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BEVEZETŐ
Eger jelentős történelmi múlttal, nagy hagyományokkal rendelkező város. Országosan Is
kitüntetett helyet foglal el, hiszen páratlan természeti, szellemi és épített kulturális örökséggel
rendelkezik. A város adottságai rendkívül jók, éppen ezért fontos, hogy mind az egriek mind
az Eger környékiek, ill. az itt felnövekvő nemzedék “kötődjön1’ a városhoz. Ezen cél
elérésében kiemelt szerepe van az Egri Kulturális és Művészeti Központnak, amely
aközművelődési munka motorja,és legfőbb szerepvállalása, hogy menedzsere legyen a város
közösségi életének.
2019. évi kulcsszavak, nevezhetjük célnak, de egyben módszer is: KREATIVITÁS,
ÚJÍTÁS, egyszóval, MINŐSÉGI MUNKA, minden munkaterületen.

1. HELYZETELEMZÉS
A Munkaterv megírásakor szem előtt tartottam, Eger város kulturális és közösségfejlesztési
stratégiáját, mely célként jelöli meg az aktív „közösségi” kultúrafogyasztás népszerűsítését, az
identitástudat erősítését, a helyi értékeken alapuló közösségépítést, a fiatalok megtartását, és
az aktív több generációs szabadidő- eltöltés népszerűsítését.
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ küldetése a művészetet értő, művelt közönség
kinevelése, a hangsúly a különböző művészeti területeken az élménypedagógiai programok
kialakításán van, melynek keretében megvalósulhat a művészeti élményközvetítés.

Új feladat és nagy kérdés, hogy az egyes társadalmi rétegeket, hogyan és mivel lehet
megszólítani, sikerül-e szélesíteni a látogatók körét? A város lakói ismerik az intézményt, ám
a látogatói kör mégsem teljes körű, ezért feladatunk a látogatói kör bővítése.
Intézményünk meghatározó szerepet tölt be Eger város kulturális, közművelődési életében, 8
telephellyel rendelkezik, mely telephelyek más-más sajátságokat mutatnak.
•

Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház, Bartók Béla tér 6.

•

Bartakovics Béla Közösségi Ház, Knézich Károly Út 8.

•

Vitkovics Alkotóház és Művésztelep, Széchenyi u 55.

•

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (lEl PONT), Dobó tér 7-9.

•

Templom Galéria, Trinitárius Út 1.

•

Lakossági Információs és Szolgáltató Iroda(LISZI), Kallómalom u. 88.

•

Civil Ház, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.

•

Kötélverő Közösségi Ház, Kertész u.3.

Valamint a Grónay u.9. sz. alatti raktárhelység.
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Vezetőként arra törekszem, hogy a különböző telephelyek között az együttműködés hatékony
legyen, azok egymást erősítve szolgálják Eger kulturális életét.
Tevékenységrendszerünket a
Minősített Közművetődési Intézmény “Cím szellemében
építjük, melyet a közművelődésre kidolgozott minősítő rendszer alapján nyert el
intézményünk és kapott meg az Emberi Erőforrások Miniszterétől 2018. január 22-én a
Magyar Kultúra Napj án. Az elismerés megszerzéséhez a közművelődési tevékenységet végző
intézményeket minőségorientált működésre ösztönözik.
“

2. A MUNKATERV ÉS A MŰKÖDÉS

JOGI HÁTTERE

1. 2017.évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről (1997. évi CXL törvény és egyes kapcsolódó törvények módosítása)
2.20/20 18. (VII. 9.) EMMI rendeletA közművelődési
alapszolgáltatások,
a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről

valamint

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 34/2013 (XI. 15.) önkormányzati rendelete a
kötelező közművelődési feladatokról.
4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által jóváhagyott
intézményi alapdokumentumok: az Alapító Okirat és SZMSZ.

és többször

módosított

5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelete.
Egyéb dokumentum: Eger város Kulturális és közösségfejlesztési stratégiája20l 7-2024.
A kulturálisa ágazat működését érintő jogszabály 2017-ben módosult: a feladatellátás alapját
képező 1997.évi CXL törvény (Kult. W.) a könyvtári, múzeumi terület szabályozása mellett
újabb feladatokat emelt be, ill. korrekciókat tett a közművelődés terén. A módosítások között
szerepel, hogy a törvény pontosítja a települési önkormányzatok kötelező feladatának
tartalmát, bevezeti a „közművelődési alapszolgáltatás” fogalmát, valamint meghatározza a
szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
A módosított jogszabály alapján az EKMK olyan (agóra tt)rnsú) kulturális központ
besorotású intézmény, ami a közművetődési atapszolgáltatások teljes körét kötetes
biztosítani.
Ezek az alábbiak:
76.

(3) A közművelődési alapszolgáltatások:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése,
a közművelődési tevékenységek és a művetődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvételfejlesztése
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átö rökítése feltételeinek biztosítása,
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e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenységfeltételeinek biztosítása,

J) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés
(7) Á megyei jogú városban vagy a főváros kerületeiben a települési önkormányzat kötelező
feladata a (3) bekezdés szerinti közművetődési atapszotgáttatások teljes körének
megszervezése.

3. MŰKÖDÉSI

FELTÉTELEINK 2019-BEN

Személyi feltételek
2019 ben a vezetésben 6 fő vesz részt. Feladatuk az adott szakmai tevékenységi körben
tervezett feladatok összehangolása, a munkatervek összesítése, hosszú távú stratégia
elkészítése.
-

Az EKMK jelenlegi státusza 37 fő, tevékenységi körönként való összetétele a következő:
szakalkalmazotti feladatokat 19 fő lát el, egyéb dolgozó (hang—fénytechnika, karbantartás,
terem- és kiállítás építés, színpadépítés, gépkocsivezető, információs munkatárs, gazdasági
alkalmazott, adminisztratív dolgozó, kommunikációs
pr munkatárs) 18 fő. A 2019. évben
közfoglalkoztatásban 1 főt tudunk alkalmazni.
—

Költségvetési feltételek
Az elképzelt tevékenységstmktúra és tevékenység-folyamatok megvalósítása az elfogadott
költségvetésünkkel biztosított.
Az önkormányzati támogatásból 2019. évre személyi juttatásokra 96.188 e Ft + járulékokra
21.294 e Ft-ot kaptunk. A dologi kiadásainkra 113.3 15 e Ft megítélt támogatásunk van,
amiből a megújult programstruktúránkra: rendezvényinhe, szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatásokra 31.000 e Ft, bérleti díjra
amiben a rendezvények külső helyszíni
megvalósítása is szerepel 9.000 e Ft.
-

A bevételi oldaton összesen 43. 856 e Ft-ot terveztünk, ebből bérleti díjra 9.000 e Ft,
rendezvények bevéteteire pedig 25.100 e Ft-ot terveztünk. Fontos bevételi forrásunk még a
pályázati támogatás, ami a költségvetési tervünkben 2.879 e Ft amiről már döntés született, de
több beadott pályázatunk van ami döntésre vár.
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Infrastruktúra
•

Az Egri Érsekség tulajdonát képező épületet a Bartakovics Béla Közösségi HázatEurópai Uniós forrásból felújítják, melynek intézményünk, a használók és látogatók is
örülnek, hiszen régi vágya volt mindenkinek, hogy az épület belülről is megújuljon. A
felújítás várható befejezése 2019 nyara. A BBKH-ból történő 2018-as kiköltöztetéssel
természetesen nagyobb hangsúly került egyéb épületeinkre is, hiszen egyes
tevékenységek több telephelyre szétszóródva jelennek meg.

•

A Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház nagyterme sokkal kihasználtabbá vált 2018-ban s
2019-es évben is. Ezzel párhuzamosan a Forrásbanszükségessé vált egy tisztasági
festés.Kialakításra kerül továbbá az épületben a Városi Népmesepont a II. emeleten 3
helység összevonásával.

•

A Templom Galériát illetőenszükség lenne az épület állagmegóvására, s akkor
nevesebb művészek munkáitis be lehetne mutatni a térben.

•

A Vitkovics Alkotóház és Művésztelepen TOP-6.5.1-15 a Vitkovics Ház energetikai
rekonstrukciója keretében ablakok és ajtó kicserélésre került. Az alsó „pince”
helységet kifestettük, így az ott működő csoportok komfortérzete, és helyzete ideálissá
vált. A másik „pince” helység vizesedése nagymértékű, ezen helységet nem tudjuk
hasznosítani csak raktár céljából.TOP-6. 1.4-1 5-EG 1-2016-00001 Művészeti és
szabadidő komplexum kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben
pályázat keretében a Vitkovics Ház funkcionálisan bővülni fog 2019-ben.

•

A Civil Ház 2016. év elejétől került át az EKMK-hoz. Az itt tevékenykedő
civilszervezetekkel a kapcsolat jó, segítjük működésüket. Az épület kihasználtsága
2018-ban maximális, ugyanis a BBKH-ból való kiköltözés következtében a művelődő
közösségek jelentős mennyiségű programja is átkerült ide. Állagmegóvás válik
szükségessé a következő években.

•

A Kötélverő Közösségi Házba a BBKN-ból kiköltöző csoportok egy része került.
Jelenleg egy kb. 50 fő befogadására alkalmas helyiség és egy 25 fő befogadására
alkalmas helyiség áll itt a művelődő közösségek rendelkezésére, valamint egy kis
méretű iroda és vizesblokk.

•

A Felsővárosban működő Forráspontban, aLISZI iroda közelében raktárhelyiségre
lenne szükség, annál is inkább mert a TOP 6.9.2-16 pályázat kapcsán információs pont
kerül kialakításra, s raktározási problémák lépnek fel. 2019-ben klímákat fogunk
felszerelni a helységek komfortosabbá tételéhez.

•

AzIFI Pont 2 helyisége az ifjúsági tanácsadás és ifjúsági kisebb rendezvények
megtartására szolgál. A helyiségek mérete nagyon kicsi, ami lehetetlenné teszi, hogy
az ifjúság számára ide szervezzünk nagyobb rendezvényeket, nehezíti a helyzetet az is
hogy nem lehet a fiataloknak zenés-táncos programokat szervezni,hiszen az iroda
felett lakások vannak.

