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Az EKMK Eger város egyik legnagyobb közhasznú tevékenységet végző
intézménye. Kiemelt szerepe van abban, hogy cselekvési teret biztosítson a magyar,
ezen belül is a helyi szellemi értékek felkutatásában örökítésében, a nemzeti-emberi
összetartozást erősítő közösségi együttiétek támogatásával az intézményben működő
művelődő közösségek és civil szervezetekkel, közösségekkel szoros együttműködésben.

Feladatunk a magyar örökség, a magyar történelmi, művelődéstörténeti, szellemi,
tárgyi értékek felkutatása, felszínre hozása, a mai korban való újrafogairnazása,
átélhetővé tétele a ma embere számára. Módszerében nem más ez, mint az ősi
örökségen, tudáson és bölcsességen nyugvó példaadás. Példaadás a mindennapok
kultúrájában, a társas kapcsolatokban, az értékeink felkutatásában és örökítésében. Ha
ezzel a szemlélettel cselekszünk, tervezzük munkánkat, akkor ebből nyerhetjük
erőnket az általunk szervezett események, programok tervezése és megvalósítása
során. Mindezt a helyi értékekre, az itt élő emberekre alapozva kell megtennünk. A
helyi tudás, az itt élők bemutatásával, módszertani nevelésükkel, Illetve kulturális
igényeikre épített szolgáltatásainkkal.

A közművelődés területén az Országos irányvonalat figyelembe véve intézményünkben
két síkon körvonalazható ezen feladatok ellátása:

Egyrészt a művelődő közösség, közösségfejlesztés erősítésében, a kisközösségek
különböző formában meglévő szerveződéseitől kezdve, a városrészi, lakóterületi
közösségeken át a város egészéig.

Másrészt a minőségi kultúraközvetítésben a magas művészi értéket, kulturális
tartalmat képviselő rendezvények létrehívásában, egyedi produkciók bemutatásában,
az un. magas kultúra minél szélesebb réteghez való eljuttatásában, a gyerekekkel,
fiatalokkal, családokkal való megismertetésben, módszertani nevelésében.

i.Infrastruktúra erősítése a feladatok szolgálatában

pületeink állapotában, számában előre láthatólag változás lesz a 2017. évben, hiszen
az Egri rsekség tájékoztató levele alapján a nyáron ki kell költöznünk a Bartakovics
Béla Közösségi Házból. Az Egri rsekség tulajdonát képező épületet Európai Uniós
forrásból felújítják, melynelc intézményünk, a használók és látogatók is nagyon
örülnek, hiszen régi vágya volt mindenkinek, hogy az épület belülről Is megújuljon. A
BBKH épületében folyó munkának az áthelyezéséről még folynak az egyeztetések.

A BBKH kiköltöztetésével természetesen nagyobb hangsúly kerül egyéb épületeinkre
Is, hiszen egyes tevékenységek, ha ideiglenesen is, de átkerülnek. A Forrás Gyermek
és Ifjúsági Ház nagyterme, minden bizonnyal sokkal kihasználtabbá fog válni ez
évben, ügyelve természetesen a Harlekin Bábszínházban folyó tevékenységre is. Ezzel
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párhuzamosan a Forrásba szükségessé válik már a több mint io éves felújítást követően
tisztasági festés, valamint az egyre nagyobb nyári kánikulára való tekintettel
légkondicionáló berendezések beszerzése, felszerelése. Erre a 2017. évi költségvetésben
van már fedezetünk, amit a 2016. maradványból ki tudunk pótotni. A nyári
hónapokban a rendkívül magas hőmérsékletben sem a látogatók, sem a munkatársak
nem tudnak dolgozni, így nem biztosított számukra a megfelelő munkakörülmény.

A Forrás nagytermébe szervezzük, a közönség jelzése alapján, 2016. szeptember
hónaptól a koncerteket, mert úgy gondoljuk, hogy a magas művészeti értékek
bemutatása, a módszertani nevelés alapjai legyenek egy épületben. Az igényes,
színvonalas kivitelezés, a látvány ma elengedhetetlen, ezért is szeretnénk korszerűbb,
energiatakarékosabb lámparendszert vásárolni, hogy látogatóink igényét kielégítsük. A
2016. évi maradvány terhére ezt a beruházást is meg tudjuk valósítani.

A Templom Galéria állapota sajnos még mindig rossz, hiszen vízesek a falak, sok
helyen leomlott a talpazatánál. A nyári időszakban rengeteg galamb szállt be a lyukas
tetőn. Ennek elhárítására március elején felkértünk szakembereket, hogy a hiányzó
cserepeket a tető esetében pótolják, és a sajnos már veszélyes hutladéknak minősülő
guanót és galamb maradványokat — mely már környezetszennyezőnek minősült —

szállítsák el. E munka több mint 700.000 Ft-ba került, melyet az intézmény saját
keretéből szintén megoldott. Úgy gondoltuk, hogy a kiállítási szezonra, ha látványban
nem is, de belső tisztaság szempontjából mindenképpen barátságosabbá tesszük az
épületet ezzel.

