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„Új munkahelyek a sikerért”  

(Európa Kulturális Fővárosa) regionális munkaerőpiaci 
program (UMAS) tapasztalatai 

Európa Kulturális Fővárosa programsorozat rövid története 

Az első, 1985-ben Athénben megrendezett, akkor még Európa Kulturális Városa 

nevű esemény egyértelműen azt volt hivatott deklarálni, hogy az eredményes gazda-

sági és politikai párbeszédhez többek között jól működő kulturális kapcsolatok is 

szükségesek. Melina Mercouri görög kultuszminiszter kezdeményezésére 1983 -ban 

életre hívott program azt a nem titkolt célt hivatott támogatni, hogy miközben az 

európai városok kulturális sokszínűségét demonstrálja, a kölcsönös megismerésen 

keresztül elősegíti a nemzetek közeledését, hangsúlyozva a közös európai öröksé-

get.
1
 

Athént Firenze, majd Amszterdam, Berlin és Párizs követte a címet betöltő váro-

sok sorában. Aztán Glasgow 1990-es kulturális fővárosi debütálásával egy gyökere-

sen másfajta szemléletmód vette kezdetét, mivel a skót város volt az első olyan 

kultúrfőváros, ahol a kultúra városfejlesztési eszközként kapott szerepet egy letűnő-

ben lévő iparváros újraélesztésében. Glasgow hangos sikerétől (amit persze nagyon 

alapos, hosszú évekre visszanyúló tervezőmunka tett lehetővé) még jó pár évnek 

kellett eltelnie ahhoz, hogy 1999-ben megszülessen az az uniós határozat
2
, amely 

kimondja, hogy a kulturális programok szoros kapcsolatban kell, hogy álljanak a 

címre pályázó város középtávú fejlesztési elképzeléseivel. Ettől kezdve vált bevett 

gyakorlattá, hogy korábbi ipari zónák kulturális negyedekké alakultak, régóta hiány-

zó kulturális intézmények épültek, elhanyagolt parkok és közterek újultak meg. A 

kezdeti évekhez képest ezzel jelentős hangsúlyeltolódás mutatkozott meg a 2000-es 

évek programjaiban, a korábbi összeurópai szemlélet helyett a programsorozat sok-

kal inkább vált a lokális problémák megoldásának egyik potenciális eszközévé.
3
 

A szabályozás 2004-ben azzal módosult, hogy (2009-től) minden évben két tag-

ország (egy 1999-ben már uniós tagállam és egy akkor még csatlakozásra váró o r-

szág) egy-egy városa kapja meg egyidejűleg a kitüntető címet. Az újabb változtatá-

sok eredményeként
4
 2011-től már kétszintű pályázati rendszer működik, kötelező 

jelleggel nemzetközi zsűri vesz részt a kiválasztási folyamatban, valamint külön is 

hangsúlyozzák a pályázatban az „európai dimenzió” és a „város és polgárok”, mint 

lokális szempont egyidejű érvényesítésének követelményét. Előbbi továbbra is a 

tagállamok közötti kulturális együttműködések előmozdítására, az európai kultúra 

gazdagságának kiemelésére, valamint az európai kultúrák közös jellegének előtérbe 
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állítására helyezi a figyelmet, utóbbi viszont a lakosság és a külföldiek  minél aktí-

vabb részvételét, egy fenntartható, a város hosszú távú kulturális és társadalmi fejlő-

désébe szervesen illeszkedő programot vár el a pályázóktól. A 2011 -től életbe lépte-

tett változtatásokat rögzítő határozat amellett, hogy általánosan követendővé tette a 

korábbi években jól bevált gyakorlatokat (így az elsőként Magyarországon és Néme-

tországban alkalmazott kétszintű pályázati rendszert, valamint nemzetközi zsűri 

részvételét a döntéshozatalban) megoldást próbál találni a rendező városokban fo-

lyamatosan jelentkező pénzügyi-fenntartási bizonytalanságokra is. 