-
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4. TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK A KÖZMŰ
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK SZERINT

VELŐDÉSI

a, művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejtó’désük
segítése, a közművetődési tevékenységek és a művelődőközösségek számára helyszín
biztosítása
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ telephelyein számos művelődő közösség működik:

•

alkotó művelődő közösségek

•

művészeti csoportok

•

népművészeti csoportok,

•

tárgyalkotó népművészeti csoportok

•

körök és klubok,szakkörök

A művelődő közösségek létrejöttének a célja a hasonló érdeklődésű (korú) fogla’kozású
emberek közös művelődése, társasegyüttléte, szórakozása. Az azonos vagy hasonló
érdeklődésen alapuló tevékenységbe a tagok önkéntes alapon vesznek részt, sokszor önkéntes
munkájukkal támogatva acsoportot. Művelődő közösségek az intézmény valamennyi
telephelyén működnek.A művelődő közösségek munkáját az intézmény munkatársaiból
alakult referensihálózat segíti, támogatja, amely a feladatokat és tevékenységeket a közösség
és az intézmény érdekeitfigyelembe véve egyezteti, harmonizálja.
201 8-ban az Új együttműködési megállapodásokat megkötötte az EKMK a működő
közösségekkel, melyet 2019-ben megújított.(Jelenleg 4 telephelyünkön működnek művelődő
közösségek, valamint a Civil Házban önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetek
székelnek.)
2019-ben az Egri Civil Kerekasztallal is Újra gondoljuk az együttműködést.
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ saját műveló’dő közösségeitaz
tartalmazza.A közösségeink rendezvényei a 3. sz. mellékletben találhatók.

1.sz. melléklet

o közösségi ás társadalmi részvételfejlesztése

•

Kultúrházak Éjjel

-

Nappal

A programsorozat”nyitott ház”, 5 helyszínen megvalósuló bemutató program, melynek az
idei évben a szlogenje: „Minden nap értéket adunk”Intézményünk fontosnak tartja, hogy
csatlakozzon az országos sorozathoz melynek célja a művelődési házakban folyó közösségi
művelődés népszerűsítése. A 2019. évi Kuttúrházak ejjel-nappal program meghirdetője és
lebonyolítója Idén Is a Magyar Népművelők Egyesülete.
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•

KisEgér Fesztivál

201 8-ban hívtuk életre a KisEgér Fesztivált azzal a koncepcióval, hogy minden évben másmás művészeti ágat állítunk a középpontba. Az első alkalommal a bábművészet került
fókuszba, melynek záró rendezvénye a jubileumi XXV. Gyermekbábosok Országos
Fesztiváljával volt.
2019-ben második alkalommal rendezzük meg aKisEgér Fesztivált, mely a városi
gyereknappal indul. Népszerű mesével, fíguráival és interaktív tőrténettel lepjük meg a városi
és a városba látogató gyerekeket. Különleges jelmezekkel, díszlettel, programokkal várjuk az
Érsekkertbe látogatókat. Az idei év kiemelt művészeti ága a cirkuszművészet lesz. Május 26június 2-ig a cirkuszművészet szellemében valósulnak meg,koncertek, színházi előadások,
játékok, váratlan meglepetések tervezése jellemzi a rendezvényt. A fesztivál a Rippel
Akadémia és a Magyar Cirkusz és Varieté Kft, cirkuszművészeti iskola növendékei
közreműködésével valósul meg.
•

„100 év 100 vers” Ady Endre emlékév- Egész éves rendezvénysorozat Ady Endre
halálának 100 évfordulója tiszteletére

Meghívott előadások,tudományos előadássorozat, különleges kortárs zenével
komponált
irodalmi estek, a űatalokkal szervezett slampoetry, meglepő flashmobok, ismeretterjesztő
előadás keretében feldolgozott életrajzi témák szerepelnek az éves programunkban.
A pro2ramsorozat, kiemelt rendezvényei:
I.

“Nincsenek itt már farsangi hajnalok”- megnyitó rendezvény

II. “Már kezdenek nyakukba venni”
III. “Dalok tüzes

szekerén”

1V. “Nem bűvésznek mindennek jöttem”
V. “Táltosok átkos

sarja”

VI. Ady és az irodalmárok

-

-

szavalóverseny,

ismeretterjesztő,
tudományos

-

előadássorozat,

VII. Ady és a diákok Irodalmi pályázat, Illusztrációs pályázatVill. Ady és a kortársak
-

LX. Szenvedélyek szenvedések “Á múzsa csókja”,
-

X. Ady és barátai Irodalom történeti előadás,
-

XI. “Üdvözlet
•

-

a győzőnek”

-

záró rendezvény

“Egerben születtem, mesterségem címere.. .“-talkshow zenével, irodalommal,
képzőművészettel
Egerben élősikeres tanuló és Egerből „elvándorló”fiatalok
bemutatkozásával megvalósuló rendezvény. (Somody Ildikó, Varga Abigél, Birta
Gábor)
-

•

Gyermekkarácsony- különleges elemekkel és programokkal
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•

Közösségfejlesztés -kompetenciafejlesztő programok

Ezek a programok elsősorban az óvodai és iskolás csoportok részére nyújtanak élményeket, a
közművelődés eszközével, az oktatás hatékonyságának növelése érdekében.
Kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani a gyermekek játékkultúrájának fejlesztésére: komplex
játszóházak,a kompetenciák fejlesztésére irányuló, a gyerekek alkotó és együttműködési
készségeinek megalapozását segítő tematikus programok jönnének létre.
•
•
•
•
•

Pünkösdölő- családi programokkal
Felsőváros Csillaga
„Végső ostrom” 2019 —váijáték újragondolva
Ifi Farsang
Adventi ünnepváró
családi hétvége „Ajándékok a művészet jegyében”
—

c, egész életen át tartó tanulás elősegítése

Az iskolarendszeren kívüli egyéb multidiszciplináris oktatás, alapkompetenciák fejlesztésének
érdekében az értő olvasás, a magyar nyelv művelése, technikai kultúra stb. segítése,
informális és non-formális tanulás elősegítése.

•

Ismeretterjesztés

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

Közéleti Akadémia(társadalmi témák, identitással kapcsolatos előadások)
Meghívott előadók: szociológus, pszichológus, újságíró (Limpár Imre
szakpszichológus, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, Kővágó Pál
pszichológus,)

•

Tudományos előadások: Meghívott előadók:

•

Világfaló —201 8-ban létrehozott sorozatunkat a testvérvárosi kapcsolatokra is

fizikus, pszichofizikus, orvos,
informatikus, műszaki mérnök tanár (Zacher Gábor addiktológus)

alapozva, bevonva a helyi civil közösségeket ismeretterjesztő, irodalmi, zenei és
gasztronómiai elemekből állítjuk össze
•

A Világjáró Klub kiemelt előadásai új elemekkel való kibővítése.

•

Föld Napja rendezvény- környezetbarát,fenntartható

társadalomra irányítja a

fegyelmet
•

Európai

Mobilitási Hét

-

környezetbarát,

fenntartható

városi közlekedés

népszerűsítése
•

Konferenciák, workshopok-bábfesztivál keretében, képzőművészet területén
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•

Kiállítások

Az intézmény épületeiben lévő kiállftóterek mindegyikében a tér profiljához igazodva
szerepelnek a professzionális és amatőr alkotói kiállítások a kézművesség, a képző-,ipar-,
nép- és fotóművészet területéről, illetve lehetőséget teremtünk tehetséges diákokrendszeres
bemutatkozásainak. Intézményünkben két álladó kiállítás kap helyet, mindkettő
emlékkiállításVitkovics Mihály és Márai Sándor kiállításai a Vitkovics Alkotóház és
Művésztelep épületében.
•
-

A Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház

Kultúrházak éjjel

—

nappal rendezvényen belül, az EKMK életéből kiállítás nyílik

„Minden nap értéket adunk” címmel, Gál Gábor fotóiból
-,‚Hellyel kínálunk”—Ákalános
•

Iskolások megyei vizuális versenyének kiállítása

Vitkovics Alkotóház és Művésztelep

-,‚Poszthumán”- AzEventus Művészeti Iskola tematikus tanár-diák kiállítása
-Szinopszis Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolája képzőművészeti
műhelymunkáit kívánja bemutatni, áttekinteni.
-

-Madaras László képzőművész és Szuhaj György (3TNSZK csoport tagja)
című kiállítása
tested
. .

„

...

hol van a te

.“

-Herczeg István 70. Életmű

—

kiállítása

-Bükkszéki Művésztelep kiállítása
-FISE Kortárs Ékszerkiállítás / Tengely Nóra ötvösművész
-Pelcz család kiállítása
-Szabad Szalon Egyesület kiállítása
-Heves Megyei Amatőr Képző- és Iparművészeti Tárlat (MAT)
iparművészeknek
•

Templom Galéria

-Tipózóna 03 a Tavaszi Fesztivál keretében
-Arany Rajzszög Társaság kiállítása
-Kaláka Fesztivál keretein belül tematikus kiállítás
-MKOLAUS HIPP Kiállítása
-Velich Teodóra festőművész kiállítása
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-

a nem hivatásos képző- és

-Szilágyi Rudolf- Hajótöröttek
-

c. kiállítása és Madaras László

Határtalan Design Kiállítás
Külső kiállítások:

-Mézeskalács Meseváros

—

pályázat Városháza
-

—

aula

d,a hagyományos közösségi kulturális értékek átö rö kítése feltéteteinek biztosítása
•

“Égigérő tojásfa” -Húsvéti Családi Nap

Tojásfa, tavaszi állatsimogató, népi körhinta, nyuszi-kereső játék, óriás faj átékok, patkolt- és
pingált tojások kiállítása, húsvéti tojások és -díszek készítése hagyományos és modern
technikákkal, locsolóvers-tanítás és locsolkodó verseny.
Az országosan elismert, évtizedek óta színvonalasan megrendezésre kerülő rendezvények
folytatódnak:

táncház a Gajdos Zenekar muzsikájával

•

Néptáncosok Farsangi Batyus Bálja

•

„Énekeltem Én”- Fekete Borbála népdalénekes lemezbemutató koncertje

•

Ködellik a Mátra népzenei találkozó hazai és felvidéki folkiór legjavából ad ízelítőt

•

XXIV. Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citera Zenekari Fesztivál

•

Fesztivál és minősítő hangversenyek, FölszáHott a Páva döntőseinek bemutatója

•

XXIII. Egri Népzenei Gála és Szakmai NapokAranypáva Nagydíjas Verseny

•

Palócgála
regionális
nemzetközi népzenei fesztivál 28 éves múlttal rendelkező
évzáró népzenei fesztivál

•

“Új XIV• Maratoni Folkhétvége Rendezvényünkkel szeretnénk ismét folytatni és
újraindítani a sikeres Országos Maratoni Folkhéwége hagyományait. A programba
bevonjuk a helyi és környékbeli néptánc- és népzenei műhelyeket, kézműveseket,
valamint meghívunk országosan elismert, magas színvonalú előadókat is.