A Vitkovics Alkotóház és Művésztelep állapota tekintetében is körvonalazódnak
fejlesztések, hiszen a város által elnyert Európai Uniós támogatásnak köszönhetően
megújulhat az épület energetikája. A pincerész vizesedésének megoldására keressük
még a megoldást, de az már bizonyossá vált számunkra, hogy az egyik teret ki kell
festetni, és az ott lévő mellékhelyiséget rendbe kell hozatni, hogy az oda átköltöző
csoportok komfortérzete, és helyzete ideálissá váljon. Szintén a Vitkovics Házban
szükség van két kétszárnyú fa ajtó készíttetésére, pótlására, mivel ezen ajtók a
beköltözés előtt eltűntek, s így az egymás melletti termek használhatatlanok, illetve a
belső raktárrész nem zárható.

A Civil Ház 2016. év elejétől került át az EKMK-hoz. Az itt tevékenykedő civil
szervezetekkel a kapcsolat jó, segítjük működésüket. Az épület kihasználtsága egyre
jobb, s a BBKH-ból való kiköltözés következtében egy-két programnak helyet adhat.
Azonban a mindennapi kihasználtságot nagymértékben befolyásolhatja, hogy az
épületben csak egy illemhelyiség van, ugyanakkor nincs konyhai blokk, a gázfűtéssel
pedig több probléma adódott. (A konvektorok állapota, a csövek szivárgása miatt el
kellett zárnunk a főcsapot.)
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A Felsővárosban működő Forráspont - LISZI iroda állapota a felújítást követően
jelentősen javult, azonban a falakon lévő repedések, a fal süllyedése Újra problémaként
jelentkezik.

Ami az intézmény általános és legnagyobb problémája, hogy egyik telephelyen sem
rendelkezünk nagyméretű raktárhelyiséggel. Van egy külső raktárunk, de ott értékes
eszközöket nem tudunk tárolni, hiszen nem biztonságos, poros, befúj a szél, könnyen
feltörhető. A Forrásban az elkészült játékoknak, Illetve a vásárolt szakmai anyagoknak
alakítunk ki egy termet. A nagyobb eszközeink, illetve a kevésbé használtakat a
Templom Galéria oldalában helyezzük el. Ezek azonban ideiglenesek, és a tárolási
gondjainkat nem oldják meg.

2. Személyi feltételek

A 2017. év sem telik el személyi változások nélkül. Jelenleg megbízott igazgató látja el a
vezetői feladatokat. A márciusi közgyűlés által elfogadott igazgatói pályázat kiirásának
eredménye is ez évben várható.

Telephely szerint is nehéz tenne most behatárolni a kollégákat, hiszen előttünk a
Bartakovics Béla Közösségi Ház költözése. Állandó változásban vagyunk.

Az EKMK jelenlegi státusza o fő, tevékenységi körönként való összetétele a
következő: szakalkalmazotti feladatokat fő lát el, technikai dolgozó (hang—
fénytechnika, karbantartás, terem- és kiállítás építés, színpadépítés, gépkocsivezető,
információs) i6 fő, gazdaságis z1 fő, adminisztráció i fő. Ezen létszámmegoszlás
tartalmazza a vezetőséget is.

A 2017. évben kulturális közfoglalkoztatásban 3 főt tudunk alkalmazni, Illetve az
általános közfoglalkoztatásban fő állandó segítőre van lehetőségünk.

3. Szervezeti változások

A vezetésben jelenleg 5 fő vesz részt, de a szintén ez évben megújított Szervezeti és
Működési Szabályzatban már az egyik szakmai vezető helyett igazgatóhelyettesi
posztot építettünk be. Így amennyiben sikeresen lezajlik az igazgató választás, úgy az
év második felétől kezdve már a vezetőség 6 főre változhat.

A vezetés munkáját a szakmacsoport vezetők segítik, akik egy-egy tevékenységi kört
összefogva irányítják a csoportba tartozó kollégák munkáját. Feladatuk az adott
szakmai tevékenységi körben tervezett feladatok összehangolása, a munkatervek
összesítése, hosszú távú stratégia elkészítése. A 2016. évben már elkészült a művelődő
közösségek stratégiája, s tervünk, hogy az idén több tevékenységi körben is szülessen
stratégia, mely együttesen az intézményi stratégia alapját adják.
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A struktúrában a vezetés feladata, hogy ennek érdekében a fejlesztési irányokat
icörvonalazza, és az ehhez és a megvalósításhoz illetve a gördülékeny működéshez
szükséges szabályzókat megalkossa, a munkaköri leírásokat módosítsa.

4. Tevékenységi körök

4.1 Ismeretterjesztés

Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek
terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése,
állampolgári ismeretek nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése.

Az ismeretterjesztés a gyermekek, az ifjak, a felnőttek, az időskorúak, valamint ezek
együttes közösségét célozza meg, de szervezhető a különleges élethelyzetben lévők, Pl.
betegségben szenvedők, fogyatéickal élők, foglalkozások és speciális tevékenységet
végzők számára is.

