
mokra és szívós adománygyűjtő munkára volt szükség ahhoz, 
hogy a civil szervezetek tevékenységük finanszírozásába ilyen 
sikeresen vonják be a lakossági és a vállalati szféra legkülönbö-
zőbb szereplőit, sőt, sokszor még a külföldi adományozókat is. 

Érdekes ugyanakkor, hogy milyen nagy a támogatások for-
rásszerkezetének településtípusok közötti különbsége. Mint a 
következő ábrán látszik, a községekben működő civil szerveze-
tek számára a magánszemélyek jelentik a legfontosabb adomá-
nyozói csoportot. A hazai vállalatoktól származó összeg messze 
elmarad a lakossági adományokétól, s alig haladja meg a kül-
földi támogatásokét. A nagyobb településeken éppen fordított 
a helyzet. Az ottani kulturális szervezetek a vállalati adomá-
nyokból lényegesen több bevételre tesznek szert, mint a másik 
két forrásból együttvéve. 

 
A különböző típusú településeken működő kulturális nonprofit szervezetek adományokból származó bevételének támogatók 

szerinti összetétele, 2003 
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2) Kihez forduljunk pénzügyi adományért; helyi szponzorhoz, 
vagy inkább nézzünk távolabbra? 

Kuti Éva: A falvakban és a kisvárosokban a helyi közösség-
gel való együttélés nyilvánvalóan szorosabb, mint a nagyobb 
településeken. A kapcsolati háló erősebb, a civil szervezetek és 
vezetőik ismertebbek, a nyújtott támogatások felhasználása is 
jobban áttekinthető. A helyi lakosok és a helyi cégek vezetői 
nagy valószínűséggel személyesen és családjukon keresztül is 
kapcsolódnak az iskola, a könyvtár vagy a közösségi ház mellett 
működő alapítványhoz, a szabadidős és kulturális egyesületek-
hez. Aligha kerülhetik el, hogy az utóbbi években egyre gyako-
ribbá váló helyi kulturális kezdeményezésekből (fesztiválok, fa-
lunapok, helyi hagyományokhoz és jeles ünnepekhez kötődő 
rendezvények stb.) kivegyék a részüket; a különböző turisztikai, 
településszépítő és fejlesztési projektekben szerepet vállaljanak. 
Ez utóbbiak támogatásához gyakran gazdasági érdekeik is fű-
ződnek. 

Mindebből az következik (a már bemutatott ábra is azt ta-
núsítja), hogy a községekben és a kisebb városokban valószínű-
leg könnyebb feladat a helyi támogatók megnyerése, mint a te-
lepülés határain kívüli adományszerzés. Mindazonáltal az utób-
bi sem lehetetlen, sőt, akár nagyon sikeres is lehet. A siker zá-
loga az esetek nagy részében az, hogy a földrajzilag külsőnek 
számító támogatók lelkileg „helyivé” váljanak. Ez természete-
sen nem magától, hanem a helyi közösségek tudatos erőfeszíté-
sei nyomán következhet be. Sok szép példáját ismerjük annak, 
amikor a faluból elszármazottakban, a testvérváros lakóiban, a 
friss üdülőtulajdonosként vagy éppen üzleti kapcsolataik révén 
a településre érkezőkben a személyes élmények, kapcsolatok 
hatására erős érzelmi kötődés alakul ki. Ez a kötődés néha 
adományokban, máskor a település érdekében végzett önkéntes 
munkában nyilvánul meg. Ez utóbbi legalább annyira fontos, 
mint a pénztámogatás, s nemcsak azért, mert pénzben is kife-
jezhető értéke van, hanem azért is, mert hozzájárulhat a kap-
csolatok szorosabbra fűzéséhez, a település iránti elkötelezettség 
erősödéséhez. 

