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Változó környezet és változatlan 
szakmai tartalom Adácson

Adács Heves megye délnyugati ré-
szén, a Mátra előterében, és az Alföld 
északi szélén, Gyöngyöstől 12 km-re, 
délre fekszik, a  lakosságszám 2700 
fő. Országos, közművelődési téren is 
jelentős hírnévre a korábbi „vasutas 
község” a Veritas Színpad színtársu-
lattal és az Országos Falusi Színját-
szók Találkozójával tett szert, melyből 
idén novemberben már a tizenhete-
diket szervezik. Adács mindig is az új 
utak kereséséről volt ismert. Az adá-
csi Janus Pannonius Művelődési Ház 
és Sportcentrum életében jelentős 
változást hozott, hogy a művelődési 
ház, mint önkormányzat által alapí-
tott költségvetési szerv a képviselő-
testület döntése nyomán megszűnt, 
ugyanakkor 2013. július 1. kezdettel a 
Zéta Kulturális Egyesület működteti a 
kultúra házát.

Mint azt dr. Kiss László jegyző el-
mondta, a lépést az indokolta, hogy a 
Darányi Ignác Terv keretében a Me-
zőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz 
korábban pályázatot nyújtottak be a 
művelődési ház tetőfelújítása miatt. 
A  jelenleg folyó építkezésre a szer-
vezet 19,5 millió forintot nyert, és a 
pályázati szerződés feltételeként, mi-
után a Zéta Kulturális Egyesület nyúj-
totta be formálisan ezt a pályázatot, 
kitétel volt a pályázat öt éves fenntar-
tási szakaszára, hogy ugyanez a pályá-
zatot beadó szervezet működtesse az 
intézményt. Mivel az eredeti alapító 
okirat szerint a művelődési ház arra 
jött létre, hogy az önkormányzat mű-
ködtesse azt, ezért az intézményt az 

önkormányzat részéről meg kellett 
szüntetni, és a civil szervezetnek kel-
lett a művelődési ház működtetését 
átvenni – tette hozzá a jegyző. A köz-
művelődési munka tovább folytatá-
sára a Zéta Kulturális Egyesület és az 
adácsi önkormányzat között így létre-
jött egy közművelődési megállapodás. 
Az egyezség értelmében a művelődési 
ház továbbra is úgy működik, mintha 
önkormányzati lenne, a költségvetése 

a korábbi nagyjából 10 millió forintos 
keretösszeghez képest nem változott, 
a normatív állami hozzájárulásból 3,5 
millió forint jut a művelődési házra. 
A  nagyobb rendezvények alkalmával 
felhasználható plusztámogatás pedig 
egyesületi támogatásként kerül át a 
Zéta számlájára. Ezzel a korábbihoz 
képest nincs jelentős változás a mű-
ködési keretösszeget tekintve, hiszen 
az intézménynek volt meghatározott 

Az adácsi művelődési ház
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költségvetése, ami beépült a telepü-
lési költségvetésbe, így számszakilag 
nincs változás, hiszen a támogatást 
nem egy önkormányzati intézmény 
használja fel, hanem működési támo-
gatásként kerül át a civil szervezethez. 
A  civil szervezet számára átadott ke-
retösszeg a megállapodás értelmében 
ténylegesen csak a működésre vonat-
kozik, így a közüzemi számlákat je-
lentő „rezsi” kifi zetések és egy fő bére 
állható ebből.

Az adácsi Janus Pannonius (ko-
rábban József Attila) Művelődési Ház 
és Sportcentrum épülete eredetileg 
lakóháznak épült a huszadik század 
elején egy jómódú család számára. 
A  kúriaszerű épületet a második vi-
lágháborút követően belügyminiszte-
ri rendelet nyomán alakították lakó-
épületből művelődési házzá. Ebben 
az épületben helyezkedik el az igaz-
gatói iroda, egy kisebb előadóterem, 
majd a rendszerváltás után a helyi 
kábeltelevízió stúdiója, és az 1990-es 
évek elején a TELEHÁZ is itt kapott 
helyet. 1960-ban hozzáépítéssel jött 
létre a művelődési ház színházterme, 
a  hozzátartozó öltöző, technikai tér 
és az aula. Az adácsi művelődési ház 
vezetője Szekeres János, aki 1974-óta 
áll a Janus Pannonius Művelődési 
Ház és Sportcentrum élén. Az igaz-
gató az egri tanárképző főiskolán vég-
zett történelem-népművelés szakon. 
Több alkalommal megyei, országos 
kitüntetésekkel ismerték el munkáját. 
2001-ben megkapta a Wlassics Gyu-
la-díjat. A  Magyar Millennium „Kul-
túrával a Nyugat kapujában” Nemzeti 
fesztivál megyei és országos rendez-
vényeinek szervezésében nyújtott 
kiemelkedő munkájáért miniszteri 
elismerésben részesült. Mint ahogyan 
azt az immár egyesületi keretek kö-
zött a művelődési ház vezetői felada-
tait továbbra is ellátó Szekeres János 
elmondta, nem teljesen igaz, hogy az 
egyesületi forma miatt szabadabban 
tud gazdálkodni, pénzeket felhasznál-
ni az intézmény, bár adminisztratív 
tekintetben a pénzkezelés egyszerűb-
bé vált. Az önkormányzattól feladat 
ellátási fi nanszírozásként átvett, havi 
bontásban érkező keretösszegből 
tudják fedezni a ház költségeit, így a 
bérköltséget, az egyéb tiszteletdíjakat, 
a  művészeti csoportok működésével 

