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A TAMÁSI MŰVELŐDÉSI HÁZ 

REKONSTRUKCIÓJÁNAK ÉS 

BŐVÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Pálinkás Klára
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Tamási Tolna megye 8600 fős kisvárosa. Központja 
a 32 településből álló Tamási kistérségnek, mely az 
ország leghátrányosabb térségei közé tartozik.

A város lakossága a városfejlesztési koncepció 
hiánya, a fejlesztések elmaradása, a munkahelyek 
számának csökkenése miatt az elmúlt húsz évben 
folyamatosan fogyott, pedig a település jó adottsá-
gokkal bír. Festői szépségű természeti környezettel 
és jól kiaknázható természeti értékekkel rendelke-
zik, ami turisztikai fejlesztéseket generálhatott vol-
na. A 61-es és 65-ös főút kereszteződésében helyez-
kedik el, közművesített területekkel rendelkezett, 
mely alkalmas volt az ipartelepítésre, de mert az 
adottságainkkal és lehetőségeinkkel nem tudtunk 
élni, városunkat lassú sorvadás jellemezte.

A település jövője szempontjából az utóbbi né-
hány évben következett be kedvező fordulat: vál-
tozott a város vezetőinek szemlélete, körvonalazó-
dott a települési jövőkép, fejlesztések, beruházások 
indultak meg.

Az önkormányzat hathatós közreműködésével 
vállalkozások települnek a városba, melyek beru-
házásokat valósítanak meg (gumiőrlő üzem, pa-
nelgyár, húsüzem, biogáz erőmű, termálszálloda). 
E fejlesztések hozzájárulnak a helyi társas és egyéni 
vállalkozások megerősödéséhez is. Az új munka-
helyteremtő beruházások létrejöttével, fejlesztésé-
vel nő a foglalkoztatottság. A szakember utánpót-
lást pedig a helyi szakképző iskola biztosítja.

A település épített és természeti látnivalókban 
egyaránt gazdag. Legnagyobb vonzerejét a termál-
fürdő adja, melynek 52 Cº-os vize mozgásszervi 
problémák kezelésére kiváló. A város a Közép-Eu-
rópában egyedülálló ability program kidolgozá-
sával, egy teljesen új, fedett fürdő építésével új 
lendületet adott a fejlődésnek. A beruházást ez év 
végén adják át a látogatóknak. Ehhez kapcsolódva 
a következő évben egy szállodai beruházás valósul 
meg. A fürdő mellett kemping és két nyaralótelep 

várja a vendégeket. Az üdülőtelep mellett egy éve 
épült meg a szomszéd településre vezető kerék pár-
út, mely az itt élők és az idelátogató kirándulók kö-
rében is népszerű.

A fürdő szomszédságában fekszik a  gyulaji 
erdő, melyben a világ egyik legnagyobb dám-
populációja él. Az erdőben két év óta vadaspark 
működik. Működtetője a Gyulaj Rt., mely a volt 
Esterházy-birtokon gazdálkodik és vadásztat. Az 
erdő területén festői környezetben több vadászház 
áll, melyek a vadászati szezonon kívül nyaralók 
számára is igénybe vehetők. Az erdő népszerű a 
turisták körében, séta közben dámszarvast, őzet, 
gímszarvast, vaddisznót láthatnak. A város köze-
lében lévő pacsmagi halastavak természetvédelmi 
terület, nemzetközi jelentőségű vízimadár élőhely, 
erdei iskolák helyszíne, melyhez a kerékpárutat az 
idei évben építik ki.

A városban óvoda, két általános iskola, művésze-
ti iskola, gimnázium, szakképző iskola biztosítja a 
helyi és környékbeli ifjúság oktatását és nevelését. 
2002-ben került átadásra a csaknem 1000 tanuló ok-
tatását szolgáló szakképző iskola épülete, illetve a 
hozzátartozó kollégium és sportcsarnok. Az elmúlt 
évben bővítésre és részben felújításra került a gim-
názium és kollégiumának épülete. Szeptemberre 
készül el az új iskola beruházása, mely helyet ad az 
általános iskolának és a művészeti iskolának.