A fentieknek lényegében az ellenkezője érvényes a nagyobb 
városokban (különösen a fővárosban), ahol a gazdasági és a tár-
sadalmi szerepkörök sokkal inkább szétválnak, a kapcsolatok 
lazábbak, s így az adományozási tevékenység is sokkal személy-
telenebb. Helyi támogatókra itt inkább akkor lehet számítani, 
ha a kulturális egyesület vagy alapítvány tevékenysége a nagy-
városon belül valamilyen kisebb egységre, helyi közösségre 
koncentrálódik. Jobbak viszont a „kifelé” irányuló gyűjtőakciók 
esélyei, hiszen a nagyobb településeken rendszerint a művelő-
dési intézmények is nagyobbak. Ez nemcsak azért fontos, mert 
így a szakmai munkájukkal jobban fel tudják hívni magukra a 
figyelmet, hanem azért is, mert a professzionális adományszer-
zés teljes eszköztárának bevetésére módjuk van (vagy legalábbis 
lehet).   

 
3) Kis ügyek, kontra nagy események, kis pénzek, kontra nagy 

összegek kettősségében őrlődünk. Mikor örüljünk, mit tekintsünk 
eredménynek a szponzorálás szempontjából? 

Kuti Éva: A kis ügyek és a nagy események közötti válasz-
tásban, a kis pénzekért vagy a nagy összegekért indított gyűjtő-
akciók melletti állásfoglalásban az lehet segítségünkre, ha meg-
próbáljuk felmérni és megérteni a finanszírozói megfontoláso-
kat, a támogatók indítékait, és – saját szervezetünk lehetőségeit 

átgondolva – olyan stratégiát alakítunk ki, amely mindkét fél 
céljaihoz és jellemzőihez jól illeszkedik. Nagyon fontosnak tar-
tom, hogy világos, megalapozott képet alakítsunk ki a szerveze-
tünk szakmai és adománygyűjtési potenciáljáról. Elsősorban 
azokat a lehetőségeket érdemes kihasználnunk, amelyek alap-
tevékenységünk folytán kézenfekvően nyitva állnak számunk-
ra, s lehetőleg a szervezetünk teljesítőképességének határain 
belül kell maradnunk. Az erőn felül vállalt nagy feladat köny-
nyen vezethet látványos kudarchoz, de ha érett, stabil szervezet 
vállalkozik nagy kulturális események létrehozására, akkor an-
nak sikere természetesen számottevően növeli a presztízst és a 
támogatottságot. Ugyanakkor a kisebb művelődési egyesületek 
támogatói körében a jól menedzselt kis ügyek valószínűleg 
éppúgy alkalmasak az elismerés és megbecsülés kivívására, mint 
a nagy szervezeteket szponzorálók körében az országos progra-
mok. 

Örülni tehát – azt hiszem – akkor lehet, ha olyan kulturális 
programokra, közművelődési tevékenységekre tudunk kielégítő 
mértékű támogatást szerezni, amelyeket értékesnek és fontos-
nak tartunk; amelyek jól illeszkednek alapítványunk vagy egye-
sületünk missziójához és éppen adott teljesítőképességéhez, 
ugyanakkor hozzájárulnak a szervezeti kapacitás növekedésé-
hez; és amelyekben a célcsoportunkat alkotó közönség vagy kö-
zösség tagjai élvezetet találnak. 

 
II. Lokálpatrióták, „született” mecénások 
A továbbiakban olyan kezdeményezéseket mutatunk be, 

amelyek a közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódnak, ki-
emelkedő egyéni teljesítmény áll mögöttük, és a helyi mecena-
túra egy-egy típusát jelenítik meg. A példát mutató, saját sza-
vaimmal a „született helyi mecénások” többségét a közművelő-
dési intézményekben dolgozó kollégáknak a segítségével talál-
tuk meg. A Magyar Művelődési Intézet igazgatója, Borbáth Erika 
tájékozódó levelet küldött az intézményekbe, a kérdésére kül-
dött válaszleveleknek köszönhetően találtunk rá a helyi mecé-
nások egy részére. Ezen a nyomon elindulva készítettük az első 
interjúkat, majd a telefonos interjúkat, illetve leveleztünk to-
vább a helyiekkel.5  

 
Kerekegyháza (Bács-Kiskun megye) 
(A Katona József Művelődési Ház vezetőjének elmondása 

alapján.) 
  