•

Gajdos Karácsonyi Koncert

—

-

-

—

-

e, az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenységfeltételeinek biztosítása

Ezen a területen az elavult, régi módszerekkel megvalósított, több rendezvényszervező által
létrehozott, de kevés létszámmal, nagy költségvetéssel bonyolított- “versenyek” helyett
(melyek már a mai diákok számára sem vonzóak), új „köntösben” színvonalas, minden
jelentkező számára katarzist jelentő tehetséghitató versenyeket szeretnénk létrehozni több
műfajban. Felhívásainkat közzétéve várjuk majd a jelentkezőket, a különböző műfaj okat
elkülönítve.
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•

•

•
•
•

•
•

XXVI. Gyermekbábosok Országos Fesztiválja ez a fesztivál az ország legrangosabb
rendezvénye, amely évről évre alkalmat az amatőr bábosoknak a tapasztalatcserére és a
bemutatkozásra egyaránt.
Úp’ TEhetség Heves Megyei Összművészeti Fesztivál általános- és középiskolásoknak,
a (Miénk a Tér! újragondolva) Előválogató és Döntő rendezvényekkel megvalósítva
Éneklő Ifjúság kórusok, kamarazenekarok, énekes és hangszeres szólisták regionális
találkozója.
Éneklő Magyarország- regionális kórusfesztivál,észak-magyarországi és határontúli magyar kórusok részvételével.
VERSeny 2019
Újszerű versmondó verseny
amelynek célja, hogy a gyerekek
megértsék és megszeressék a költészetet. A versenyünk túlmutat azon, hogy a tanulók
egyszerűen csak „bemagolják” a kiválasztott költeményt és azután visszamondják azt. Az
a célunk, hogy bevonjuk őket az alkotás folyamatába, hogy megtapasztalhassák, és jobban
megérthessék, hogy hogyan is születnek a szebbnél szebb versek, versfeldolgozások.
-

-

‚

-

XXHI. Országos Mesevetélkedő- 6 fordulóban több száz alsó tagozatos diák
részvételével.
XX.”Ötágú
síp üzenete”Versmondó Találkozó határon túli magyar diákok
részvételével. (2019-ben jelentkezők ismeretében változtatható, összevonásra kerül)
Egész éves folyamatos alkotómunka a művészeti csoportokban, akik helyi
regionális és Országos versenyeken vesznek részt
-

•

-

J) a tehetséggondozás- ás fejlesztés feltételeinek biztosítása
Művészeti nevelési koncepció folytatódik 2019-ben is
Az Eger város kulturális és közösségfejlesztési stratégiájában megfogalmazottak szerint, cél a
felnövekvő nemzedék “kötődésének” és a város pozitív imázsának erősítése. A stratégia
fejlesztési szükségletként jelöli meg a helyi kulturális élet innovációját, a minőségi
kultúrafogyasztás ösztönzését, a fiatalok támogatását, a számukra vonzó, a fiatalokat
közösséggé formáló, társadalmi integrációjukat és a városi életbe való intenzívebb
bevonásukat elősegítő, számukra igényes szabadidő-eltöltési lehetőségeket biztosító
közösségi és kulturális élet feltételeinek kialakítását.

A kultúra iránti érzékenységet gyermekkorban kell megalapozni, hogy igérinyé váljon a
kulturális szemlélődés és alapkészséggé váljon az alkotás és a befogadás. Elsődleges célnak
kell tekinteni, hogy minél korábbi életkorban kialakuljon a kultúra iránti fogékonyság, annak
érdekében, hogy később j avuljanak a művelődési, önalakítási, munkavállalási esélyek.
Az Egri Kulturális és Művészeti Központnak tevékenységei által el kell érnie, hogy minél
több gyerek és fiatal minél változatosabb formában részesüljön a kultúra befogadásának és
művelésének élményében. Kiemelt feladatnak tartom az intézmény gyermek- és családbarát
jellegének erősítését, valamint a fiatalok nagyobb számának bevonását. Ösztönözni szükséges
a gyerekeknek és fiataloknak készülő színvonalas alkotások létrejöttét, a jövő közönségének
felkészítését.
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A közművelődésnek nem az öncélú szórakoztatás az ismérve, hiszen minden egyes program
más-más hatást kíván elérni és egyaránt a művészeti nevelést, a katarzis érzésének
kialakulását, az alkotófolyamat átélését, az ismeretszerzést, a közösségépítést
és
kapcsolatépítést érzékekre és az érzékszervekre hatóan szolgálják. A hangsúly a fejlesztésen,
a művészi kifejezés nevelésén, Vagyis a befogadás módszertanán van, ami elvezethet a
minőségi befogadói állapothoz, akár kisiskoláskorban, középiskolában, egyetemen és felnőtt
korban is.
Művészetpedagógiai
struktúrába

foglalkozások

beemelése

a

hagyományos

közművelődési

Az új struktúra a következő formában képzelhető el:
1 .hagyományos közművelődési terület, Új programelemekkel
2.művészeti nevelési terület: mely áh:
dráma módszertanra épütő színházi nevelésből,
táncpedagógiai zenepedagógiai-és képzőművészeti programokból.
-

-

Művészetpedagógiai foglalkozások, óvodás kortól a középiskolásokig

Köztudott, hogy a művészet speciális kommunikációs csatornákat nyit meg, viszont a szűkös
tanórai keretek nem adnak lehetőséget(pL: rajzóra,énekóra csökkenése) ill. a szokványos
módszerek (hagyományos irodalomóra) elégtelennek bizonyulnak,ekkor tud belépni
lehetséges csatornaként az iskolán kívüli művészeti nevelés, ami a közművelődés keretein
belül, a tehetséggondozás és fejlesztés zászlaja alatt működhet.
A kulturális intézmények (közművelődési,művészeti intézmények) képesek olyan célok
elérésére, melyekre az oktatási intézményrendszer nem vállalkozhat. A művészetpedagógiai
programok segítik a közoktatási rendszer hatékonyágának javítását az iskolai igényekhez,
tantervekhez illeszkedő kompetenciafejlesztő programsorozatokkal.
Mese-és drámapedagógiai foglalkozások

A mesefoglalkozás mind az óvodás, mind az iskolás célcsoport számára drámapedagógiai
eszközök alkalmazásán alapuló a gyermekek aktív részvételére épülő, feldolgozó részből áll.
A drámapedagógiai módszerek segítségével bemelegítő, összeismerkedő, bizalmat keltő,
összpontosító, fejlesztő játékok, gyakorlatok, illetve a témakör refiexiója valósulna meg, mely
által fejlődik a gyerekek fantá.ziája, kreativitása, illetve a különböző kompetenciáik.
A gyerekek játékos formában sajátíthatják el a problémák békés megoldási módjainak
lehetőségeit, a felmerülő társadalmi és morális kérdéseket. A drámapedagógiai foglalkozások
a személyiség formálásának és a közösség erősítésének hatékony eszközei, segít a
gyerekeknek, figyelmük tudatos összpontosításában, a fegyelmezett feladatvégzésben, erősítik
az érzelmi emlékezetet, fejlesztík az egymás iránti érdeklődést és empátiát, az együttműködési
készséget, a felelősségtudatot, segítséget nyújtanak a kommunikációs és önérvényesítő
készségek élményszerű tanulásában. Kreativitásra, nyitottságra ösztönöznek és fejlesztik a
közösséggel való együttműködő képességét.
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• Tarka-barka foglalkozás- zenei-mesepedagógiai foglalkozások a legkisebbekneka
kicsik játékos formában ismerkedjenek meg sok-sok dallal, mondókával és mesével.
Ritmushangszerek segítségével érezzék meg a versikék ritmusát, lüktetését.

• Az óriás ölelése- komplex színházi nevelési előadás (TIE) 4-7 éves gyerekek számára,
az InSiteDrama és a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ koprodukciójában.
nyomozós játék drámajátékkal ötvözve,A gyerekek felnőtt segítővel
nyomoznak ki egy kismanó által hagyott jeleket, feladványokat. A gyerekcsoport végig a
játékvezetővel játszik, aki maga is szereplő a történet során. A Nagy Történet
összerakásához találós kérdések, rejtvények, mesélős feladatok, kreatív játékok sora
segíti hozzá a kicsiket. A gyerekekkel képzett drámapedagógusok foglalkoznak.
• Titkos ajándék

—

• Dramazuri- kisiskolások dráma- és mesepedagógiai foglalkozásaAz önismereti és

drámajáték foglalkozás fő célkitűzése az, hogy a gyerekek Saját véleményét és
gondolatait bontsuk ki játékos keretek között az adott témákkal kapcsolatban.
Színházi nevetés foglalkozások: (TIE)

Egyedülálló művészetpedagógiai módszer. Ez a műfaj olyan életre szóló élményben részesíti
a fiatalokat, amely az őket körülvevő világ megértésére és az ahhoz való viszonyuk
kialakítására sarkallja őket. Egy színházi nevelési program, kísérletező, formabontó színházat
kínál nézőinek gyakran kortárs drámairodalmat használva
hiszen az erőteljes színházi
élmény jelenti az alapját a közös gondolkodásnak.
—