A húsz éve épült városi könyvtár sokoldalú, 
korszerű könyvtári szolgáltatásokat végez. Moz-
gókönyvtári feladatokat is ellát a kistérségben és 
működteti a város helytörténeti gyűjteményét.

Az idei év tavaszán avatták a Kultúrák Háza 
emeletes épületét, mely a volt börtönből került ki-
alakításra. Ebben kapott helyet a könyvtár helytör-
téneti gyűjteménye, a művelődési központ telep-
helyeként működő Tamási Galéria, a tetőtérben a 
német kisebbségi önkormányzat részére közösségi 
helyiség és vendégszobák kerültek kialakításra.
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A település művelődési háza önkormányzati 
fenntartású. Az intézményben dolgozók létszáma 
6,5 fő, ebből 4 fő közművelődési szakember. Szak-
mai szempontból az épület elhelyezkedése ideális. 
A belváros központjában, a piac közelségében ta-
lálható, az erős gyalogosforgalom centrumában. 
Mellette áll a polgármesteri hivatal épülete, mely-
nek tornya segíti a tájékozatlan látogató eligazo-
dását is. Előnyt jelent központi elhelyezkedése, a 
65-ös főút melletti fekvése, a település kisvárosi 
és térségközponti volta, az iskolák, a középiskolai 
kollégiumok és számos munkahely közelsége.

Művelődési házunk 1968-ban épült, a 400 fős 
színházterem+ néhány klubszoba típus-terv alap-
ján. Az akkori kivitelezés színvonalát jellemezte, 
hogy már az átadást követő évben megsüllyedt az 
épület, így hosszabb-rövidebb ideig életveszélyes-
sé nyilvánították, és szünetelt a működése. A kez-
detektől minden évben jelentős összegeket kellett 
karbantartásra fordítani. 2000-től már évente 3–7 
millió forint közötti összeget költöttünk a halaszt-
hatatlan karbantartási munkákra. Beázások, meny-
nyezetomlások, csőtörések, szennyvíz-feltörések, 
kóbor elektromosságtól rázó falak nehezítették 
munkánkat. Az épület műszaki állapota, külső és 
belső képe olyannyira siralmas volt, hogy elisme-
rés illette használóit azért, hogy nem fordultak el 
az intézménytől a kétségbeejtő körülmények elle-
nére sem.

A művelődési ház tevékenységeit jelentősen 
akadályozták az épület állapota és szerkezeti 
adottságai. A jelentkező igényeket nem tudtuk 
kielégíteni, terveinket csak részben tudtuk meg-
valósítani. Ennek oka egyrészt a rendelkezésre 
álló hasznos alapterület kicsi mérete volt, kevés 
és alkalmatlan helyiség állt a használók rendel-
kezésére. Másrészt a javítások évről évre egyre 
növekvő összeget emésztettek fel, így jelentősen 
csökkent a szakmai munkára fordítható keretünk. 
Mindeközben a takarékosság, az olcsóbb üzemel-
tetés érdekében folyamatos, a munka minőségét 
befolyásoló szervezeti változásokat értünk meg, 
állandó költözésekkel.

2000-től – az előző csaknem tíz év zaklatott idő-
szaka után – az önkormányzatnál szemléletválto-
zás következett be. Ezt a változást jól tükrözte a 
megalkotott közművelődési rendelet is. Az ebben 
megfogalmazott közművelődési célok, a célok ér-
dekében meghatározott feladatok, a feladatellátás 
módjai bizonyítják, tudatosult a városvezetésben, 
hogy a városias léthez, a lakosság igényeinek ki-
elégítéséhez, a kistérségi központi szerephez, az 
idegenforgalom fellendítéséhez elengedhetetlen a 

közművelődés megfelelő támogatása, folyamatos 
fejlesztése településünkön.