A kisvárosban a helyi mecenatúra példamutatóan működik. 

Nincsen olyan helyi vállalkozó, aki ne támogatná a kultúrát.  
A Pongrácz Major tulajdonosa, Vörösmarti Imre a reformá-

tus templom elé felállíttatta Vörösmarty Mihály szobrát, a ka-
tolikus templom ablakcseréje során egy ablak cseréjének a költ-
ségét ő állta, a Katona József Művelődési Ház nyári táboroztatá-
sánál rendszeresen ingyen szolgáltatásokat biztosít, beleértve a 
tanya körül igényesen kialakított játszótér használatát is. 

A Varga Tanya tulajdonosa Gyurgyik Zoltán és munkatársa 
Berki Tibor a helyi nyugdíjas csoportok vendégül látását vállal-
ja évente, amikor is lovas programjaikat is megtekinthetik.  

Mindkét tulajdonosra jellemző, hogy amivel megkeresi őket 
a művelődési ház vezetője, abban segítenek neki.  

                                                 
5 A támogatások helyi rendszeréről, a helyi vállalkozók támogatásá-

ról Mátyus Aliz helyben gyűjtött anyagai alapján, közlései nyomán 
adunk számot. 
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Az intézményvezető tudja, a kisváros melyik vállalkozójára 
milyen téren számíthat. Kialakult például, hogy a szüreti felvo-
nulást Horváth Gábor borász, Boldizsár András, az üdítőkészítő 
üzem tulajdonosa és Vásárhelyi Ferenc a pék (pogácsával) tá-
mogatják.  

Minden rendezvényre más vállalkozó ad, mást és mást, a 
művelődési ház kialakult kapcsolatokra számít. Húsvétra pél-
dául Szabó Sándor adja a tojást, de Gyermek Napon is számít-
hatnak a segítségére.  

A Fókusz Takarékszövetkezet – Józsa Zsigmond – anyagilag 
támogatja a kisváros rendezvényeit. Az ő támogatásuknak kö-
szönhetően kerülnek megvásárlásra, például a pörköltfőző ver-
seny ajándékai. 

A művelődési ház vezetője, Dubecz Mihályné Hefler Erzsé-
bet azzal magyarázza a vállalkozók helyi támogatókként való 
szíves közreműködését, hogy nagy az összetartó ereje a kisvá-
rosnak, a támogatásra felkéréseknél erősen lehet érezni az 
adományozást igen pozitívan befolyásoló összetartozás érzést, 
aminek köszönhető az is, hogy a helyi vállalkozókra számítani 
lehet. 

 
Mocsa (Komárom-Esztergom megye) 
(A vállalkozók elmondása szerint.)  
 
Ezen a településen a helyi támogatók közül kiemelkednek a 

Pálvölgyi testvérek, Pálvölgyi Zoltán, Péter és Róbert. Két pá-
lyázatnak és az ő felajánlásuknak köszönhetőn adták át a felújí-
tott Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár épületét 2005. no-
vember 26-án.  

A testvérek az épület tetőszerkezetének cseréjét és a belső 
felújítást végezték el, a munka értéke mintegy 450-500 ezer fo-
rint volt.  

A három testvér már gyermekkorától tanulta az ácsmestersé-
get. Édesapjuk, Pálvölgyi László adta át szaktudását fiainak, aki 
szintén ács, de tőle tanulták a „helyi mecenatúrát” is, hiszen ő is 
folyamatosan támogatta a települést. Elmondták, hogy az édesap-
juk is szívesen elvégezte azokat a munkákat, amire a falunak szük-
sége volt, apró dolgokat is, nagyobbakat is. A testvérek korábban 
már megjavították az óvoda és az iskola tetejét is. Múlt télen az 
óvoda szekrényeit javította meg Pálvölgyi Péter.  

