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I. BEVEZETŐ 
 

Magyarországon 2011-ben a közigazgatás területén jelentős változásokra került sor. Az 

intézkedések sora és az ehhez kapcsolódó jogszabályi feltételek megteremtése Magyarország 

Alaptörvényének - az Országgyűlés 2011. április 18-i ülése- elfogadásával vette kezdetét. Az 

Alaptörvény XI. cikk (1)-(2) pontja kimondja, hogy: 

Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. Magyarország ezt a jogot a 

közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével… törvényben meghatározottak szerinti 

anyagi támogatásával biztosítja. 

Mindennapi munkánk alapját az 1997.évi CXL. törvény „a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről" alkotja. A törvény III. és IV. része 

rendelkezik a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatairól. 

A törvény 64.§ és 78.§- a fenti feladatellátások szervezeti kereteit is rögzíti a települési 

önkormányzatok számára. Sárospatak Város Önkormányzata mindezek figyelembevételével 

alkotta meg Közművelődési rendeletét – 10/1999. (III.31.) számú rendeletével, amely további 

szabályozó az intézményi tevékenység szempontjából. 

A jogszabályi környezet mellett a mindenkori szakmai ágazati irányító – jelenleg Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkársága – szakpolitikai koncepciója is 

prioritásokat fogalmaz meg az intézmények számára. A 2012. január 21-én bemutatott,  

jelenleg szakmai szervezetek véleményezése alatt álló koncepció így fogalmaz: „A 

közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és 

társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív közösségi művelődésén 

alapul…. A magyar közművelődés legnagyobb közhasznú feladatot végző országos 

intézményhálózatát a művelődési házak és hasonló intézmények alkotják. A polgári kormány 

az Alaptörvényben rögzített művelődéshez való jog érvényesítése érdekében kulturális 

programjában elkötelezte magát ezeknek az intézményeknek a védelme, egy sokszínű, 

strukturált közművelődési intézményrendszer fenntartása, állami támogatásuk garantálása 

mellett.”    

A Magyar Közművelődés Szakpolitikai Koncepciója megjelöli azokat a stratégiai pilléreket, 

amelyek szervesen kötődnek a magyar művelődéstörténet hagyományaihoz, hozzájárulnak a 

kulturális identitás gazdagodásához. Kormányprogram célkitűzései a feladatokat differenciált 

körben, az intézmények, a civil szervezetek és a személyes aktivitások szoros egységében 

kívánja megvalósítani.  
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Ezek főbb területei: 

• a közművelődés alapintézményei 

• a felnőttképzés 

• a közösségi művelődés 

• kulturális vidékfejlesztés 

• határon túli magyar kultúra 

• kulturális örökség digitalizálása 

• ifjúsági közművelődés és a közoktatás kapcsolata 

• a magyar nyelv ügye 

• hagyományápolás 

 

A jövő tervezésénél figyelembe kell venni azokat a tényeket is, melyek napjainkban jellemzik 

az ország közművelődési intézményhálózatát. A Magyar Népművelők Egyesületének 

felmérései összhangban a közművelődési feladatellátásról készült minisztériumi statisztikával 

igazolják, hogy közel 3500 művelődési ház áll országosan a lakosság szolgálatában. A 

kistelepülések faluházai, kultúrotthonai éppúgy a leglátogatottabb kulturális terek, mint a 

nagyvárosok, kistérségi körzetközpontok intézményei vagy a fővárosi kerületek művelődési 

házai. Ebben a térben találkozik a látogatók jelentős százaléka színházi előadással, 

komolyzenei eseménnyel, képzőművészeti kiállítással, hagyományőrző programmal, 

filmvetítéssel, ismeretterjesztő rendezvénnyel. E helyen élhetik át az amatőr előadó művészeti 

vagy tárgyalkotó folyamatok élményét, és a közösséghez tartozás fontosságát. Az 

intézmények jelentős része többfunkciós, integrált intézményként működik, magában foglalva 

a könyvtári, közművelődési feladatellátást is. Évente 80 millió látogató fordul meg e házak 

falai között. E kulturális értékközvetítő és teremető nagy rendszernek a sárospataki 

Művelődés Háza és Könyvtára is országosan elismert tagja az évi 48 000 fős látogatói 

létszámával és több, mint kettőszáz rendezvényével. Eredményeink hozzájárultak azokhoz az 

elismerő címekhez, amelyek jelzik Sárospatak helyét a hazai közművelődés rendszerében. 

Közművelődést Pártoló Önkormányzat 2004, Kultúra Magyar Városa 2006.  

Vezetői pályázatomban mindezek figyelembevételével fogalmaztam meg azokat az 

elképzeléseket, melyek épülnek A Művelődés Háza és Könyvtára eddig elért szakmai 

eredményeire,  koherensek az Alapító Okiratban rögzített feladatainkkal, illeszkednek 

az intézmény szervezeti struktúrájához valamint ahhoz a társadalmi - gazdasági 

környezethez, amelyben napi feladatainkat végezzük.   
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II.  A MŰVELŐDÉS HÁZA ÉS KÖNYVTÁRA M ŰKÖDÉSÉNEK 
ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉNEK HELYZETELEMZÉSE 
2002-2012 KÖZÖTT 
 

A Művelődés Háza és Könyvtára jelenlegi igazgatójaként a szervezet működésének és 

tevékenységének helyzetelemzését az intézményben eltöltött 10 év alatt végzett szakmai 

munkámnak a tapasztalatai alapján készítettem el. 

 

II.1.  A Művelődés Háza és Könyvtára működésének bemutatása 
 

II.1.1. Az intézmény szervezeti változásai 
A Művelődés Háza és Könyvtára jelenleg integrált intézményként, három 

intézményegységből áll. /könyvtár, művelődési ház, mozi/. A Képviselő-testület határozata 

alapján az Újbástya Rendezvénycentrum, a Tourinform Iroda és a Vizi-kapui szabadtéri 

színpad üzemeltetése is feladatunk 2012-ben.. Eddigi két vezetői ciklusom alatt is több 

átalakulást élt meg az intézmény, ennek főbb állomásai: 

• Mozi intézményegység integrálása 2005 

• Tourinform Iroda integrálása 2007 

• Zrínyi Ilona Városi Könyvtár integrálása 2008 

• Újhutai Ifjúsági Tábor átadása Végardó Fürdőnek 2008 

• Tourinform átadása Sidinfo Kft-nek 2008 

• Újbástya Rendezvénycentrum, Tourinform Iroda, Szabadtéri Színpad feladat-ellátási 

megállapodás 2011  

A változások új kihívások elé is állítottak, melyeknek kollégáimmal együtt legjobb tudásom 

szerint mindig igyekeztem megfelelni. A szakmai tevékenységet úgy alakítottuk ki, hogy 

tartalommal töltsük meg a ránk bízott egységeket, illetve megőrizzük, javítsuk azok 

szolgáltatási színvonalát.  

A legnagyobb változást ez idáig a mozi és a könyvtár integrációja jelentette. Mára ez a 

hármas egység jól működő szervezeti forma lett, melyet a szolgáltatást igénybe vevők is 

megszoktak és elfogadtak. A szervezeti változásokat alapdokumentumaink módosítása 

követte minden esetben. /Alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat/     
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Vezetőként arra törekszem, hogy a különböző intézményegységek közötti 

együttműködés hatékony legyen. Azok egymást erősítve szolgálják Sárospatak mind 

színvonalasabb kulturális életét. 

II.1.2. Az intézmény tárgyi környezete 
A Makovecz Imre tervei alapján készült épület 1983 óta a sárospataki kulturális és közösségi 

élet meghatározó színtere. Az organikus építészet országszerte ismert épülete a város 

emblematikus jelképe. Tereinek folyamatos és szakszerű karbantartása nem kis terhet ró a 

fenntartó önkormányzatra és megfelelő figyelmet követel használóitól is. Valamennyi, 

speciális körülményt figyelembe véve a látogatói és a munkatársak által használt terek nagy 

részét – színházterem, pódium,- és próbaterem, oktatóterem, zenei könyvtár, teakonyha - 

sikerült az elmúlt években felújítani. Kicseréltük a főhomlokzat üvegfelületeit. A beruházások 

között a legnagyobb volumenű a 2005-ben kialakított 100 fős mozi terem volt. A teljesen 

lepusztult intézményegységben egy korszerű Dolby SR rendszerű vetítőhelyet hoztunk létre. 

A felújítások nagy részét - minimális önerő mellett - pályázati forrásból finanszíroztuk.  

A Gárdonyi úton található kispataki Alkotóházon szintén jelentős felújításokat végeztünk. 

Tetőjavítás, járdakészítés, kerítés elemeinek cseréje, udvari elemek felújítása zajlott.  

Az aktív pályázati munkának köszönhetően ma az épület valamennyi helyisége 

funkciójának megfelelően használható.  