A művelődési ház felújítása és bővítése azon-
ban az önkormányzat anyagi helyzete miatt csak 
pályázati forrásból valósulhatott meg. 2003-ban az 
önkormányzat megbízta a SOLart Építészirodát a 
tervek, a megvalósítási tanulmány elkészítésével. 
Ezzel párhuzamosan az intézmény kollektívája el-
készítette az új ház – pályázat részét képező – szak-
mai koncepcióját. Az építészek a tervezés során fo-
lyamatos, szinte napi kapcsolatot tartottak velünk, 
s amennyire az épület adottságai és a különböző 
szabályok, előírások lehetővé tették, maximálisan 
fi gyelembe vették az építési terveknél szakmai 
elgondolásainkat. Lehetővé vált, hogy a bővítés-
sel megépüljön egy nagyobb, többféle funkciónak 
megfelelő, jól kihasználható konferenciaterem, öt 
kisebb klubszoba, porta, kiszolgáló helyiség (kony-
ha, raktárak, fürdő stb.), s hogy a rekonstrukció 
következtében korszerűsödjön és használhatóvá 
váljon a már meglévő épületünk. Közös igyekezet 
eredményeként alakult ki az épület arculata, szín-
világa is.

Az előkészítő tervező munka során a közmű-
velődési szakemberek és az építészek megvalósult 
együttgondolkodását, a célszerűség és esztétikum 
diktálta közös álláspontjuk kialakítását, az okos 
kompromisszumok megkötését hasznosnak és fel-
tétlenül szükségesnek ítélem.

Az önkormányzat a NKÖM 2004-es céltámoga-
tási kiírására nyújtotta be pályázatát, mely az épü-
let 1440 m²-es rekonstrukcióját és 520 m²-es bővíté-
sét tartalmazta. Az eredetileg tervezett beruházási 
összeget a pályázat benyújtásakor csökkenteni kel-
lett. Így már akkor látszott, hogy nem mindenben 
az optimális terv valósítható meg. Számunkra – a 
szakma számára – különösen fájdalmas volt, hogy 
e tervmódosítás következtében a bővítéssel létrejö-
vő többfunkciós, úgynevezett konferenciatermünk 
kisebb lett, mint amit leendő funkciói megkívántak 
volna; a színházterem hangosításának, világításá-
nak megoldása nem képezhette a pályázat részét.

A teljes beruházás összege 293 millió forint 
volt, melynek 90 %-át nyerte el az önkormányzat. 
A 10%-os önrészhez további forrást kellett rendel-
nie fenntartónknak, melyből a színházterem alap-
hangosítása, világítása, elektromos vezérlése és a 
színpad újra burkolása valósult meg, így a tényle-
ges bekerülési költség 310 millió forint lett.

Természetesen egy olyan kisvárosban, mint Ta-
mási, örömöt jelent ilyen nagyságrendű pályázatot 
nyerni. De meggyőződésem, eredményesebb len-
ne, ha egy-egy évben kevesebb, de nagyobb össze-



56

gű pályázat kerülne támogatásra, mert a használók 
szempontjából a sokrétű funkciót jobban szolgáló 
megoldások születhetnének. A fenntartók szem-
pontjából pedig elengedhetetlen lenne, hogy egy 
felújított és bővített épületre hosszú évekig csak 
a minimális karbantartási összeget kelljen költeni 
a megvalósulást követően. Ehhez pedig arra van 
szükség, hogy megfelelő minőségű anyagok kerül-
jenek beépítésre, ha magasabb költségűek is, melyek 
az állandó igénybevételt jobban bírják, mint a gyen-
ge minőségű, olcsó építési anyagok. Valamint arra, 
hogy a kivitelező gondos és minőségi szakmunkát 
végezzen, mert ezáltal is hosszabb élettartamú, ol-
csóbb üzemeltetésű működtetés valósítható meg.

Esetünkben a fenntartót képviselő bonyolító és 
a közbeszerzést elnyerő kivitelező is fővárosi cég 
volt. 2006 februárjában teljesen üres épületet ad-
tunk át a kivitelezőnek, aki csak így garantálta a 
szeptemberi átadási határidő betartását. A közmű-
velődési tevékenység így az építkezés ideje alatt a 
város különböző pontján, hat helyszínen folyt.