Formáját tekintve lehet előadás, konferencia, tanácskozás, szemléletformáló kampány,
szabadegyetem, nyári egyetem, fiimvetítés, workshop, tréning, tanácsadás.

2017-ben az intézmény saját szervezésben és a művelődő közösségek programjainak
keretében tervez ismeretterjesztő programokat, sorozatokat, melyek az alábbiak:

• Egri Világjáró Klub sorozat havi rendszerességgel
• Lélekfitnesz sorozatban Tari Annamária, Szy Katalin előadása
• X. Kikelet Irodalmi előadássorozat

• Föld napja rendezvény

• Európai Mobilitási Hét

• IX. Országos Népviseleti Konferencia

• VII. Szepesi György Bárzenész Találkozó Konferenciája
• Konferenciák, workshopok, pályázatok függvényében évi 1-2 alkalom
• Zenei találkozókhoz kapcsolódó népzenei fórumok, karnagyi klubok — Vi 3-4

alkalom

• EKE előadásai, havi rendszerességgel

• Hun Fokos Szövetség előadásai, havi rendszerességgel illetve időszakosan
• HM Életreform Népfőiskola előadásai, havi rendszerességgel
• Egri Cukorbetegek Egyesülete előadásai rendezvényei, alkalmanként
• Magyar Rákellenes Liga előadásai, havi rendszerességgel
• Univerzum klub előadásai, havi rendszerességgel
• Heves Megyei Népművészeti Egyesület, alkalmanként
• Egri Kertharát Kör Egyesület, alkalmanként
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4.2 Kiállítás

Az intézmény épületeiben lévő kiáHítóterek mindegyikében a tér profiljához igazodva
szerepeJnek professzionális és amatőr alkotói kiállítások a kézművesség, a képző-,
ipar-, nép- és fotóművészet területéről, Illetve lehetőséget teremtünk tehetséges diákok
rendszeres bemutatkozásainak. Alkalmanként egyéb kiállításoknak Is helyet adunk.

A kiállításokhoz tervezünk megnyitót, közönségtalálkozót, tárlatvezetést,
záróeseményt, mindezeket az interaktivitás fokozása, a befogadás és művészi nevelés
érdekében.

A kiállítások időtartama szerint időszaki és állandó kiáHításokként jelennek meg.

Intézményünkben két álladó kiállítás kap helyet. Mindkettő emlékkiállítás. Vitkovics
Mihály és Márai Sándor kiáHításai a Vitkovics Alkotóház és Művésztelep épületében.

Időszaki kiállításokat négy épületünkben rendezünk

- Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház
- Templom Galéria

- Bartakovics Béla Közösségi Ház
- Vitkovics Alkotóház és Művésztelep

2017-ben tervezett kiállítások:

Templom Galéria:

március 16. - április 8.
Tipózóna 1 - EKE Média és Desing Tanszék tanárainak és hallgatóinak

tipográfiai

kiállítása

április 28. - június 20.

Sárkánylegendárium

június 30. - július o.

KALÁKA FESZTIVÁL - BNP - Országos kézműves kiállítás
augusztus 05 - augusztus 20.

Artistic Muve Europe kiállítása
augusztus 25. - szeptember zi.

Mária-kiállítás és Tárziciusz Varga atya ikonkiállítása
szeptember 27 — 29.

13. artAlom Élőművészeti Fesztivál
október 07. - október 31.

Rostás Bea Piros kiállítása
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Vitkovics Ház - Tetőtér Galéria:

január i6-ig

MAT - Megyei Amatőr Tárlat anyaga
január 19. - február 02.

Morfózis - Eventus, mester és tanítványok kiállítás
február 07. - március o2.

14+ 15 Eszterházy Károly Egyetem festő- és grafika szakos hallgatók kiállítása
március 07. - április o6.

TAVASZI FESZTIVÁL - Összecserélt címek - Gál Krisztián grafikusművész
kiállítása

április n. - május 25.

TAVASZI FESZTIVÁL - Madaras László grafikusművész kiállítása
május 30. - jÚniUs 23.

Magyar rapszódia - Kőbányai Képzőművészek kiállítása
jÚnius 30. - július 28.

KALÁKA FESZTIVÁL - BNP o év KÉP - fotókiállítás
augusztus 03. — szeptember,.

KHÁRON!K1SÉRÖ - Antal István emlékkiállítás
szeptember o. - október 05.

Beniczky Miklós grafikus kiállítása
október 10. - november 17.

Szt. Mátrix projekt - NDK csoport kiállítása
november 25. - december 31.

MAT - Megyei Amatőr Tárlat

Forrás Galéria:

február o3-ig

Kézzel varrott macik - Bernátné Murányi Zsuzsanna alkotásai
február 10. - március 03.

Busómaszkok Mohácsról

március i6. - április 30.

Meg vagyon írva!, Varázstojások - Mosonyi Éva tojásíró kiállítása
május 05. - május 25.

az EKMK - Forrás GYIH Kerámia műhelyének kiállítása
május 27 - 28.

Makett kiállítás

június o6. - július 21.