 

II.1.3. Az intézmény technikai és tárgyi feltételei 
A Művelődés Háza és Könyvtára technikai eszközparkjának cseréje folyamatosan, anyagi 

lehetőségeink szerint történik. Az elmúlt tíz év jelentős eredményei voltak a színháztermi 

fénypult cseréje, a mozi légkondicionáló rendszerének kiépítése, a könyvtári villamos hálózat 

felújítása, projektorok, mikrofonok, számítógépek, fényképezőgép beszerzése. Az alsó 

folyóson új kiállítási vitrinsort alakítottunk ki, bővült az emeleti kiállítóban is a vitrinek 

száma. Részben hazai, részben Európai Uniós forrásból bútorokat vásároltunk valamennyi 

intézményegységbe, mobil zongorát szereztünk be, de csoportjaink  - Bodrog 

Néptáncegyüttes, A Művelődés Háza Kamarakórusa, 8Kor Színház  - ruhatári fejlesztésére is 

tudtunk  fordítani. Kialakítottuk a számítógépes jegyértékesítés feltételeit mindkét 

jegypénztárban. A könyvtári TIOP 1.2.3-08/1 Konzorciumi együttműködésen alapuló 

informatikai rendszerfejlesztés - Virtuális megyei tudástár kialakítása B-A-Z. megye 

lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében pályázat segítségével bebútoroztuk és 

felszereltük a zenei könyvtárat a legkorszerűbb audiovizuális eszközökkel és új 
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számítógépeket szereztünk be a felnőtt, ifjúsági és zenei részlegbe. Lecseréltük az intézmény 

valamennyi tevékenységét szolgáló autót is 2008-ban.   

A kispataki ház bútorait és berendezési tárgyait több nyári alkotótábor eredményeként 

újítottuk fel. Az épület villamossági korszerűsítése is megtörtént, az udvaron kemence épült a 

fazekas foglalkozásokhoz. 

Az intézmény technikai és tárgyi feltételei javításán tudatosan dolgoztunk, hogy azok 

megfeleljenek a könyvtári és közművelődési feladatellátás kihívásainak. A ház belső 

terei esztétikus környezetet biztosítanak programjainkhoz. 

 

II.1.4. Az intézmény személyi feltételei 
A Művelődés Háza és Könyvtára alkalmazotti létszáma 26 fő. Az elmúlt tíz évben nem volt 

jellemző a fluktuáció. A nyugdíjazások, szervezeti átalakulások miatt változott időnként a 

személyi összetétel. A munkatársak mindegyike rendelkezik a munkakör betöltéséhez 

szükséges végzettséggel, több évtizedes, több éves szakmai gyakorlattal és tapasztalattal. Az 

állandó létszám mellett közcélú foglalkoztatottak is dolgoznak szezononként, a fenntartó 

önkormányzat által engedélyezett létszám szerint.  

Az intézmény - lehetőség szerint - biztosítja a szakági előírásoknak megfelelően a kollégák 

szakmai továbbképzését. Mind a könyvtárosi, mind a közművelődési szakalkalmazottak közül 

többen vettek részt továbbképzéseken, szakmai tanfolyamokon. /Minőségbiztosítási, 

felnőttképzés módszertana, pénzügyi, színpadmesteri/ A munkatársak határon túli, országos, 

megyei és kistérségi kapcsolataikat is jól kamatoztatják a  mindennapi munkában. 

Az intézményt az összeszokott csapatmunka jellemzi, hiszen e nélkül egyetlen szolgáltatást 

sem adhatunk el a közönség felé. A munkatársak tudják, elvégzett munkájuk pillérei 

egymásra épülnek, melynek végső célja az intézmény jó hírneve, a látogató kör szolgálata. A 

csapatban mindenki munkája azonos súllyal számít, a legfontosabb, hogy saját területükért 

felelősséget érezzenek. Az elmúlt években folyamatosan mérjük a vendégek elégedettségét. 

Felméréseink kiterjednek a szakmai programok színvonalára, a lebonyolítás körülményeire, 

az épület tisztaságára, a rendezvények reklámjára stb. A pozitív visszajelzések megerősítést 

adnak a munkatársaknak, a jelzett hibák pedig a probléma feltárására, javítására sarkallnak.  

A könyvtárosi, népművelői szakterületek kialakításánál eddig is arra törekedtem, hogy 

mindenkinek legyen lehetősége tudása, szervezőkészsége kibontakoztatására. Egy-egy ötlet 

megvalósulását az alapoktól – pályázat írás, előkészítés, marketing munka, lebonyolítás, 

dokumentálás – végig viszi az ötletgazda. Ezt a tendenciát a jövőben is szeretném folytatni.  
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A munkaköröket rugalmasan alakítottuk át, mikor egy-egy új intézményegység (mozi, 

Tourinform, Újbástya Rendezvénycentrum) ellátandó feladatait megkaptuk. Ez a fajta 

rugalmasság és mobilitás elengedhetetlen a kollégák részéről.  

A munkatársak anyagi jutalmazására a szoros költségvetés miatt kevés lehetőségem adódott a 

vezetői időszakban. A közösséget építő programokat viszont tudatosan terveztem az elmúlt 

évek alatt.  Közös intézménylátogató kirándulásokat tettünk Ózdra, Krosnóba, Tokajba, 

Szécsénybe, Hollókőre, Bodrogkeresztúrba, Budapestre. Minden évben ősszel gyalogtúrát és 

közös karácsonyi- évzáró vacsorát szervezünk.   

Az intézményt csapatmunka jellemzi, a munkatársak szakmai kvalitásaiknak megfelelő 

feladatokat végeznek, melyről vezetői és látogatói visszajelzést egyaránt kapnak. A 

szakmai továbbképzéseket az intézmény biztosítja, közösségépítő programokkal az 

intézmény iránti lojalitást erősíti.    

 

II.1.5. Az intézmény pénzügyi helyzete 
A Művelődés Háza és Könyvtára önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az 

intézményvezető a gazdasági vezetővel közösen alakítja az intézmény gazdálkodását, betartva 

az Államháztartásról és annak végrehajtásáról szóló rendelkezéseket, valamint az egyéb 

pénzügyi szabályzók előírásait. További iránymutató a mindenkori önkormányzat 

költségvetési rendelete. Intézményünk rendelkezik az aktualitásoknak megfelelően a 

gazdálkodást érintő szabályzatokkal.  

Az elmúlt években folyamatosan - 2005, 2008, 2010, 2011 - ellenőrizte gazdálkodásunkat a 

fenntartó önkormányzat belső ellenőrzési vizsgálatok alkalmával. A jelentések elmarasztalást 

nem állapítottak meg. Hazai és uniós pályázataink pénzügyi ellenőrzései hiányosságokat nem 

tártak fel. Az adóhatóság vizsgálatai - 2009, 2010 - szabályok betartását állapította meg,   

Az intézmény menedzseléséhez elengedhetetlen a pénzügyi kockázatok felismerése és 

kezelése, a bevételi források folyamatos feltárása, a kiadások minimális szintre való 

csökkentése, és ezzel a hatékonyság optimális szintre való emelése. A Művelődés Háza és 

Könyvtára költségvetése három fő bevételi forrásból áll: 

• a fenntartói finanszírozás, 

• a saját szolgáltatások bevétele és 

• a pályázati támogatások. 
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Ezen adatok elmúlt öt éves alakulását a következő táblázat mutatja ezer Ft-ban 

 

Bevételek 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Intézményfinanszírozás 108797 115229 98490 100907 81061 

Saját bevétel 46937 37241 46414 69460 58647 

működésre 16884 11548 17616 40363 32849 Ebből 
pályázati 
támogatás  

felhalmozásra 1090 2000 2466 5533  

 

Évente benyújtott, támogatásra ítélt pályázataink száma 15-25 db, melyek 7-16 millió forint 

összegű többletforrást eredményeznek átlagosan. A pályázatok készítésében a könyvtári és 

közművelődési szakmai munkatársak többsége részt vesz. 

A pályázati eredmények tekintetében kiemelkedő év volt a 2009-es. Első alkalommal vett 

részt a könyvtári és közművelődési terület Európai Uniós pályázaton a táblázatban szereplő 

eredménnyel. Ezen források felhasználása az elmúlt három évben a szakmai programokhoz 

ütemezve történt. Mind a hazai mind az EU-s pénzek vissza nem térítendő 100 %-os 

támogatottságúak voltak. 

 
 
 
Pályázat témája 
 

 
Pályázati 

konstrukció 

 
Elnyert összeg 

Ft 
Könyvtári hálózat nem formális és informális 
képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó 
tanulás érdekében  
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039  

 
konzorcium 

 
7.235.831 

„+1 esély Zemplénben” – A MH és K. 
felnőttképzési kapacitásának fejl. a sp-i kistérség 
lakói életminőségének jav. TÁMOP-3.2.3-08/1-
2009-0035 

 
önálló 

 
30.000.000 

Kreativitás, hagyomány és közösség – Nem 
formális és informális tanulási lehetőségek bővítése 
Sárospatakon és térségében  
TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0036 

 
konzorcium 

 
44.659.000 

Konzorciumi együttműködésen alapuló informatikai 
rendszerfejlesztés – virtuális megyei tudástár 
kialakítása B-A-Z. megye lakosságának minőségi 
könyvtári ellátása érdekében 
TIOP-1.2.3-08/1.-2008-0015  

 
konzorcium 

 
 

8.894.562 

 
Ö s s z e s e n : 

 
90.789.393 
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Mindenkori igazgatói feladatomnak tekintettem, hogy a csökkenő finanszírozási lehetőségeket 

a saját bevételek növelésével pótoljam. Az intézmény pályázati tevékenysége kiemelkedő 

mind hazai, mind Európai Uniós források lehívása tekintetében. A munkatársak pályázati 

aktivitása dicséretet érdemel.  