Megkezdődött a beruházás megvalósítása. S az 
igazi gondok itt kezdődtek; ugyanis a tamási mű-
velődési ház építése a mai magyar építőipar min-
den anomáliáját magán hordozta. A beruházással 
kapcsolatos bonyodalomnak több összetevője volt:
– A kivitelező nyomott áron nyújtotta be a közbe-
szerzésre pályázatát, hogy azt elnyerje. Ezért az 
építkezés során a tervekben szereplőknél olcsóbb, 
de gyengébb minőségű anyagokat használt fel, 
alacsonyabb költségű, kevésbé hatékony műszaki 
megoldásokat alkalmazott, alacsony színvonalú 
szakipari munkát végeztek az alvállalkozók.
– A meglévő, felújítandó épületrészben a hanyag 
munkavégzés következtében jelentős károk kelet-
keztek.
– A cég kivitelezésért felelős műszaki vezetőjének 
személye az építkezés egy éve alatt háromszor vál-
tozott.
– A helyszínen lévő építésvezetők is cserélődtek. 
Döntési lehetőséggel a legapróbb ügyekben sem 
rendelkeztek.
– Az építkezés ideje alatt – nagyon helyesen – min-
den héten egy nap helyszíni bejárással egybekötött 
koordinációs értekezletre került sor, melyen a kivi-
telező, a bonyolító, a tervező, a művelődési ház ve-
zetője vett részt. Folyamatosan szembesültünk az 
elkészült munka gyenge minőségével, a határidők 
csúszásával, a tervektől való eltéréssel. A felvetett 
gondokra a kivitelező Budapestről érkező kép-
viselője rendkívül arrogánsan reagált, semmilyen 
kifogást nem fogadott el. Álljon itt a kivitelezés hi-
ányosságaiból néhány:

– A klubszobákban, konferenciateremben a ter-
vezett parketta helyett a legalacsonyabb kopásál-
lóságú és így legolcsóbb laminált parketta került 
lerakásra. Már most, nem egészen három év hasz-
nálat után látszik, hogy hamarosan, anyagi lehető-
ségeink függvényében cserélni kell.

A tervben szereplő alumínium nyílászárók he-
lyett alumínium pattintós műanyag nyílászárók 
kerültek beépítésre. A szakemberek véleménye 
szerint ezek élettartama lényegesen rövidebb. 
A rossz beépítés következtében az ablaktokok fe-
szülnek, ezért ablaknyitáskor a műanyag kilincsek 
letörnek. Havi szinten, folyamosan cseréljük őket.
– A színházteremre és a konferenciateremre be-
lül üreges és visszacsapódó dupla ajtók készültek. 
Egy-két hónapos használat következtében ezek 
hasadtak, a hangot nem szigetelték, így egyszerre 
nem lehetett a két helyiséget használni. A beköltö-
zést követő első év végére harmadszor cserélték e 
dupla ajtókat.
– Az építkezés megkezdésekor először levették az 
eredeti tetőt, nem fóliázták le, majd egy hónapig 
nem dolgoztak rajta. A tavaszi esőzések következ-
tében a falak teljesen átáztak, a színházterem tölgy-
faparkettája, melyet csak csiszolni kellett volna, el-
rohadt. Ennek következtében beköltözésünk első 
hónapjaiban a gázfűtés mellett nyitott ablakoknál 
dolgoztunk, hogy szellőzzön és száradjon az épü-
let. Természetesen ez rendkívüli módon megemel-
te fűtési költségeinket.
– A színházterem székkiosztását nem a terveknek 
megfelelően készítették el, újra fel kellett szedni és 
le kellett rakni. Ezt műagyag tiplivel oldották meg, 
így néhány használat után a székek kidőltek. In-
tézményünk költségvetéséből kellett a műanyag 
tipliket fémre cserélni a használatbavételt követő 
negyedik hónapban.
– A bővítésként épült rész lapos teteje és a felül-
világítók beáztak. Emiatt a konferenciaterem egy 
részét újra kellett parkettázni és álmennyezetet 
kellett cserélni.
– A tervvel ellentétben nem készítették el a szín-
padi munkavilágítást, megszűntették a színpadi 
csengőt, ezért beköltözéskor saját költségünkön 
kellett ezeket kiépíttetni, ahhoz, hogy a színpadot 
használni tudjuk.
– Csak a statikustervező erőteljes fellépésére erősí-
tették meg az előtérben a galériára vezető életve-
szélyes lépcsőt.