—‚

A színházi nevelési program tehát magas művészi színvonalon kidolgozott színházi
előadásból és a nézők általános vagy középiskolai diákcsoport aktív részvételére épülő
feldolgozó részből áll. A foglalkozásokon a színészként és drámapedagógusként egyaránt
képzett színész- drámatanárok mindig csak egy osztállyal dolgoznak, hogy minden egyes
vélemény, ötlet, személyes megjegyzés meghallgatásra találjon. A színházi nevelés
segítségével, valamint közösségek és kompetenciák fejlesztése által új nézőpontok nyílnak
meg elsősorban a fiatalok számára, hogy önmagukkal, a környezetükkel és a társadalommal
dinamikus egyensúlyban lévő emberekké váljanak, s képesek legyenek egymást segíteni,
konfliktusaikat kezelni.
—

—

—

—

A drámapedagógiai és színházi nevelési foglalkozások tekintetében az Egri Kulturális és
Művészeti Központ a Harlekin Bábszínházzal közös együttműködés keretében az ifjúsági
korosztályt célozza meg 2019-ben is.
A középiskolás korosztály egy kevésbé megszólított generáció a kulturális téren, éppen ezért
számukra is meg kell találni azokat a formákat, melyekkel azonosulni tudnak. A fiatal-felnőtt
korosztály ill. tanáraik helyzetfelmérésére alapozva hiánypótló un. “tantermi eló’adások”
kerülnének előtérbe. Ezek lényege, hogy az előadások a diákok megszokott közegében az
iskolában a tantermekben kerülnek megrendezésre. Ezen előadások többnyire nem a
megszokott és ismert drámai, klasszikus műveket járják körül, sokkal inkább egy-egy
problémára összpontosítva alakítja ki a saját dramaturgiáját és az előadáson belül nyitja meg a
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kérdéseket a tanulók felé. Így alkalom nyílik azonnal elemezni egy helyzetet, értékelni egy
szereplő döntését, rávilágftani saját életünkből hozott tapasztalatokra.
A drámafoglalkozások kidolgozását az InSiteDrama szakemberei segítik, akik az alkotókkal
együtt gondolkozva alakítják ki az előadásokhoz kapcsolódó kérdéseket, beszélgetési
iránymutatókat.
Az első ilyen drámapedagógiai
előadás alapjául szolgáló
mű Írója Grecsó
Krisztián.STOPcfmű darabja két fiatal közös utazása közben játszódik. A témák az útkeresés,
az önmegvalósítás a menekülés a felelősségek elől. Családból hozott félelmek és elnyomások
hogyan teszik a fiatalokat szorongóvá, egymással szemben bizalmatlanná. Az előadás
folyamán a szereplők “álarcaiktól” megválva nyílnak meg egymásnak, mialatt hasonló
nyitottságot és őszinteséget igyekszünk a nézőinkből is kiváltani.
Elindítottunk egy párbeszédet a középiskolák szaktanárai, az EKMK és a bábszínház között.
Közösen keressük a legégetőbb problémákat, melyre igyekezünk közösen is megtalálni a
válaszokat.
2019-ben a Nézőművészeti Kft. és a Manna Kulturális Egyesülettel is együttműködik
intézményünk. A GYÁVA c. színházi nevelési előadás, a kábítószer függőséget dolgozza fel.
Az előadás elnyerte a 2011-es évi, VI. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle fődíját a 2012es ASSITEJ Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé legjobb ifjúsági előadásnak járó
Üveghegy-díját.Egy fiatal fiú mesét a gondolatairól, érzéseirőt, a családjával lévő
ellentmondásos kapcsolatáról, és arról, hogyan kezdett drogozni, s milyen kínlódások árán
sikerült leszoknia. És egy apa, aki mindezt végignézi, hallgatja és éli. Zavarba ejtően
személyes párbeszédek és belső monológok, humoros és keserű helyzetek az élet rendhagyó
sorsfordulatai közé ékelve. Hol csúszhatnak el a szándékok? Miért választjuk a „könnyebb”
utat, ha úgy érezzük, az életünk zsákutcába ért?
Az ADYJPETŐFI egy rendhagyó irodalom óra keretein belül szeretné megszólítani a
diákokat. Az előadás nem szokványos előadói stílusban és személyességgel kísérli meg közel
hozni nagyjaink hétköznapi problémáit, családi életét, örömeit és bánatait. Szeretné
megmutatni, hogy ők is “csak” hús-vér emberek voltak, mert is fontos, hogy mi van a
verseken, költeményeken túl. Mi az, ami közös a most hallgató, olvasó diákban és a 200 évvel
korábban élt”nemzeti hősben”? Az egri fiatalokkal erre keressük a választ az Ady
Emlékévben.

Zenepedagógiaifogtatkozások

Az alapvető zenei igény kialakítása és a már meglévő zenei képességek továbbfejlesztése a
gyerekekben, népzenére épülő közösségi
zenélés általános iskolásokuak valamint
könnyűzenére épülő zenés foglalkozások. Már egészen korán szükséges megkedveltetni a
gyerekekkel a zene világát, megpróbálva olyan alapokat adni számukra, melyet felhasználva a
későbbiek során hangverseny-látogató és kultúraszerető emberekké válhatnak. A zenei
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nevelés nemcsak a zeneművészet malmára hajtja a vizet, hanem nyitottá teszi az embert más
művészetek befogadására is, egyúttal igényességre és életszeretetre nevel.
• Csengő bongó-sorozat ‚mely a klasszikus zenére(pl. opera értelmezésére) készíti fel
a gyerekeket, azonban a felnőtteknek is különleges élményt nyújt a hangszerek világát,
mesés formában megkedveltetni a komolyzenét
-

• Zeneszerkesztés-remixelés,gyerekeknek-fiataloknak, Előadásokkal, bemutatókkal,
zeneszerkesztő szoftverek kipróbálásával várjuk mindazokat a gyermekeket és űatalokat,
akik szeretnének megismerkedni a hangszeres és az elektronikus zene készülésének
munkafolyamataival.
• “Úp’Operabeavató
Göttinger Pál rendező, Dinyés Dániel művészeti vezető 3
operaénekes felnőtteknek
-

—

Táncpedagógia foglalkozások

Az utóbbi évtizedben bebizonyosodott, hogy a korai képességfejlesztésben rejlik a
legnagyobb erő. A néptánc a hagyományok tovább-éltetésével, népi játékokkal és egyszerű
lépések elsajátításával, mindemellett önfeledt mozgással támogatja és fejleszti a gyermek
mozgáskoordinációját, ritmusérzékét.A táncpedagógiaí foglalkozások mind a néptáncra, mind
a klasszikus táncra épülnének. A Lajtha Néptánc Együttessel kivételesen jó kapcsolatot
ápolunk, részt vesznek rendezvényeinken p1..: Égig érő tojásfa, Kultiirházak éjjel
nappal,hagyományőrző táncházak.
• táncművészet
A táncművészet területén ís elindítottuk programunkat, melynek részeként az Ekszer balett
előadását hívtuk meg.
Jégvarázs Ekszer balett előadásában Helyszín: Gárdonyi Géza Színház
-

•

Tehetségkutató versenyek:20 19
műsorral megrendezett versenyek

-

től Új formában, előválogatók után döntő I gála

• VERSeny 2109
• Otágú síp üzenete
• Gyermekbábosok Országos Fesztiválja
• TEhetség-,,Miénk a tér” újrafogalmazva Helyszín: GGSzínház
• Éneklő Ifjúság

• Éneklő Magyarország
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Táborok
Intézményünk a nyári időszakban több korosztály számára szervez táborokat, melyek
között vamiak külső helyszínen megrendezésre kerülő táborok is. (Művészeti, sport, nyelvi)
Intézményünk keretei között megvalósuló táborok 201 9-ben;
Angol nyelvi drámajáték tábor
-

-

-

-

-

-

Kreatív tábor
DrámaMánia tábor (bentlakásos)
Lovas tábor
XXV. Egri Fotóművészeti Alkotótábor
Mese ovis tábor
-

-LISZI nyári napközi 1-2.
-IFI Pont tábor 1-2.
-

-

-

Robotika tábor
Zeneszerkesztő- és remix tábor
Alkotó kézműves tábor

Saját szervezésű táboraink mellett helyet adunk más jogviszony alapján nálunk helyet
kapó szervezetek táborainak is;
-

-

-

-

Welcome angol nyelvi tábor
Szederínda néptánc táborok /ovis, kezdő, haladó
Csillag Táncstúdió táborai
Csillagszeműek nyári tábora

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

•

O.K.
“Új”Poén
szintén új sorozatunk, amely az igényes szórakozást, vidám
előadássorozatot takar. Első előadás a”Rádió kabaré’ volt
amelyet “Stand
upcomedy”követ, Laár Andrással.
‚

•

Jégvarázs-Ékszer Balett Tánc Együttes

•

Libikóka-GrecsóKrisztián-Hrutka Róbert zenés irodalmi pódium estje Az ismert író és a
népszerű zeneszerző közös estjén anyáink, apáink történetei kerülnek ető,zene, irodalom
és színház találkozása, új írások és a szerzők közös dalai.

•

Hogyan értsük félre a nőket?

•

Keresztben jégeső

—

-

Csányi Sándor önálló estje

Bereményi Géza és Másik János estje
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•

HOBO zenés Irodalmi estje:Ady Endre: A föltámadás szomorúsága Az előadás az Ady
Endre emlékév 100 év 100 vers rendezvénysorozat része.