Szolgáltatási bevételeinket a fizetőképes kereslethez igazodva tudjuk érvényesíteni.  

Az intézmény gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak és a fenntartói 

követelményeknek megfelelő szabályozottsággal működik.   

 

II.2.  Az intézmény kiemelt szakmai tevékenysége a tárgyalt időszakban 
A Művelődés Háza igazgatói álláshelyére 2002-ben pályáztam először. Bár addig kistelepülés 

intézményében dolgoztam (Bodrogkeresztúr Faluház – 1988-2002), úgy éreztem, kellő 

elméleti tudásom és szakmai tapasztalatom van ahhoz, hogy szeretett diákvárosom 

közművelődési intézményének vezetésére jelentkezzek.  

Legfőbb elhatározásom volt, hogy a már jól működő, a nemzeti és egyetemes kultúra értékeit 

közvetítő programtípusokat megtartsam a legkülönbözőbb művészeti ágak területén (színház, 

zene, irodalom, képzőművészet, stb.) és mellette az ismeretterjesztés, az önképzés, a 

szórakozva művelődés új csatornáit és lehetőségeit alakítsam ki, figyelembe véve a 

korosztályi igényeket, a városban megjelenő fizetőképes keresletet és az intézményt látogatók 

szabadidejének eloszlását.  

Elképzeléseimet könnyen tudtam a munkatársakkal egyeztetni és 2002 őszétől folyamatosan 

új kezdeményezésekkel álltunk a közönség elé, az alábbiak szerint: 

 

II.2.1. Rendezvényszervezés 
A kultúra értékeit bemutató, azok megismertetését célzó vagy szórakoztató jellegű 

rendezvények szervezése alkotja az intézményi munka gerincét. A közművelődési 

alapszolgáltatások körében a rendezvények szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti és a 

nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetésére, valamint művelődési célú és szórakoztató 

tevékenységekre. 

• A bérletes színházi sorozat törzsközönsége folyamatosan bővült, 150 főről 360 főre 

növekedett. Évadonként közel kétezer fő vesz részt a változatos műfajú színházi 

estéken. Kimagasló volt a 2006-os év, 2574 fő színházlátogatóval. Több éven át 

Színházi páholy partit szervezetünk a bérletesek számára, megköszönve folyamatos 

érdeklődésüket és hűséges bérletvásárlásukat. Megalapítottuk a Pécsi Sándor díjat, 
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melyet a közönség szavazatai alapján adunk át a legjobb alakítást nyújtó színésznőnek, 

színésznek a Magyar Kultúra Napján. Moór Mariann, Koncz Gábor, Szacsvay László 

vette át személyesen a díjat Sárospatakon.  

• Pódium bérletsorozatot szervezetünk az irodalmi, zenei műfaj kedvelőinek több 

évadon át. E sorozatban lépett a pataki közönség elé Hegyi Barbara, Hegedűs D. Géza, 

Kulka János, Xantus Barbara, Nyertes Zsuzsa, Dunai Tamás, Hűvösvölgyi Ildikó, 

Bálint András, Lukács Sándor, Bubik István és még sokan mások.  

• Komolyzenei bérletsorozatot kínálunk. A négy előadásból álló program a város nyári, 

változatos komolyzenei kínálatát idézi fel a téli hónapokban a zenerajongók számára. 

• Igényes, könnyűzenei estek: Zséda, Boban Markovic, Halász Judit, Cotton Club 

Singers, Lajkó Félix közreműködésével. 

• Gyermekszínházi előadásokat, koncerteket szervezünk a könyvtárral felváltva. 

• Tánc Világnapja, Pataki oktatás históriája, Hegyközi lakodalmas – Bodrog Néptánc 

együttes egész estés előadásai. 

 

Szabadtéri rendezvények   

Szabadtéri rendezvényeink elsősorban a szórakoztatást szolgálják, zenés-táncos, humoros 

műsorszámokból állnak, lehetőség szerint gyermekprogramokkal kiegészülve. A programok 

általában ingyenesek, anyagi fedezetüket pályázatokból és szponzori támogatásokból 

fedezzük.    

• Városrészi napok 2003 és 2007 között minden évben  

• Fürdőfesztivál két alkalommal 2006, 2008 

• Családi Nap 2009-től  

• „Muzsikáló terek” címmel nyári, szabadtéri koncertek 2009-től 

• Reneszánsz Nap – kosztümös, korhű program a Reneszánsz Év jegyében 2008 

• Városi Gyermeknap a könyvtár szervezésében  

• A Zene Ünnepe – szabadtéri koncertek a város számos pontján 2011. június 21. 

 

II.2.2. Ismeretterjesztő programsorozatok 
Az ismeretterjesztő sorozatok az elmúlt évek legdinamikusabban fejlődő rendezvényei. A 

társadalom- és természettudományok, a művészet értékeit a közönség számára közérthetően, 

érdekesen, érdeklődést felkeltően mutatja be.  Az általunk kínált témák célközönsége rövid 

idő alatt kialakult. A résztvevők száma 20 főtől 200 főig terjed. E programelem korosztályi 
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összetétele felöleli az ifjúsági és felnőtt korcsoportot és sok esetben a kistérségi látogatókat is 

vonzza.  Ez a tevékenység az ifjak és felnőttek iskolán túli művelődésének legfontosabb 

terepe. Legnépszerűbb sorozataink: 

• Köztünk élő világjárók 2002-2003, 2008-2012 

• Otthonteremtők klubja 2002-2003 

• Cinem filmklub 2003-2005 

• Kalandozások Magyarország borvidékein 2003-2005 

• Komolyzenei klub 2004-2007  

• Tűsarok – női témák, nemcsak nőknek 2005-2007  

• Ifjúsági klub 2006-2008 

• A hely, ahol élünk 2006-2009 

• A reneszánsz kora előadás sorozat 2007-2008 

• Magyar tájak 2007-2012 

• ’68. Illúzió vagy társadalomformálás 2008-2009 

• A zene az kell – Sárospataki származású zenészek, tanárok 2008-2011 

• Szülők iskolája 2009-2010 

• Kalandozások a Tokaj-hegyaljai borvidéken 2012 - 

• Irodalmi teadélután 2009 - 

• A magyar nyelv napja 2011. november 14. 

 

II.2.3. Hagyományőrző programok 
Az intézmény mindig hangsúlyt fektetett a népi kultúra értékeinek bemutatására, átadására. 

Ezek a rendezvények gyakran a közönség aktív részvételére épülnek és szintén több 

korosztályt érintenek. Az elmúlt évek szervezett sorozatai Magyarország más tájegységeinek 

népművészetét is közelebb hozta az itt élők számára.   

• Húzzad édes muzsikásom 2003-2004 

• Etnofónia 2005-2012 

• Történelmi játszóházi sorozat 2007-2008 

• Jeles napok – ünnepi szokások 2008-2012 

• Kézközt a múlt jövője – mesterség bemutatók 2009-2010 

• Tájak, hagyományok – előadássorozat 2009-2010 

• Táncházak, játszóházak 2003 - 
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• Nyári kézműves, kisinas táborok 2002 - 

• „Örökség” gyermektánc tábor 2002 - 

• Hagyomány és korszerűség a konyhában 2009-2010 

 

II.2.4. Kiállítás 
A kiállítások szervezése évi programkínálatunkban tekintélyes helyet foglal el, évi 12-14 

kiállítás rendezésével. Időszaki kiállításaink képzőművészeti, népművészeti, helytörténeti, 

természettudományi és egyéb témákat egyaránt feldolgoznak. A Művelődés Háza és 

Könyvtára kiállítóterei mellett a tavalyi évtől kezdve az Újbástya Rendezvénycentrum 

kiállítótermét is igyekszünk tartalommal megtölteni A kiállításokat ingyen látogathatják az 

érdeklődők, melyek népszerűek minden korcsoport körében. 

Fontosabb kiállításaink a teljesség igénye nélkül: Kassai Art Társulás, Máger Ágnes 

képzőművész, Sarkadi Ágnes tűzzománc művész, Égerházy László fafaragó, Józsa Judit 

keramikus, Kincses Kolozsvár fotókiállítás, Amatőr alkotók tárlatai, Mezey István 

grafikusművész, Halasi csipke kiállítás, Bodrog Néptáncegyüttes viselet bemutatója, Szegedi 

Katalin meseillusztrációi, Jász Múzeum kiállítása, Rajztanárok Zempléni Alkotó Körének 

bemutatkozásai, Erdélyi Tibor fafaragó, Pócs Judit nemezműves, Szabó Magda 

emlékkiállítás, Feledy Pál makett, Macskássy Izolda, Máté Bence természetfotós, Molnár Irén 

művésztanár, Urbán György képzőművész tárlata, Mallár Mónika divattervező, sárospataki 

iparosok sorozat. 