A pécsi pályázat háttere és céljai – „A határtalan város” 

Pécs lehetséges EKF címe már a 2002-es önkormányzati választásokon felmerült. A 

felvetés komolyságát persze nagyban megkérdőjelezi az a tény, hogy ekkor még nem 

is létezett az a csak 2004-ben elfogadott uniós döntés, miszerint régi és új tagállam-

ok, így Magyarország jelöltje is bekapcsolódhatna a programsorozatba. 2003 elejétől 

pécsi értelmiségiek civil kezdeményezéseként élt tovább a pályázat gondolata, és 

egyértelműen nekik köszönhető, hogy a várost nem érte teljesen felkészületlenül a 

2004 decemberében záruló előpályázati szakasz. Az első pályázati fordulót követően 

a tizenegy aspiráló városból hét maradt versenyben a címért, Pécs mellett Budapest, 

Debrecen, Eger, Győr, Miskolc és Sopron kapott meghívást a második fordulóba. 

A végső döntésig a programkészítők figyelmét azonban nem csupán a pályáza t-

írással kapcsolatos feladatok kötötték le. Budapest eleve eldöntött győzelméről, mint 

politikai háttéralkuról terjedő hírek arra késztették a  pécsi pályázat közreműködőit, 

hogy minél több fórumon adjanak hangot a kulturális decentralizáció fontosságának, 

a területi értelemben vett kulturális esélyegyenlőség nélkülözhetetlenségének. Utó-

lag, a tények ismeretében nem túlzás azt állítani, hogy ez irányú tevékenységük 

nélkül még a lehetősége sem maradt volna meg annak, hogy végül egy vidéki város 

legyen a pályázat győztese.
5
 

Pécs 2005 októberében, „A határtalan város” címet viselő pályázatával nyerte el 

az Európa Kulturális Fővárosa címet. Mindezt elsőként tette Magyarországon. A 

döntést Bozóki András, akkori kultuszminiszter ma is az évtized legfontosabb ma-

gyar kultúrpolitikai döntésének nevezi.
6
 

Nyugodtan kijelenthető, hogy Pécs, sikerét alapvetően a pályázatíró team pro-

fesszionális előkészítő munkájának köszönhette. Azoknak, akik valóban szívügy-

ügynek tekintették a cím elnyerését. A kedvező döntéshez szükség volt persze a 

pályázatban politikai lehetőséget is megérző polgármesterre, valamint egy szakmai 

alapokon mérlegelő, független zsűri felállítására is. 

A pályázat „…egy gazdasági, társadalmi és identitásválsággal küzdő város szá-

mára”
7
 új fejlődési pálya kijelölését, Pécs újrapozícionálását, kulturális és egyéb 

értelemben vett léptékváltás lehetőségét jelenítette meg. Az egykori dokumentu-

mokban
8
 a potenciális jövőbeni eredmények között a város, mint nemzetközi regio-

nális kulturális központ jelenik meg, melynek fejlődésnek indul kreatív ipara, javu l-

nak a város és a régió lakóinak kulturális hozzáférési esélyei, emelkedik a kulturális 

szolgáltatások színvonala, bővülnek a (kulturális) turizmus helyi célpontjai. Min-

dennek eredményeként a város magasan képzett munkaerő-megtartási képessége 
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javul, az egyetemisták nagyobb mértékben kerülnek bevonásra a városi kulturális 

fogyasztásba, általában véve élhetőbbé válik lakói számára és a város kulturális 

versenyképességi pólusként is megerősödik. 

Takáts József, a győztes pályázat írója úgy fogalmaz, hogy munkája meggyőző 

fikció a városról és lehetőségeiről, amit ha elhisznek a városlakók és a pályázat 

döntnökei, „akkor elkezdhet valóságot alakító fikcióként működni.”
9
 Máshol taktikai 

műként definiálja „A határtalan város”-t, amelyben a pályázat sikerességének köve-

telményét helyezte mindenek elébe. Bár kijelenthető, hogy egy túlzottan realisztikus 

alapokon nyugvó városfejlesztési stratégia sem formailag, sem tartalmilag nem 

eredményezett volna nyertes pályázatot, nem hallgathatók el azok a kritikák sem, 

melyek a gazdasági megalapozottság és a pragmatizmus hiányát kérik számon az 

elkészült dokumentumon. Az, hogy a nyertes pályázat jelentősen felértékelődött és 

sokan egyben városfejlesztési stratégiaként is tekintettek rá, egyértelműen a hozzá 

rendelt pénzügyi forrásokra vezethető vissza.
10

 

A győztes pályázat a jogosan büszke pécsiekben optimista várakozásokat, a vá-

ros fejlődésével kapcsolatos komoly reményeket ébresztett. Ezért is okozott hata l-

mas csalódást a következő néhány év kaotikus időszaka, ami elsősorban a belső 

személyi ellentétektől, a menedzsmentben zajló folyamatos személycseréktől, kom-

munikációs zavaroktól, a megkésett pályázati és kivitelezési munkáktól volt hangos. 