•

Pianissimo / Szakesi Lakatos Béla és Müller Péter Sziámi közös zenés est

Színház
•

Hamupipőke mesejáték

•

Süsü, a sárkány kalandjai—zenés

•

Méhes Csaba Cirhiszi kavalkád gyerekeknek

•

„Feleségek felesége”

•

Egy különleges nap

•

Egy fess pesti est Kamarás Iván önálló estje

•

Varsói melódia

•

Három esős nap

•

Széttépve zenés szembenézés Szabó Klimmel Tamással

•

“új’KülönJeges

•

Pszichoszínház

•

Impróka Színház

•

Szociopoly

-

mesejáték

-

—

—

melodráma Petőfiné Szendrey Júliáról
Hatszín Teátrum produkciója

-

Hatszín Teátrum produkciója

—

—

Belvárosi Színház előadása

-

színházi, interaktív élményelőadások:

Zene / Zenepavilon / Dzsessz klub /zenei ismeretterjesztés

Megújult Bartakovics MH, + külső helyszín (kocsmák, borozók, éttermek, bárok, Szeretnénk
kivinni a kulturális élményt a közkedvelt helyekre a űatalokhoz, hiszen azt tátjuk, hogy 6k
nehezen találják a helyüket a városban.)
•

ZSÉDA Koncert

•

Kiscsillag Koncert

•

Junkies Akusztik

•

Jazztelen

•

Bíró Eszter

•

Brasch Cirkusz
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•

AZUR

•

Gípo Circus

•

BabéSila

•

Harcsa Veronika

•

Híperkarma

•

Gájer BáJint

•

Hat Jazz Band: Cmi cmi cincog (gyerekdalok a jazz aranykorából)

•

Horgas Eszter

•

“Új”Boomerang

baby

-

zenés show

5. PÁLYÁZATAINK
EFOP-3.3.2-16 Kulturális Intézmények a köznevetés eredményességéért

Támogatás célja: A formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelési projektek
megvalósítása. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ az alábbi címen nyújtotta be
pályázatát:KÖZÖS NEVEZŐ
a test-lélek-szellem harmóniája az oktatás, a nevelés és a
kultúra találkozásában a nonformális és az informális képzések alkalmam.
-

A projektben közös nevezőt keresettaz EKMK a közművelődés az oktatási-nevelési
intézmények céljai és ismeretátadási, nevelési területei között. A közművelődés széles
tevékenységi skáláj ába befoglalhatók az oktatási intézmények tananyagrendszerében
megfogalmazott tanított ismeretrendszerek. A közművelődés módszerei, terei kiegészítik, más
oldalról közelítik meg, mást emelnek ki, a magyar és egyetemes kultúrtörténetből.
A közművelődés élményalapú, folyamatokban gondolkodik, előtérben vannak a művészeti
területek így a zene, a színház, a kézművesség, a képzőművészeti technikák, amelyek
kiegészülnek az életmód és egészség programokkal. A projektben résztvevő együttműködők
száma: 12 oktatási- nevelési intézmény
•

“TOP-6. 9.2-16 A helyi identitás és kohézió erősítése” -Fetsőváros Csillagai
a közösségért
közösen
részt
pátyázatban konzorciumi partnerként vesz
intézményünk
—

—

Az EKMK fetadata: A projekt szakmai tartalmának megvalósítása; a tervezett programok,
akciók megvalósítása: közösségi információs pont létrehozása, a Felsővárosi városrész
közösségi tevékenységének történeti feltárása, közlekedésbiztonsági programok, közösségi
helyismeretí kiállítások megszervezése; közösségi találkozók szervezése
programok,
folyamatok
megvalósitása,generációk
közötti
tudásátadáshoz
kapcsolódó
rendezvénysorozatok;művelődő közösségek
megszervezése, működésének
szakmai
támogatása;képzési
fórumok
megszervezése,
szakmai
működésének
‚
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támogatása;ismeretterj esztő előadássorozatok;a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése,
meglévő fórumainak fejlesztése: felsővárosi honlap és közösségi oldal létrehozása,részvételi
fórumok elindftása, működtetése, meglévők fejlesztése: Felsővárosi Kerekasztal létrehozása;
Egri Civil Kerekasztal Felsővárosi Szekciójának működtetése.

6.PARTNERKAPCSOLATAINK FEJLESZTÉSE
Külső kapcsolataink:
Fenntartónkkal ill. a szakosztályokkal, képviselőkkel a rendszeres és a hiteles tájékoztatás
érdekében erősítjük a telefonos és e-mailes kapcsolattartást.
A fejlődés záloga a kölcsönös és egymás eredményeire építő kapcsolatok kialakítása. Az
intézménynek feladatainak megoldásához szélesíteni kell más szektorokkal való kapcsolatát,
erősíteni kell a meglévő horizontális együttuiűködéseket.
A cél elérése érdekében elengedhetetlen az együttműködés
oktatási nevelési intézményekkel egyaránt.

a művészeti intézményekkel, az

-

Elsősorban a Harlekin Bábszínházzal elemi érdekünk a jó kapcsolat kialakítása, részben mert
egy épületen belül működik a két intézmény, másrészt azonos céljaink vannak a felnövekvő
ifjúság művészeti nevelési törekvésében. Az oktatás és nevelés területein számos olyan
programhoz tudunk kapcsolódni, amelyben a művészetre nevelés gyakorlati és módszertani
megközelítésén van a hangsúly.
Az újfajta kulturális és művészeti nevelési szemlélet már az óvodás korban elkezdődik, majd
a következő lépcső az iskoláskor, ahol a mélyebb befogadói szint megmutatkozik, s így jutunk
el a középfokú intézményeken át az egyetemig, a kultúrát és művészeteket értő és “használó”
tudatos közönségig majd ezen szemléletet átadó és hagyományozó felnőtt közönséghez.
‚

Eszterházy Károly Egyetem az intézményi együttműködés következő irányvonala, ahol a jövő
nemzedékének művészei,irodalmárai,zenei nevelés tanárai valamint a leendő közművelődési
szakemberek pallérozzák elméjüket. Együttműködést kötöttünk
azEszterházy Károly
Egyetem, Andragógia és Közművelődési Tanszékével, melynek eredménye képen az
egyetemközösségfejlesztő szakos 10 diákja tölti intézményünkben a 80 órás szakmai
gyakorlatát.
Az összefogás és együttműködés elengedhetetlen a város valamennyi kulturális és
közművelődési intézményével, a muzeális intézményekkel, közgyűjteményekkel, a művészeti
intézményekkel és együttesekkel valamint az egyházi intézményekkel.
A szakmai fejlődés érdekében a már meglévő Országos kapcsolatok elmélyítése
elengedhetetlen az InsiteDrámával és Magyar Drámapedagógiai Társasággal. Állandó
muiikakapcsolatban állunk és akapcsolatok mélyítésére törekszünk aKulturális Központok
Országos Szövetségével,Magyar Népművelők Egyesületével,Gyermek és Ifjúsági Házak
Országos Szövetségével,Heves Megyei Népművelők Egyesületével. Az egyes Országos
tevékenységek kapcsán támogatói és munkakapcsolatbanvagyunk az alábbi szervezetekkel is
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Nemzeti Művelődési intézet Nonprofit Kft,Hagyományok Háza,KÓTA,Martin
Népművészeti Szövetség,Örökség Alapítvány.

György

Belső kapcsolataink
2019-ben is szervezünk közös szakmai utakat, programokat, a dolgozók számára, illetve
szorgalmazzuk a team mtmkákat, melyek által közvetlenebbé és gördütékenyebbé válhat a
szakmai és nem szakmai munkatársak közötti kommunikáció, a közös munkavégzés,
erősödhet a munkahelyi közösség.
Belső hírlevelünket folyamatosan fejlesztjük, s
humánerőforrás kezelő rendszerünk által átláthatóbb a napi munkavégzés.
Marketingkommunikáció

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ marketing és PR kommunikációját a
következőképpen képzeljük el. A programok népszerűsítését korszerűés optimalizált
marketingeszközökkel, valamint megfelelően képzettszakemberekkel segítjük. Célunk, hogy a
színvonalas programokat változatoseszközökkel, célközönségtől függő csatornákon és
minőségi kommunikációvaltegyük vonzóvá.
Weboldat www.ekmkeger.hu
-

-

-

-

-

-

-

Új weboldal létrehozása
interaktív tartalmak fejlesztése

design korszerűsítése és a városi arculathoz ittesztése
városi weboldalak közti navigáció elősegítése az ekmkeger.hu oldalán
animációk és trendnek megfelelő tartalmak készítése
hírlevélhez adatbázis építése és rendszeres kiküldése

Ontinejegyeló’vétet rendszer 2018-ban kiépítésre került
-

Saját előadások promóciója online felületeken (elsősorban városi online partneri

kapcsolatok révén)
-

-

-

hírlevél adatbázis építése és rendszeres promóciós anyagok küldése

rendszeres facebook hirdetése a kiemelt eseményeknél
port.hu és jegy.hu egyéb releváns online jegyvásárlási oldalakon promóció

Online közösségi média fejlesztése
-

-

a már bevezetett facebook promóció folyamatos használata
facebook promócióhoz videós tartalmak készítése (esemény borítókép, oldal borítókép,

előzetes kisfilmek és összefoglalók)
-

instagram oldal létrehozása és integrálása a kommunikációba
20

-

youtube, mint másodlagos videós csatorna felületének fejlesztése, esetleg célzottan

hirdetési felület
OfJline felületek
-

-

plakátokban havi összesített EKMK saját és EKMK művelődő közösségek
plakátok terén dizájnban újítás és korszerűsítés, trendnek megfelelő grafikai kivételezéssel

Egyéb eszközök:
-

-

-

marketing/promóciós csomagok értékesítése
EKMK ajándékkártyák létrehozása két ár-kategóriában, értékesítés és promóció céljából
támogatók körének bővítése célzottan eseményekre vagy sorozatokra

Zárszó
A közművelődés ismérve a kultúra valamennyi területében való jelenléte,műfaji
sokszínűsége,közösségteremtő ereje, minden művészeti és kulturális térben jelen van. Úgy
gondolom,hogy nekünk a közművelődésben dolgozóknak újra és újra át kell gondolnunk,hogy
milyen funkciókkal szolgálhatjuk leginkább az Új és Új viszonyok közé kerülő társadalmat.
Bízom benne,hogy a munkaterv megvalósításával tovább erősíthetjük Eger, kulturális
életének sokszínűségét és intézményünk hozzájárulhat a minőségi kultÚrafogyasztás szélesebb
körű terjesztéséhez.

Eger, 2019. február 28.

igazgató
Egri Kulturális és Művészeti Központ
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Egri Kulturális és Művészeti Központ
2019. évi közművelődési szolgáltatási terve

Közművelődési
alapszolgáltatások
Kuttv. 76. (3)

Szolgáltatási terv 20/2018. (1711.9.) EMMI rendelet 3.