 

II.2.5. Művelődő közösségek, művészeti csoportok, tárgyalkotó közösségek 
A művelődő közösségek érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint szerveződő 

csoportok. Intézményünk munkatársai szakmai tudásukkal, és az intézményi infrastruktúra 

rendelkezésre bocsátásával segítik a művelődő közösségek létrejöttét, működését, a művészeti 

csoportok eredményeinek közönség előtti bemutatását. 

• Bodrog Néptáncegyüttes minősülései, 50 és 55 éves jubileumi műsorai, kistérségi 

tájolás, külföldi utazások /Portugália, Szicília, Törökország, testvértelepülések/  

• A Művelődés Háza Kamarakórusa 35 és 40 éves jubileumi műsorok, kistérségi tájolás, 

külföldi utazások /Erdély, Németország/ 

• 8Kor Színház rendszeres hazai, határon túli fellépések, Trianoni Emlékünnepség 2010, 

2011, Amerikai turné 2010, 2012 
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• Kézműves kör városi adventi dekoráció készítése - 2009-től minden évben 

• A Díszítőművészeti Kör Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhely nevét vette fel - 2008, 

kiállítások a kistérségben, nyertes pályázati munkák, hat népi iparművészi cím 

megszerzése  

• Foltos Pille Kör hazai, regionális és nemzetközi díjai 2005-2011 

• Pataki Csipkekör megalakulása 2009  

• Rajztanárok Zempléni Alkotó Körének 35 éves jubileumi kiállításai, kassai, miskolci 

és kistérségi bemutatkozások, nyári táborok, Zempléni Nyári Tárlatok, Amatőr Artium 

kiállítások 

• Kreatív Varázssziget – könyvtári tárgyalkotó csoport 2006 - 

 

II.2.6. Képzési programok 

Intézményünk kínálatában egyre hangsúlyosabb szerepet kap a képzési tevékenység. E 

programok célja, hogy a résztvevők új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítsanak 

el, meglévő tudásukat bővítsék, illetve meghatározott képzettséget szerezzenek. 

Célcsoportunk elsősorban a felnőttek korosztálya, akik így iskolarendszeren kívüli képzési 

részesei. Formális, nem formális és informális képzési alkalmak egyaránt zajlanak 

intézményünkben.  Jelenleg az alábbi akkreditált programokkal rendelkezik intézményünk.  

• Közművelődési szakemberek felkészítése a felnőttképzési és munkaerő-piaci 

szolgáltatások nyújtására: PLB-0935  

• Szociális segítők képzése idősgondozó és gyermekgondozó szakágon PL-5269 

• Falusi és borturizmus képzés: PL-5383 

Valamennyi programot a TÁMOP 3.2.3-08/1 „+1 esély Zemplénben” – A Művelődés Háza és 

Könyvtára felnőttképzési kapacitásának fejlesztése a sárospataki kistérség lakói 

életminőségének javítására pályázat keretében dolgoztuk ki. A tanfolyami résztvevők a 

kistérség kilenc településéről vettek részt a képzéseken.  

A felnőttképzés módszertanát megismerve új lehetőséget kínál számunkra a felnőttképzési 

akkreditáció követelményeinek sikeres teljesítése. Erre 2011 augusztusában került sor, 

felnőttképzési akkreditációs számunk: AL-2520. Ez a tény további EU-s pénzek lehívását 

eredményezheti számunkra, és új stratégiai alapja lehet további tevékenységünknek.  
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Eddig megvalósult, fontosabb képzési programok: 

• Kattints’rá Nagyi! időskorúak számítógépes tanfolyama 2003-tól folyamatosan 

• Folytassa Nagyi! továbbképző tanfolyamok 2009-től 

• Közművelődési és könyvtári szakemberek továbbképzése - 2009-2010 

• Szociális segítő képzés – 2010-2011 

• Falusi és borturizmus képzés – 2010-2011 

• Közkincs-kerekasztal képzési program - 2011 

• Felnőttképzési akkreditáció megszerzése - 2011  

• Könyvtári képzések. Digitális és információkeresési készségfejlesztés 2010-2011 

• Népi játszóház-vezetői foglalkozás képző 2003-2005, 2008-2009 

 

II.2.7. Kistérségi együttműködés 
A könyvtári terület mellett 2007 óta tudatosan és tervszerűen végezzük a kistérségi 

közművelődési feladatellátást is. A Művelődés Háza és Könyvtára kapcsolata korábban is 

harmonikus volt a környező községekkel, számos szakmai, tartalmi munkában nyújtottunk 

segítséget. A települések rendezvényeinket rendszeresen látogatták, eszközöket, viseleteket 

béreltek szükség szerint. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával elindított Közkincs- Kerekasztal a 

települési döntéshozók, közművelődési és könyvtári szakemberek szakmai fórumaként 

működött 2007-2009 között. A találkozók alkalmával a kistérség mikrotérségi központjaiban 

ültünk egy asztal mellé – Vámosújfalu, Erdőhorváti, Tolcsva, Kenézlő, Sárospatak – és 

fogalmaztuk meg a Kistérségi Kulturális Stratégia alapjait. Az elfogadott dokumentumnak 

köszönhető, hogy a 2009. decemberi Kistérségi Társulási Tanácsülés a korábban aláírt 

Kistérségi Társulási Megállapodást a közművelődési feladatellátással egészítette ki. 

Ugyanebben az évben – szintén pályázati támogatásból – lehetőségünk nyílt kistérségi 

közművelődési referens alkalmazására. Vezetői munkám egyik fontos eredményének tartom, 

hogy kulturális területen sikerült új álláshelyet teremteni, ezzel segítve a város és a kistérség 

színvonalas kulturális ellátását. 

A kistérségi referens agilis munkájával tovább erősítette A Művelődés Háza és Könyvtára 

kapcsolatát a környező településekkel. 

Az együttműködés megjelenési formái azok a rendezvények, amelyek intézményünk és a 

kistelepülési szakemberek közös munkájaként születtek.  
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Ennek egyik szép példája volt „Az én falum” című régi fénykép kiállítás, melyet azonos 

arculattal a kistérség hat településén rendeztünk meg. A rendezvények sorát bővítette: 

• Kistérségi Nyugdíjas Nap  

• Ifjúsági vetélkedő  

• Kistérségi Kavalkád - Sárospataki kistérség ízekben és képekben 

•  Kistelepülési gyermekszínházi programok, bábelőadások 

• Kistérség kincsei – közös kiállítás 

• A Művelődés Háza csoportjainak bemutatkozása, kiállítása a kistelepüléseken   

 

A Sárospataki kistérségben végzett munka, mint szakmai „jó gyakorlat” elismert. Több 

esetben volt alkalmam ezt az együttműködési formát a megye más kistérségében is 

bemutatni.       

 

II.2.8. Határon túli tevékenység 
A Művelődés Háza és Könyvtára szakmai munkája, amatőr előadó művészeti és tárgyalkotó 

csoportjai által mindig is jó kapcsolatot ápolt a határon túli magyar lakta területek kulturális 

szakembereivel. E munka elismeréseképpen 2005-ben intézményünk volt a Dialógusok – 

határon túli szakmai konferencia házigazdája. 

Az elmúlt években az együttműködés erősödött az erdélyi szórványvidék magyar házaival. 

Intézményünk 2010 márciusa óta az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület észak-

magyarországi képviseleti pontjaként is működik. A képviseleti munka eredményeként 

szakmai tapasztalatcserék, kiállítások, előadások, konferenciák zajlottak az elmúlt két évben 

Sárospatakon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és az EMKE magyar házaiban.  Amatőr 

alkotók, kulturális szakemberek partneri kapcsolatait koordináltuk, de Kolozsvár és városunk 

közös tudós, tanár embereiről is megemlékeztünk. 

A Sárospatakon megfordult erdélyi kollégák már több  szálon indítottak el új 

kezdeményezéseket, melyhez örömmel adta A Művelődés Háza és Könyvtára szakmai 

hátterét. A Kárpát-medencei Kulturális Szervezetek Konferenciáján az országos szakmai 

hálózat előtt is volt lehetőségem bemutatni ezt az együttműködést 

• Kreativitás, hagyomány és közösség – Nem formális és informális tanulási 

lehetőségek bővítése Sárospatakon és térségében TÁMOP-3.2.3-08/2 pályázati 

program megvalósítása Erdőhorváti és Hercegkút községekkel konzorciumban 
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A közös munkát mindkét oldalról elismerés övezi, melynek anyagi hátterét A Művelődés 

Háza és Könyvtára valamint az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület is pályázati 

forrásokból fedezi.. 

A Kassai Megyei Közművelődési Intézettel is folyamatos a kapcsolattartásunk. 

Cserekiállítások, nyár táborok, előadó művészeti bemutatkozások követték egymást az elmúlt 

években.   

 

II.2.9. Információs tevékenység, kapcsolatrendszer  
Az információs tevékenység alapját a közönség, a látogatók tematikusan szerveződő, több 

csatornán történő tájékoztatása, illetve a közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések 

fogadása és elemzése jelenti. 

A tájékoztatás eszköze két nagy csoportra osztható: nyomtatott és elektronikus formátumok. 

