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BEKE P A L 

MŰVELŐDÉSI OTTHONI ALTERNATÍVÁK 
Hasonló sorozatcímmel már vol t néhány írás a Parola (ki

adja a Közösségfejlesztők Egyesülete, főszerk.: Péterfi Ferenc) 
korábbi évfolyamaiban. Érdemes feleleveníteni mindezt akkor, 
amikor (vélhetően az önkormányzatoknak juttatott kevesebb pénz 
miatt) újra szűkülnek a közösségi művelődési tevékenységié lehe
tőséget adó színterek, amikor tovább módosul - alakul a művelő
dési otthoni tevékenység, amikor meggondolatlan intézményi in
tegrációkban tűnnek el a közösségi művelődés lehetőségei, és ami
kor sok helyütt immár megerősödött c iv i l szervezetek is pótol
ni/újjáteremteni képesek a helybéli intézményi teljesítményt. 

A következőkben a hajdúnánási közművelődési intézmény
rendszer megújítására megfogalmazott anyagot tesszük közzé. 

Ebben nyilvánvaló a szándék: újat építeni a meglévő romokon; a 
helybéliek közösségi művelődési lehetőségeinek fejlesztésére helybéli 
pénzalapot teremteni, s az intézményt (a szükséges számú népmű
velővel) azok kezébe adni, akik a közösségi művelődésnek nemcsak 
alanyai, hanem részesei, teremtői. Mindezektől Hajdúnánáson a 
közösségi művelődési alkalmak és lehetőségek többszörözése 
remélhető. 

A különféle megoldások közlését azért gondoljuk fontos
nak, mert nem hisszük, hogy csak egyetlen megoldási útja lehet az 
intézmények megújulásának; ám nem hisszük azt sem, hogy a 
megváltozott társadalmi/gazdasági közegben ugyanúgy kéne működ
niük intézményeinknek, mint az előző rendszer évtizedeiben. 

Fejlesztési javaslat Hajdúnánás közművelődési, ezen belül 
közösségi művelődési rendszerének modernizálására 

A javaslat szerzői1 a jelen szövegben a 'közművelődés' szót a 
vonatkozó jogszabály szerint a hatálya alá tartozó valamennyi 
kulturális intézménnyel kapcsolatban gyűjtőnévként értelme
zik, míg a 'közösségi művelődés' szókapcsolatot a művelődési 
otthonokra jellemző, csoportos szakmai tevékenységek, illető
leg a kulturális/művelődési c i v i l szervezetek tevékenykedésé-
nek megjelölésére használják. 

1. Álláspont 
Hajdúnánás képviselő-testületének döntése alapján egy 2007. 

április 18-án aláírt megállapodás keretében felkérést kaptunk a vá
ros polgármesterétől arra, hogy Hajdúnánás közművelődési koncepci
ójának felülvizsgálatát, egyidejűleg a város l<özrnűvelődési feladatellátá
sának, közművelődési feladatot ellátó intézményének l<öltséghatékony-
sági vizsgálatát végezzük el, és egyidejűleg tegyünk javaslatot a fel
adat l<öltséghatékony és eredményes megoldásaira. A megbízás kü
lönböző részleteit a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokból 
megvizsgálva, a város közművelődésben érdekelt szereplőivel foly
tatott beszélgetések után, végül a címben jelzett megoldásig jutot
tunk el. E szerint átalakítási/fejlesztési javaslatot teszünk le a he
lyi közművelődési rendszerben szereplő intézmények átrendezé
sére, szervezetük modernizálására, a város rendelkezésére álló 
anyagi erő hatékonyabb hasznosítására úgy, hogy ugyanakkor a 
közösségi művelődésbe való alkotó, cselekvő bekapcsolódás hosszú távú 
lehetőségét is biztosítsuk minden érdeklődő és/vagy érdekelt hajdú
nánási számára. Nyilvánvaló, hogy javaslataink elfogadása esetén 
a jelenlegi struktúrát körülíró közművelődési koncepciót is át kel l 
dolgozni. 

A hajdúnánási közművelődési intézményrendszer átalakí
tásának első lépéseként azt ajánljuk, hogy a művelődési köz
pontot és a könyvtárt egymástól függetlenítsék, válasszák 
szét. Közülük a könyvtári intézményi egységet közvetlenül az 
önkormányzat tartsa fenn, míg a művelődési központi intéz
ményrész társadalmiasítását javasoljuk, egyesületi formában 
- egy egyéves átmeneti időszak közbeiktatásával. Indítva' 

1 A helyszíni tájékozódás, a dokumentumelemzés és a szöveg dr. Ba
lázsi Károly közreműködésével készült. 

nyozzuk azt is, hogy a jelenlegi intézményi integrációban ré
szes tájházat, a közvetlenül az önkormányzat által gondozott 
csőszkunyhókat az új néven átszervezendő helytörténeti 
gyűjteményhez csatolják. Javaslatot teszünk a fenti átalakítá
sokból megteremtett megtakarítások és/vagy egyéb források 
integrálásával létrehozandó városi, tevékenységfejlesztést 
szolgáló pénzalapra is, amelynek majdani folyamatos pályáza
taitól várható elsősorban a helybéliek közösségi művelődési 
aktivitásának bővülése. Javasoljuk azt is, hogy (bár a létrejö
vő intézményeket pénzgazdálkodásukban önállónak képzel
jük el) pénzforgalmuk könyvelését központosítotton, egy e 
célból létrehozott szervezetben kezeljék, illetőleg takarításu
kat vállalkozóval végeztessék, hiszen ettől is bér- és költség
megtakarítás várható, ami az említett pénzalapot növeli. 

Munkánk során nem részletezzük az intézmények jelenlegi 
tevékenységszerkezetét, hiszen azt valamennyi érdekelt és ér
deklődő hajdúnánási jól ismeri. A „költséghatékonyságra" vo
natkoztatható megállapításainkat csak a művelődésiközpont
intézményrész esetében részletezzük, hiszen a könyvtári egység
ről szólván, erre a tavalyi hivatalos szakfelügyelet kitéit, a hely
történeti gyűjtemény pedig új intézmény. A 
művelődésiközpont-intézményrész tevékenységének szakmai 
értékelését a 2006. évi statisztikai jelentésük alapján végeztük 
el. A z iratok alapos áttanulmányozása és a személyes találkozá
sok intenzitása ellenére sem lehet azonban olyan árnyalt ké
pünk a helybéli valóságról, mint az abban közreműködőknek 
(tehát az abban részeseknek) van. Országos és európai szakmai 
tájékozottságunk, a közművelődés oktatásában eltöltött több 
évtizedes tapasztalataink, a szakmai teljesítmény bővítésében és 
koiszeiűsítésében szerzett gyakorlatunk, és különösen az utóbbi 
másfél évtizedben sok helyütt elvégzett szakmai fejlesztések 
eredményei alapján azonban feljogosítva érezzük magunkat az 
alábbiak leírására, különösen azért, mert fejlesztési koncepciónk 
helyszíni vitáiban, és elfogadása esetén annak realizálásában, illető
leg a javasolt képzés lebonyolításában is (erre szóló felkérés és 
megbízás esetén) részt vállalunk. 

Különösen vonatkozik ez a jelenlegi intézményi integtáció-
ban részes művelődési központi intézményrész társadalmiasított 
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formában való további működtetésének előkészítésére, hiszen mind 
a majdani alkalmazottakat (a felelős vezetőt és a népművelő
ket), mind az intézményműködtetői feladattal megbízandó 
(tervezett, leendő) egyesület elnökségét, mind az intézményt 
használó valamennyi c iv i l t fel ke l l készíteni megváltozó státu
sukra, feladatukra. 