Ma már tudjuk, hogy a kezdetektől hiányzott egy valódi szakmai alapú együttműkö-

dés a városvezetés és a pályázatot készítő csoport között. A helyi politika részéről 

megadott önállóság, vagy inkább csak oda nem figyelés mindössze átmenetinek 

bizonyult, a győztes cím bejelentését követően egyre nyilvánvalóbbá vált a politikai 

döntéshozók valódi elkötelezettségének hiánya a nyertes pályázatban foglaltakhoz. 

Márpedig nélkülük és a város kulturális intézményrendszerének vezetői nélkül a 

tervezett elképzelések megvalósítása teljesen elvesztette realitását. A kialakult hely-

zet hátterében egyaránt meghúzódtak a helyben megtapasztalható centralizált dön-

téshozatali mechanizmusok, a kulturális programkínálatban évek óta megfigyelhető 

kedvezőtlen irányvonal és a modernizációs kísérletekkel szembeni általános biza l-

matlanság.
11

 A feloldatlan szervezeti-hatásköri és kompetencia viták nyomán a pá-

lyázatíró értelmiség egyre jobban kiszorult a programból, ami egyaránt okozott tár-

sadalmi megítélésbeli, érzelmi és szakmai veszteséget. A program újdonsült, egy-

mást követő vezetőitől már nem volt elvárható, hogy valóban magukénak érezzenek 

egy olyan elképzelést, aminek megteremtésében nem játszottak szerepet, szellemisé-

gét pedig talán meg sem értették igazán. A kezdeti fanatikusok helyébe operatív 

megvalósítók léptek, akik igazodva az éppen aktuális kívánalmakhoz, hol a prog-

ramsorozat beruházás-, máskor programközpontúságát kommunikálták az egyre 

csalódottabb közvélemény felé. 

Mindeközben elmaradt a kulturális városfejlesztés ügyének valódi társadalmasí-

tása, nem alakult ki igazi kooperáció és bizalom a különböző városbeli csoportok, 

így a városvezetés és az egyetem, a politika és a civilek, vagy éppen az elit és a 

városlakók között, jelentősen csökkentve ezzel a program iránti elkötelezettséget. 

Különösen érthetetlen volt az egyetem hosszú ideig fennálló távolságtartása, hiszen 

már a kezdetektől felmerült az együttműködés lehetősége és egyben szükségszerűsé-
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ge, de ugyanígy hiányzott a helyi vállalkozói elit, a gazdasági szereplők aktívabb 

részvételének előmozdítása, egyáltalán az érdekelt gazdasági szereplők valódi be-

azonosítása is. A kialakult helyzetet csak tovább súlyosbította a kormányzati politika 

kelleténél erőteljesebb beavatkozási igénye, részben az ezzel kapcsolatos bizonyta-

lan finanszírozási háttér. A pályázatíró team azon kezdeti reménye, hogy a kulturális 

főváros-projekt egyben egy szemléletváltozási és tanulási folyamatként is szolgál 

majd az érintett döntéshozók számára, sajnos egyáltalán nem igazolódott be. A kez-

deti eufórikus hangulat helyébe a kiábrándultság költözött.
12

 

A programok várható hozadéka 

A 2008-ban megkezdett felmérésünk
13

 első részében reprezentatív mintavétel alap-

ján (a résztvevők megoszlása nemek és iskolai végzettség szerint tükrözi a megyei 

jogú városok illetve a főváros lakosságát) összesen kettőezer pécsi és budapesti 

magánszemélyt kérdeztünk meg az Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010 prog-

rammal kapcsolatos tapasztalataikról. (Ezúton is szeretnék köszönetet mondani min-

dazoknak a nappali és levelező tagozatos hallgatóinknak, akik kérdőíves adatgyű j-

tésükkel segítették a 2008-2011 közötti kutatás sikerét.) 