A nyomtatott havi műsorfüzet, meghívó, plakát sorát 2003. évtől az ősz-téli évadajánló 

kiadványunk egészíti ki. Ez jól bevált formája a teljes programkínálat megjelenítésének. 

Vendégeink kedvelik és várják az ott megjelenő újdonságokat. A havi műsorfüzet hasonlóan 

bevált a közönség tájékoztatására. Mindezek a személyes, emberi, közösségi kapcsolatok 

építését is szolgálják. 

A tavalyi évben két plakátunk is részt vett a „Az év Közművelődési plakátja” kiállításon 

Debrecenben.  

A meghívók közül sokat elektronikus levél formájában juttatunk el vendégeinkhez. Az 

információ továbbadásának ez az útja egyre inkább elterjedt. A 2011-ben megújult 

intézményi honlap, az intézményegységek elektronikus felületei sok látogatói visszajelzésről 

tájékoztatnak. A kapcsolat ugyan személytelen, de gyors és eredményes. 

Használjuk a fenntartó önkormányzat által biztosított lehetőségeket is: Sárospatak újság, 

Zemplén Televízió, városi honlap. Jó kapcsolatot ápolunk a megyei, regionális média 

munkatársaival, így sok tudósítás látható, hallható rólunk ebben a körben is.    

A közművelődési szakma országos világhálón elérhető felülete az erikanet.hu, melyen szintén 

megtalálhatóak a sárospataki programok. 

A közönség visszacsatolása többször szóban történik, de egyre gyakrabban használjuk a 

rendezvények alkalmával az elégedettségi mérést szolgáló kérdőíveket. Ezek feldolgozása ad 

további irányt munkánkhoz. Ilyen mérés pl.: a Pécsi Sándor díj szavazása. A lakosság 

visszajelzései alapján azt tapasztalom, hogy az intézmény vezetése és a munkatársak a helyi 
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társadalomban betöltött szerepe ismert és elfogadott. A közönség észrevételeit figyelembe 

vesszük jövőbeni terveink alakításánál.  

 

Kapcsolatrendszerünk  

A fenntartó önkormányzattal és a város önkormányzati intézményeivel vezetőként napi 

kapcsolatban állok, de az intézmény munkatársai is alakítják a személyes kontaktusokat. A 

Polgármester Úrtól, intézményvezető kollégáktól érkezett köszönőlevelek A Művelődés Háza 

és Könyvtára munkájának elismertségét fejezik ki, melyet minden esetben megosztok a  

munkatársakkal. 

Hasonló, partneri együttműködés jellemzi a város többi intézményével, szervezetével 

folytatott közös munkát. Sok civil szervezet tevékenységét is segítjük lehetőségeink szerint. 

A szakma kistérségi, megyei, országos vérkeringésébe a sárospataki intézmény erőteljesen 

jelen van. Ezt több, országos szakmai szervezetben betöltött tisztség és kapcsolati háló 

generálja. Ennek köszönhetően több szakmai program, konferencia házigazdái lehettünk az 

elmúlt évek alatt: 

• Dialógusok – határon túli szervezetek konferenciája - 2005 

• Magyar Kultúra Napja – Megyei ünnepség 2007 

• Fazekas Mesterség – Mester Fazekasok – országos konferencia 2010 

• Kulturális Központok Országos Szövetségének Konferenciája - 2011 

• A Magyar közművelődésről – országos programsorozat tizenhat város érintésével -

2011 

 

II.2.10. Könyvtár  
Sárospatak Város Képviselő-testülete 15555-2/387/2007.(XII.21.) KT számú határozatával a  

Zrínyi Ilona Városi Könyvtárat jogutódlással megszüntette és 2008. január elsejétől A 

Művelődés Házába integrálta. Az eltelt évek bizonyították, hogy a két intézményegység 

működése jól kiegészíti egymást, a látogatók felé nyújtott szolgáltatásaink egységet alkotnak. 

A könyvtár szakmai munkájának irányítását az intézményegység vezető végzi, egyeztetve az 

igazgatóval és gazdasági vezetővel. A könyvtári szolgáltatások köre bővült, tárgyi 

felszereltségük sokat javult a hazai és európai uniós forrásoknak köszönhetően. A jelenleg 

közel 65 000 egység dokumentum – könyv és bekötött folyóirat – nagy százaléka online 

elérhető. Az AV dokumentumok száma 7157 db: CD, DVD, kazetta, hanglemez, dia, hangos 

könyv. A volt Tourinform Iroda helyén kialakított Fonotékában mindezek könnyen 
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elérhetőek.  Az esztétikus és jól felszerelt helyszín megfelelő a zenei foglakozásokra, szakmai 

összejövetelekre, gyermek programokra.  A tárgyi felszerelést speciális eszközökkel is 

kiegészítette az intézményegység. Így a vakok és gyengén látók számára olvasógép és 

felolvasó szoftver áll rendelkezésre, a hallás sérültek pedig indukciós hurok segítségével 

vehetik igénybe a különböző audiovizuális eszközöket.  

A könyvtár csatlakozva a nagy országos akciókhoz számos olvasást népszerűsítő programot, 

vetélkedőt, versenyt szervez. Az intézményegység az elmúlt négy évben intenzíven 

kapcsolódott be a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár által szervezett programokba, és 

konzorciumi partnerként vett részt két pályázatban: 

• Konzorciumi együttműködésen alapuló informatikai rendszerfejlesztés - Virtuális 

megyei tudástár kialakítása B-A-Z megye lakosságának minőségi könyvtári ellátása 

érdekében TIOP 1.2.3-08/1  

 

A szakmai munka elismerését jelzi, hogy 2010-ben az Ünnepi Könyvhét országos 

rendezvénysorozat megyei nyitóünnepsége a sárospataki könyvtárban zajlott. 

A könyvtári alapszolgáltatások változatlanul népszerűek a számítógépes hozzáfér és 

különösen a folyóirat olvasás, melyből több mint ötven megtalálható a könyvtárban. 

Az intézményegység oktatási intézményekkel kialakított jó partneri kapcsolata a 

gyermekrendezvények nagy számában és látogatottságában is megmutatkozik.  A könyvtár 

kezdeményezője több évfordulós irodalmi rendezvénynek, rajzpályázatnak. A városi 

Gyermeknap az intézményegység kezdeményezésében népszerű iskolán kívüli programmá 

nőtte ki magát.  

A rendezvények, szolgáltatások a város valamennyi generációját megszólítják Baba-mama 

csoporttól egészen a nyugdíjas korosztály által kedvelt Irodalmi Teadélutánig. Fontosabb 

könyvtári programok: 

• Őszi könyvtári Napok 

• Író-olvasó találkozók: Závada Pál, Gál Halász Anna, Endrei Judit, Bartos Erika, 

Csorba Csaba, Gyüre Lajos, Sohonyai Edit  

• Könyvtári Fiesta 

• Aludj Nálunk! – olvasást népszerűsítő program 

• Alkotó Mesetábor   

• Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az 

élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP-3.2.4-08/1  
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• Kreatív Varázssziget- tematikus foglalkozások 

• Baba-mama klub - tematikus foglalkozások 

• Irodalmi teadélután - tematikus foglalkozások 

• Filmvetítések 

 

A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár indította el a kistérségi együttműködést is a Sárospataki 

Többcélú Kistérségi Társulás alakulásának évében, 2004-ben. A tizenöt településre kiterjedő 

munkájuk példaértékű, mely később jó alapot adott a közművelődési területén folytatott közös 

munkához is. Szakmai irányításukkal a kistelepülési könyvtárak is naprakészen végzik ellátási 

feladataikat, helyi rendezvényeik jórészét szintén a körzetközponti könyvtár szervezi és 

bonyolítja. 

 

II.2.11. A Mozi  
Az intézményegység kialakításával egy új, addig ismeretlen feladatkör ellátását is felvállalta 

intézményünk, hiszen 2005-ig a mozi funkció nem szerepelt a ház tevékenységei között. A 

felújítási támogatás azt a kötelezettséget is jelentette számunkra, hogy a mozi „art moziként” 

funkcionál, vagyis mindennap köteles két filmet vetíteni. Az egyik előadás az art 

besorolásnak, míg a másik a játékfilm besorolásnak megfelelve. Az öt év fenntartási 

kötelezettség után a mozi mindennapos üzemeltetésén változtattunk. Ezt indokolta a 

nézőszám és az ezzel járó állami támogatás csökkenése, valamint a helyben megfogalmazott 

takarékoskodási intézkedések is. Jelenleg 3 vetítési napon egy előadással várjuk a 

filmrajongókat.  

A mozi kialakításakor szándékunk volt a vetítések mellett más, a műfajhoz kapcsolható 

programok szervezése is. Több alkalommal szerveztünk közönségtalálkozót, tematikus 

vetítéssorozatot, kiállítást, a filmművészetet népszerűsítő előadásokat. 