A társadalmiasított intézményműködtetési mód nem idegen 
Hajdúnánáson. A korábbi nánási egyesületek (a Kaszinó, 1865-
től; a Függetlenségi Olvasókör, 1871.; a Polgári Olvasókör, 1875.; 
az Olvasókör, 1876.; a Kaszinó Egylet, 1876.; az Iparoskör 1890.; a 
vélhetően újjáalakult Függetlenségi Olvasóköt, 1890.; a Dalár
da, 1896.; a '48-as Kossuth Olvasó Kör, 1905.; a Bocskay O l v a 
sókör, 1911.; a Hunyadi Olvasókör, 1913.; a Polgári Leányisko
la Egyesület, 1914.; a Keresztyén Gazdasági Egyesület, 1922.; a 
Független Polgári Olvasó Kör, 1929.; a Katolikus Otthon, 1943.; 
az Iparos Dalkör, 1946.; a Kereskedő Társulat, 1947. 2 vala
mennyien önálló intézményként, öntevékenyen és autonóm módon 
működtek. így működik 2000. óta az O k k a l - Más - O k k a l Ifjú
sági Egyesület ifjúsági háza is. A javaslatunkban szereplő, a kö
zösségi művelődés intézményére vonatkozó megoldás tulajdon
képpen e hajdani jeles hagyomány, és e néhány éve sikeres, 
szakmailag előremutató lépés folytatását, kiteljesítését jelenti. 

A z alábbiakban tehát, megbízásunk részleteihez igazodva 
- leírjuk a jelenleg érvényes közművelődési koncepcióról alko

tott véleményünket, majd 
- a közművelődési feladatot ellátó intézményi integtáció mű

velődési központi intézményrésze költséghatékonyságának 
kiszámíthatatlanságáról szólunk. Ezt követően 

- részletezzük a jelenlegi intézményi integráció művelődési 
központi intézményrészének teljesítményét. Mindezeket az 
azt követően kifejtendő, 

- a város közművelődési (és ezen belül közösségi művelődési) 
feladatellátásának költséghatékony és eredményes átalakí
tására tett javaslatunk megalapozásának tekintjük. Ezen a 
fejezeten belül 
o részletezzük a leendő intézményeket és 
o a szükségesnek látszó új, a helyi közösségi művelődés le

hetőségének fejlesztését és bővítését szolgáló, helyi pá
lyázati lehetőséget megteremtő pénzalapról írunk, illető
leg 

o felvázoljuk a társadalmiasított intézményműködtetéshez 
szükséges képzés alapelveit, valamint 

o időrendet ajánlunk az intézményi átalakítás/átrendezés 
megvalósítására. 

- Javaslatunk mellékletében egyéb, a témánkhoz kapcsolódó 
tennivalókra hívjuk fel a figyelmet. 

2. A hatályos közművelődési koncepció 
túl részletes, már szinte a munkatervet helyettesítő doku

mentum. „Koncepció" alatt 'elgondolás, terv'; 'alkotás jellegét 
meghatározó felfogás, felépítés'; 'felfogások, nézetek rendszere' ér-
tendő 3. Különösen ez utóbbira hivatkozva javasoljuk, hogy egy 
későbbi dokumentum erre figyelemmel, lényegre törően és alap
vetően általánosan fogalmazzon. A feladatra vonatkozó 1997. 

A magyarországi egyesületek címtára c , a Műveló'déskutató Intézet
ben 1988-ban megjelent kiadvány alapján. 

3 A Magyar Értelmező Kéziszótár 1982-es ötödik, változatlan kiadása 
I. kötetének 753. oldalán található szócikk szerint. 

évi C X L . törvényt követően kiadott segédlet 4 erről is bősége
sen ír, ám rögzíti, hogy az i lyen helybéli rendelet célja az, hogy 
„az önkormányzat a helyi társadalom, a helyi közművelődés 
adott állapota, igényei és lehetőségei ismeretében meghatározza 
a település közművelődési feladatait, törekvéseit, azonnali intézkedé' 
seit, megalapozza közép- és hosszú távra a fejlesztés lehetőségeit". 
N e m az egyes intézményekét tehát, hanem az egész települését. 
A dokumentumnak a lokális helyzetből következő és szüksé
gesnek látszó szakmai feladatokat a település népességére diffe
renciáltan vonatkoztatva ke l l értelmeznie/tészleteznie. 

Természetesen mindezt csak egy, esetleg a rendelet mellékletét 
képező alapos társadalom- és helyzetelemző tanulmány alapján ha
tározhatják meg, amiből érzékelhető, hogy ?niiyen l<onkrét, Hajdú
nánásra igaz helyzetek/állapotok megoldását biztosítja a város közműve
lődési tevékenységfinanszírozása és liözösségi művelődési tevélienységfej-
lesztése által. A koncepció használóinak és alkalmazóinak ebből 
kell megtudniuk és megétteniük, hogy itt és most, tehát Hajdúná
náson és az olvasás pillanatában mit, miért és mire, mit, milyen cél
ból és szándékból, ki(k), miből és kiknek szerveznek kulturális, művelő
dési, közéleti, társadalmi, közösségfejksztő és információs lehetősége-
fcet.5 Ennek a dokumentumnak tehát nem a történelmileg vagy 
véletlenszerűen kialakult intézményi struktúrákat és ezek munka
fajtáit kell rögzítenie, hanem azt kel l előírnia, hogy milyen helyi 
élethelyzetekre és perspektívákra kell válaszolni a kultúra eszközeivel, a 
közösségi művelődés lehetőségeivel. Következésképp a koncepciót 
nem lehet (mint ezt!) két esztendőié fogalmazni, hanem a már 
idézett közép- és hosszú távta (miközben természetesen tartalmaz
hat azonnal megoldandó feladatokat. Olyanokat, amelyek e távla
tot alapozzák meg). 

Amenny iben jelen javaslatunkban foglalt elképzeléseinket 
a képviselő-testület elfogadja és bevezetésre ajánlja, nincs ér
telme soronként és fejezetenként megjegyzéseket fűznünk a 
most hatályos dokumentumhoz, mert ennek szellemiségében és 
metódusában kell új alakot öltenie. Megfogalmazásához és elfo
gadásához azonban az említett, a helyi viszonyokra vonatkozta
tott társadalom- és helyzetelemző tanulmány elengedhetetlen, 
ami később is a tennivalókat szabályozó vezérfonala lehet a 
képviselő-testületnek, ugyanúgy, mint a város érdeklődő polgá
rainak. A z így megalapozott koncepció jelentené a legnagyobb 
segítséget a népművelőknek, a közösségi művelődést fizetéséit 
vagy önkéntesen végzőknek is, hiszen így tudnák és értenék, 
hogy miért, minek az érdekében, milyen helyzetben és milyen álla
poton változtatva ke l l cselekedniük. 

3. A közművelődési feladatot ellátó városi intézmények 
költséghatékonyságáról 
A közművelődési feladatellátás bármely település költségve

tése szempontjából folyamatos ráfizetés. Nyilván Hajdúnánás 
sem azért működteti erre hivatott intézményeit, mert az számá
ra anyagilag megtérül, és bizonyára nem csak azért, mert ene 

4 Szempontok és segédanyagok „A kulturális javak védelméről és a mu
zeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődés
ről" szóló 1997. évi C X L . törvény önkormányzati közművelődési feladata
inak végrehajtásához, B p , N K Ö M , 2000 , 226 old . 

5 O l y a n elemzésekre és munkaanyagokra gondolunk például, amit a 
H o t k a i A n i t a , Varga Ilona, Szabó István szerzőhármas végzett el leg
utóbb „A fiatalok mindenre fogékonyak, csak kezdeményezni kell"; ifjúsági 
helyzetkép Hajdúnánáson 2005-2006. c. dolgozatukban. Ifjúsági Szemle, 
2007. tavaszi szám, 112-123. old. 
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törvény kötelezi, hanem mert ezek tevékenykedését polgárai 
kulturális, művelődési, közéleti, közösségi fejlesztése érdekében 
hasznosnak, fontosnak ítéli. A „költségek hatékonyságát" tehát 
csak abban a viszonylatban lehet számon kérni az e feladatban 
részes intézményektől vagy egyéb tényezőktől, hogy milyen 
rendszerhez, milyen más struktúrához képest kerül jelenleg ennyi
be vagy annyiba, többe vagy kevesebbe. A nánási összevont in 
tézmény átalakítását éppen arra figyelemmel javasoljuk, hogy 
átszervezése nemcsak hatékonyabb struktúrát, hanem az ága
zatban másutt felhasználható megtakarítást is eredményez. 

