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    AZ INNOVÁCIÓS PROGRAM CÉLJA ÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEI

A program célja egy olyan alternatíva biztosítása a célközönségnek, amely megfelel a mai kor 
követelményeinek, hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez és egyben erősíti a csapatszel-
lemet, közösségi élményt generál. Emellett kiemelt cél az ijfúsági korosztály és a fiatal felnőttek 
megszólítása. 

Az intézményünk új oldaláról mutatkozik be, a program során elért közönség érdeklődését sik-
erül felkelteni a művelődési ház és a könyvtárunk további rendezvényei, szolgáltatásai iránt. 
Sikerül megszólítanunk egy olyan korosztályt, akik leginkább a plázákban és az interneten élnek 
“közösségi életet“. Egy olyan hagyományteremtő programot hozunk létre, amely közösséget épít, 
erősíti a helyi identitást és értéket teremt, emellet nagy érdeklődésnek örvend.

A PROGRAM BEMUTATÁSA, ILLETVE ILLESZKEDÉSE 
A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS RENDSZERÉBE

Intézményünk látja el Ács városában a közművelődési feladatokat. Mindig is fontosnak tartottuk a 
lakossági igényeknek megfelelő, magas színvonalú, esetenként innovatív közművelődési tevé-
kenységek megvalósítását. A Kultúrházak Éjjel-Nappal akcióhoz szinte a kezdetektől csatlakozott 
intézményünk. 

2017-ben első alkalommal rendeztük meg a KHÉN keretében az Éjszaka a kastélyban elnevezésű 
kalandjátékot, ami a manapság rendkívül népszerű úgynevezett “kiszabadulós” játékok mintájára jött 
létre, majd formáltuk a saját adottságaink, történeti emlékeink és sokszínűségünknek megfelelően. 
Fontosnak tartjuk a szórakozás és a közösségi élmény mellett a program ismeretterjesztő jellegét, 
amellyel a helyi identitást is erősíteni igyekszünk, hiszen kihasználva a Zichy család örökségét és a 
kastély történelmi emlékeit, rendszeresen belekerül az adott játékba egy-egy - a településünkre, a 
múltunkra jellemző - történelmi adat, tanulság, lecke vagy történet. 

Az idei évben is megrendezésre került az Éjszaka a kastélyban. Ezúttal két különböző játékban 
vehettek részt az érdeklődők.  Mivel az idő meghatározó tényező, így 4-5 fős csapatok jelentkezé-
sét vártuk előregisztráció formájában. A csapatokat idősávosan osztottuk be, így egymástól füg-
getlenül és egymást nem befolyásolva vehettek részt a programon. A rendezvény 17.00 órakor 
kezdődik és a csapatok számától függően akár az éjszakába is nyúlhat (mégis csak Kultúrházak 
Éjjel-Nappal).
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A játék első részében a csapatok egy előre berendezett terembe lépnek be, majd bezárul mögöt-
tük az ajtó. Hang-, és füst effektek, koromsötét és egy elsőre kaotikusnak tűnő díszlet fogadja őket. 
Csak egymásra számíthatnak, és 2 db elemlámpára, amit a szervezők biztosítanak. A feladatuk a 
megfigyelés, amelyre 15 perc áll rendelkezésre. Minden apró részletet meg kell alaposan nézniük 
a teremben, memorizálni, majd megpróbálni kitalálni, hogy mi történhetett és kik lehettek a történet 
szereplői a meglévő díszlet és kellékhalmaz alapján. 15 perc után nyílik az ajtó, majd újabb 15 per-
cet kapnak a játékosok, hogy megválaszolják a kérdéseket, amelyek fényt derítenek a szobában 
történtekre. A válaszokat a szervezők pontozzák, így a csapatok között kialakul egy sorrend. 

A játék második része a könyvtárban zajlik, ahol egy boríték, koromsötét és számtalan talány, kód, 
rejtély és egy mögöttük bezáródó ajtó fogadja a résztvevőket. A borítékban van a megoldáshoz 
vezető út első lépéséhez szükséges információ, innentől viszont minden úgy alakul, ahogy a játéko-
sok alakítják. A játék célja megtalálni a könyvtár ajtajának kulcsát, amivel kijuthatnak, emellett be 
kell gyűjteniük két fontos információt, amit a játék során rakhatnak össze abból a mozaikhalmazból, 
amit átélnek a kulcshoz vezető út szövevényes útvesztőjében. 

A programot hagyományteremtő céllal hoztuk létre és a visszajelzések, illetve az idei év részvételi 
aránya bebizonyította, hogy sikerült egy olyan hiánypótló rendezvényt létrehozni, amivel el tudjuk 
érni a céljainkat. Ezzel Ács városában a közművelődési feladatellátás egy új, innovatív elemmel 
bővült. 

A CÉLKÖZÖNSÉG

Elsősorban a településen élő 14-40 év közötti korosztály tagjai, akik vagy tanulmányaik miatt 
elszakadtak a településtől, és máshol töltik el a szabadidejüket vagy munkájukból, megváltozott 
életvitelükből adódóan inaktívabbak, kevésbé kapcsolódnak be a város közművelődési életébe. 
Férfiak nők, fiúk lányok egyaránt a célközönséghez tartoznak. Mivel ez egy csapatjáték, így főként 
baráti társaságok, kollégák jelentkezését várjuk.