A címmel együtt járó, várható hatások közül messze a legtöbben említették, 

hogy „sok turista érkezik látogatóba”. A válaszadók 74,9%-a számított erre (lásd 1. 

számú ábra). Hipotézisünk annyiban beigazolódott, hogy a második leggyakrabban 

említett hozadék a „fejlődik az infrastruktúra” válasz lett, amit minden második 

megkérdezett jelölt meg (49,6%). A harmadik leggyakoribb válaszként a „javul a 

város hazai és nemzetközi megítélése, imázsa” szerepelt 49,2 százalékos értékkel, és 

a pozitívabb külső megítélés magas értékét még értékesebbé teszi az, hogy ez a vá-

lasz a budapestiek esetében még gyakrabban fordult elő, mint helyben. Szintén ma-

gasabb arányban választották a fővárosi válaszadók a „nemzetközi értelemben is 

regionális kulturális központtá válik a város”, valamint a „nemzetközi együttműkö-

dések, kapcsolatok születnek” válaszlehetőségeket. Azt sem szabad azonban megke-

rülnünk, hogy pontosan ezek, a nemzetközi megítéléshez kapcsolódó kedvező vála-

szok csökkentek jelentősebb (3-8 százalékpontos) értékkel 2009-re. A szűkebben 

vett témánkhoz legszorosabban kapcsolódó válaszlehetőség („fellendül a gazdasági 

élet, új munkahelyek jönnek létre”) potenciális bekövetkezését minden negyedik 

válaszadó (24,6%) említette. Hipotézisünknek megfelelően, a semmilyen pozitív 

hatást sem várók aránya csakugyan relatíve alacsony értéket kapott (6,9%), de a 

pécsiek körében előforduló 10,5% azért elgondolkodtató számadat. Főleg annak 

tükrében, hogy a kimondottan pesszimista válaszadók aránya kismértékben még nőtt 

is 2009-re (11,7%). Az egyéb válaszlehetőségek között negatív és pozitív várakozá-

sok egyaránt megtalálhatók, így a város növekvő eladósodása, a korrupció erősödé-

se, a negatív nemzetközi hírverés, az optimista várakozások között pedig az autópá-

lya megépülése, valamint az, hogy „a programsorozat által nyitottabbá, befogadóbbá 

válik város, ami hozzásegít a multikulturalizmus elterjedéséhez, a másság elfogadá-

sához.” 
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Magyarázat: 1 = sok turista érkezik látogatóba, 2 = fejlődik az infrastruktúra, 3 = javul a város hazai 

és nemzetközi megítélése, imázsa, 4 = nemzetközi együttműködések, kapcsolatok születnek, 5 = 

nemzetközi értelemben is regionális kulturális központtá válik a város, 6 = fellendül a gazdasági élet, 

új munkahelyek jönnek létre, 7 = élhetőbbé válik a város, 8 = nő a város gazdasági potenciálja, mu l-

tinacionális vállalkozás telepedik le, 9 = semmilyen pozitív hatást sem várok, 10 = egyéb Forrás: 

Kérdőíves felmérés. 
 

A rendezvénysorozat eredményei 

Kapcsolódva a rendezvényt megelőző években, 2008-ban és 2009-ben lefolytatott 

kutatásunk tapasztalataihoz, egy 2011-es saját felmérés adataival egészítjük ki ko-

rábbi eredményeinket.
14

 

Az EKF – Pécs 2010 hatásait kutató kérdésünkkel részben megismételtük koráb-

bi, 2008-2009-es adatfelvételünket. Eszerint a növekvő idegenforgalmat, új kulturá-

lis intézmények létrejöttét, a város imázsának kedvező irányú változását, az infras t-

ruktúra fejlődését, az emberek kultúrához való pozitívabb viszonyulását, Pécs nem-

zetközi értelemben vett regionális kulturális központtá fejlődését és általában a város 

élhetőbbé válását emelték ki a legtöbben. (lásd 2. számú ábra) 

A 2011-es adatok még inkább felértékelődnek a 2008-as értékek tükrében, hi-

szen jelentősen, 15-45 százalékponttal nőttek a kapott értékek. Azt, hogy „élhetőbbé 

vált a város” háromszor annyi válaszadó említi a rendezvényt követően, mint ahá-

nyan azt előzőleg várták, de még az olyan kritikus állítással, hogy „fellendült a gaz-

dasági élet, új munkahelyek jöttek létre” egyetértők számaránya is megduplázódott. 