Az önkormányzat érdekeit képviselő bonyolító 
mellett a polgármesteri hivatal műszaki osztályá-
nak vezetője felügyelte volna az építkezést, ám ő 
– hanyagságból, melynek semmilyen következmé-
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nye nem lett – csak az utolsó hónapban jelent meg, 
így hiányzott a jó gazda gondos szeme, odafi gyelé-
se, mely nagyon fontos lett volna.

A bonyolító (a kivitelezővel meglévő állítólagos 
baráti kapcsolata miatt) az önkormányzat érdekeit 
erőteljesebben csak az őszi helyhatósági választá-
sok után képviselte, ettől kezdve javult a helyzet 
az építkezésen. Ekkor szerencsére egy építész lett 
a város polgármestere, aki nem fogadta el a kivite-
lező és az előző önkormányzati vezetés állítólagos 
szóbeli megállapodásait, részt vett a koordinációs 
bejárásokon, a hibákat javíttatta, nem lehetett min-
denféle szakzsargonnal „megvezetni”.

Az átadás–átvétel időpontja az építők hibájából 
háromszor csúszott, így végül csaknem fél évvel 
később került átadásra az épület. A szerződésben 
a kötbér érvényesítésével kapcsolatos passzus kis-
kapukra adott lehetőséget, így azt nem tudta érvé-
nyesíteni az önkormányzat.

A kivitelező megpróbált – a saját hanyagságá-
ból adódó – pluszmunkákra számlákat benyújtani. 
A kifi zetés megtagadását hosszas vita és sértődés 
követte.

Az áram és gázfűtés díját az építkezés ideje alatt 
is intézményünk fi zette az önkormányzat és a kivi-
telező megegyezése alapján, melyet az írásos meg-
állapodás ellenére sem térített meg a kivitelező az 
intézménynek. Egy ilyen kis intézmény esetében 
az 1,5 millió Ft-os veszteség jelentős összeg, ebbe 
a megegyezésbe az önkormányzatnak nem szaba-
dott volna belemennie.

Az építkezés befejezését követően a kivitelező 
csődbe ment, sok-sok millióval tartozott az alvál-
lalkozóknak, akik így nem, vagy csak részben vé-
gezték el a garanciális hibák kijavítását.

Az első évben számtalan telefont és személyes 
megkeresést kaptunk az alvállalkozóktól, akik le 
akarták szerelni és el akarták vinni az általuk be-
épített anyagokat, eszközöket, mert nem fi zették ki 
őket. Csak az erélyes, rendőrségi eljárással való fe-
nyegetés hatására tekintettek el ettől.

A kivitelező 30 milliós banki garanciájából csak 
azokat a hibákat javíttathatta az önkormányzat, me-
lyet a felszámoló biztos elfogadott (aki természete-
sen nem az önkormányzat érdekeit képviselte).

Mindezek dacára mi, tamásiak örömteli várako-
zással tekintettünk az épülő házra. A használatba 
vételt követő elmúlt három év pedig igazolta, hogy 
nagyszerű dolog egy esztétikus, komfortos, funk-
ciójában jól használható, felújított házba látogató-
ként, használóként és itt dolgozóként is betérni.

Intézményünk munkatársai és a tervezők kidol-
gozták az új ház bevezetésének tervét. A tervezők 

egy prezentációs fi lmet készítettek, melyben mozi-
fi lmszerűen bemutatták a meglévő állapotból ki-
indulva az új, megvalósuló épület külső és belső 
látványtervét. Ezt eljuttattuk minden helyi és me-
gyei médiumhoz, melyek az építés ideje alatt tu-
dósításaikhoz, híreikhez, riportjaikhoz ezt minden 
esetben felhasználták.