Az intézményegység kialakításakor a település diákváros státuszával is számoltunk, abban 

bízva, hogy a közönség elsősorban a diákok soraiból alakul. Tapasztalataink azt mutatják, 

hogy valamennyi korosztály szívesen látogat moziba, ha érdeklődési körének megfelelő 

kínálatot talál. Természetesen az iskolai tananyaghoz igazodva is tartunk vetítéseket, a 

kisgyermekeseknek matiné előadásokat és nosztalgia filmeket az idősebb korosztálynak.  

A Mozi rendezvényei a teljesség igénye nélkül: 

• Képregény kiállítás Dargay Attila eredeti rajzaiból –Kertész Sándor előadásával 

• 100 éves a magyar film kiállítás, élőzenével kísért filmvetítés 
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• Közönségtalálkozók szervezése: Tímár Péter, Kálomista Gábor, Sas Tamás, Ullmann 

Mónika, Palcsó Tamás, Fancsikai Péter  

• Mohi Sándor alkotói sorozata 

• 3D filmvetítések 

• természet filmvetítés – ismeretterjesztő előadás 

• MEDIAVAWE rendezvénysorozat – Bakács Tibor Settenkedő előadása 

• Élővetítés a Kispál és a Borz búcsúkoncertjéről 

 

II.2.12. Újbástya Rendezvénycentrum 
Sárospatak Város Önkormányzata 2008-ban egy új kulturális színtérrel bővült, melyet 

nonprofit kft formájában üzemeltetett. A Képviselő-testület 2400-2/50/2011. (II.25.) számú 

KT határozatával egy évre feladat átadási megállapodást kötött intézményünkkel az Újbástya 

Rendezvénycentrum és szabadtéri színpad üzemeltetésére. A tavalyi év tapasztalatai alapján 

idén  határozatlan idejű, hasonló tartalmú  feladat ellátási megállapodás született Sárospatak 

Város Önkormányzata és A Művelődés Háza és Könyvtára között a 39/2012. (II.24.) KT 

határozatnak megfelelően.  

Munkatársaimmal igyekszünk az esztétikusan kialakított tereket szakmai tartalommal 

megtölteni és azokat a közönség megelégedésére használni. Az épület adottságai jól 

kiegészítik a Makovecz-ház hiányosságait, így ezek figyelembevételével alakítjuk a kiállító 

terem és konferenciaterem programját. A tavalyi évben megismertük az épület fenntartásával 

járó kiadások mértékét, ami további szempont a szűkös költségvetési évben. 

A földszinti kávézót bérleti jogviszonnyal üzemeltetjük. 

A Tourinform Iroda működését a Magyar Turizmus Zrt. kézikönyvében foglaltak szerint az 

irodavezető koordinálja. Intézményünk munkatársai az üzemeltetés feltételeit, és az esetleges 

helyettesítéseket végzik. 

A szabadtéri színpad fontos helyszíne a nyári rendezvényeknek. Infrastruktúrája sokat segít a 

programok lebonyolításában, ugyanakkor a környezet állandó rongálások helyszíne. 

Anyagi lehetőségeinkhez mérten e kedvelt programteret hasznosítani kívánjuk.   

 

Vezetői munkám tíz éve alatt A Művelődés Háza és Könyvtára a mindenkori szervezeti 

átalakítások mellett is magas szintű szakmai programot valósított meg. Kínálatában 

megtartotta a Sárospatak múltjához méltó kulturális értékközvetítő eseményeket, 

miközben a folyamatos szakmai innováció jellemezte a tevékenységet. A feladatokat erős 
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pályázati aktivitás mellett megteremtett, tárgyi- technikai környezetben, elkötelezett 

kollégákkal, összeszokott csapatmunkában valósította meg a helyi lakosság és egyéb 

szolgáltatást igénybe vevők megelégedésére. Az intézmény munkáját helyi, kistérségi, 

megyei és országos szinten ismerik. 
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III.  VEZETŐI KONCEPCIÓ 
 

Alapvető vezetői célkitűzésem, hogy A Művelődés Háza és Könyvtára magas színvonalú, 

erős, kezdeményező, jól működő intézményként szolgálja Sárospatak és a magyar 

közművelődés ügyét. Az intézmény igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatom vezetői és 

szakmai programját - az eddig elért intézményi eredmények folytatásaként – az Alapító 

okiratban foglaltakra és a város aktuális célkitűzéseire kívánom építeni.  

 

III.1.  A szervezet fejlesztésének általános irányai 
• Az intézménynek, mint a könyvtári és közművelődési feladatellátásban résztvevőnek 

feladata, hogy humánerőforrásával és minden rendelkezésére álló eszközével szolgálja 

a város kulturális életét, segítse az abban feladatokat vállaló közösségeket, 

csoportokat. 

• Szakmai partner kapcsolatai révén továbbra is segítse elő a város művészeti, 

közművelődési értékeinek, sajátosságainak bemutatását, közismertté tételét. 

• Segítse a kistérségi/járási szintű összefogáson alapuló könyvtári és közművelődési 

feladatellátást. 

• Munkája során tevékenységével járuljon hozzá a kulturális esélyegyenlőtlenségek 

csökkentéséhez a városban és a kistérségben. 

• A szervezet vezetője további forrásokat kutasson fel (mecenatúra, új pályázatok stb.). 

Tovább erősítse az intézmény pályázatíró tevékenységét, biztosítsa a munkatársak 

ilyen irányú képzését. 

• Az intézmény folytassa tudatos marketing munkáját. 

• Az intézmény igazgatója és munkatársai törekedjenek arra, hogy a szervezet az 

elkövetkezendő években nyújtson be pályázatot a minőségbiztosítási cím elnyeréséért. 

• Az intézmény feleljen meg a kor szakmai követelményeinek és a megújuló jogszabályi 

környezetnek. 

 

III.1.1.  Az intézmény tárgyi környezete 
Vezetői megbízatásom esetén továbbra is arra törekszem, hogy a megtartsam és javítsam a 

feladatellátáshoz szükséges tárgyi környezetet mind vendégeink, mind munkatársaink 

számára. A város emblematikus jelképévé vált Makovecz-ház állagmegóvása egyre nagyobb 
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kihívást jelent majd. Elengedhetetlen a jövőben a tetőszerkezet átfogó javítása, a nyílászárók 

szigetelésének korszerűsítése. Az intézmény elé tervezett új Fő-tér az épület folyamatos 

esztétikus megjelenését is megköveteli. 

 

III.1.2.  Az intézmény technikai-tárgyi feltételei 
A következő években továbbra is megkeresem azokat a pénzügyi forrásokat, melyek 

biztosítják a munkához szükséges tárgyi- technikai eszközpark folyamatos fejlesztését, a 

meglévő eszközök, bútorok korszerűsítését. 

 

III.1.3.  Az intézmény személyi feltételei 
 
Az elkövetkező években is kiemelt feladatnak tekintem a szervezet fejlesztését, a hatékony és 

egyértelmű feladatkijelölést. Tervem, hogy nagyobb hangsúlyt fordítok az információk 

áramlására, a végzett tevékenység folyamatos értékelésére és ellenőrzésére. 

Továbbra is szorgalmazom a munkatársak szakmai, nyelvi és informatikai továbbképzését. 

Az eddigiekhez hasonlóan megkeresem a kollégáim erkölcsi – lehetőség szerint - anyagi 

megbecsülésének módját. 

A további csapatépítéshez segítséget nyújthat a beadásra váró TÁMOP 6.1.2./11/1 Egészségre 

nevelő és szemléletformáló életmód programok pályázat.  

Az intézmény szakmai továbbfejlesztésével arra törekszem, hogy a szervezet működése, 

emberi-közösségi kisugárzása, sokrétű szakmai munkája példaértékű legyen. 

 

III.1.4.  Az intézmény pénzügyi helyzete 
A pályázatban megfogalmazott működési feltételek és a szakmai feladatok megvalósítása 

érdekében továbbra is fontosnak tartom az önálló gazdálkodási jogkör megtartását. A 

fenntartó támogatásával a mindenkori költségvetés előkészítése során megkeresem a 

szükséges finanszírozási lehetőségeket, különös tekintettel: 

• a kulturális értékközvetítő eseményekre – színházi bérletes sorozat, zenei programok, 

gyermekrendezvények  

• amatőr előadó művészeti és tárgyalkotó közösségeink értékeinek bemutatására 

• határon túli programjaink támogatására 

• a folyamatosan bővülő intézményegységek üzemképes működésének megtartására 
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Kollégáimmal együtt rendszeresen és folyamatosan élek a közművelődési és könyvtári, 

filmszínházi területre kiírt általános és szakági pályázatok adta lehetőségekkel. 

Továbbra is a hatékonyság - gazdaságosság- eredményesség hármas követelményét tartom 

szem előtt a mindennapi munkám során. 

 

Ö s s z e g z é s 

Sárospataknak a magyar közművelődésben elfoglalt jelenlegi helyét is meghatározta a 

fenntartó önkormányzat és az intézmény közös feladatvállalása. Menedzser szemléletű 

szakmai vezetéssel a jövőben is támaszkodni kívánok eddig elért eredményeinkre, 

munkatársaim felkészültségére. Fontosnak tartom, hogy munkatársaim ismerjék a 

célkitűzéseinket, azok megvalósulását fejlesztő javaslataikkal támogassák.  

Továbbra is célom, hogy az intézmény arculata tükrözze az intézmény szakmai értékeit. 