Erre a szakterületté az intézmények megalapítása óta a ma-
radványelv és/vagy a bázisszemlélet jellemző; vagyis annyi jut 
nekik, amennyi az adott évi költségvetésből számukra megma
rad, avagy annyi, amennyi tavaly (tavalyelőtt és azelőtt meg 
azelőtt stb.) volt . Ez a megközelítés nem érzélieny a közszolgálta
tások időközbeni áremelkedéseire, a különféle kulturális ter
mékek (pl. színházi előadások, könyvek) drágulására. N e m ér
zékeny ez a finanszírozás a helyi élethelyzetek megváltozásából kö
vetkező tevékenységbéli szüliségietekre sem, noha az intézmények
nek éppen ezekre kellene frissen és azonnal reagálnia. A z érté
kében csökkenő önkormányzati támogatásra az intézmények 
bérköltségük arányos szűkítésével, tehát a közművelődést szer
vezők létszámának csökkenésével szoktak válaszolni, avagy 
olyan tevékenységek meghonosításával, amelyek hozadéka 
nem céljuk szerinti, tehát nem a polgárok kulturális, művelődé
si, közéleti fejlesztését szolgálják. A hajdúnánási integrált i n 
tézményben még nem kellett ezek egyikével sem élni. 

Egy település közművelődési kiadásainak „költséghatékony
ságát" elegendő saját pénz híján leginkább az növeli, ha intéz
ménye olyan új tevékenységfajtáknak enged utat, amelyek pályázati 
forrásokat és egyéb támogatásokat akkumulálhatnak máshonnan, 
a településen kívülről. A z önkormányzati (összevont) intéz
mény esetében ennek kevés nyomát találtuk. N e m tudták sike
res pályázatokkal növelni a városban a közművelődésre fordít
ható pénzt, így nem a város szakmai összteljesítményét sem 
tudták növelni. 

A közművelődési szakma a közösségi művelődést szolgáló in
tézmények (a művelődési otthonok) egyedisége, sajátos volta mi
att mindezidáig nem dolgozott ki olyan pontos számítási metódust, 
ami a „költséghatékonyság" meghatározására kiindulópontként 
használható lenne. Nincs objektív viszonyszám tehát, amelyhez 
képest a hajdúnánási közművelődési intézményrész tényszámait 
jónak, kevésbé jónak, közepesnek, rossznak, avagy elegendőnek, 
szűkösnek vagy pazarlónak lehetne minősíteni. N e m véletlen, 
hogy nincs; adataik esetleges összehasonlítása más hajdúvárosoké
val, esetleg távolabbi (dél-alföldi, dunántúli) hasonló nagyságren
dű településekkel nem jeknt semmit. A tavalyi könyvtári szakfel
ügyelet - noha a könyvtár teljesítménynormái könnyebben ada
tolhatok! - jegyzőkönyve szerint „A könyvtár eredményeit statisz
tikai mutatók (ld. több azonos nagyságrendű könyvtár összehason
lítása alapján készített statisztikai táblázatot a kétdőív 12. oldalán) 
nem tükrözik."6 V a n ugyan a következő mondatban egy utalás a 
rossz statisztikai adatszolgáltatásra, a hiányosan kitöltött munka
naplókra, de ez is az összehasmlíthataúanságra utal. A 
művelődésiközpont-intézményrész „költséghatékonysági" összeha
sonlítása még pontatlanabb lenne. 

A művelődési otthonokra (Hajdúnánás esetében a művelő
désiközpont-intézményrészre) vonatkoztatható egyetlen, a megszo
kás szerint ladlakult viszonyszám az önkormányzati támogatás aránya a 
teljes költségvetésen belül. Amennyiben ugyanis az önkormányzati 
éves támogatás fedezi az épület rezsi kiadásait, a béreket és közter
heit, az intézményt irigylésre méltó állapotban lévőnek tartja a szak
ma. A nánási összevont intézmény önkormányzati támogatottsága 
bőven fedezi ezt, bár az állapotot rontja, hogy a könyvtárfenntartá
si kiadások is részei e számításnak. Ennek kivonása esetén a műve
lődési központ költségvetése még így is mintegy 4 millió forint szabad 
(tevékenységekre fordítható) pénzzel rendelkezik, ami kiemeli az át
lagból. Másutt ugyanis nem marad semmi, sőt! Olyan intézmé
nyek is működnek és sikeresek manapság Magyarországon, ame
lyek önkormányzati támogatása csak a költségvetési főösszeg fele; 
persze ott mások lehetnek a körülmények, erőteljesebben érdekér
vényesítő a helyi társadalom, esetleg invenciózusabbak a népmű
velők, akik korszerű tevékenységükkel sikeresebb hazai és EU-s pá
lyázók. A valódi, az igényes és igaz összehasonlítás ezért is lehetet
len. 

A „költséghatékonyság" valóban értelmezhető mérőszámai 
azok lehetnének, amelyek a lakosságszámhoz hasonlítanák a művelő
désifolyamatokban (értsd: a rendszeres, visszatérő all<almal<ban aktivi
zált) helybéliek számát; illetőleg amelyek az önkormányzati támogatás 
által generált idegen (pályázati, szponzori) összegek arányát vizsgálnák. 
Ezek a nánási intézmény esetében kiszámíthatatlanul alacsonyak. 

4. A művelődésiközpont-intézményrész teljesítményéről 7 

A z intézményben (az igazgatóval együtt) 4 főállású népmű
velő és 8 működést, ügyvitelt ellátó főfoglalkozású dolgozik, 4 
további megbízási szerződéssel foglalkoztatott mellett. A z in 
tézmény kiadásaiban mindez jelentős tétel; a munkavégzéshez 
kapcsolódó juttatásokkal és a külső személyi juttatásokkal 
együttesen a személyi jellegű kifizetések összesen 34.801.000.-
forintot tesznek k i , ami a munkaadót tethelő járulékokkal to
vábbi 11.079.000.- forintot, mindösszesen 45.880.000.- forintot 
jelent. Ez a teljes költségvetés 83 %-a. 

A z önkormányzat a 2006. évben 58.207.000.- forintot biz
tosított számukra; ez a 2005-ből származó 1.015.000.- forintos 
pénzmaradvánnyal és a 13.702.000.- forintnyi saját forrással 
mindösszesen 72.924.000.- forint összes bevételt jelent. 

H e l y i , megyei, nemzetközi pályázatokon támogatást nem 
nyertek, egyéb működési célra átvett bevételük nem volt, a 
személyi jövedelemadó 1 %-ából nem részesültek, egyéb (pl. 
szponzori) bevételük a statisztikai adatszolgáltatásuk szerint 
nincs. Mindezt igen szerény eredménynek tartjuk, hiszen a mind
összesen csak 1.551.000.- forintos országos pályázati nyere
ményt nem minősíthetjük másképpen. 

Működési bevételeik mértéke és megoszlása is tanulságos. 
Alaptevékenységükből összesen 6.739.000.- forintot könyvel
hettek el, egyéb sajátos bevételként pedig megközelítően 
ugyanannyit, 6.963.000.- forintot, amiből a bérleti díj nagy 
arányú, 4.541.000.- forint. Ez utóbbi természetes, és nem kel
lett érte sokat tenniük, hiszen ők rendelkeznek a város egyetlen 
többcélú nagytermével. Saját bevételük aránya a költségvetés 
egészéhez képest így is éppen hogy meghaladja a 18 %-ot. 

6 A Méliusz Péter Megyei Könyvtár szakfelügyeleti ellenőrzéséről ké
szített összefoglaló jelentésből, 2005. május 22. 
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Dologi kiadásaik (közüzemi díjra, ügyviteli költségre, bérleti 
díjra, reklámköltségre, épület-és eszközkarbantartásra, épület
ié lújításra/beruházásra, szakmai anyagra, nagy értékű gépekre, 
szakmai feladatokkal kapcsolatos számlás kifizetésekre, nem 
személyi jellegű adókra, járulékokra és egyéb kiadásokra) össze
ge 26.495.000.- forint; Ebből 6.212.000.- Ft a 7.661.000.- fo
r in tnyi számlás kifizetésekből szakmai programra fordított köz
vetlen költség. 