Az építkezés megkezdése előtt ezt a fi lmet au-
lánkban folyamatosan vetítettük látogatóinknak, a 
művelődési házba betérőknek. Munkatársaim szí-
vesen adtak tájékoztatást a látványtervhez kapcso-
lódva szakmai terveinkről, az új épület adta lehető-
ségekről. Mindezzel sikerült felfokozott lakossági 
érdeklődést ébresztenünk. Elértük, hogy az építke-
zés ideje alatt, miközben a városban hat helyszínen 
dolgoztunk, az áldatlan körülmények közepette is 
megmaradtak és működtek közösségeink, látogat-
ták rendezvényeinket, nem szakadt meg a közmű-
velődési tevékenység városunkban.

A tamásiak örömmel vették, hogy az építés vége 
felé a tervező és a művelődési ház munkatársainak 
„idegenvezetésével” bejárhatták a készülő házat. 
Átadás után pedig sok-sok önkéntes segítővel ta-
karítottuk ki az új épületet és költöztünk vissza. 
Folyamatosan tapasztaltuk, hogy a tamásiak való-
ban sajátjuknak érzik a házat.

A kivitelezés minden hibája, a sok-sok idegőrlő 
nap ellenére is elmondható, hogy a felújítás és bővítés 
jelentős változást és eredményeket hozott életünk-
ben. A korszerű szigetelésnek, felújításnak köszön-
hetően üzemeltetési és fenntartási költségeink – a 
bővítést is fi gyelembe véve – jelentősen csökkentek, 
így többet fordíthatunk tevékenységünkre. Az eszté-
tikus, szép környezet hatott a ház használóira. Nem-
csak a tamási, de a térségben élő látogatóink száma 
is emelkedett. Új, megvalósítható ötletekkel keresnek 
meg bennünket. Vigyáznak a tisztaságra, a berende-
zésre, sok szép virággal ajándékozták meg a házat.

Elkészültek az épület arculatának, színvilágá-
nak megfelelő eligazító táblák, ehhez alakítottuk 
logónkat, és elkészült folyamatosan frissülő hon-
lapunk. Régi berendezési tárgyainkat igyekszünk 
a ház színvilágához igazodva cserélni, fejlesztettük 
technikai eszközeinket is. Költségvetésünk adta 
lehetőségeinken túl ebben nagyon sokat segített a 
közművelődési érdekeltség-növelő támogatás is.

A felújítás és bővítés magával hozta tevékenysé-
günk megújulását, bővülését is:
– A jelentkező igények alapján új kiscsoportokat 
indíthattunk, melyek kiegyensúlyozott és esztéti-
kus körülmények között dolgozhatnak;
– Új hagyományokat teremtettünk a városban;
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– Jelentősen nőtt az intézményt igénybe vevők szá-
ma;
– A helyi idegenforgalom fejlődését kulturális ren-
dezvények, túrák, kiállítások szervezésével, rende-
zésével segítettük;
– A képzőintézményekkel közösen szakmát adó 
képzések indultak, a foglalkoztatás javításáért;
– Megerősödött kapcsolatunk a civil szervezetekkel, 
mióta helyet és lehetőséget tudunk biztosítani szá-
mukra a házban. Egymást erősítő és érdekérvénye-
sítő partnerségben tudunk és akarunk dolgozni.

Tevékenységünk és fennmaradásunk szüksé-
gességét, a ház helyi társadalomban betöltött szere-
pét bizonyítja, hogy nem csak az új épületnek szóló 
szalmaláng volt a lakosság érdeklődése. Az eltelt 
három év azt mutatja, hogy a városban és a környe-
ző településeken élők fontos közösségi színtérnek 
tartják, mindennapjaik szerves részének tekintik 
az itt folyó értékteremtő munkát. Bebizonyosodott, 
hogy a ház nem csupán falakat jelent, hanem az itt 
élők életminőségének javulását, önazonosságának 
erősítését is szolgálja.