Gyapjú Ünnep - Páll Etelka és Kemendi Ágnes kiállítása
Július 24. - augusztus ‚8.

Fotóművészeti Alkotótábor kiállítása
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augusztus 28. - szeptember 21.

EKMK - Forrás GYIH Szintézis Országos Zománcművészeti Alkotótelep
Kiállítása

október 02. -november 05.

Nagy Mária,Vidák István és gyermekeinek kiállítása
november 15. - december 14.

Nemzetközi Kárpát Grafikai Biennále vándoranyaga
december i6. - január 31.

A Forrás DSE jubileumi kiállítása

Forrás Sikátor Galéria:

január 12 - március 28.

„Kétértelmű” - Heves megyei vizuális verseny pályamunkáinak kiállítása
április 03. - május 10.

Ovis Tárlat

május 17. - augusztus oi.

Vitkovics Ház alkotóműhelyeinek kiállítása
augusztus 07. - szeptember 31.

Ifjú tehetségek: Csibi Melinda kiállítása

október i6. - november 10.

Jakab Tibor és Jakab Flóra természetfotói
november i. - december 14.

Nemzetközi Kárpát Grafikai Biennále vándorkiállítása
november 15. - december 31.

Könyvjelző irodalmi pályázat anyaga

Bartakovics Béla Közösségi Ház - Kisgaléria:

április 07. - május 05.

Hagyomány és divat - Viseletkészítők Országos Kiállítása

Bartakovics Béla Közösségi Ház - Kísérleti Galéria
2016. december 1. - január 31.

Szepesi Áron fotókiállítása

február 1. - március 31.

Szlovák Sándorné fotókiállítása

március 1. - június 25.

Kodály ‘135 - a Kecskeméti Kodály Intézet anyaga
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Szent Hedvig Kollégium Galériája
flTCiUS 10 - 31.

Agria Aut Art - hobbi képzőművészek kiállítása
augusztus 4 - 20.

Jelena Ferenc Párizsban élő művész kiállítása
november 3 — 20.

47. Eszak-magyarországi Fotóművészeti Szemle

4. Művelődő közösség

Célja a hasonló érdeklődésű (korú) foglalkozású emberek közös művelődése, társas
együttléte, szórakozása. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló tevékenységben
a tagok önkéntes alapon vesznek részt, sokszor önkéntes munkájukkal támogatva a
csoportot.

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ egyik legfőbb erőssége a művelődő
közösségek, melyek évtizedek alatt csiszolódott sokszínű, együttműködésen és
kölcsönös előnyökön alapuló rendszere. A terület gondozása, fejlesztése kulcskérdés az
intézmény jövője szempontjából.

A művelődő közösségek az intézmény valamennyi telephelyén működnek és
folyamatosan nő a számuk.

A művelődő közösségek munkáját az intézmény munkatársaiból alakult referensi
hálózat végzi, melynek feladatait a referens a közösség és az intézmény érdekeit
egyezteti, harmonizálja. Képviseli az intézmény előtt a közösséget, a közösség előtt az
intézményt.

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ saját művetődő közösségei 2017. évben
tevékenység és tetephely szerinti megosztásban csoportvezetők nevénekfeltüntetésével:

Alkotó közösségek:

Bartakovics Béla Közösségi Ház

i. Adáshiba Színjátszó Csoport — Balogh András
2. Agria Vegyeskar — Dudás Anna

3. Andante kamarakórus - Karnizsné Hócza Zsuzsanna

4. Blackrose’night Reneszánsz Rockegyüttes — Dorkó László

5. Cantus Agriensis — Gergely Péter Pál
6. Citeraszakkör — Lőrincz Rebeka

7. Csoszogó Gyermek Néptáncegyüttes — Bécsi Gyula
8. Dobó Katica Hagyományőrző Népdalkör — Somfai Tiborné

9. Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet Színjátszó Csoport — Kósa László
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io. Egri Csillagok Népdatkör — Faludiné Molnár Gabriella
ii. Egri Szimfonikus Zenekar — Szabó Sipos Máté
12. Egri Színműhely — Szabó János
13. Egri Vitézek Férfi Dalkör — Oravecz Mihály
14. Ezüstidő Szabadidős Egyesület énekcsoport — Fűrész János
15. Gajdos Zenekar — Okos Tibor
i6. Heves Klasszikusok Fuvolaegyüttes — Wiltner Ágnes
17. Heves Megyei Fotóklub — Demeter Pál
i8. Hevesi József Magyarnóta Klub — Tasiné Dobó Katalin
19. Horváth Zsigmond Lajos Fotókör — Molnár István Géza
20. Lajtha László Néptáncegyüttes — Bécsi Gyula
21. Minaret Kamarazenekar — Gonda László

Vitkovics Alkotóház

1. Art Aktív — IK. Fekete Mária
2. Szivárvány Képzőművész Kör — Gyöngy Csilla

Civil Ház

. Cukorbetegek Mézvirág Kórusa - Simon Lajosné (Simon Zsóka)

Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

. Csosszantó Gyermek Néptáncegyüttes — Bécsi Gyula
2. Forrás Diákszínpad — Jvády Erika

3. Gyöngyfűző szakkör — Borosi Béláné

.
Kerámia műhely — Berzsenyi Mariann

.
Kosárfonó szakkör — Kósa László

6. Népművész szakkör — Somfai Tiborné

7. Papírfonó műhely - Patkó Anna

8. Szederinda Néptáncegyüttes Haladó csoport — Balogh Ágnes

9. Szederinda Néptáncegyüttes Lépegető csoport — Balogh Ágnes
10. Szederinda Néptáncegyüttes Óvodás csoport — Balogh Ágnes
11. Szederinda Néptáncegyüttes Szedrecske Néptánccsoport — Balogh Ágnes
12. Szövő Műhely — Somfai Tiborné
13. Zománcművészeti Műhely - Kovács Katalin

Klubok:

Bartakovics Béla Közösségi Ház

i. Amazonok Klubja — Polonkai Jánosné
2. Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet klubja — Kósa László

3. Egri Jógaklub i. csoport — Inancsik Györgyné
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4. Egri Jógaklub 2. csoport — Szajlai Rudolfné

5. Egri Jógaklub 3. csoport — Bánfi Lajosné
6. Egri Jógaklub zj. csoport — Varga Miklósné

7. Egri Jógaklub 5. csoport — Varga Miklósné
8. Egri Orosz Nyelvi Klub — Afanaszjeva Natalja (Fekete Lászlóné)

9. Ezüstidő Szabadidős Egyesület klubja — Fűrész János
io. Egri Kertbarát Kör Egyesület — Zerényi Endre
u. Nevető jóga klub BBKH — Ladányi Krisztina
12. Nyugdíjas torna klub — Kósa László

13. Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége klubja — Bujdosó Sándorné
14. Tűzmedve klub - Vas Árpád

15. Verda Steto Eszperantó Klub — Barta Zoltán

Vitkovics Alkotóház

1 Elixir meditációs torna klub — Szakács Ibolya

Civil Ház

1 Veseklub — Horváth Istvánné

Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

1. Beli Buba baba-mama klub - Baj zátné Winkler Niké
2. Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Klubja — Császárné Gyulai Ágnes

3. Sirály modellező klub — Dávid János

4. Táncmeditáció klub — Czövek Zsuzsanna

Forráspont LISZI

1. Egészségmegőrző torna klub — Varga Miklósné
2. Japán-Eger Kultur Klub — Balogh Boglárka

3. Angol Csevegő Klub - Baj zátné Winkler Niké

4. Közelbaba Csevegő Klub - Baj zátné Winlder Niké

5. Nevető jóga klub LISZI — Ladányi Krisztina

4.4 Rendezvények

Célja az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a hagyományápolás, valamint az
egyéni vagy csoportos szabadidőtöltést szolgáló, művelődési célú és szórakoztató
tevékenységek biztosítása.

Formáit tekintve - mint alábbi felsorolás is mutatja - intézményünk palettája sokszínű:

11



• Színház, irodalom: színházi előadások, irodalmi összeállítások, színházi
nevelési programok.

• Zenei programok: komolyzene, jazz, könnyűzene, népzene, világzene, magyar
nóta, valamint zenei nevelés.

• Tánc: táncszínházi előadások különböző műfaj okban, bemutatók, fesztiválok.

A megvalósítás tekintetében céljaink:

• Módszertani nevelés, a jövő közönségének a nevelése.
• Minőségi kultúraközvetftés, magas művészi értéket, kulturális tartalmat

képviselő rendezvények létrehívása

• Egyedi produkciók bemutatása

• A magas kultúra minél szélesebb réteghez való eljuttatása, a gyerekekkel,
fiatalokkal, családokkal való megismertetése

• Minőségi szórakoztatás

• Az állandó rendezvények folyamatos tartalmi, formai, módszerbeli megújítása

Mindezek mentén a zoi7-ben tervezett rendezvényeink a következők:

Színház, Irodalom:

• Mellettünk - a Grecsó testvérek estje

• Ismert egriek más szerepben

• Petrusák János: Hulló csillagok, a nagyváradi MM Pódium Színház előadása két
felvonásban

• Adagio - zene és irodalom, közreműködik: Csík János, Dresch Mihály, Balogh
Kálmán, Öze Áron, Kacsó Hanga Borbála

• Demény Péter: Királynő, a SatArt Produkció előadásában
• L’art pour L’art Társulat: Halványlila gőz

• Stand up est - Lóránt Barnabás, Rekob György, Orosz György estje
• Osztályszínházi előadások iskolákban: Beate Teresa Hanika: Soha senkinek - a

Nézőművészeti Kulturális Közhasznú Kft. előadása
• Zenés Irodalmi kamaraműsor a Vitkovics Ház udvarán
• Iró-olvasó találkozó Schaffer Erzsébettel

Zenei programok:

• Jazz koncert: Tátrai Trend

• Király Csaba zongoraestje

• “Jó ital a Kadarka...” Cigányzenés magyarnóta műsor
• Jazz klub - Zolbert lemezbemutató koncertje
• Ismerős Arcok koncert
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• Jazz klub - Tóth Vera és 1es Gábor Trió koncertje

• Margaret Island lemezbemutató koncert

• “Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország.. Cigányzenés magyarnóta műsor

• Gubás Gabi családi koncert

• Jazz klub - Sárik Péter Trio X Beethoven

• Karosi Júlia Quartet Gershwin-estje

• Elefant koncert

• “Teli teljes ibolya. . .“ Cigányzenés magyarnóta műsor

• Barokk Fesztivál koncertjei - Vivaldi est, a Flauto Dolce Együttes (Kolozsvár)
hangversenye, a Tercina Együttes (Budapest) műsora, Claudio Monteverdi:
Vespro della Beata Vergine koncert, Telemann: Pimpinone vígopera.

• Szepesi György Bárzenész találkozó koncertjei: Titkok - Esze Jenő koncertje,
Bor-Bár az Érsekkertben, Díjátadó Gálaműsor sztárvendég: Falusi Mariann,
Minaret koncert - Minaret Kamarazenekar, Malek Andrea, Horgas Eszter, Eliza
Bliss, Fekete-Kovács Kornél, Hárs Viktor

• “AHegro Barbaro” - a Muzsikás Együttes és Fülei Balázs koncertje
• Cigányzenés magyarnóta műsor

• Mátrai képek - a Gajdos népzenei együttes és a Cantus Agriensis nekegyüttes
közös produkciója

• Tanévzáró: Zaporozsec koncert, előzenekar a twentees

• Budai Beatrix magyarnóta estje

• Kaláka Fesztivál eseményeiben való közreműködés

• Fiúkórus és Orgonafesztivál koncertjei: az Egri Érseki Fiúkórus koncertje,
Magda Dávid és tanítványai koncertje, Réz Lóránt koncertje, Mikhael Wakhlin
koncertje, Lendvay Károly Férfikar és Fekete Attila operaénekes közös
koncertje, Gála koncert

• Zenepavilon - Póka Egon Experience koncert

• Zenepavilon - Barabás Lőrinc Quartet iconcertje

• Zenepavilon - Óriás koncert

• Zenepavilon - InFusion Trió koncertje

• Zenepavilon - Jónás Vera Experiment koncert

• Magyarnóta műsor

• Jazz lclub - Jambalaya koncert

• Erdőn, mezőn járó - Sebestyén Márta és Andrejszkij Judit koncertje

• Joll Jackers koncert

• Magyarnóta est

• Adventi koncert

• Gajdos Ünnepi koncert és táncház
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Tánc:

• Lajtha László Néptáncegyüttes jubileumi műsora
• Magyar táncház a Gajdos zenekarral
• Gajdos Ünnepi koncert és táncház

4.5 Táborok

Intézményünk a nyári időszakban több korosztály számára szervez táborokat, melyek
között vannak külső helyszínen megrendezésre kerülő táborok Is. Ezek hatóköre több
tábor esetében Is országos. Művészeti, sport, nyelvi, honismereti táboraink
rendszeresek, minden nyáron megrendezésre kerülnek, számuk és típusuk az
igényekhez igazodnak.

Intézményünk keretei között, ittetve segítségével megvalósuló táborok:

• Art Aktív Szabadiskola
• Állati jó tábor
• rintett világ - népi kézműves alkotótábor
• IX. Gajdos népzenei és néptánctábor
• Kerámia kézműves tábor
• Sátorfalva alkotó közösségi tábor
• Tenisz tábor

• Welcome Angol nyelvi tábor
• Ifi nyár i. turnus
• Piktorkodó képzőművész tábor
• Színjátszó tábor

• Természetismereti tábor
• Extrém sporttábor
• Ifi nyár 2. turnus
• XXIV. Egri Fotóművészetí Alkotótábor
• Art Aktív alkotótábor
• UtaZOO tábor

• Tűzmanó alkotó tábor
• Vidám Vackor tábor óvodásoknak
• LISZI nyári napközii.
• LISZI nyári napközi 2.

• Szintézis Országos Zománcművészeti Alkotótelep
• Mólcaland tábor
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Saját szervezésű táboraink mellett helyet adunk más jogviszony alapján nálunk helyet
kapó szervezetek táborainak Is. Ezek a következő táborok:

• Szederinda néptánc táborok /ovis, kezdő, haladó
• Csillag Táncstúdió táborai
• Csillagszeműek nyári tábora
• Mazsorett tábor
• Eleven — nyelvi tábor

4.6 Tehetséggondozás

Az intézmény vállalt célja, hogy a közművelődés eszközeivel, lehetőségeivel minden
korosztály számára lehetőséget adjunk tehetségük bemutatására, illetve fejlesztésére.

A tehetségkutató programok reneszánszában, az iskolai tehetséggondozás területein
túl a közművelődésnek olyan kevéssé felfedezett, kiaknázatlan lehetőségei vannak,
melyeket felismerni, alkalmazni szükséges, építeni kell lehetőségeire.