Kiadásaik a fent leírt személyi jellegű kiadásokkal és azok 
közterheivel, a dologi kiadásokkal együtt mindösszesen 
72.375.000.- forint, tárgyévi pénzmaradványuk 2.010.000.- fo
rint. Ez utóbbi sem gyakori a hazai intézményi gyakorlatban. 

Miután a művelődési központi intézményrész tavalyi tevé
kenysége és teljesítménye javaslatunk helyi olvasói, az intéz
mény használói számára jól ismert, tanulságosabb statisztiká
jukból azt kiírni, hogy mi az, amivel az intézmény nem foglalko
zott. Megjegyezzük, hogy a művelődési ot thoni statisztikában 
valamennyi tevékenységtípus felsorolását követően előfordul az 
úgynevezett „egyéb", a statisztikai űrlapon nyomtatásban fel 
nem sorolt, nem részletezett kategória. Magyarországon több in
tézmény sokféle tevékenysége jellemzően éppen ide, és csak ide so
rolható, hiszen ezek olyan tevékenységfajták, amelyekre a sta
tisztika gyűjtője még nem gondolhatott, hiszen újak, és mert he
lyi kihívásokra reagálnak. Igazából éppen ezek elemzésével lehet 
feltárni egy művelődési ot thon teljesítményének érzékenységét, 
a helyi viszonyokra való finom és azonnali reagálását. Náluk 
ebből egy sem akad. 

A hivatalos statisztika előre nyomtatott felsorolásai szerint 
elvégzett munkájukból hiányzik/hiányoznak az alábbi művelő
dési formák/alkalmak: 

a bábcsoport, 
a képző- és iparművészeti csoport, 
a fotó-, f i lm- és videocsoport, 
a könnyűzenei együttes, 
a komolyzenei együttes, 
a hangszeres népzenei csoport, 
a népdalkör, pávakör (az adatszolgáltatás csak saját 

csoport/ok/ra vonatkozik!) 
a néptáncegyüttes (bár ezzel korábban próbálkoztak); 
a fazekas, 
a faragó, 
a bőrműves, 
a textiles 
és a komplex alkotó művelődési közösségek bármelyike; 
az ifjúsági, 
a gyermek és 
a családi klubok. 
N i n c s nyelvtanfolyamuk, 
vidékfejlesztési/közösségfejlesztési rendszeres művelő

dési formájuk, 
nem foglalkoznak mezőgazdasági ismeretterjesztéssel, 
a magyar nyelv ápolásával, művelésével, 
helytörténettel, honismerettel, 
a népi kézműves ismeretek terjesztésé

vel/szorgalmazásával, 
közhasznú és vállalkozási ismeretek terjesztésével, 
egészségvédelemmel, mentálhigiénével, természet

gyógyászati, ezoterikus ismeretek terjesztésével (bár itt meg kel l 
jegyezzük, hogy az előbbiről hallottunk külön finanszírozott 

ÁNTSZ-es előadássorozat formájában, lehet, hogy statisztiká
juk nem pontos?), 

sporttal, az erőnlét fejlesztésével, rekreációval, 
semmiféle szakmai (OKJ-s) képzéssel vagy 
egyéb akkreditált szakmai képzéssel, továbbképzéssel, 
felvételi előkészítővel. 
Nincs iskolarendszerű, vagy azon kívüli képzési formájuk, 
nem foglalkoztak természet- és műszaki tudományos 

ismeretterjesztéssel; 
társadalomtudományi sorozatokat (konferenciát, ta

nácskozást) sem rendeztek; 
nem rendeztek táborokat (kivéve a képzőművészeti 

alkotótábotban való közreműködésüket), 
saját szervezésű helytörténeti, műszaki, természettu

dományi kiállításokat, műsorokat, rendezvényeket. 
N e m szerveztek tanulmányutakat bárkinek bármiféle 

témában, 
külföldön sem rendeztek semmit (ha nem számítjuk a 

városi kórus olaszországi vendégszereplését, amely azonban nem 
intézményi „rendezvény" volt, s különben is jelentős önkölt
séggel valósult meg). 

A fenti lista különösen annak tudatában szomorú, ha tud
juk (amiképp a nánásiak emlékezhetnek erre!) hogy az emlege
tett tevékenységfajták közül több egy-két évtizede még élő tevékeny
ség volt ugyanezen falak között. A z intézmény akkor még a 
„nyitott házas" tevékenységújítók között volt. H a némely tevé
kenységformát a megváltozott ízlés, a kevesebb szabadidő, a 
csökkenő fizetőképesség, vagy akár a megváltozott körülmé
nyekre hivatkozva „leszerepeltnek" ítélnénk is, a mai élethely
zetekben szükséges szakmai segítő technikákat/alkalmakat jog
gal hiányolhatjuk! 

Hajdúnánás lakói közül összlátogatói létszámként 
a rendszeres művelődési formák résztvevői 2006-ban 

mindösszesen 25.768 fő (az alkalmak száma osztva a csoportok 
számával, szorozva a résztvevők számával), 

ismeretterjesztésen 329 fő, 
rendezvények, kiállítások látogatói 32.053 fő, 
szolgáltatások igénybevevői 10.790 fő, 
külső szervek tevékenysége/bérlete eredményekénti 

látogatók 37.983 fő; 
mindez mindösszesen 106.923 látogatási alkalom. 

Nagyon szerény eredmény mindez 4 főállású, 8 működést, ügyvi
telt ellátó főfoglalkozású dolgozó és 4 további megbízási szerződéssel 
alkalmazott létszám, valamint mintegy 73 milliónyi költségvetés is
meretében. Megjegyezzük, hogy a már hivatkozott minisztériumi k i 
advány8 szerint, „a teljesség igénye nélkül" 8 pontban, a-tól h-ig jelzett 
bekezdéseliben sorolja a település közművelődési feladatainak meghatáro
zását, aminek jelentős része Hajdúnánáson bizonyosan az integrált 
intézmény művelődési központi intézményrészétől lenne megköve
telhető. Vajon miért nem követelte meg eleddig tőlük soha senki? 
H a más nem is, például a helybéli polgárok? Nekik azonban vélhe-

Szempontok és segédanyagok „A kulturális javak védelméről és a mu
zeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődés
ről" szóló 1997. évi CXL. törvény önkormányzati közművelődési feladata
inak végrehajtásához, B p , NKÖM, 2000, 19-23. oldal. 
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tőén fogalmuk sincs arról, hogy a közösségi művelődés helyi megva
lósítója/szorgalmazója valójában mire való lenne! 

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokból és a sze
mélyes találkozásokból egyaránt az a kép bontakozik k i , hogy a 
hajdúnánási közösségi művelődés letéteményesei szinte egyedül 
az amatőr művészeti csoportok. (Nélkülük a művelődési központ 
alig több, mint egy imponálóan szép, ám jobbára üres, bár 
időnként bérbevett épületegyüttes, ahol a szakalkalmazottak 
hivatal i rendben és fegyelemben várják reggel 8 és délután 4 
óra között a művelődésre vágyó közönséget - az adatok szerint 
jobbára hiába.) A z amatőr művészeti csoportok egyébként va
lóban értéket képviselnek - noha minőség és esztétikai érték 
tekintetében erősen szóródnak! - , mégis inkább mintha a meg
tűrt, nem a támogatott kategóriába sorolták volna őket. 

A z egykori Úri Kaszinó egyik homlokzati, reprezentatív he
lyisége képzőművészeti kiállítások megrendezésére szolgál. Ám 
azokat megtekinteni elég körülményes. A z üvegajtón „A kulcs 
a portán" felirat olvasható. A ház dolgozóinak elmondása sze
rint nincs pénz teremőr alkalmazására. Pedig a kiállítóterem 
ideális helyszíne lehetne akár hav i rendszerességgel festészeti, 
grafikai, szobrászati bemutatóknak, a vizuális kultúra állandó 
hétköznapi műhelyének. Különösen, ha normális módon lenne 
látogatható, és ha a közművelődésben manapság hétköznap
inak, természetesnek mondható egyéb tevékenységfélékkel 
(előadásokkal, találkozásokkal, vitaestekkel, rokonítható témá
jú ismeretterjesztő alkalmakkal stb.) színesítenék ezeket, ez 
esetben a helybéliek (és különösen a felsőbb iskolások) vizuális 
kultúrájának fejlesztését, esetleg a turistaszezon délután és ko
raeste ráérő üdülőinek érdeklődését is felkeltve. 