(2)

A közösségi tevékenység

A közösségi
tevékenységek
közművelődési
alapszolgáltatásokba
való besorolása

1.
MUVELODO
KÖZÖSSÉGEK
LÉTREJÖTTÉNEK
ELŐSEGÍTÉSE,
MŰKÖDÉSÜK
TÁMOGATÁSA,
FEJLŐDÉSÜK
SEGÍTÉSE, A
KÖZMŰVELŐDÉSI
TEVÉKENYSÉGEK
ÉS A MŰVELÖDŐ
KÖZÖSSÉGEK
SZÁMÁRA
HELYSZÍN
BIZTOSÍTÁSA

Rendszeressége,
vagy tervezett
időpontja

Résztvevők
tervezett
száma fő)

heti I alkalom

5

heti 2 alkalom

20

Megnevezése

Célja

Angol csevegő
klub

szabadidő
hasznos
eltöltés

Anime Klub

szabadidő
hasznos
eltöltése

Ifi Pont

Arcadia
Kamarazeneka
r

szabadidő
eltoltese
zenelessel

Civil haz
es Forras

Babakocsi
Fitnesz Klub

szabadidő
eltöltése
kisgyerek
es
anyukákn
ak

I Pont

Bartakovics
Béla Kulturális
Szovetseg

szabadidő
hasznos
ettoltese

Kotelvero
Haz

alkalmanként

13

Dobó Katica
Nyugdíjas
Szervezet

szabadidő
hasznos
eltöltése

Civil
Ház,Kötél
verő
Ház,EKVI
Étterem

heti 4 alkalom

50-220

Egeszsegmego
rzo torna

szabadidő
eltöltése
mozgassal

LISZI

heti 1
alkalommal

20

Egri Orosz

szabadidő

EKMK

alkalmanként

15

.

..‚

‚

Helyszíne

LISZI
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Megtervezésében,
megvalósításában és
értékelésében a helyi
lakosság részvételi
módja
A lakosság
meghívása a
művészeti csoport
által szervezett
eseményekre
a programok
médiafelületeken
történő hirdetése.

heti 2 alkalom

őszi, téli
hónapokban
hetente
I alkalommal

5

10

Szükség szerint
egyeztetés a csoport
vezetőkkel, valamint
évenkénti
közművelődési
fórumokon való
értékelés, tervezés.

Nyelvi Klub

Forrás
Fogyatékkal
Élő Fiatalok
klubja

Heves Me’ei
É[etreform
Népfőiskola

hasznos
eltöltése

szabadidő
hasznos
eltöltése

Telephely

Forrás
Gyermek

heti 1
alkalommal

12

Forrás
GYIH

Havi 3 alkalom

30

Ifi Pont

havi 1
alkalommal

12

havi 2
alkalommal

20

Ház

szabadidő
hasznos
eltöltése,
egészség
megőrzés

Kék Kapocs
Szülői Klub

szabadidő
hasznos
eltöltése

Kisbakancsoso
k Baráti Köre

szabadidő
hasznos
eltoltese,
ismeretterj
esztés

Közelbaba
Csevegő Klub

szabadidő
hasznos
eltöltése

LISZI

heti
alkalommal

10

Társasjáték
Klub

szabadidő
hasznos
eltőltése

LISZI

heti 1
alkalommal

10

szabadidő
hasznos
eltöltése

Civil Ház

havi I
alkalommal

Veseklub

Különböz
O

helyszínek
en

10

2.
ÉS
A KÖZÖSSÉGI
TÁRSADALMI
RÉSZVÉTEL
FEJLESZTÉSE

Kiállítások

Amatőr
alkotók,sz
ervezetek,

Forrás
GYIH

T1t7mny

ek
kiállításai
nak,tárlata
inak
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évi 4 alkalom

1200

A lakosság
meghívása a
művelődési központ
által szervezett
eseményekre.

bemutatás
a
A hazai
képzőműv
észeti,
iparművés
zeti,
fotóművés
zeti élet
kiemeUced
Vitkovics
Alkotóház és
Művésztelep
kiállítások

Templom
Galéria
kiállítások

O

alakjainak
bemutatás
aill.
amatőr
alkotók
kiállításai
nak,intéz
mények
kiállításaí
nak
bemutatás
a
Ahazai és
a
nemzetkö
zÍ
képzőműv
észeti,
iparművés
zeti,
fotóművés
zeti élet
kiemelked

Vitkovics
Alkotóház
és
Művésztel
ep

évi 9 alkalom

1800

Templom
Galéria

évi 7 alkalom

1100

EKMK
telephelye

Január 27november 22.

O

alakjainak
bemutatás
a

Ady Endre
emlékévhez
kapcsolódó
előadások

100 év
100 vers
Ady
Endre
halálának
100
évfordulój
ához
kapcsolód
va

Kultúrházak

A

500

évi 11 alkalom

EKMK

24

100

éjjel-nappal

Egerben
születtem
mesterségem
cimere..

közművel
ődés
területén
meglévő
munkafol
yamatok
bemutatás
a,kiemelv
e az
amatőr
alkotó és
művészeti
tevékenys
éget

Egerben
élő sikeres
és
“elvándorl
ó’ fiatalok
bemutatko
zása

telephelye
i

Február 16.

Forrás
GYIH

Február 1 6-tól az
év folyamán

300

Március 15.

50

Április 24.

400

(Varga
Abigel,So
mody
Ildikó,Birt
a Gábor)

Unnepi
Játszóház

Nemzeti
Üimephez
kapcsolódó
programok

Pilvax
Kávéház“Felesége
k
felesege”melodrám
aPetőűné
Szendrey
Juliáról

Föld Napja

Figyelemf
elhívás,

IFI Pont
Külső
helyszín(S
zenátor
Ház)

EKMK
telephelye

term,7ct

védelmiszemléletf
ormáló

Érsekt

programo
k

KisEgér
Fesztivál

Minden
évben más
művészet
jegyében
megvalós
uló
gyermek
és családi
programo
k

Pünkösdölő

Hagyomá
nyok
felelevernt
ése

Felsőváros
Csillaga

Felsőváro
s Csillaga
díj átadó
es
programo
k

“Vegso
Ostrom 2019

Eger és
Eger
környéki
iskolák
reszvetele
vel
megvalós
uló
program

.

.

Gajdos
Karácsonyi
Koncert

közösségi
társadalmi
reszvetel
fejlesztése
nepzeneve

EKMK
Külső
helyszínek

Május 26-június
2

EKMK
Június 9.

300

LISZI

Jumus

300

Kulso
helyszm

Oktober

800

Forras
GYIH BB
KH

December

120

IFI Pont

2019-es év

13 000

Forrás

évi 6 alkalom

1000

Kulso
helyszí nek

Fiatalokat
célzó
programo
IFI PONT
rendezvényei

alacsony
küszöbű
szolgáltatá
sok

3.
Közéleti

Ismeretter

26

AZ EGÉSZ ÉLETRE
KITERJEDŐ
TANULÁS
FELTÉTELEINEK
BIZTOSÍTÁSA

Akadémia

A HAGYOMÁNYOS
KÖZÖSSÉGI
KULTURÁLIS
ÉRTÉKEK
ÁTÖRÖKÍTÉSE
FELTÉTELEINEK
BIZTOSÍTÁSA

GYIH

(társadaim
témák,Li
mpár Imre
szakpszic
hológus,N
ógrádi
György
biztonság
politikai
szakértő)

Vilagfalo

Testvérvár
osi
kapcsolato
kra épülő
ismeretterj
eszto,irod
almi,zenei
‚gasztronó
miai
sorozat

Forrás
GYIH

evi 7 alkalom

600

Világjáró Klub

Ismeretter
jesztés

Forrás
GYIH

évi 9 alkalom

1200

Néptáncosok
Farsangi
Batyus Bálja

Tánctanul
ás,hagyom
ányőrzés

Forrás
GYIH

Január 26.

100

Égig érő
tojásfa...

Húsvéti
családi
nap
hagyomán
yok
ápolásával

Forrás
GYIH

Április 21.

500

Ködeflik a
Mátra...

Népzenei
találkozó,
hagyomán
yok
átörökítés
e

Forrás
GYIH

Június 1.

600

Maratoni
Folkhéwége

Népzenei
hagyomán
yok
megismert
etése,tová
bbadása

Forrás
GYIH
vagy
BBKH

Június

400

.

4.

jesztés

.

.

.

27

A lakosság
meghívása a
rendezvényre, a
művészeti csoport
fellépéseire

Egri Népzenei
Gála

Népzeneí
hagyomán
yok
megismert
etése,tová
bbadása

Forrás
GYIH
vagy
BBKH

Augusztus 2326.

500

Éneklő
Magyarországregionalis
kórusfesztivál

Kórus
hagyomán
yok
megismert
etése,csop
ortok
bemutatko
zása

Forrás
GYIN
vagy
BBKH

Oóber 18-19.

650

Palocgala

Népzenei
hagyomán
yok
megismert
etése,tová
bbadása

Forrás
GYIH
vagy
BBKH

November 1517.

600

Egri Csillagok
Nepdalkor

szabadidő
hasznos
eltoltese
énekléssel

Civil Haz

heti I alkalom

25

Forras
GYIH

alkalmankent

7

heti 2 alkalom

25

havi I alkalom

10

‚

‚

•.

Gajdos
Nepzenei
Együttes
‚

.

.

Lajtha Laszlo
Néptáncegyütt

Népművész
Kör

..

szabadido
hasznos
eltöltése
tanecal,
zenével

szabadidő
hasznos
eltoltese,
ismeretteij
esztes
...

.

.

Gronay
prre

Különböz
O
‚

hetyszinek
en

Szövő Kör

szabadidő
hasznos
eltöltése

Vitkovjcs
Alkotóház

heti 1 alkalom

3

Kerámia
Szakkör

szabadidő
hasznos
eltöltése

Forrás
GYIH

heti 1 alkalom

6

28

Tűzzornánc
Szakkör

5.
AZ AMATŐR
ALKOTÓ- ÉS
ELŐADÓMŰVÉSZETI
TEVÉKENYSÉG
FELTÉTELEINEK
BIZTOSÍTÁSA

XX. Ötágú síp
üzenete
versmondó
találkozó
határon túli
magyar diákok
részvételével
-

szabadidő
hasznos
eltöltése

5-8.
osztályos
diákok
versmond
O

Vitkovics
Alkotóház

Forrás
GYIH

heti 1 alkalom

Február 2.