2017-ben realizálódó programok:

• “Ötágú síp üzenete” Versmondó Találkozó határon túli magyar diákok
részvételével.

• Országos Mesevetélkedő 6 fordulóban több száz alsó tagozatos diák
részvételével.

• Tavasz, nyári, őszi intenzív képzőművészeti kurzusok, szabadiskolák: a
tehetségprogramunk célja egyrészt, hogy lehetőséget nyújtson azoknak a
fiataloknak, akiket érdekel a képzőművészet, akik szeretnek rajzolni, és más
(akár különleges) módon ábrázolni, hogy rendszeres foglalkozások során
technikai tudásukat fej lesszék, hogy megtanulják láthatóvá tenni gondolataikat.

• Kikelet irodalmi előadás sorozat: az előadások témái az emelt szintű magyar
érettségi tételek közül kerültek kiválasztásra.

• Éneklő Ifjúság, Éneklő Magyarország: kórusok, kamarazenekarok, énekes és
hangszeres szólisták regionális találkozója Az évente ismétlődő fesztivál céljai,
hogy az ifjúsági énekkarok és kamarazenekarok sikeres munkájának széles
nyilvánosságot teremtsen, bemutassa a magyar zenekultúra értékes
hagyományait. Segítse a szakmai színvonal emelkedését. Felmenő rendszerű
(Arany — Ezüst — Bronz —,‚Arany Diploma” „Az Év Kórusa”) fokozatok érhetők el,
a legjobbak.

• Miénk a tér! Regionális előadó művészeti fesztivál általános- és
középiskolásoknak.

• „Ködellik a Mátra”: a Város rangos, nagy tradíciójú kulturális eseménye, mely a
hazai és felvidéki folkiór legjavából ad ízelítőt a város lakói, és az ideérkező
látogatók számára.
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• Gyermekbábosok XXIV. Országos Fesztiválja: ez a fesztivál az ország
legrangosabb rendezvénye, amely évről évre alkalmat az amatőr bábosoknak a
tapasztalatcserére és a bemutatkozásra egyaránt.

• A Nagy Rajzolás nemzetközi projekt, A Magyar Festészet Napja
• Könyvjelző Irodalmi napok: Gárdonyi Géza vers- próza- és mesemondó

találkozó, Palóc Mesemondó Találkozó.
• Márai Vers- és Prózamondó Verseny, mely a középiskolások számára nyújt

bemutatkozási, megmérettetési lehetőséget.
• Patócgála, Regionális és Nemzetközi Népzenei Fesztivál
• Egész éves folyamatos alkotómunka a művészeti csoportokban, akik helyi

regionális és Országos versenyeken vesznek részt.

4.7 Családi rendezvények, játszóházak

A családi rendezvény, és a játszóház olyan kreatív tevékenységi forma, amely játékos
formában, szórakoztatva közelebb hozza mind a felnőttet, mind a gyerekeket egy—egy
témához, tevékenységi formához, miközben fejlesztik ügyességüket, kreativitásukat. A
családi rendezvényeknek, játszóházaknak sokféle formája van, pl. történelmi,
]cézműves, irodalmi, művészeti, tudományos, szórakoztató stb. E tevékenységformák a
feldolgozásra kerülő téma beható ismerete mellett egyfajta animátori tudást
fekételeznek, melynek célja, hogy a tevékenységek során a résztvevők körében növelje
az egyéni aktivitást, segítse a kapcsolatteremtést, a kommunikációt, változatos és
intenzív legyen és egyben örömélményt, élvezetet adjon, segítse a kikapcsolódást.

Hagyományos jótszóházaink:

Alkotó játszóház óvodásoknak és általános iskolásoknak szerdai és csütörtöki napokon,
februártól április végéig, valamint október közepétől december közepéig.

Alkalmankénti csoportos műhelyfoglalkozások: meghirdetett technikák alapján
csoportos jelentkezéseket várunk, egyeztetett időpontban.

Családi programok:

• Ifi farsang

• Húsvétvasárnapi forgatag a Vitkovics Házban
• Tavaszköszöntő Bolondos Április
• Érsekkerti Gyereknap

• Felsőváros csillaga

• Várjáték

• Állati j ó nap!

• Halloween a LISZI-ben
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• Halloween az If Pontban

• Adventi játszóház

• Téli varázs

• Gyermekkarácsony

• XIII. Vígh László Szilveszterí Labdarúgó Torna

4.8 Lakossági szolgáltatás, tanácsadás, közösségi szolgáltatás

Célja a közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán
történő tájékoztatása, a közösségi tér használatának biztosítása, a részvétel/látogatás
alkalmával a komfortérzetet növelő szolgáltatások biztosítása. Mindezeket figyelembe
véve intézményünk minden telephelye nyitott a Város lakossága és a városba látogatók
számára a 2017. évben is.