Gyakorlatilag önfenntartónak mondható a legtöbb közössé
gük. Talán csak a N A N A Színház részesül annyi támogatásban, 
hogy szeiény körülmények között - sok saját munkával és a ve
zető főfoglalkozású alkalmazásával - fenn tudja tartani magát. 
A legtöbb csoport rendes évi tagdíjat fizet (ami egyébként he
lyeselhető gyakorlat), ám ezen kívül elég sok kiadást ke l l vál
lalniuk a tanuláshoz vagy/és a fellépésekhez. A táncstúdió tag
jai 2 - 3.000.- forintos részvételi díjat fizetnek, amiből az i n 
tézmény fizeti az oktatókat. A városi kórus pedig 35 ezer forin
tos részvételi áron jutott el egy külföldi fesztiválra. Fűtött és v i 
lágított helyiségeik rendelkezésre bocsátását, illetve annak tá
mogatásként való feltüntetését különösnek tartjuk abban a 
struktúrában, amely (elvben) a sajátjának tekinti a csoporto
kat. 

A z intézmény közvetlen környezetében megújult a főtér, és 
egyik sarkában szabadtéri rendezvényekre/szereplésekre alkal
mas térrészt építettek. N e m látjuk be, hogy azt miért csak évi 
néhány alkalommal használják k i , és miért nem szerveznek tár
sadalmi animációra alkalmas és rendszeres szabadtéri bemutató
sorozatot, különféle rendezvények, találkozások, beszélgetések, 
vetítések stb. sorát? Megjegyezzük, hogy az átépített főtér több 
pontja is kínál szakmai munkára alkalmas/intim helyszíneket, 
és akkor még nem szóltunk a fürdő mint sokféle szakmai tevé
kenységet kínáló helyszín kihasználásáról. 

Bár az éves statisztikai nyomtatvány kitöltetlen soraival 
már kellőképpen érzékeltettük tevékenységbéli beszűkültségü-
ket, nem álljuk meg, hogy a helyi társadalmukra érzékenyebb 
(és éppen ezért helyben mindmáig sikeres és közkedvelt) műve
lődési otthonok egyik jellemző tevékenységfotmájának, a fel
nőttképzésnek hiányára ne mutassunk rá. Éppen ettől várható, 
hogy a Hajdúnánáson is fájdalmas mértékű munkanélküliségen 

az intézmény a maga átlátó, elemző és megoldó képességével 
segítsen, csökkentéséhez hozzájáruljon. Erre folyamatos pályá
zati lehetőségek voltak és vesztek el számukra, miközben éppen 
a környékükön értelmes és fontos fejlesztési programok zajlot
tak le 9 . O k nem vettek részt ebben, és semmi sem utal arra, 
hogy ezt a továbbiakban önmaguktól feladatuknak tekintenék. 

Miután éves munkaterveiket és éves szakmai beszámolóju
kat minden eddigi képviselő-testület jóváhagyta és elfogadta, a 
költséghatékonysági és eredményességi mutatójuk együttese 
pont annyira alacsony, amennyit helyben mindenki tapasztal
hat, és tapasztalatai szerint értékelhet. Például abban, hogy 
hányszor vol t ott, mit kapott, mennyivel lett tájékozottabb, tu
dásában, érzelmeiben gazdagabb. Vagy éppen ellenkezőleg, 
hogy nem ment oda. N e m biztos, hogy azért, mett ő az érdekte
len, esetleg közömbös. Tán nem szólították meg. 

A Hajdúnánáson közismert tevékenységet végző 
művelődésiközpont-intézményrész teljesítménye vélhetően a 
tevékenységbeli maximumot jelenti, hiszen ha többet akarná
nak tenni a jelenleginél, ha többre lennének képesek, akkor 
ma is minden további nélkül többet teljesíthetnének. Amenny iben 
anyagi, támogatásbéli akadálya lenne szándékolt többlet
teljesítményüknek, úgy elutasított szakmai fejlesztési elképzelé
sek dokumentumait, elutasított önkormányzati támogatási ké
relmeket és elutasított pályázatok garmadáját mutathatták vo l 
na nekünk. Ilyenek vélhetően nincsenek. N e m tévedünk túl 
nagyot tehát, ha azt állítjuk: ebből az intézményi szisztémából, 
ilyen szervezőmunkával és annak jelen közreműködőivel szükség
képpen ez a végeredmény következik. 

5. Javaslat a város közművelődési, és ezen belül közösségi 
művelődési feladatellátásának költséghatékony és eredmé
nyes átalakítására 

A z alábbiakban egy átalakított városi közművelődési intéz-
ménystruktútára teszünk javaslatot. Ennek első lépéseként ja
vasoljuk, hogy a Móricz Pál Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár intézményét jogutód nélkül szüntessék meg. Ezt követően 
azonnal mód nyílik egyrészt a törvényesség helyreállítására (a Vá
rosi Könyvtár önállóságának megteremtésével), másrészt a helyi 
közösségi művelődés intézményének társadalmiasítására. Ez utóbbi 
lehetőséget teremt arra, hogy a he ly i polgárság a saját kezébe 
vegye a saját adóforintjaiból megteremtett ( ö n m ű v e l ő 
désének irányítását, szervezését és gyakorlatát. Azaz, ne kel l 
jen kegynek, adománynak tekintenie a közösségi művelődés 
feltételeinek megteremtéseié szánt forrásokat és adottságokat, 
az intézmény helyiségeinek használatát. A hagyományosan k i 
alakult, szakszemen rögzített funkciókat leprezentáló intézmé
nyi egységek így önállósulva önkormányzati fenntartásba ketül-
nének tehát, míg a helyi táisadalmi - kulturális viszonyokat 
spontánabbul tükröző közösségi művelődési formák vezetését és 
fenntartását az egyesületekre, a civil közösségekre bíznánk azzal, 
hogy a tevékenykedésüknek keretet adó épületet működtetésükbe ad
juk. Ez utóbbi esetben felkészítésükre, tájékoztatásukra és szak
mai tapasztalatszerzésükre egy évnyi időtartamot javasolunk 
biztosítani. 

9 Egy friss példa a sok közül: Felnőttképzés és közösségfejlesztés Borsod-
Abaúj-Zemplén megye négy kistérségében. B A Z Megyei Közművelődési 
és Idegenforgalmi Intézet, M i s k o l c , 2 0 0 7 , 90 o ld . A jelentős anyagi
akkal támogatott szakmai fejlesztőmunkában érintett vol t a mezőcsáti 
kistérség is. 
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Ebben a vegyes fenntartású és üzemeltetésű rendszerben az 
alábbi intézményi egységeknél javasoljuk a közvetlen önl<ormány-
zati fenntartást és az önl<armányzati finanszírozású működtetést: 

Városi Könyvtár 
Hajdúnánási Hagyományok Háza. 

A városi közművelődési, közösségi művelődési feladatellátás to
vábbi lehetőségeit az alábbi új önkormányzati pénzalap létreho
zásával lehet megteremteni: 

Hajdúnánási Közösségi Művelődési A l a p . 
A z önkormányzati intézménystruktúrától független intézmény 

lenne (egy éves átmeneti időt követően) 
a művelődésiház-egyesület. 

5 . 1. Városi Könyvtár 
A művelődési központtal 1997-ben összevont városi könyv

tárat a jelenlegi integrált állapotából függetleníteni kell, tehát a 
későbbiekben ajánlott időrendre figyelemmel, belőle új önálló 
önkormányzati intézményt ke l l alapítani, elsősorban azért, mert a 
már hivatkozott 1997. évi C X L . törvény 67. § (1) bekezdése 
szerint a „Városokban elsődlegesen önálló intézményben kell a 
nyilvános könyvtári ellátást biztosítani", illetőleg ugyanezen 
paragrafus (2) bekezdése szerint „Más intézménnyel való közös 
működtetésre csak szakmai, illetve jelentős gazdálkodási előnyök 
esetén kerülhet sor a miniszter véleményének figyelembevéte
lével" (kiemelések tőlünk). N e m látunk, és megítélésünk sze
r in t nincs is olyan szakmai vagy „jelentős gazdasági előny", ami 
a jelenlegi összevonást érdemben megindokolhatná, mint 
ahogy olyan indok sem, ami esetleg újólag mással (pl. a hely
történeti gyűjteménnyel) való összevonását kívánná meg. 