összefüggő kiadásokat, a könyvelő és 
a helyi televízió költségeit, jogdíjait 
is. Szekeres János szerint a fenntartó-
váltással a pályázati lehetőségekben 
sokkal nagyobb potenciál érezhető, 
mint önkormányzati költségvetési 
szervként. Ezt a lehetőséget szeret-
nék sokkal jobban kihasználni, hiszen 
van elbírálás alatt több pályázatuk, 
melyből a nagyterem teljes felújí-
tása megoldható volna, így az öltö-
zők, a  színpad és a mosdók is. Ezt a 
Leader közösség, vagyis a Dál-Mátra 
Közhasznú Egyesület már elfogad-
ta, észak-magyarországi régiós szin-
ten születik majd végső döntés róla. 
Várják az értesítést egy másik, teljes 
hang és fénytechnikai beruházásról 
szóló pályázatukkal kapcsolatban is, 
ami 2,5 millió forintos összeget jelent. 
A  pályázati lehetőségeket tekintve a 
Nemzeti Együttműködési Alap pá-
lyázatain is jóval kedvezőbb elbírálás 
alá eshet a Zéta Kulturális Egyesü-
let; igaz, az elmúlt években egyre 
csökkent az ilyen módon elnyerhető 
támogatás. Az egyesület bevételi le-
hetőségei ezen kívül még a helyiség 
bérbeadásból származó bevételek, 
ezek egyrészt vásárokból, másrészt 
nem saját művészeti csoportok elő-
adásaiból tevődnek össze. Ezek mel-
lett a szokásos, hagyományos rendez-
vényeik tovább folytatódnak, így az 
azokból származó bevétel szintén ide 
folyik be. Ezen felül még – 100 taggal 
rendelkező egyesület lévén – jelentős 
tétel a tagdíj, emellett az Szja 1%-a 
nyújt még bevételi lehetőséget. Főál-
lásban 1 fő (a művelődési ház vezető-
je) dolgozik, emellett 3 közcélú foglal-
koztatottnak tudnak munkát adni és 
társadalmi munkában önkéntesként 
is többen segítik a működést. Az ilyen 
önkéntesek száma akár 10-50 fő is le-
het – rendezvényektől függően. Mint 
Szekeres Jánosné Ida a Zéta Kulturális 
Egyesület elnöke kiemelte, az önkén-
tesek segítsége érinti a napi ügyviteli 
teendőktől kezdve a szervezést, lebo-
nyolítást, és minden egyéb fázisát a 
rendezvényszervezésnek vagy pályá-
zatírásnak.

A  Zéta Kulturális Egyesület előd-
jeként 1974. október elsején alakult 
meg a Zéta Ifj úsági Klub, ezzel pár-
huzamosan pedig a Veritas Színpad, 
amelynek vezetője és színésze Szeke-