A nagyobb munkákat támogatásképpen ugyanúgy együtt 
csinálják hárman, ahogy vállalkozóként az ácsmunkát. Nem 
dolgoznak segédekkel, hárman együtt vállalják és végzik el a 
munkákat, azokat is, amelyeket támogatásképpen végeznek. 
Csak olyan munkát végeznek el, amiben egyetértenek. Ha va-
lamiről eltér a véleményük, akkor nem vállalják el a munkát.  
Lakni is közel laknak egymáshoz, Péter az apjával átellenben, a 
két másik testvér az utca végén, egy udvarban. A munkákat 
nem a Polgármesteri Hivatal kérésére vagy szervezésében vég-
zik, hanem közvetlen emberi kapcsolataik alapján.  

A Pálvölgyi testvérek olyan lokálpatrióták, akik a falujukért, 
a falu érdekében, támogatásként munkát végeznek, a szakmá-
jukat művelve helyi támogatók, mecénások. 

  
Zalahaláp (Veszprém megye)  
(Szelcz Lajosné polgármester asszony beszámolója alapján.) 
 
A helyi vállalkozók közül a legjelentősebbek, akik a műve-

lődési ház bővítésében, felújításában részt vettek: Csavária Kft. 

(vasüzem) Csuri Lajos, Sz-lbau Kft. (építőipari) Szelcz Lajos, 
ZA-SA Kft. (vasüzem) Sólyom Károly. Támogatásuk megköze-
lítőleg 5 millió forint. Ugyanezek a vállalkozók támogatják el-
sősorban a kulturális rendezvényeket is. Támogatásuk – Csuri 
Lajos és Szelcz Lajos esetében – lokálpatriotizmusuk következ-
ménye, Zalahaláphoz tartoznak, itt jártak iskolába is. Sólyom 
Károly pedig, aki tapolcai, kötődik Zalahaláphoz, mert Zalaha-
lápon keresi a kenyerét.   

 
 
A művelődési házak – utóbbi években lezajlott – felújítási 

munkálataiban, általában is elmondható, hogy a helyi vállalko-
zók is kivették a részüket. Ahol nem – mint pl. Bazsiban, ahol 
Simon István, a költő nevére hallgató gyönyörű művelődési 
ház áll a falu rendelkezésére, amely régiós támogatással és ön-
kormányzati ráfordítással épült –, ott a közösség rendszerint va-
lamely más dologra összpontosít. Bazsiban, a lakosság összefogá-
sával, lakossági pénz összeadásával, temetőportál készül. Lélek-
haranggal, mely utóbbi Fődi Tibor erdélyi származású szobrász 
munkája.  

   
Gencsapáti (Vas megye) 
(Varga Albin, igazgató, Művelődési Ház, Gencsapáti leveléből.) 
 
„Hauer Lajos, amióta csak Gencsapátiba költözött, aktívan 

részt vesz a közéletben. A Huzatos Borozó tulajdonosaként persze 
ez szinte elkerülhetetlen. Folyamatosan támogatja a település ren-
dezvényeit, és szinte minden programon jelen van. A Művelődési 
Ház és Könyvtár teljes külső homlokzatát átfestette alpinista baráta-
ival, amelyre egy helyi vállalkozás ajánlotta fel a szükséges festéket. 
A munkáért csak köszönetet fogadott el. Az általa elvégzett munka 
értéke, több mint egy millió forint.” 

 
Balatonszabadi, Ádánd (Somogy megye) 
(a megyei művelődési központ közlése) 
 
Hosszú Endre, asztalos Balatonszabadiban, ablakok, szek-

rények javításával, kiállításhoz képek keretezésével nyújtott ki-
emelkedő támogatást a helyi közművelődési intézménynek. 

Szűcs József, ács Ádándon végzett faipari munkákat, mely-
lyel jelentősen segítette a helyi közművelődési tevékenységet. 

 
Nagykovácsi (Pest megye) 
(újsághír) 
 
A Nagykovácsi Keresztyén Népfőiskola G. B. Shaw: Szent 

Johanna című drámáját vitte színre. Az amatőr társulat a kato-
likus és református közösség tagjaiból állt össze. Az összegyűj-
tött bevétel a helyi templomok felújítását, építését szolgálja.  