20

találkozój
a,tehetség
gondozás

XXIII.Országo
S

Mesevetélkedő
2-4.osztályos
diákok
részvételével

Tehetségg
ondozás

Forrás
GYIH

2019. első
negyedév

800

Tehetségg
ondozás
kórusok
részvételé
vel

Forrás
GYIH

Április 13-14.

300

Éneklő Ifjúság
Kórusok,
énekesek
regionális
találkozója

XXVI.Gyerme
k-bábosok
Országos
Fesztiválja

Amatőr
bábosok
legrangos
abb
fesztiválja
‚bemutatk
ozas,
tapasztalat
csere

TEhetségHeves Megyei
Osszművészeti
Fesztivál
általános és
középiskoláso
knak

Fiatal
tehetséges
diákok
bemutatko
zásatöbb
művészeti
ágban

Forrás
GYIH,BB
KH

500
Június 7-9

Forrás
GYIHBB
KH

Elődöntők május
Döntő
Június 2.

29

500

VERSeny2Ol9
versmondó
verseny
másképp

A fiatalok
bemutatko
zása a
hagyomán

-

versmond
ó versenyt
újragondo
iva

Forrás
GYIH

November

$00

heti 2 alkalom

$

Adáshiba
Szrnj atszo
Csoport

szífljatsZás

Forras
GYIH

Forrás
Diákszínpad

előadások
szervezese

Forrás
GYIH

heti 1 alkalom

10

Lenkey
János
Altalanos
Iskola

heti 1 alkalom

30

Lenkey
Janos
Altalanos
Iskola

heti 1 alkalom

23

Lenkey
János Áh.
Iskola

heti 1 alkalom

30

Civil Ház

heti 1 alkalom

10

Civil Haz

heti 1 alkalom

12

Felnemeti
Civil haz

heti I alkalom

S

‚

.

AgriaVegyesk
ar

‚

szabadidő
hasznos
eltoltese
eneklessel
feltepesek
szervezese
..‚

Andante
Kamarakorus

.

CantusAgriens
is
Kamarakórus
Hevesi József
Magyamóta
Klub
Cukorbetegek
Mezvirag
Kórusa
‚

szabadido
hasznos
eltöltése
eneklessel

Black Rose
Night
Reneszansz
•.
Rock Egyuttes

szabadido
eltoltese
zenelessel

•
Gyongyfuzo
Kor

szabadido
hasznos
eltoltese

Forrás
Gyermek
es Ujusagi
Haz

heti 1 alkalom

4

Heves Megyei
Fotoklub

szabadido
hasznos
eltoltese

Lenkey
Janos
Altalanos
Iskola

heti 1 alkalom

10

.

‚

.‚

30

6.
TEHETSÉGGONDO
ZÁS
FELTÉTELEINEK
BIZTOSÍTÁSA

Horváth
Zsigmond
Lajos
Fotóművészeti
Kör

szabadidő
hasznos
eltöltése

Drámapedagóg
iai,színhází
nevelési
előadások

Művészeti
nevelés(T
arka-barka
foglalkozá
s, Az óriás
ölelése,ST
OP,A
gyáva,Ad
y/Petőfi)

Zenepedagógia
I
foglalkozások

Művészeti
nevelés
tehetseggo
ndozás

Civíl Ház

heti 1 alkalom

3

2019-es év
folyamán több
alkalommal

950

havi 1

500

nyár több
alkalom

1500

Forrás
GYIH
Oktatásinevelési
intézmény
ek

Forrás
GYIH

(Csengo
bongó)

Táborok

(Angol
nyelvi
drámatábo
r,Dráma
Mánia
tábor,Zene
szerkesztő
-remix
tábor,Alko
tó
kézműves
tábor stb.

EKMK
telephelye

7.
KULTURÁLIS
ALAPÚ
GAZDASÁGFEJLE
SZTÉS

Színházi
előadások,
pódiumestek

‚

Gyerekszinhaz
‚tancsz.
‚

PoénOK

Párkapcso
lat,társada
Imi
probléma
stb.
témában

Forrás
GYIH

évi 6

1200

Művészeti
neveléshe
z
kapcsolod
va

Forras
GYIH

evi3

1600

Forrás

évi 3

600

‚

Vidám
szórakozta

31

tó
előadássor
ozat

Zene

zenei
bemutatók
‚elmenyko
ncertek

GYIH

EKMK
kulso

32

15 alkalom

4000

1.sz. melléklet

Az EKMK közösségei 2019. évben

EKMK kapcsolattarto

Foglalkozasok helye

2019. évben
foglalkozasok ideje

Kor-osztaly

Adashiba Szinjatszo Csoport (m.k.)

Somodyné Jámbor
Ildikó

Forras GYIH

hétfí, szerda 17.0019.30

16-30 ev

Agria Vegyeskar (m.k.)
agriavegyeskar.infora.hu

Dévay Gábor

Lenkey János Ált. Isk

szerda 17.00-19.00

30-70 év

Amazonok Klubja (m.k)
amazonok.polesz.net

Devay Gabor

Civil Haz

minden hónap 3. kedd
13.30-15.30

55-80 ev

Andante kamarakórus (m.k.)

Dévay Gábor

Lenkey János Ált. Isk.

hétfó 19.00-2 1.00

55-80 év

Angol Csevegő Klub (m.k.)

Lisztóczki Mónika

LISZI

péntek 15.00-16.30

Anime Klub (m.k)

Horváth Enikő

Ifi Pont

Kozosseg neve

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Somodyne Jambor
Ildiko

Civil Haz, Forras
GYH{

Babakocsi Fitnesz Klub (m.k.)

Horváth Enikő

Ifi Pont

Somodyné Jámbor
Ildiko

Kotelvero Haz

Lisztoczki Monika

Felnemeh Civil H.

.

Bartakovics Bela Kulturabs Szovetseg
Black Rose Night Reneszánsz
Rockegy.
Bükki Vörös Meteor Természetjáró
Egyesulet
..

Cantus Agriensis Kamarakórus
(m.k.) cantus.hu
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Civil Haz

Somodyne Jambor I.

Lenkey Janos Alt. Isk.

Devay Gabor

Civil Haz

.

Cukorbetegek Mézvirág Kórusa
(m.k)

Devay Gabor

szombatonkent
30-75 ev

csutortok 18.00-2 1.00

12-80 ev

Civil Haz

szerda 14.00-15.00

55-82 ev

60-85 ev

.

.

.

alkalmankent

havonta 1 alkalom
EMW Polg. Hiv.
rendezvenyterme

Civil Haz, EMJV Polg.
Hiv. rendezvenyterme

.

50- 80 ev

30-70 ev

..,

Devay Gabor

egyetemisták

Hónap utolsó szerdája
16.00-19.00,
+trodahaszn.

.

..

.

hétfö 17.00-21.00 CH
pentek 17.00-21.00
FGYIH
Szerda, péntek 10.00-

pentek 17.00-18.00

Devay Gabor

Cukorbetegek Egri Egyesulete
egridiab.cwe.hu
.

.

..

..

Civil Ertek Kozhasznu Egyesulet
civil-ertek.hu
.

.

.

Szerda, péntek 14.00-

Arcadia Kamarazenekar (Heves
Klasszikusok)
.

.

.

Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet
(nepdalkor, szinjatszokor, elnoksegi
ules, torna, eloadasok) dobokahca.hu

Somodyne Jambor
Ildiko

Civil Haz Kotelvero
Haz EKVI etterem

hétfő 13.00-14.00 CH,
kedd 13.30-14.30 CH,
szerda 10.00-12.00
CH, csutortok 10.0011.00 KVH

Egészségmegőrző torna (m.k.)

Lisztóczki Mónika

LISZI

csütörtökl0.00-11.00

30-70 év

Egri Barátnők a Jövőért Egyesület

Dévay Gábor

Civil Ház

iroda, alkalmanként

45-70 év

Egri Csillagok Népdalkör (m.k.)

Dévay Gábor

Civil Ház

kedd 17.00-19.00

18-85 év

‚.

.‚

.

Egri Folt-Tündérek Egyesület (m.k.)
folttunderek.hu

.

Dévay Gábor

Civil Ház

Egri Jogaklub

Devay Gabor

Kotelvero Haz

Egri Orosz Nyelvi Klub (m.k.)

Lisztóczki Mónika

Kötélverő Ház

Egri Szív Egyesület
egriszivegyesulet.hu

Devay Gabor

Civil Haz

.

.

.

..

.

33

.

‚

hónap 2. és 4. péntek
16.00-19.00
hétfő 8.00-10.00,
kedd 10.00-12.00 és
16.30-18.00 szerda
8.00-10.00,

40-70 év

1 5-75 ev

alkalmanként

15-75 év

hónap 1. csütörtök
15.00-17.00

20-80 ev

Dévay Gábor

Civil Ház

Énekpróba: csütörtök
15.00-16.00, Klub:
csütörtök 16.00-18.00
közös rendezvény
alkalmanként

Devay Gabor

Civil Haz

iroda

Dévay Gábor

Civil Ház

kedd 16.00-18.00

Forrás Diákszínpad (m.k.)

Dévay Gábor

Forrás GYIH

hétfó 16.00-18.00

8-15 év

Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok
Klubja (m.k.)

Devay Gabor

Forras GYIH

szerda 15.00-18.00

25-55 ev

Gajdos Népzenei Együttes (m.k.)
gajdoszenekar.hu

Lisztóczld Mónika

EKMK telephely

alkalmanként

Galamb és kisállat Tenyésztő V-34
•.
Egyesulete

Devay Gabor

Civil Haz

minden hónap 3. kedd
1 8.00-20.00

Gyöngyfűző kör (m.k)

Dévay Gábor

Forrás GYIH

péntek 16.00-18.00

7-75 év

irodahaszn.
Alkalmankent
minden l.és 3.hétfö
17.00-19.00, Ehxir
torna kedd 16.3018.00
alkalmanként
tanfolyam

25-85 év

Ezüstidő Szabadidős Egyesület (nóta
próba, egyesületi napok)
ezustidoeger.hu
Életfa Környezetvédő Szövetség
eletfa.org.hu
Felépülők Egészségügyi Anonim
Egyesulete

.

.