A jövőben is arra törekszem, hogy a szakmai eredményeinket mind szélesebb körben 

megismerjék, kapcsolatrendszerünk bővüljön. A célok megvalósulását hatékony 

gazdálkodással segítem. 

 

 

III.2.  Szakmai fejlesztések 
Az intézmény a jövőben is a város és a térség meghatározó intézménye kíván maradni. Eddig 

elért eredményeink újabb innovációra sarkallnak tevékenységi területek figyelembevételével 

az alábbiak szerint: 

 

III.2.1.  Rendezvényszervezés 
A kedvelt és látogatott programok körét az egyre bővülő intézményegységek 

figyelembevételével szeretném átalakítani.  A tavalyi évben indított új kezdeményezéseket – 

zene ünnepe, magyar nyelv napja – tovább fejleszteni. Hasonló tematikus program 

kidolgozása a Tánc Világnapja alkalmából.  

A Pécsi Sándor díj átadásához további programelemek kapcsolása, különös tekintettel az 

Iskolakerti szobor adta lehetőségekre.  

Több szórakoztató rendezvényt megvalósítani a városban működő iskolák egyidejű aktív 

részvételével. 
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Sok lehetőséget kínál számunkra a „Világörökségi” témakör.  E tárgyhoz kötődve komplex 

programok megvalósítása a célom. Olyan esemény létrehozása, amely a szakmai közönség 

számára is érdeklődésre tart számot és egyediségével beírja nevét a Tokaj-hegyaljai 

programok sorába.  

A jövő esztendőben harminc éves születésnapját ünnepli a ház. A kerek évforduló méltó 

megrendezése újabb kihívás számunkra. 

 

III.2.2.  Ismeretterjesztő programsorozatok 
A nagy érdeklődésre tekintettel célom, hogy ez a rendezvénytípus is mindig kövesse az 

aktualitásokat, ahogyan eddig is tette. Új témák feldolgozása több, hosszú időn át futó 

programelemeket hozhat felszínre. 

• Érdekes témának tartom az ország egyéb világörökségi címmel rendelkező helyeinek 

bemutatását. /Hollókő, Aggteleki karszt, stb./ 

• Az egészséges életmódhoz kapcsolódó lehetőségeket, gasztronómiai sorozatokat. E 

témához a kialakított konyha gyakorlati helyszínt is biztosíthat. Itt új célközönség 

megszólítását is reálisnak látom: kisgyermekes anyukák, apukák, kisebb baráti körök.  

• Az egyre népesebb aktív időskort megélők számára új tevékenységek meghirdetése: 

pl.: rejtvényt fejtők klubja.     

 

III.2.3.  Hagyományőrző programok 
A népi kultúra értékeinek közvetítése továbbra is célkitűzés. Elképzeléseim szerint több 

lehetőséget kaphat a Kispataki alkotóház, mely környezetével minden korosztály számára 

vonzó lehet.  

 

III.2.4.  Kiállítások 
A sokszínű kiállítási kínálatot a jövőben is az intézmény egyik vonzó tevékenységi 

területének tartom. Itt különösen támaszkodhatunk az Újbástya Rendezvénycentrum Urbán 

György kiállító termének jó adottságaira.  

 

III.2.5.  Művelődő közösségek, művészeti csoportok, tárgyalkotó közösségek 
Az intézményi szakmai munka nagy területét fedik le a csoportjaink. Az ő aktivitásuk, 

eredményeik nagyban hozzájárulnak A Művelődés Háza és Könyvtára sikeres megítéléséhez.  
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Ehhez megválasztásom esetén továbbra is segítséget kívánok nyújtani munkatársaimmal 

együtt. Eszközfejlesztést, bemutatkozási lehetőséget, új kapcsolatok kialakítását segíteni.   

 

III.2.6.  Képzési programok 
A megszerzett felnőttképzési akkreditációval új lehetőségek nyílnak meg az intézmény előtt. 

Ez a folyamat nemcsak a tevékenység megújítását, hanem egy másik szakmai „láb” 

megerősítését is biztosíthatja hosszútávon. Ez lehet az újabb Európai Uniós pályázatok 

megnyerésének is egyik lehetséges útja. Képzési programjaink hozzájárulhatnak az 

életminőség javítás, vidékfejlesztés koncepcionális területeihez is. 

Ennek érdekében nyújtottuk be a Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálattal konzorciumi 

partnerként a TÁMOP 5.1.11/B „Élethossziglan tartó tanulás lehetőségei mindenkinek az 

iskolában és azon túl” komplex kompetencia-fejlesztő képzések Sárospatakon és térségében 

pályázatunkat. Tervezett képzési programjaink kiterjednek a kistérség településeire is, 

csakúgy, mint a +1 Esély Zemplénben pályázat keretében. 

E területen is jól pozícionálhatja magát az intézmény a Világörökségi Fejlesztési 

programokban. Nem mondunk le a népszerű képzési programokról sem.  

 

III.2.7.  Kistérségi együttműködés 
A várható államigazgatási átalakulás a sárospataki kistérségben is a járási rendszer 

bevezetését eredményezi. A szakmai tevékenységet mind a könyvtári, mind a közművelődési 

területen folytatni kívánjuk. A településekkel kialakított jó kapcsolat a további együttműködés 

alapjául szolgálhat. Sárospatak Város Önkormányzata elkötelezett a kistérségi közművelődési 

referens tovább foglalkoztatását illetően, ami szintén nagy eredmény a feladatellátást illetően. 

A jövőben a kistérségi/ járási programok helyszíneként az elmúlt évek új kistelepülési 

intézményeire is számítok pl.: Háromhuta, Hercegkút, Makkoshotyka.    

A települések új arcának bemutatását „Kistérségi Kirakat” elnevezésű program keretében 

képzelem el.  

 

III.2.8.  Határon túli tevékenység 
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület magyar házaival számos szakmai program 

kialakításán dolgozunk, pl.: Sipos Pál emléknap, Rajztanárok nyári tábora, Ki tud többet 

Marosvásárhelyről? – vetélkedő, cserekirándulások. Az EMKE képviseleti pontjaként új 

kapcsolati hálóhoz juttattuk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és az erdélyi kollégákat is. 
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Bízom benne, hogy ez a munka a jövőben Sárospatak városát is egy erdélyi testvér települési 

kapcsolathoz segíti.  

Kassa 2013-ban Európa Kulturális Fővárosa lesz. Ez is eredményezhet új szakmai programot 

és bemutatkozási lehetőséget az intézményünk számára. Erről már megbeszéléseket 

folytattam a Kassai Megyei Közművelődési Intézet igazgatójával. 

A lengyelországi Krosnóval is több lehetőség kínálkozik az együttműködésre. Kulturális, 

borászati rendezvények, csereprogramok is tartalommal tölthetik meg a két város között 

megkötött megállapodást.  

 

III.2.9.  Információs tevékenység, kapcsolatrendszer 
Nélkülözhetetlen, hogy az intézmény honlapja, kiadványai, dokumentumai és rendezvényei a 

jövőben is egységes arculattal jelenjenek meg és tükrözzék a szervezet folyamatos megújulási 

készséget 

A jövőben is tudatosan alakítom, - lehetőség szerint bővítem - kapcsolatrendszerünket a 

döntéshozókkal, forrás elosztókkal, szakmai szervezetekkel, partnerekkel és a közönséggel 

egyaránt.  

 

III.2.10.  Könyvtár 
Az intézményegység a jövőben is az olvasók magas szintű kiszolgálását hivatott szolgálni 

minden rendelkezésre álló dokumentummal és technikai fejlesztéssel. Az egyének, családok 

nehéz gazdasági helyzete miatt a könyvtárban elérhető nyomtatott kiadványok még inkább 

keresettek lesznek. Továbbra is törekedni fogunk az olvasók minél szélesebb rétegének 

megszólítására, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági korosztályra. 

Az olvasást népszerűsítő események mellet változatos programokkal jelenünk meg az év 

minden időszakában.     

 

III.2.11.  A Mozi 
A filmkultúra helyi intézményét megfelelő filmválasztással és optimális nyitva tartással 

továbbra is vonzóvá kívánjuk tenni a város kulturális palettáján. A filmművészet és terjesztés 

körüli viták jelenleg érzékeny érintik A Mozit, de bízunk a vidéki mozik további támogatási 

rendszerének kidolgozásában.  
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A kiegészítő programok lehetőségével is élni fogunk, és szabadtéri vetítésekkel is próbáljuk a 

mozi közönségét a nyári hónapokban is megtartani.  

 

III.2.12.  Újbástya Rendezvénycentrum és szabadtéri színpad 
A Szent Erzsébet úti épület jó elhelyezkedésével és adottságaival új színfoltja eddigi 

rendezvényeinknek. A szűkös források mellett is az épület minden szintjét tartalommal töltjük 

meg. A szabadtéri színpad programjai nemcsak pénz, de időjárás függőek is. Az 

elkövetkezendő hónapokban pályázati támogatásból szeretnénk ott több rendezvényt is 

lebonyolítani. A működés költségei ebben az épületben is magasak, fedezetük az idei 

költségvetésben csak részben biztosított.   