 
Sümeg (Veszprém megye) 
(A Polgármesteri Hivatal és a Kisfaludy Művelődési Központ 

igazgatójának tájékoztatása) 
  
A helyi művelődési központ vezetője elmondta, hogy azzal 

járnak a legjobban, ha nem pénzt kapnak, hanem munkát vé-
geznek az intézmény számára a helyi mecénások.  A kulturális 
rendezvényeket és a közművelődési intézményeket – némiképp 
a kerekegyházihoz hasonlóan – Sümegen rendszeresen pénzzel 
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vagy munkával támogatják: Közszolgáltató Kft. ; Lacuna Kft.; 
Kisfaludy Étterem és Hotel tulajdonosa, Remete József; Farkas 
Béla kereskedő; Sarvaly RT.  (kereskedelmi hálózat); Con-
struct Kft. (építőipari vállalkozás). 

 
Klebelsberg Kultúrkúria a II. kerületi Pesthidegkúton 
(Pesthidegkúti, a kúriájukra büszke, az építészt ismerő lako-

sok közlése alapján – szöveg az általuk ajánlott honlapról.) 
  
2000-ben hallhattunk először arról az örömteli hírről, hogy 

a II. kerületi Pesthidegkúton egy új, reprezentatív kulturális 
központ létesítését tervezik, a hajdani Klebelsberg Kuno urada-
lomhoz tartozó területen.  

A Klebelsberg Kultúrkúria elnevezést a művészeti központ-
nak helyet adó régi kúriaépület ihlette, amelynek rehabilitációs 
tervei és megvalósítása a helyi szellemi élet egyik kiemelkedő 
személyiségének, Kálmán Ernő építésznek köszönhető.  

Több éves előkészítés után 2002 augusztusától a kúriából és 
a kultúrtörténeti emléknek számító eredeti Klebelsberg-iskolák 
egyikéből nem csupán a maximumot hozta ki, de alkotói alá-
zattal, a nagy kultuszminiszter szellemiségében tovább is gon-
dolta a lehetőségeket. A lejtős nézőterű színházterem, az amfi-
teátrum, a megannyi közösségi helyszín, az ovális épületszárny 
építészeti megoldásai úgy okoznak meglepetéseket, hogy köz-
ben nem térnek el a hely alaphangulatától. Megőrizte mindazt, 
amit megőrzésre méltónak ítélt: egy alagsori passzázsban kibon-
totta az eredeti alap kétszáz éves termésköveit, az eredetileg is-
tállónak használt boltíves pincében pedig még a lovak kiköté-
sére szolgáló karikák is megmaradhattak a falban. Odakinn 
klasszicizáló stílus, idebenn modern stílusú rámpák, hogy a 
mozgássérültek is akadálymentesen vehessék birtokukba ezt az 
új létesítményt.  

A Kultúrkúria 2005 őszén nyitotta meg kapuit az elhivatott 
és energikus Szabó Lajos igazgató vezetésével, ahol gőzerővel 
folyik a hagyományt és modernitást ötvöző kultúrhely kialakí-
tása, amely – reméljük – nem csak nevében viseli a művelődési 
központ nevet, hanem izgalmas programjaival, kezdeményezé-
seivel középpontjává válik Budapest és a környező régió kultu-
rális és művészeti életének. 