Hiszen fontos a közművelődés számára, hogy nyitott térként tudjon funkcionálni,
ahol információt, tanácsadást is tudunk biztosítani. Ez ma már egyre nagyobb
igényként jelentkezik az emberek részéről, legyen az fiatal vagy öreg. Ezen okból két
fontos pillére intézményünknek az Ifi Pont és a LISZI. Mindkét telephely foglalkozik
tanácsadással, lakossági szolgáltatással, s mind két helyszínen megtalálhatóak az
alacsony küszöbű emberek segítése, támogatása. Az Ifi Pontban elsősorban a fiatalok
tekintetében fontos az életvezetési, pályaválasztási tanácsadás, akár egyedi szinten is.
A LISZI tekintetében a Felsővárosban élő, alacsonyabb életszínvonalat képviselő
lakosságnak tudunk tanácsot adni, akár önéletrajzírás, akár álláskeresés, akár egyéb
információszolgáltatás területén.

5. Kapcsolataink

Munkánk elengedhetetlen része, mely egyben egyik erősségünk, a kiépített és
folyamatosan fenntartott, működtetett kapcsolatrendszer helyi, regionális Országos és
nemzetközi együttműködések. Sikeres tevékenységünk alapja a hatékony
együttműködés.

Helyi kapcsolatok;

• A különböző, elsősorban Felnőtt művelődő közösségek és civil szervezetekben folyó
kulturális, közösségi munka városi jelenléte az intézmény meglétével biztosított.

• Kialakult, működő kapcsolatunk van minden iskolával, óvodával, a fogyatékkal élő
csoportokkal, valamennyi kulturális, közgyűjteményi és művészeti intézménnyel.

• Fontosnak, elengedhetetlennelc tartjuk a TDM-mel való szoros együttműködés
megtartását a kulturális rendezvények hatékony és sikeres lebonyolítása érdekében
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A szakmai fejlődés erősítése érdekében állandó munkakapcsolatban állunk és a
kapcsolatok mélyítésére törekszünk a:

• Kulturális Központok Országos Szövetségével

• Magyar Népművelők Egyesületévet

• Gyermek és Ifjúsági Házak Országos Szövetségével

• Heves Megyei Népművelők Egyesületével

• Országos Honismereti Szövetséggel

Az egyes országos tevékenységek kapcsán támogatói és munkakapcsolatban
vagyunk az alábbi szervezetekkel Is:

• NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft.

• Hagyományok Háza

• Tűzzománcművészek Magyar Társasága

• Balassi Intézet

• KÓTA

• Martin György Népművészeti Szövetség

• Örökség Alapítvány

• Magyar Drámapedagógiai Társaság

• Országos Fotószövetség

Nemzetközi, és különösen a határon túli intézményi kapcsolataink tartalmas
együttműködésben erősítik munkánkat:

Gyergyószentmiklós, Nagyvárad, Rozsnyó, Magyarkanizsa, Kassa, Fülek, Dobóruszka
Pzemysl.

Cél a meglévő kapcsolatok rendszeres ápolása, tapasztalatcserék, folyamatos kulturális
együttműködések kiépítése elsősorban a határon túli magyarok szervezeteivel,

iskolákkal. Ennek érdekében a határon átnyúló kapcsolatokra kiírt pályázatokon való
eredményes részvétel.
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6. Gazdasági háttér

Az elképzelt tevékenységstruktúra és tevékenységfolyamatok megvalósításához
szükséges egy stabil önkormányzati támogatás, mely az elfogadott költségvetésünkkel
biztosított.
Továbbá szükséges egyfajta ösztönző támogatás, mely követi az évről-évre
megfogalmazott feladatokat, a munkakörök szabad átrendezését, a meglévő és más
forrásokból megszerzett, pályázott összegek lehetőség szerinti szabadabb
felhasználását; eredményes pályázati összegből való részesedést, túlmunkadíj fizetését,
külső terembérlés esetén az ínformációban dolgozóknak és a technikai személyzetnek
bérlő általi óradíj fizetését.

A Forrás Alapítványon keresztül befolyó rendezvénytámogatás szintén fontos része a
programok megvalósításának, hisz plusz pályázati forrást jelent, hasonlóan a Cantus
Agriensis, illetve a civil szervezetek pályázataihoz. Törekszünk egyéb forráslehetőségek
felkutatására is.

Jelentős bevételi forrásunk származik a terembérleti szolgáltatásokból, melyek
azonban ebben az évben csökkeni fognak a BBKH kiköltözése okán.
gy még fontosabb szemponttá válik számunkra, hogy a bérlések nem mehetnek a
rendezvények kárára, illetve nem adható bérbe olyan tevékenységre, mely ellenkezik az
intézmény jellegével, etikai elvárásaival.

Intézményünk nyitott minden kulturális kezdeményezésre, valódi, kölcsönösen
hatékony és eredményes együttműködésre, beleértve programjaink különböző
nemzetiségek kultúráj ával való gazdagítását is.

Kitűzött céljaink, feladataink az intézményben dolgozók őszinte együttműködésével,
összefogásával, közös gondolkodással, a már meglévő és a fentiek figyelembevételével
kialakítandó cél- és értékrendszer mentén, ahhoz való teljes hozzáállással valósíthatók
meg.
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Eger, 2017. április 5.
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