Jelenlegi munkatársi gárdájának szűkítését semmiképpen 
n e m javasoljuk. A már említett, 2006. május 22-én kelt szak
felügyeleti jelentésben foglalt, alapvetően könyvtár
informatikai hiányosságok pótlását azonban szükségesnek tart
juk; az épület állagmegóvása pedig elengedhetetlen. Megjegyez
zük, hogy bár gazdaságilag önálló intézménynek, tehát a számá
ra biztosított anyagiakkal önállóan gazdálkodónak képzeljük el , 
javasoljuk, hogy pénzkezelését és könyvelését (másokkal 
együtt) egy „városi kincstárban" központosítsák. 

5. 2 . Hajdúnánási Hagyományok Háza 1 0 

A z örvendetes módon nemrég megalakított (bár tudomá
sunk szerint önálló költséghellyel egyelőre nem rendelkező) 
helytörténeti gyűjteményt új önálló önkormányzati intézményként 
javasoljuk működtetni a jelenlegi összevont intézménytől át
adandó tájházzal és a funkcióikat veszített, de helyreállított 
(bár jobbára kihasználatlan) csőszkunyhókkal együtt. 

A z intézmény minimális személyi fejlesztése szükséges (pl. 
őrzési/nyitvatartási feladatokra a tájház esetében, vagy a határ
béli csőszkunyhóknál), de ennek sem mértékét, sem lehetősé
gét nem tudhatjuk. Amenny iben azonban a tájház udvarát p l . 
tankertészetként akár gyógynövény termesztésére hasznosítaná 
az intézmény vagy valamelyik iskola, avagy az épületben vagy 
udvarán szalmafonatok termékárusítását szerveznék meg, avagy 

A helytörténeti gyűjtemény + egyéb létesítmények javasolt szó
kapcsolattal való megnevezést megelőzően illő lenne engedélyt kérni 
erre a budapesti Corvin téren működő Hagyományok Házától, ami az 
Állami Népi Együttest magában foglaló népművészeti dokumentációs-
és fejlesztőközpont lassan elfogadottá és ismertté váló neve, így a 
megkülönbözető (pl. „hajdúnánási") előtag használata kívánatos. 

bármi mással folyamatos életet lehelnének a jelenlegi holt te
rületbe, 1 1 úgy annak bevételéből és/vagy üzemeltetésének mód
jából megoldódna a szükséges felügyelet. Megjegyezzük, hogy 
bár gazdaságilag önálló intézménynek, tehát a számára biztosí
tott anyagiakkal önállóan gazdálkodónak képzeljük el, pénzke
zelését és könyvelését (másokkal együtt a 'városi kincstárba') 
központosítani javasoljuk. 

5 . 3 . Hajdúnánási Közösségi Művelődési Alap 
A város közösségi művelődési feladatellátásának finanszíro

zását egy új önkormányzati pénzalap biztosíthatná. Ebben va
lamennyi (a Városi Könyvtár és a Hagyományok Háza működ
tetésén kívüli) pénzt össze kellene gyűjteni, és azt pályázati 
úton kellene/lehetne a feladatokat megvalósítókhoz eljuttatni. 
A z A l a p kezelője, így a pályázat kiírója és elsődleges javaslatte
vője a M O I S B , megítélője a képviselő-testület, míg az azzal 
kapcsolatos adminisztrációt a már emlegetett 'városi kincstár' 
végezné. A z Alapo t kezelő szervezet láthatja el a városi rendez-
vénykoordinációt már csak azért is, mert náluk valóban összefut
nak a dátumok, már a pályázók érdekei miatt is. 

A z Alaphoz pályázhatna támogatásért 

a művelődésiház-egyesület az épület fenntartásáért és az 
általa/benne szervezett tevékenységek részfinanszírozásáért, a 
várossal szerződött tevékenységek megvalósításáéit; 

az egyesületi működtetésű ifjúsági házimozi tevékenysé
gének részfinanszírozásáért; 

a magánkézben lévő Aranyszalma alkotóház és bemuta-
tótér bármiféle szükséges tevékenység, p l . képzési alkalmak f i 
nanszírozására; 

bármelyik hajdúnánási intézmény kulturá
lis/művelődési tevékenységének részfinanszírozására vagy költ
ségeinek kiegészítésére; 

helyi kulturális, művelődési, közéleti egyesületek mű
ködésük részfinanszírozására és/vagy meghatározott programjaik 
megvalósítására; 

bármiféle. helyi csoportosulás és/vagy magánszemély 
bármiféle általa fontosnak tartott kulturális/művelődési prog
ram megvalósítására, vagy annak költség-kiegészítésére; 

bármelyik intézmény, egyesület a város ünnepségeinek 
és/vagy nagyrendezvényeinek lebonyolítására 1 2. 

A z A l a p kezelésében lévő keretet a jelenlegi összevont in 
tézmény költségvetésének könyvtári és tájházi kiadásai nélkül 
fennmaradó összegből, a M O I S B jelenleg is pályáztatott kere
téből és egyéb forrásokból/megtakarításokból lehet képezni. Az 
Alap létrehozásának, pályáztatási rendszerének és valamennyi rész
letkérdésének kidolgozását már e koncepció elfogadását követően el 
lehet kezdeni, hogy őszre az már megvitatva, döntésre készen áll
jon. 

Alapelvként (mint olvasható volt) leszögezzük, hogy az 
Alaphoz szabadon pályázhatna támogatásért bármilyen haj
dúnánási intézmény, szervezet, csoport és bárki magánsze
mély az általa fontosnak tartott, és általa megvalósítandó kul-

Például úgy, ahogyan más falumúzeumok és/vagy tájházak eseté
ben szokás; a különféle egyházi és egyéb ünnepkörökhöz igazított al
kalmi rendezvénysorozattal, avagy a hét meghatározott napjain meg
szervezett tevékenységekkel az iskolásokra (kora délutánonként) és a 
fürdő vendégeire figyelemmel (késő délutánonként és esténként). 

1 2 Mint szerte Magyarországon, ahol ezek egyesületi kézbe adása 
gyorsította az adott település polgári öntevékenységének fejlődését. 
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turális/művelődési szándékkal és/vagy cselekvéssel. Éppen 
ettől a folyamatos támogatási lehetőségtől várhatjuk a jelért' 
leg megmerevedett formákba rögzült közösségi művelődési le-
hetőségek, alkalmak sokasodását és színesedését. Bizonyos , 
hogy nem azonnal, csak idővel terem meg és a lakul k i az em
berek körében az erre való érzékenység és/vagy cselekvő
kedv, de egy közösségibb helyi társadalom kialakításának ér-
de kében k i k e l l várni az ehhez szükséges időt. Ismét felhív
j u k a figyelmet arra, hogy p l . a városi ünnepségek megszer
vezése/lebonyolítása is bármely szervezet által megpályázható 
feladat lehet (Putnokon évtizede a városi gyermekönkor
mányzat szervezi a nagy városi ünnepségeket, Martonvásáron 
egy erre alakult c i v i l szervezet a nyári nagyrendezvényeket, 
másutt mások mást) ; miért is nem lehetne ezeket is a társa
dalmi aktivizálás lehetőségének tekintenünk? 

5. 4 . A művelődésiház-egyesület 
A közművelődési intézmények csoportjából a közösségi 

művelődés szervezésére hivatott intézményi egység átszervezése 
jelenti a legnagyobb változást, ez a legnagyobb feladat. Mielőtt 
ennek részleteiről szólnánk, emlékeztetünk a 1997. évi C X L . 
törvény 4. §-ára, miszerint „Mindenkinek joga, hogy ... mű
veltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, 
közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon 
létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet 
alapítson, működtessen", illetőleg hogy „. . . művelődési céljai 
megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, 
szervezeti és tartalmi segítséget kapjon" 1 3 . Idézzük egyidejűleg a 
törvény 73. §-át is, miszerint „ . . . közművelődési intézmény 
működtetője... közművelődési megállapodás keretében... egye
sület... lehet". 