A művelődési központ támogatói: CALX Építőanyag Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. www.calx.hu; Budapest Marriott 
Hotel www.marriott.hu; Egalitás www.egalitas.hu; taxi8utas 
www.taxi8utas.hu; W.Adventure Erdélyi utak utazási irodája 
www.wadventure.tvn.hu 

 
Budakeszi (Pest megye) 
(Várnagy Enikő: Töhötöm nyomában című könyvének III. 

fejezetéből kiemelt részletek, elektronikus levélváltás) 
 
Várnagy Enikő budakeszi népművelő kezdeményezéseként 

indult el a 80-as évek végén a Keszi települések felkutatása. Je-
lenleg 36 olyan település van Magyarországon, Romániában, 
Szerbiában és Szlovákiában, amely helynevében hordozza a 
Keszi névalakot. A Szépítő Egyesület vezetőségi tagjaként Vár-
nagy Enikő, a Pest Megyei Közművelődési Intézet munkatársa, 
1987-ben szervezte meg az első Keszi találkozót, amelyet azóta 
folyamatosan, minden évben megszerveznek egy Keszi-telepü-
lésen, és jelenleg már ott tartanak, hogy világtalálkozót is szer-
veztek. A találkozókon egymás múltjával, kultúrájával ismer-

kednek meg az érdeklődők. A településekre vonatkozó adatok 
összegyűjtését és a folyamatos évenkénti találkozók előkészíté-
sét végezte Várnagy Enikő, aki erről a munkájáról, valamint a 
Keszi-települések történetéről önálló könyvet jelentetett meg. 
1995-ben létrehozták a Keszi Alapítványt, amely a helytörténeti 
kutatómunkát koordinálja, s amely kereteket ad a megkezdett 
civil, öntevékeny munka folytatásához.  

Munkahelye, a Pest Megyei Közművelődési Intézet, ahol 
1999-óta dolgozik, támogatta Várnagy Enikő munkáját, még-
pedig olyan módon, hogy munkaidőben végezhette a szerve-
zést, igénybe vehette az Intézet infrastruktúráját. 

A Keszi-együttműködésben résztvevő polgármesterek – az 
1999. évi találkozón – felajánlották, hogy lakosonként 10.- Ft-
tal hozzájárulnak a Keszi Alapítvány munkájához, a találkozók 
költségeihez. Így kívánják támogatni a nehezebb anyagi hely-
zetben lévő települések lakosait. A mecenatúrának ez a formája 
jelenleg is működik, főleg a kisebb települések, de a nagyobb 
város képviselői is lobbyznak ezért az összegért az önkormány-
zatoknál.  

 
Az MMI Nemzetiségi és Etnikai Kisebbségi Programok Ko-

ordinációs Titkárságának osztályvezetője, Egyed Albert szerint 
területükön „szinte áttekinthetetlen az egyes régiók támogatá-
sok körébe tartozó tevékenysége. Többféle tipológia képzelhető 
el, áttekinthetővé teszi a rendszert például a következő:  

1. Az állami támogatásokból származó helyi fondok, ilyen 
pl. Erdélyben a Communitas, ami az RMDSZ alapítványa, vagy 
Felvidéken a Pázmány Péter Alapítvány.  

A tömbmagyarság lakta térségekben jelentős a helyi – ma-
gyar többségű – önkormányzatok donációja.  

2. A magyarországi támogatások (újraosztása): pl. Az Illyés, 
az Új Kézfogás Közalapítványok tevékenysége, a OKM támoga-
tásai, amelyek az un ernyőszervezeteken – pl. az EMKE, a 
CSEMADOK vagy a pedagógusszövetségek – keresztül alloká-
lódnak.  

3. Ennek egyik alformája a magyarországi magánalapítvá-
nyok (pl. a Bethlen Gábor Alapítvány, vagy pl. a Lakitelek 
Alapítvány) ügyködése. Pár évvel ezelőtti becslés szerint körül-
belül 400 magyarországi alapítvány (egyházi, önkormányzati, 
civilszervezeti- és személyes alapítvány) működött.  

4. A helyi magyar vállalkozók felfutásával egyenes arány-
ban növekszik mecénási tevékenységük, elsősorban (érdekes 
módon) főleg a sportfinanszírozásban.  

5. Újabb alfejezet a lokális kitüntetések eszkalációja, gyak-
ran helyi híres emberekről elnevezett díjakról van szó.”  