(lásd 3. számú ábra) 
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1 = sok turista érkezett látogatóba, 2 = megfelelő kulturális intézményekkel gazdagodott a város, 3 = 

javult a város hazai és nemzetközi megítélése, imázsa, 4 = fejlődött az infrastruktúra, 5 = emberek 

kultúrához való pozitívabb viszonya, 6 = nemzetközi értelemben is regionális kulturális központtá 

vált a város, 7 = élhetőbbé vált a város, 8 = nőtt a lokálpatriotizmus, 9 = fellendült a gazdasági élet, új 

munkahelyek jöttek létre, 10 = emelkedő jegyárak, 11 = nehezebbé vált a városon belüli közlekedés, 

12 = növekedett a város eladósodottsága, 13 = további teret nyert a korrupció, 14 = rossz színben tűnt 

fel a város itthon és külföldön, 15 = semmilyen pozitív hatás sem következett be Forrás: Kérdőíves 

felmérés (2011). 

 

 

Forrás: Kérdőíves felmérés (2011). 

A kapcsolódó munkaerőpiaci program tapasztalatai 

A Pécs2010 program intenzitását jól jelzi, hogy mintegy 650 program valósult meg 

közel 4000 esemény lebonyolításával, a kulturális évad rendezvényeit pedig megkö-

zelítően 900 ezren látogatták meg. 
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A „Határtalan város” címmel nyertes pécsi EKF pályázat fő célkitűzése a kultu-

rális sokszínűséget a középpontba helyezve, a kulturális alapú léptékváltás és az 

életminőség javítását segítő városfejlesztés megvalósítása volt.
15

 

A megfogalmazott elképzelések már a felvezető évektől kezdve, 2006 -tól olyan 

megnövekedett feladatokat jelentettek, melyek ellátásához meg kellett oldani a hu-

mán erőforrás kérdését.
16

 A Pécs2010 önkéntes mozgalmának beindítása és a Dél-

dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (DDRMK – a Baranya Megyei Kormány-

hivatal Munkaügyi Központjának jogelődje) UMAS programja alapvető segítséget 

jelentettek ehhez. Az önkéntesek nem kevesebb, mint 300 ezer mozgósításon vettek 

részt, és 20 ezer órát dolgoztak le. 
Az UMAS programtól várt eredményeket a DDRMK a pályázat kiírásában a kö-

vetkezők szerint fogalmazta meg: „A Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa projekt 

sikeres megvalósításának elősegítését szolgáló munkaerő-piaci program eredményé-

nek tekinthető, ha az EKF-et kiszolgáló kulturális és idegenforgalmi szolgáltatások, 

programok a támogatott időszak után is tovább működnek, azok szakmai színvona-

lából nem veszítve. Olyan kulturális piacot teremt Pécs város és szélesebb körben a 

Dél-dunántúli régió, amely 2010. után is fennmarad, és a kulturális fogyasztás, va-

lamint az idegenforgalom az EKF évad előttinél magasabb szinten stabilizálódik.  

Az EKF eseményeinek hatására megnövekszik a város és a régió ismertsége, az 

ide látogató turisták száma, a színvonalasabb kulturális események pedig további 

keresletet generálnak az EKF-et követő évekre is. Eredménynek tekinthető az is, ha 

a szolgáltatás tovább működik, de az eredetileg ott dolgozó foglalkoztatott a prog-

ram során vagy azt követően más szervezetnél helyezkedett el tartósan. Ehhez a 

képzésnek piacképes, az adott szolgáltatáshoz
 
szükséges ismereteket kell nyújtania, 

a meglévő ismereteket pedig fejlesztenie kell. A foglalkoztatás során készség szintig 

el kell juttatni a szakmai ismeretek tekintetében a munkavállalót, fejleszteni kell az 

érintettek munkavégző képességét, növelni kell motivációjukat.”
17 

A kulturális évad sürgető előkészületi munkáira tekintettel az UMAS program 

beindítása nagy lendülettel történt: a DDRMK 2008  novemberében írta ki a pályáza-

tot, 2009. március 1-jén pedig már meg is indult a lebonyolítás. A program – a fenn-

tarthatóság jegyében – túlmutatott a kulturális évadon, és 2012. február 28-án zárult. 

Ezt követően a záró értékelés márciusban készült el. 