res Jánosné Ida, míg állandó rende-
zője Szekeres János. Komoly színházi 
előadások mellett számos esküvő és 
névadó ünnepség műsorát készítette, 
és adta elő a társulat ajándékul an-
nak a párnak, amely a jeles esemény-
re meghívta a közösséget, amelyhez 
maga is tartozott. Nagyon sok mun-
kát kellett felvállalni ezzel együtt, hi-
szen a művelődési ház épülete meg-
lehetősen romos állapotú volt az ifj ú-
sági klub létrejöttekor, úgyhogy nem 
csak a kulturális tartalommal kellett 
megtölteni az adott infrastruktúrát, 
hanem először az épületet kellett a 
kulturális funkcióhoz méltóvá emel-
ni, vagyis felújítani és átalakítani. Ez-
zel együtt a szakmai célkitűzéseknek 
megfelelő kulturális tartalom kialakí-
tása is párhuzamosan folyt a csoport 
életében, így munkájuk hamarosan 
elismerést vívott ki kezdetben helyi, 
majd megyei szinten. A  kezdeti évek 
sikerét jellemezte, hogy egy alkalom-
mal, még a hetvenes években, a  Szé-
kesfehérváron megrendezett Mód-
szervásáron a Zéta képviselte Heves 
megyét. Ezen kívül számtalan elisme-
réssel jutalmazták a csoport munká-
ját, így a Heves Megyei Tanács nívó-
díját kapta meg a Zéta Ifj úsági Klub 
illetve a Veritas Színpad is. Már a kez-
detekkor elhatározta a csoport, hogy 
egész estét betöltő darabot is be fog-
nak mutatni, így elsőként Th orbjörn 
Egner: A  három jószívű rabló című 
művét vitték színre. Szekeres Jánosné 

Szekeres Jánosné Ida
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Ida kiemelte, annyira megszerették 
ezt a műfajt a maga összes teendőjé-
vel, hiszen ők készítették a díszleteket, 
jelmezeket is, hogy az irodalmi mű-
sorokról egyre inkább a színdarabok 
bemutatására és játszására tevődött 
a hangsúly. A  következő meghatáro-
zó fordulót jelentő nagy sikernek az 
1989-es dunaszerdahelyi előadás bi-
zonyult. Ettől kezdve minden évben 
ellátogattak egy-egy előadással Szlo-
vákia és Erdély magyarlakta területe-
ire. A  Veritas Színpad tevékenysége 
azonban nem csupán a színészi telje-
sítményekben érhető tetten. Számos 
anekdota szól azon alkalmakról, ami-
kor a közösség tagjai egy-egy előadás-
ra a díszletet, a kellékeket és a jelme-
zeket készítették. A közösség számára 
teljesen természetes dolog az, hogy 
az iskola rajztanára szabadidejében a 
Veritas Színpad színésze és díszletter-
vezője. Kedves momentumai ezek a 
közösség életének a mai napig.

A  vidéki amatőr színjátszó társa-
ságok számára az 1980-as évek elején 
kezdték el szervezni az országos ta-
lálkozókat, így meghatározó volt az 

1983-as Kimlén szervezett találkozó. 
Később ezek az országos megméret-
tetések elmaradtak, majd 1997-től 
folytatódott a kezdeményezés ismét. 
Az eredetileg más-más helyszínre ter-
vezett sorozat végül Adácshoz kötő-
dött – immár 17 éve.

Az 1980-as évek végére a „klub” 
mint működési forma kezdett elavult-
tá válni. A  Zéta azonnal egyesületté 
alakult a megyében az elsők között, 
attól kezdve Zéta Kulturális Egyesület 
a nevük.

1980-ban alakult meg a művelődé-
si ház néptánc csoportja, amit 1984-
ben követett a formációs csoport. 
E  két tánccsoport megalakulásával 
született meg a Zéta Táncklub, ame-
lyet megalakulásától kezdve siker kí-
sér, legyen szó akár versenyről, feszti-
válról vagy bemutatkozó szereplésről 
Balatonfüreden és Balatonalmádiban, 
avagy megyei rendezvényeken való 
közreműködésről. Az évek folyamán 
számos külföldi szereplés után nem-
csak Heves megyében, de Európa és 
Ázsia néhány nagyvárosában ismertté 

vált a Zéta Táncklub neve. A  tánc-
csoport kezdetben egy rövid ideig a 
Búzavirág nevet viselte. Az együttes 
tevékenységi köre is szélesebb volt 
a kezdeti időszakban. Létezett maz-
sorett, sőt balett csoport is. Megyei 
fi nanszírozás mellett 1980-1984 kö-
zött zeneiskola is működött az intéz-
ményben, ám ezen kezdeményezések 
rövid életűnek bizonyultak. Ennek 
oka a résztvevők alacsony száma volt. 
Így megmaradt a két legnépszerűbb 
tánccsoport.