 
A kutatónak feltett kérdéseinket elküldtük a nagy gyakorla-

ti tapasztalattal rendelkező népművelőnek is. Várnagy Enikőtől 
az alábbi válaszokat kaptuk: 

1/ Milyennek látja a szponzorálást a kulturális területen, 
főképpen a művelődési intézmények és civil szervezetek vo-
natkozásában? 

Várnagy Enikő: „A szponzorálás abszolút esetleges, mind a 
művelődési intézmények, mind a civil szervezetek vonatkozá-
sában. Ha nincs ismerős a pályáztatónál, majdnem biztos, hogy 
elutasítanak, bármilyen pályázatot nyújt is be valaki. Nagyon 
sok múlik a kapcsolati tőkén. Én szinte kizárólag olyan helyek-
re pályázom, ahol megtalálom a megfelelő lobbystákat a szerve-
zésemhez. Ezt többféle módon teszem: előadókat hívok a pá-
lyáztató szervezettől, aki a saját szemével győződhet meg mun-
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kánkról, és a következő pályázatnál már nem kell magyarázni 
neki, mire kérjük a forrást. Ez leginkább a szakmai szervezetek-
nél, saját minisztériumunknál működött.”  

2/ Kihez forduljunk pénzügyi adományért; helyi szpon-
zorhoz, vagy inkább nézzünk távolabbra?  

Várnagy Enikő: „A helyi szponzorok nagyon fontosak. Ha 
nem kifejezetten anyagi támogatást kérünk, hanem pl. panzió-
soktól egy-egy vendégéjszakát, vendéglőstől egész vagy részbeni 
étkezést, szervezési, őrzési stb. munkákat, ezeket a költségeket 
meg lehet takarítani, ez nagyon sokat számít. Ilyenkor nem 
szabad elfelejteni a köszönő leveleket. A forrásteremtésben, 
amikor nagyobb összegekről van szó, a bankokat lehet megke-
resni, akiknek hirdetési lehetőséget ajánlunk cserébe. Nekem 
szerencsém van, mert a gyerekeim sokat tudnak segíteni ebben 
a témában. A saját szervező munkámban mindkét formát 
igénybe vesszük.”   

3/ Kis ügyek, kontra nagy események, kis pénzek, kontra 
nagy összegek kettősségében őrlődünk. Mikor örüljünk, mit 
tekintsünk eredménynek a szponzorálás szempontjából?  

Várnagy Enikő: „Ha tudod, hogy mit szeretnél megvalósí-
tani, akkor nincs az a kis ügy, ami ne lenne fontos. Mindennek 
meg kell találni a felelősét, aki azt végig viszi. Ez komoly szer-

vezőmunka. Nagy összegekről nem igazán tudok beszámolni, 
mert az Alapítványunk minden évben jelentős hozzáadott ér-
tékkel képes csak működni. A Töhötöm nyomában című köny-
vemet, a nyugdíjamból jelentettem meg. Ez persze egy ünnepi 
alkalom, ilyen nincs minden évben, de a technikai háttér, 
többnyire saját forrásból működik. Az utóbbi hat évben, évente 
mintegy fél és egymillió forint közötti tagi kölcsönnel tudtam 
megvalósítani kitűzött céljainkat.” 

 
Összegzés 
Írásunk első felében bemutattuk a mecenatúrával kapcsola-

tos újabb kérdéseket, megközelítéseket. Majd szakavatott kuta-
tót kérdeztünk a rendelkezésre álló kutatási adatokról, vala-
mint a témával kapcsolatos tudományos álláspontjáról.  

Az elméleti megközelítés mellett a helyi mecenatúra min-
dennapjait, valós működését is bemutattuk. Összegyűjtöttünk 
olyan friss, a közelmúltban történt apróbb-nagyobb eseményt, 
amely konkréttá tette a mecenatúra működését. Ezzel a példa-
gyűjteménnyel azt reméljük, hogy talán elindul egy szervezet-
tebb, tudatosabb gyűjtő-munka, amelynek eredményeképpen a 
közművelődési szakemberek is, és a civil szövetségek is megta-
lálják a helyi mecénások megbecsülésének új formáit.  

 
 

 