A konstrukció a pályázatában leírt elvekhez és célokhoz kapcsolódó kulturális 

fejlesztések támogatásával kívánta lehetővé tenni a kulturális kínálat bővítését. Ho z-

zá kívánt járulni a kulturális javak iránti kereslet  növekedéséhez, a kreatív vállalko-

zások fejlesztéséhez is.
18

 

Ennek megfelelően a programban városi, megyei, régiós szervezetek, önko r-

mányzatok, kistérségi társulások, nonprofit szervezetek és alapítványok vehettek 

részt, és kizárólag idegenforgalmi vagy kulturális eseményekhez kapcsolódó tevé-

kenység megvalósítására pályázhattak. Az 1. számú táblázat mutatja a foglalkozta-

tottak számának megoszlását a régióban. 

1.táblázat: Az UMAS programban foglalkoztatottak számának megoszlása a Dél-

dunántúli régióban 

                                                           
15

 A határtalan város 
16

 Pataki Veronika (2012) 
17

 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (2008) 
18

 Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft (2012a, b) 
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 Település Szervezet Fő 

Baranya 20 69 101 

Somogy 15 21 27 

Tolna 10 18 22 

Összesen 45 108 150 

Forrás: saját szerkesztés a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

(2012) alapján 
 

A pályázó szervezetek a fent említett tevékenységekhez kapcsolódóan több 

munkakörben történő foglalkoztatásra is pályázhattak: kulturális programszervező, 

Infopont munkatárs, turisztikai munkatárs, marketing és kommunikációs munkatárs.  

A foglalkoztatási program nagyságrendjét mi sem jelzi jobban, minthogy 2011. 

szeptember 5-ig a ki- és beléptetésekkel együtt összesen 215 fő vett részt benne. Ez 

a kulturális évad befejezése után 1 évvel, 2011 vége felé még mindig 48 fő volt. A 

lebonyolítást a Pécs2010 Menedzsmentközpont a foglalkoztatottak folyamatos ké r-

dőíves vizsgálatával, és adatbázis kialakításával segítette. 

A program széles partneri összefogással zajlott. Kiírója és megvalósítója a Ba-

ranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja volt, a képzési és fejlesztési 

feladatokat pedig a Pécsi Regionális Képző Központ végezte.  A szakmai koordiná-

ciót Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécs2010 Menedzsmentközpont 

Kht. vállalta. 

Az UMAS három elemből állt. Egyik részről nagyon jelentős, gyakorlatilag há-

rom évre szóló 100%-os bérköltség támogatásban részesültek a nyertes pályázó 

szervezeteknél foglalkoztatott munkatársak. Lehetőség nyílott ezen felül képzés 

támogatására is a munkaviszony keretében. A felvett 150 főnek ezt a munkaerőpiaci 

képzést kötelezően teljesítenie kellett. Az oktatásban a Pécsi Tudományegyetem 

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara is közreműködött. Az UMAS 

program keretében rendelkezésre álló költségvetés magának a programnak a részbe-

ni megvalósítását is támogatta. 

Az UMAS program tapasztalatai és hatása 

A 2010-es kulturális évadot követően a munkavállalók közül sokan azon a munkahe-

lyen folytatták tevékenységüket, ahova az UMAS program keretében felvették őket, 

azonban számos esetben szükségessé vált munkakörük kibővítése. A programból 

távozók többnyire azért léptek ki, mert máshol tudtak elhelyezkedni. Sajnos több 

település forráshiány miatt nem volt képes az EKF program alatt vállalt feladatokat a 

későbbiek során ellátni, és az UMAS segítségével felvett munkatársak újbóli állá s-

keresők lettek. A munkáltatók tekintetében mindenképp pozitívum, hogy az EKF és 

a munkaerő-piaci program erős kapcsolatrendszerhez segítette őket.  

Az UMAS program a fenntarthatóság jegyében fogalmazódott meg, építve az 

EKF programtól várható hosszú távú hatásra a régióban úgy kulturális, mint gazda-

sági vonalon. Egyik fő célkitűzése az életminőség javítása volt. 

Mára elmondható, hogy a program folytatására komoly igény mutatkozik, hiszen 

a partner szervezetek nem akarják veszni hagyni a megszerzett szakmai tapasztala-

tokat és a széles kapcsolatrendszert. Fel kell tennünk mindazonáltal a kérdést, hogy 

vajon lehetséges-e a diplomás pályakezdők elvándorlásának megakadályozása és, 

hogy számolhatunk-e a kulturális évadban középpontba került tevékenységek tekin-

tetében, – mint például a programszervezés vagy turizmusmarketing  – a jövőben is 

megnövekedett foglalkoztatási igényre? 
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