A jogszabályi változásokat követve 
az első adandó alkalommal élt a Zéta 
Kulturális Egyesület a lehetőséggel, 
és közhasznúvá vált a szervezet. Sze-
keres Jánosné Ida, az egyesület elnö-
ke szerint a mostani fenntartóváltás 
leginkább a Zéta Kulturális Egyesület 
belső életében hozott új feladatokat. 
Nyáron ismét át kellett dolgozni az 
alapszabályukat a művelődési ház át-
vétele miatt, így változott a státuszuk, 
bele kellett venni az alapszabályba, 
hogy munkáltatói jogköröket gyako-
rol a szervezet, utalványozási jogköre 
van, a szigorú pénzügyi szabályoknak 

Adácsi búcsú
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és feltételeknek is meg kell felelni, így 
a különböző szabályzatok elkészítése, 
majd ezek megléte nem kis munkát 
rótt az egyesületre; ezeknek a változá-
soknak az átvezetése jelenleg is folya-
matban van a cégbíróságon.

A pályázatokkal és a fi nanszírozási 
kérdésekkel kapcsolatban az egyesü-
let elnöke kiemelte, hogy a nonprofi t 
civil szervezetek általában nem ren-
delkeznek több milliós tartalékokkal. 
Nem is az önerő megléte válik így kér-
désessé, hanem az, hogy sok pályázat 
utófi nanszírozású, és mire egy ma-
gyar civil szervezet eljut addig, hogy 
tudjon pályázni, vagy nyer és el kell 
kezdeni megvalósítani a programot, 
addigra esetenként kölcsönökből, hi-
telekből valósítja meg a programját. 
Így a mostani tetőfelújítás is jelentős, 
magántulajdont is érintő biztosíté-
kokat és hitelfelvételt jelentett a Zéta 
számára. Szekeres Jánosné Ida hozzá-
tette: nehezen értelmezhető, hogy egy 
nyertes pályázat esetén a pénzintéze-

tek miért kérnek indokolatlan terhet 
jelentő fedezetet, miért nem elég iga-
zolni a pályázat elnyerésének tényét. 
Nem érthető, hogy miért nincs egy 
olyan magyar pénzintézet, ami leg-
alább annyival tudná segíteni a civil 
szervezeteket – végső soron a magyar 
kultúra infrastrukturális beruházása-
it –, hogy bizalommal és partnerként 
tekint rájuk. Struktúraváltás kelle-
ne, teljesen más, a  gazdasági életben 
máshol jól működő fi nanszírozási 
módra lehetne itt is áttérni.

Az adácsi Zéta Kulturális Egye-
sület nevéhez két nagyobb országos 
fesztivál fűződik. November végén 
tartják az Országos Falusi Színjátszó 
Találkozót és júliusban a Magyar Tör-
ténelmi Tájegységek Néptánc Cso-
portjainak Találkozóját.

Jelentősebb nagyrendezvényük 
az Adácsi Búcsú, májusban táncgá-
lát, a  téli hónapok folyamán az ad-
venttel és a karácsonyi ünnepkörrel 
kapcsolatos nagyrendezvények sorát 
szervezik, melyek megmozgatják a 
település teljes lakosságát. Jelentősek 
a több mint 30 éves múltra vissza-
nyúló balatoni táboraik. Továbbá a 
Zéta a CSEMADOK Kassa-környéki 
Területi Választmánya magyarorszá-
gi pályázatainak pénzügyi lebonyo-
lítója.

A  szponzorok, helyi támogatók 
megléte fontos az adácsi helyi kul-
túra számára, azonban a helyi cégek, 
pénzintézet, egyéni vállalkozók közül 
csak kevesen tartják valóban fontos-
nak a kultúra támogatását. Mint azt 
Szekeres Jánosné Ida egyesületi elnök 
kifejtette, az önkéntesség alapvető a 
település, a  helyi kulturális élet és a 
művelődési ház életében. A  művelő-
dési háznak egy főállású alkalmazottja 
van, így a házhoz köthető csoportok-
ban tevékenykedő személyek segítsé-
ge nélkül lehetetlen volna azt a fajta 
szakmai és szervezői munkát elvégez-
ni, amit a gyakorlatban elvégez a mű-
velődési ház. Jó és jól kihasználható 
lehetőség a középiskolások számára 
kötelezően előírt 50 órás közösségi 
szolgálat, hiszen a településről közép-
iskolákba járó diákok számára hely-
ben tudnak alkalmat és elvégzendő 
feladatokat adni; így a tetőfelújítás 
november végi befejezése után, az ad-
venti időszak kezdetétől a fi atalok is 
megtapasztalhatják, kiből lehet igazi 

„zétás” Adácson.
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