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TERVE

A program minden év elején a Kultúrházak Éjjel-Nappal rendezvénysorozat keretében valósul meg 
első alkalommal. Az előkészítő munka különösen fontos szerepet játszik a program sikerében, 
hiszen évről évre meg kell újítani a játékot, mindig szükség van újabb elemek, kreatív megoldá-
sok beemelésére annak érdekében, hogy ne váljon egysíkúvá a rendezvény, illetve, hogy azok is 
lehetőséget kapjanak, akik már korábban részt vettek valamelyik játékon. 
Az előkészítő munkát egy öt tagú team végzi, akik rendszeres megbeszélések során alakítják 
ki a játékok végső formáját. Ez a munka már az év végén elindul. Ehhez kapcsolódik januárban a 
megelőző kampány, ahol már lehetőség van a csapatoknak regisztrálniuk a játékra. 
A rendezvény napján kerül sor a termek díszleteinek elhelyezésére, berendezésre, valamint a játék 
hátterének előkészítésére. 
Az előkszítő munkáért és a lebonyolításért is a kulturális közfoglalkoztatás keretében alkalmazott 
kolléganő felel mint a program kreatív vezetője. 
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Egy csapatnak egy játékra 30 perce van, így minden csapat kb. egy órát tölt el a játékokkal. 
A csapatokat forgatjuk a helyszínek között, így a délután öt órakor kezdődő rendezvény esetében 
több csapatot is tudunk fogadni, de az előzetes regisztrációnak köszönhetően idősávokba osztjuk 
a résztvevőket. 
A  játékszabályok ismertetése után indul a játék. A játékot követően emléklappal és kisebb  
ajándékokkal jutalmazzuk a résztvevővek. Fontos számunkra a visszajelzés is, így a játék része-
ként lehetőséget biztosítunk a csapatoknak tapasztalataik, élményeik megosztására.
Jelen állás szerint évente egyszer kerül megrendezésre az Éjszaka a kastélyban, de már vannak 
újabb ötletek a lehetséges bővítésről. 

A PROGRAMHOZ SZÜKSÉGES TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A program megvalósítása során kihasználjuk a kastély épülete által nyújtott egyedi lehetőségeket, 
a meglévő bútorokat és eszközöket, de természetesen a játék jellege, a megoldandó rejtély okán 
változnak a program tárgyi feltételei. A díszlet elemei általában adottak, a kellékeket beszerez-
zük, amennyiben szükséges vásárolunk néhány eszközt, szakmai anyagot. Mindent mi magunk 
készítünk, gyakran helyi civilek, önkéntesek bevonásával.  
A játékhoz szükséges helyiségek szintén a kastély épületében vannak, így például a díszteremben 
vagy a hátsó nagyteremben, illetve a könyvtárban rendezzük a programot. 
Az előkészítő munkát és a lebonyolítást is egy öt fős team végzi. Itt megosztjuk a munkát,  
mindenkinek megvan a maga feladata mind az előkészítésnél, mintd a lebonyolításnál. A csapat 
tagjai között van művelődésszervező, könyvtáros, közfoglalkoztatott, takarító is. 

A programot igyekszünk minimális költségvetésből megvalósítani, de azért vannak olyan kiadá-
sok, amelyek elkerülhetetlenek:
Szakmai anyagok, kellékek vásárlása: 15-20.000 Ft
Plakátok, szórólapok, emléklapok készítése: 10.000 Ft
Díjazás (résztvevők létszámától függően): 10-20.000 Ft
A program körülbelül 50.000 Ft-ból megvalósítható, de természetesen a szűkös költségvetés 
gátat szabb a komolyabb fejlődésnek, így ha a jövőben fenn akarjuk tartani az érdeklődést, akkor  
komolyabb hangsúlyt kell fektetnünk a finanszírozásra. 

A PROGRAM MINIMÁLIS KÖLTSÉGVETÉSE

TERJESZTÉS ÉS JÖVŐKÉP

Azt gondoljuk, hogy ez a rendezvény tényleg egyedi, és bár nem minden művelődési ház 
rendelkezik ilyen adottságokkal (kastély épület), mégis kis csavarral adoptálható más in-
tézmények számára is. A fiatalok elmondása szerint remek szórakozás is egyben és ha 
már kicsit sikerül őket kimozdítani a számítógép mellől, akkor már megérte a fáradozást.  
Természetesen a program terjesztését a hagyományos utak mellett (plakát, szórólap, helyi média) 
az internetes kampány erősíti, de szükséges a személyes megkeresés is, ebben szerencsére jó 
partner a helyi iskola. 
A program sikere okán a jövőben tervezzük kiszélesíteni a rendezvényt. A tervek szerint Szent Iván 
éjszakájához kapcsolódóan szerveznénk a következő alkalmat, ami egy hasonlóan talányos, elva-
rázsolt éjszaka lenne, kastélyparki sátrazással, bagolyhuhogással és tábortűzzel megspékelve. 
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