 

Ö s s z e g z é s 

Sárospatak sokszínű adottságaival, történelmi múltjával, művelődéstörténeti értékeivel, 

hagyományaival különös helyet foglal el a magyarországi városok között. A Művelődés 

Háza és Könyvtárának úgy kell kultúraközvetítő és teremtő tevékenységét ellátni, hogy 

az színvonalában méltó legyen a városhoz. Az intézmény falai között végzett könyvtári 

és közművelődési munka motorja, menedzsere, letéteményese legyen a város közösségi 

életének.  

Célom továbbra is az, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági feltételek ellenére a következő 

években is a bizalom légkörében kiegyensúlyozott, minőségi munkát végezhessünk 

munkatársaimmal valamennyi intézményegységben. 
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IV.  A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK INDÍTÉKAI 
 

A pályázaton való részvételt és az igazgatói feladatok ellátását változatlanul szakmai 

kihívásnak tartom. 

A közművelődésben eltöltött huszonöt év alatt dolgoztam kistelepülési, egyszemélyes 

művelődési házban, az elmúlt tíz évben pedig a sárospataki intézmény élén. 

Megtanultam egyedül és csapatban dolgozni, kipróbálhattam magam a tevékenység számos 

folyamatában. 

Az évek alatt folyamatosan képeztem magam, elméleti tudásomat bővítettem. 

Ismerem a tevékenységünk jogszabályi környezetét és a mindennapi munka gyakorlatát. 

 

Az eddig megszerzett ismeretek, szakmai és vezetői tapasztalatok megerősítenek abban, 

hogy A Művelődés Háza és Könyvtára  magasabb vezetői álláshelyére pályázatomat 

benyújtsam.  

A pályázatban leírt célok megvalósításához kérem a Tisztelt Képviselő-testület 

támogatását. 

 

Sárospatak, 2012. április 3. 

 

                                   

                                           Tisztelettel: 

 

 

                                                                                          Csatlósné Komáromi Katalin 
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Sárospatak Város Polgármestere 
Aros János Polgármester Úr 
 
Sárospatak  
Kossuth u. 44. 
3 9 5 0 
 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Sárospatak Város Önkormányzata által kiírt - A Művelődés Háza és Könyvtára - 
igazgatói (magasabb vezetői) állás betöltésére ezúton benyújtom pályázatomat. 
 
 
A pályázat tartalma: 

Helyzetelemzésre épülő vezetői és szakmai fejlesztési program és mellékletei 
Önéletrajz 
Szakmai önéletrajz 
Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai 
Díjak, elismerések 
Erkölcsi bizonyítvány 
Nyilatkozat a pályázat megismeréséről 

 
 
 
Sárospatak, 2012. április 3. 
 
 
                                                   Tisztelettel:  
 
 
                                                                           

Csatlósné Komáromi Katalin 
                                                                           3950 Sárospatak Rákóczi u. 34. III/24. 
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V. MELLÉKLETEK 
 

Önéletrajz 

Szakmai önéletrajz 

Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok jegyzéke és okiratok másolatai 

Egyéb dokumentumok, díjak, elismerések 

Erkölcsi bizonyítvány 

Nyilatkozat a pályázat megismeréséről 
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Ö n é l e t r a j z 
 
 

 

Név:   Csatlósné Komáromi Katalin 

Cím:   3950 Sárospatak Rákóczi u. 34. 

Telefon:  47/311-551 

Mobil:   30/409-7463 

E-mail:  csatka@vipmail.hu 

Születési hely:  Sátoraljaújhely 

Születési idő:   1967. május 23. 

Családi állapot:  házas 

Gyerekek:  Dóra (1992. február 14.)  Eötvös Loránd Tudományegyetem jogász 

                                   hallgatója 

   Csenge (1994. március 20.) Református Kollégium Gimnáziumának 

   tanulója  
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Szakmai önéletrajz 

 

Tanulmányok:  

1989.  Comenius Tanítóképző Főiskola Sárospatak 

Elnyert képesítés: általános iskolai tanító, népművelő 

Érintett f őbb tárgyak: pedagógia, andragógia, vezetéselmélet,  

rendezvényszervezés 

2000.  Kossuth Lajos Tudományegyetem 

Elnyert képesítés: művelődési és felnőttképzési manager 

Érintett f őbb tárgyak: humánerőforrás menedzsment, lokális társadalomelmélet, 

művelődésfilozófia, intézményvezetés 

2008.   Minőségfejlesztés a közművelődésben I. modul  

            Önértékelés a közművelődési szervezeteknél 

2010.   Minőségfejlesztés a közművelődésben II. modul 

            Közművelődési szervezetek helyszíni szemléje  

2011. Gazdasági, vezetési és államháztartási ismeretek közművelődési   

            Intézményvezetőknek 

2011. ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére 

 

Előző munkahely:  1988-2002. Faluház Bodrogkeresztúr 

 

Egyéb szakmai megbízatások:  

• 1996-2002 Magyar Népművelők Egyesületének B-A-Z. Megyei 

            Szervezetében kistelepülési művelődési házak képviselője 

• 1997-2001 Zempléni Településszövetség rendezvényszervezője, sajtóreferense 

• 2000 - Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának közművelődési szakértője  

• 2002-2006 Sárospatak Város Önkormányzatának Humánstratégiai 

            Bizottságában külsős tag 

• 2003-2006 Pataki Diákok Szövetségének kulturális ügyekért felelős 

elnökségi tagja 

• 2005-2007 Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumának kuratóriumi 

tagja 

• 2008-2009  Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumának elnöke 
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• 2008 - Magyar Népművelők Egyesületének elnökségi tagja 

• 2009 - Kulturális Központok Országos Szövetségének elnökségi tagja 

• 2012 - Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiumának 

tagja  

 

Tanulmányutak: Brüsszel, Helsinki, Dortmund, Varsó 

 

Egyéb készségek, képességek: 

• Angol alapfokú nyelvvizsga 

• Számítógépes felhasználói ismeret 

 

Publikációk: 

• Közművelődési tájékoztató 2001. 2. sz. 

• Művelődés és Pedagógia I. évfolyam 2004. 

„Közművelődés a kistelepüléseken”  

• Művelődés és Pedagógia II. évfolyam 2005.  

„Átalakulás előtt a közművelődési decentrumok”  

• Tananyagfejlesztés „Kapcsolatépítés, a társadalmi háttér megteremtése, 

Kistelepülési PR a falusi művelődési intézmények vezetői számára” 2005. 

• PMKI - Közm űvelődési információk XVII. évfolyam 5. szám 2008 

NKA Pest megyei pályázati tapasztalatok 

• Téka-Hajdú-Bihar Megyei Közművelődési Információs lap 2009. május 

Hajdú-Bihar megyei pályázati tapasztalatok az NKA Közművelődési 

Kollégiumánál 

• Sárospataki Népfőiskolai Egyesület 2009 - Segédanyag civil szervezetek számára            

            Forrásszerzés és felhasználás a gyakorlatban  

            Rendezvényszervezés módszertana 

• Tananyagfejlesztés „Felnőttképzési tanfolyamok módszertana és 

adminisztrációja” 2009. 

• Bodrogkeresztúr Község önkormányzata - Volt egyszer egy Faluház 2010 
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Szakmai elismerés, kitüntetés: 

• Kultúraközvetít ők Társasága  

Fehér Rózsa díj – 2002 

• Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

Bessenyei György díj 2010. 
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A szakmai végzettséget igazoló dokumentumok listája és másolatai 

 

Comenius Tanítóképző Főiskola Oklevél L-26/1989 – Általános iskolai tanító 

Kossuth Lajos Tudományegyetem Oklevél 3934/2000 – Művelődési és felnőttképzési 

menedzser 

Állami Nyelvvizsga Bizonyítvány 053787 – alapfokú angol nyelvvizsga 

Budapesti Művelődési Központ Tanúsítvány T/2008/105 –  

Min őségfejlesztés a közművelődésben I. modul: 

  Önértékelés a közművelődési szervezeteknél 

Budapesti Művelődési Központ Tanúsítvány T/2010/025 –  

Min őségfejlesztés a közművelődésben II. modul: 

  Közművelődési szervezetek helyszíni szemléje 

Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Tanúsítvány 5/2011 – 

Gazdasági, vezetési és államháztartási ismeretek közművelődési 

intézményvezetőknek 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tanúsítvány 1783-2/NAV KEKI PI – 

ÁBPE – továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági 

vezetői részére  
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Egyéb dokumentumok másolatai 

 

 

A Kultúraközvetít ők Társasága – Fehér Rózsa díj 

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztere – Bessenyei György-díj 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium - Megbízólevél 
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Nyilatkozat a pályázat megismeréséről 

 

 

Alulírott, Csatlósné Komáromi Katalin – 3950 Sárospatak Rákóczi út 34. III/24. szám 

alatti lakos – hozzájárulok, hogy a pályázati eljárás során az eljárásban résztvevők, a 

véleményezők és döntéshozók megismerhessék az általam beadott pályázati anyagot. 

 

 

Sárospatak, 2012. április 3. 

 

 

                                                                                Csatlósné Komáromi Katalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