Praktikusan azt javasoljuk, hogy valamennyi, a művelődési 
központot jelenleg és az egyéves átmeneti időben majdan használó 
csoport, valamint a településen jelenleg is működő olyan, a város 
közösségi művelődésében már eddig is, vagy majdan részt vállaló 
közösség, amelyik részese akar lenni az átalakuló intézmény mun
kájának és működtetésének (függetlenül attól, hogy egyesületté 
szervezett-e vagy sem) alakítsanak közösen intézrnényműködtető 
egyesületet a művelődési l<özpont teljes épületegyüttesének szolimái 
hasznosítására. Ezt követően nevükben az erre a megállapodásra is 
felhatalmazott elnökük az épület tulajdonosával kössön olyan 
közművelődési megállapodást, amely az intézmény nyitottságát és 
a használat különféle feltételeit is rögzíti. 

A z aktivitások egy-egy képviselőjéből alakuljon meg a le
endő intézményműködtető egyesület elnöksége. Ú j , eddig nem 
volt, eleddig ismeretlen közösségi művelődési aktivitásokat 
hívhat elő ez a rendszer (alapvetően éppen erre való!); ezek ké
sőbbi folyamatos jelentkezése és a közös munkába való bekap
csolódása természetes. Ebben az esetben azonban újabb szemé-
lyekkel (az új aktivitások képviselőivel) folyamatosan bővülnie kell 
az elnökségnek is. A z egyesület legfőbb döntéshozó szerve a 
minden tagot (gyakorlatilag valamennyi aktivitás valamennyi 
résztvevőjét) aktivizáló évenkénti egy-két közgyűlés. 

N e m szabad elfelejteni, és állandóan szem előtt ke l l tar
tani , hogy az intézményt szervezetten használó különféle ak
tivitások tagjai, a közülük választott elnökségi tagok, tehát az 
elnökség és az általuk választott elnök valamennyien hajdú-

Idézetek a törvényt is közlő már említett kiadvány 130. oldaláról. 

núnósiak. Ő k a város aktívan művelődő polgárai, ak ik a l 
kalmankénti országgyűlési és helyhatósági választások során 
is választók és választhatók, egyidejűleg szülők, munkaválla
lók stb., minden szempontból felnőtt emberek, tehát ak ik 
rendelkeznek mindazokkal az attribútumokkal, amelyek a 
nánási állampolgárokat jel lemzik. Művelődési aktivitásuk 
emeli k i őket a többi he ly i polgár közül, és ez indokolja a ma 
talán még különösnek látszó jogviszonyban való részvételü
ket. A m e l y b e n (mint említettük), bárki más helybéli is ré
szes lehet, ha kedve, kulturális/művelődési aktivitása miatt a 
későbbiekben saját maga úgy kívánja. 

A z intézményfenntartó egyesület ügyeik közös képviseletére 
egyidejűleg munkáltatói joggal (is) rendelkező, helyben köztisz
teletben álló elnököt válasszon. A z elnökség pályáztatja meg, a 
pályázók közül ez a testület választja ki, majd az elnök allialmazza 
az intézmény szakmai folyamatokat segítő szakértőit (a felelős 
intézményvezetőt és a népművelőket) azokra a meghatározott 
feladatkörökre és funkciókra, amelyeket közösen fontosnak 
gondolnak/látnak. 

A z intézmény működtetésére alakult egyesület megalakulá
sát követően használatra és hasznosításra kapja kezelésbe a teljes 
intézményi alapterületet és berendezési - felszerelési tárgyait (bele
értve a zenei képzésre használt tereket is, bár ennek költségel
számolása bizonyosan külön alkusorozat tárgya). M i n t mát utal
tunk rá, az intézménynek nyitottnak ke l l lennie bármiféle he
l y i kulturális, művelődési, információs, közösségfejlesztési 
igény, ötlet, szándék vagy akarat befogadására, de alapelve 
minden esetben az abban közreműködők minél nagyobb fokú 
öntevékenységének szorgalmazása. 

Szervezzék k i az intézményből a takarítási és a techni
kai/technikusi feladatokat; és ezeket (mert bizonyosan o l 
csóbb!) megbízással/vállalkozókkal végeztessék. Bár az önkor
mányzattól pályázott és megítélt pénzzel szabadon rendelkezik, 
gazdaságilag tehát önálló, könyvelését (másokkal együtt) köz
pontosítani, vagy autonómiáját biztosítandó könyvelőirodának 
kiadni javasoljuk. Belső (az aktivitások pénzügyeire kiterjedő) 
és önkormányzati pénzügyi ellenőrzésének természetesen szigo
rúnak és szorosnak ke l l lennie; a koncepció elfogadásának ese
tén ennek részleteit is k i ke l l dolgozni. 

5. 5. A megvalósításhoz szükséges szakmai képzés 
A javasolt változások egy része további magyarázatot és 

gondozást nem igényel, hiszen Magyarország számtalan város
ában működik önálló könyvtár és helytörténeti gyűjtemény. A 
könyvtárosokat megfelelő felkészültségűnek találtuk arra, hogy 
önállósuló intézményüket jó pályára állítsák, bár a vezetői posz
tot (új intézményről lévén szó) természetesen meg kell pályáztatni 
ugyanúgy, ahogy a Hagyományok Házának vezetői tisztségét. 

A korábban integrált, a közösségi művelődés városi helyszí
nének és szervezőközpontjának számító intézményrész leendő 
szakmai alkalmazottainak és használóinak azonban több hóna
pos szakmai felkészítést javasolunk. Sajnos, már két emberöltő
vel elmúlt a hajdani c i v i l közösségi művelődési intézményrend
szer helybéli tapasztalata; mindezek gyakorlatának emléke és 
beidegzettsége éppen úgy elhalványult, mint az ugyancsak az 
önigazgatáson alapuló hajdú hagyomány. Koncepciónk elfoga
dása esetén vállaljuk az aliár több hónap időtartamú képzési tema
tika összeállítását és megvalósítását, amely elismert hazai szakem
berek segítségével e tárgyban tájékozottá és avatottá tenné vala
mennyi érdekelt tényezőt. 
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Amennyiben javaslatunkat elfogadja a képviselő-testület és 
a fenti képzésre is sor kerül, franciaországi kollegáink szakmai se
gítségét is kérhetjük. O k már évek óta népszerűsítik Magyaror
szágon a c i v i l működtetésű művelődési otthonokat, és már 
többször szerveztek szakmai érdeklődőknek e tárgyban tanul
mányutakat odakünn. Közreműködésük eredménye az ekként 
működő intézményeket összefogó C i v i l Közösségi Házak M a 
gyarországi Egyesülete is. Bizonyára megtennék ezt egy néhány 
napos szakmai konferencia előadóiként Hajdúnánáson hely
ben, és bizonyára fogadnák k in t i tapasztalatszerzésre a 
nánásiakat saját régiójukban is. 

5. 6. A megvalósításra javasolt időrend 
A fejlesztési javaslatot június hónap folyamán ismerjék meg 

és vitassák meg a város Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bi
zottságában, majd ezt követően Hajdúnánás Város Önkormány
zati Testületében mindazok jelenlétében, akiket a modernizációs 
törekvések érintenek. A közművelődési intézmények átalakítá
sára vonatkozó elvi szintű, koncepcionális döntést az önkormány
zati testület június hónap végén hozza meg. 

H a a koncepcionális döntést meghozták, az önkormányzati 
határozatot követően értesíteni ke l l a kulturális tárca szakfő
osztályát a jelenleg összevont intézmény jogutód nélküli 
megszüntetésének, szétválasztásának és a közművelődési fel
adatellátás önállósításának és átalakításának szándékáról, és 
e tárgyban véleményüket kel l kérni. A véleménynyilvánításra 
30 napot ke l l várni, de a minisztérium bármiféle nyilatkozata a 
helyi döntést nem befolyásolja. Egyidejűleg (mint erre már 
utaltunk) el ke l l kezdeni a Közművelődési A l a p működési 
rendjének, pályáztatásának, a támogatottak ellenőrzésének k i 
dolgozását. 

5. 6 .1 . 2007 . szeptember végéig 
- 2007 szeptemberében lejár a jelenlegi integrált intézmény 

vezetőjének vezetői megbízatása. Ez jogvita nélküli szerencsés 
pillanat a változtatásra, ezért azt javasoljuk, hogy 

- szeptember végi határidővel a testület mondja k i intéz
ményének jogutód nélküli megszüntetését, egyidejűleg hozza 
létre a Városi Könyvtárt és a Hagyományok Házát mint új ön
kormányzati intézményeket, 

- a könyvtári intézményrészen kívül valamennyi intézmé
nyi alkalmazott munkaviszonya megszűnik, kivéve a városi 
kincstárba kerülő adminisztratív munkaerőket. 

- A z önkormányzat hirdessen pályázatot a két önálló ön
kormányzati intézmény (a Városi Könyvtár és a Hagyományok 
Háza) vezetői posztjára. 

- Erősítse meg korábban kinyilvánított szándékát a művelő
désiközpont-intézményrész társadalmiasítására úgy, hogy arra 
egyéves átmeneti időt tűzzön k i . Erre a határozott időre nevezzen 
k i új (szakképzett) intézményvezetőt, és szabja meg az általa az 
intézménybe felvehető szakmai létszámot is. Természetesen 
azon népművelők munkaviszonya is folyamatos marad, akiket a 
kinevezendő művelődésiközpont-vezető (ugyancsak egy éves 
határozott időre) októbertől alkalmazni kíván. 

- Hozzák létre a már korábban átgondolt és jóváhagyott 
működésű Közösségi Művelődési Alapot . 

5 . 6 .2. 2007 októberétől 2008 szeptemberéig 
- az időszak elején megalakul az önálló Városi Könyvtár és 

a Hagyományok Háza, 

- a határozott időre megbízott művelődésiház-vezető felve
szi szakmai segítőit, és elkezdi a társadalmiasított intézmény
működtetésre vonatkozó, több hónapos képzési folyamatot, 
miközben az intézmény egyre bővülő tevékenységgel működik 
(amit a meginduló városi Közösségi Művelődési A l a p pénztá
mogatása bizonyosan garantál). 

5. 6. 3 . 2008 . utolsó negyedében 
- a megalakult intézményműködtető egyesület kiépíti al

kalmazotti struktúráját és feladat-ellátási szerződést köt az ön
kormányzattal. Leltárilag átveszi, majd működtetni kezdi az in 
tézményt. 

6. Összegzés 
A fentiekben megfogalmazott modernizációs javaslataink a 

rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokból, a helyszíni ta
pasztalatokból és legjobb szakmai meggyőződésünkből követ
keznek. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik segítették 
javaslatunk elkészítését. Távol álljon tőlünk, hogy bármely 
dolgos és jó szándékú, közművelődésben dolgozó kolléga élet
lehetőségeinek csökkentését kívánjuk. Ellenkezőleg, sokkal 
örömtelibb és eredményesebb munkalehetőséget kínálunk nekik az
zal, hogy társadalmiasítani javasoljuk a közösségi művelődés legna
gyobb hajdúnánási színterét, valamennyi hétköznapi és ünnepi 
alkalmát. 

A z általunk javasolt új struktúra lényege ugyanis abban áll, 
hogy a rendelkezésre álló (és az újonnan feltárásra kerülő) for
rások közvetlenül oda kerüljenek, ahol felhasználják azokat, s 
hogy ezek elosztásáról (és részbeni felkutatásáról) azok döntse
nek, akik erre a legilletékesebbek, azaz a közösségi művelődés 
alanyai, valódi szereplői. Más megközelítésben azt a hagyomá
nyos - és teljességgel antidemokratikus - gyakorlatot szeret
nénk meghaladni, amely a „nép művelését" a hivatali döntés
hozókra és a nekik felelősséggel (és lojalitással) tartozó közal
kalmazottakra bízza. Miközben nem vitatjuk e mechanizmus 
szereplőinek jó szándékát és szakmai alkalmasságát, elérkezett
nek látjuk az időt arra, hogy a település népe, civil közösségeik segít
ségével saját kezébe vegye közösségi művelődésének szervezését. 

Annál is inkább javasoljuk ezt, mert tapasztalataink szerint 
Hajdúnánás lakossága kulturálisan önellátói1.). Erre utal műve
lődési közösségeinek széles választéka, c i v i l közösségeinek igen 
jelentős száma, s az a tény, hogy sokkal nagyobb hajlandóságot 
mutat saját hagyományaik fenntartására és rekonstrukciójára, 
mint a kulturális importra. 

Bízunk a helyi közösségekben (annak nemcsak a népesség
megtartó képesség, hanem a „képességmegtartó népesség" értel
mében is), biztosak vagyunk abban, hogy választási és cselekvé
si szabadságuk minőségi javulásával most még nem is model
lezhető kulturális közéletet fognak teremteni saját városukban. 
Bízunk abban is, hogy e testre szabott szerkezetben megtalálják he
lyüket mindazok, akiknek fontos a közösségi művelődés ügye. Bele
értve a jelenleg a közalkalmazotti státusz védőernyője alatt fá
radozó kollégákat is, feltéve, ha ők maguk is úgy gondolják, 
hogy szakmailag is, emberileg is méltóbb a helyi közösséget, 
mint a hivatali munkaadót szolgálni. 

M i , e javaslat készítői, a helyi közösségek iránti bizalmunkat és 
nagyrabecsülésünket azzal (is) igyekszünk kifejezni, hogy az ele
gáns távolságtartás helyett (mint már említettük) a jövőben is vál
laljuk a konfliktusokat is rejtő átalakítás segítését, a helyi szerep
lőkkel való folyamatos együttműködés szakmai feladatát. 

69 



I N T É Z M É N Y E K - R É G I Ó , M E G Y E , K I S T É R S É G 

7. A témához kapcsolódó további javaslatok 
7. 1. Nyilvánosságpolitikai (média) koncepció 
A város (tömeg)kommunikációjának rendszere, szervezete, 

minősége, támogatottsága jelen témánk része is lehetett volna, h i 
szen mindez a közművelődés peremvidéke, határterülete. Ám 
megbízásunk erről nem szólt, így azt a fentiekben nem érintettük. 
Ajánljuk azonban a képviselő-testületnek, hogy a közművelődési 
és egyéb szakmai/fejlesztési elképzelések mellett, egyidejűleg mind
ezekre figyelemmel e témában is alkossa meg elvárásait, különös 
tekintettel a városi televízióra, az újságra, esetleg a város interaktív 
honlapjára, egy esetleges civil rádióra vonatkozólag. Ennek majdan 
készülő szövegét persze hangolják össze a leendő (új) közművelő
dési koncepció tartalmával és részleteivel, és a bizonyára meglévő 
egyéb (oktatási, ifjúsági, sport stb.) fejlesztési elképzelésekkel. 

7. 2. A z Aranyszalma Alkotóház és Bemutatótér 
jelenleg a levegőben lebeg, nem kötődik semmihez és sen

kihez, egyetlen kapcsolata a várossal az önkormányzati támoga
tás fejében az épületre bejegyzett jelzálog, noha egyetlen színtere 
és bázisa a város egyik kitörési pontját jelentő élő hagyományának, a 
szalmafonásnak. Ezt a még élő tudást részben az iskolai képzés
ben, részben itt szervezett táborokkal lehetne hasznosítani, 
hosszú távon megteremtve egy ezzel esetleg kisiparszerűen fog-
lalkozó leendő kézműves szövetkezetet. Érdemes lenne e tárgyban 
népművészeti és turisztikai/üzleti vonatkozásokhoz egyaránt értő 
szakértőt megbízni, hogy az épületben és az egyéb adottságokban 
meglévő lehetőségeket szakértő/fejlesztő mérlegre tegyék. 

70 