55-80 év

30-70 ev

Heves
Megyei Család, Esélyteremtő és
••
D.G.
Onkentes Haz D.G.

Civil Haz

Heves Megyei Életreform Népfőiskola Dévay Gábor

Forrás GYIH

Heves Megyei Falusi Turizmus Egyes.
Devay Gabor
hevesfalutur.hu

Civil Haz

Heves Me’ei Fotóklub (m.k.)
hevesmegyeifotoklub.hu

Lisztóczki Mónika

Lenkey János Ált. Isk

péntek 18.00-20.00

25-75 év

Devay Gabor

Forras GYIH

alkalmankent

10-75 ev

..

Lisztoczki Monika

Forras GYIH

alkalmankent

25-60 ev

..

Lisztoczki Monika

Kotelvero Haz

alkalmankent

25-80 ev

Devay Gabor

Civil Haz

csutortok 10.00-13.00

55-80 ev

Dévay Gábor

Civil Ház

kedd 17.00-19.00

15-75 év

Hun-Fokos Szövetség
Hagyományőrző Egyesület

Somodyné Jámbor
Ildikó

Civil Ház, Forrás
GYIH

Kertbarát Kör Egyesület
kertbaratkoreger.hu

Devay Gabor

Civil Ház EKVI
etterem

Kék kapocs szülői klub (m.k)

Horváth Enikő

Ifi Pont

Kisbakancsosok Baráti Köre (m.k.)

Dévay Gábor

Forrás GYIH

Havonta 2. alkalom

10-75 év

Közelbaba csevegő klub (m.k.)

Lisztóczki Mónika

LISZI

péntek 10.00-12.00

0-40 év

Lajtha László Néptáncegyüttes (m.k.)

Lisztóczki Mónika

Grónay utcában
vannak a próbák,
önálló helyet kaptak

Grónay utcában
vannak a próbák heti
kétszer

4-55 év

Magyar Vásár Kulturális Egyesület
mszheves.hu

Devay Gabor

Civil Haz

havi lx

Devay Gabor

Civil Haz

alkalmankent

Dévay Gábor

Civil Ház

csütörtök

...

.

Heves Megyei Honismereti Egyesület
honismeret.hu
Heves Megyei Népművelők
Egyesulete
Heves Megyei Népművészeti
Egyesulet hmne.hu
Hevesi József Magyarnóta Klub
(m.k.)
Horváth Zsigmond Lajos
Fotomuveszeti Kor (m.k.)
.

Májbetegek és Szervátültetettek
Onsegito Egyesulete
MYOTIS Barlaugkutató,
Természetjáró és Természetvédő
Egyesület
Nagycsaládosok Egri Egyesülete
nee.hu
Népművész kör (m.k)
••

-

.‚

..

.

.

.

.

.

.

.

hónap 1. és 3. péntek
18.00-20.00 CH, és a
hónap 2. és 4. hétfő
18.00-20.00
hónap 1. kedd 9.0012.00 CH
8ntak

40-70 ev
565

18.00-20.00

Devay Gabor

Civil Haz

iroda hasznalat

Dévay Gábor

Civil Ház

havonta I szombat

34

40-70 év

10-75 év

9.00-12.00

Nyugdijasok Heves Megyei
Szovetsege hevesmegyeinyugdszov.hu

Somodyne Jambor
Ildiko

Civil Ház, EMJV PoIg.
Hiv. rendezvenyterme,
Forrás GYIH

kedd 9.00-12.00

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

Dévay Gábor

Civil Ház

iroda

56-os Szövetség Egri és Heves Megyei
Szervezete

Sornodyné Jámbor
Ildiko

Forrás GYIH

alkalmanként

Road Bikers Mc (m.k.)

Dévay Gábor

Civil Ház

Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány
Egri Kor

Devay Gabor

Civil Haz

hetfé 18.00-20.00

15-75 ev

Szövő Kör

Dévay Gábor

Vitkovics Ház

kedd 14.00-16.00

10-75 év

Társasjáték Klub (m.k.)

Lisztóczki Mónika

LISZI

péntek 16.30-18.30

14

havonta 1 szombat
15.00-17.00

10-75 ev

..

...

.

..

.

.

Univerzum Klub (m.k.) univerzumeger.webnode.hu

Devay Gabor

Kotelvero Haz

Vakok és Gyengénlátók Integráló és
..
Sportegyesulete vgyse.hu

Devay Gabor

Civil Haz

Veseldub (m.k)

Devay Gabor

..,„‚

.

.

.

.

.

Civil Haz
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55-85 ev

65 90
-

hoflapLszombat
.

alkalmankent
hónap 1. csütörtök
15.00-17.00

-

18 év

2.sz. melléklet

Civil Szervezetek és Művelődő közösségek 2019-es
munkatervei

EZÜSTIDŐ SZABADIDŐS EGYESÜLET
2019. évi MUNKATERVE

Hó
Jan.

Febr.

Nap
17.
24.
31.
07.
14.
21.
23.
22.

Márc

07.
08.
15.
2 t.
22.

Ápr.

04.
11.
18.
25.

Máj.

02.
09.
16.
23.
30.

Jún.

06.
13.
28.

Júl.
Aug.

29.

Zenepróba: csüt./ t 5.00-16.00
Egyesületi nap: csüt./16.00-17.30

Téma
Közgyűlés
A Mátyás-templom (fotovideo)
Ea: Bagó Sándor
210 éve történt:A Szent korona Egerben Ea: Fűrész János
Egyesületi Nap (E.n.)
Ady Endre -100
Fa: Juhász
Zsuzsanna
E.n.
ISMERT EGRIEK-MÁS SZEREPBEN zenés show
műsor
(Főpróba: 02.22. 13.00-15.00)
E.n.
Gyógyító növények + NONAP
Fa: Farkas
Tünde
ÁGRIÁÁUTARThobbi képzőművészek kiállítása (04.
05-ig)
(átvétel: 03.13.15.00-l 2.00-ig)
Szünnap (Nemzeti ünnep)
Összetartás I. (Név-és születésnapok)
A Hold hatása világunkra
Fa: Révészné
Ilona
E.n.
Egri tollforgatók. Demeter Pál fotós
Szünnap (Nagycsütörtök)
Világlátók: Albánia
Ea: Koncz
Sándor
E.n: Anyák napja
Fel:Fiirész
János
Világlátók: Tenenfe sziget- Spanyolország Ea:
Mészáros Imre
E.n.
Kirándulás: Siroki vár
Felelős:Mészáros
Imréné
Egri Sportmúzeum látogatás
Felelős: Máriás
Gábor
Kirándulás: Recsk kényszermunka tábor Felelős: Dr.
Hollóné
Összetartás II. (I. félévzáró) Kerti party
MEGYEI TEKEBAJNOKSAG
Nyári szünet (Tiszanána-Szenior sportnap)
Kirándulás: Gyöngyös
Felelős: Juhász
Zsuzsama
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Idő
12.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
15.00
16.00

16.00
17.00

16.00
16.00

Megjegyzés
Unikornis
Civil Ház + projektor
Civil Ház + projektor
Civil Ház
Civil Ház + projektor
Civil Ház
Forrás GyN- Eger,
Bartók B. tér 6.
Civil Ház

Civil Ház
Szent Hedvig
Kollégium
hangosítás, 2
tár.szekr.,2fó segítő
03.07. 8.00-tól
Civil Ház
Civil Ház+ projektor

16.00
16.00

Civil Ház
Civil Ház +projektor

16.00

Civil Ház +projektor

16.00
16.00
16.00
10.00
t4.00

Civil Ház
Civil Ház +projektor
Civil Ház
Találkozás: Autóbusz
pu.
Találk. a helyszínen

10.00
10.00
09.00

Találkozás: Autóbusz
pu.
Mészáros család kertje
Bélapátfalva

08.00

Találkozás:Autóbusz
pu.

Szept

05.

12.
19.
26.

Okt.

Nov.

Dec.

E.n.
Vadászlesen
Összetartás III.
Mesterem: Gyökössy Endre
Ilona

Ea: Papp Miklós
Fa: Révészné

16.00
16.00
16.00
16.00

Civil
Civil
Civil
Civil

Ház
Ház
Ház
Ház,

Civil Ház +projektor
Hotel Flóra (3 nap)
Szent Hedvig
Kollégium
Civil Ház

03.
0709.
07.
17.
31.

Ea: Farkas
75 éve történt: Eger 1944-es bombázása
Péter
„ÉLETETaz ÉVEKNEK” O.Sz. NYUGDIJAS
FESZTIVAL
BOLONDOS HOBBIK KIÁLLITAS (nyitva okt. 25-ig)
Egri arcok: Nyerges Andor
Szünnap (Mindenszentek)

16.00

07.
14.
21.
28.

Komolyzenéről könnyedén: F. Chopiii-170 Fa: Juhász
Zsuzsanna
Fa: Dr. Varga
Amagyar nyelv napja
Gyula
E.n.
FesztyArpád-105.
Fa: Fűrész
János
Világlátók: Kárpátalja (fotovideó)
Fa: Bagó
Sándor
E.n.
Összetartás IV. +Karácsonyi pódiumműsor
F: Dr.
Hollóné

16.00
16.00
16.00
16.00

Civil
hang
Civil
Civil
Civil

16.00
16.00
16.00

Civil Ház +projektor
Civil Ház
Civil Ház

05.
12.
19.

17.00
16.00

Ház +projektor,
Ház +projektor
Ház
Ház +projektor

2020. évi Közgyűlés: 01.16.
Fűrész János elnök
tel:+36 70/526-2805
eszeegertjgmail.com
www.ezustidoeger.hu

Eger, 2018.11.01.

Kertbarát Kör Egyesület Eger
2019. évi programja

január:

Február

14.

Foglalkozás

Programjaink, képvisszanéző 2018

28.

palántanevelés előadó:ZE. Farsang,
újborkóstolás. előkészítés,

Foglalkozás

01.

Farsangi népszokások Nagyterem 18 óra

02

Sajóbábony

Pálinkaverseny
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Február;

11,

Foglalkozás

Magbörze, Sajóbábony pálinkaverseny
eredményhirdetés

25,

Foglalkozás

Oltás, szemzés(előadás),

28

Polg.mesteri hiv

.Civil fórum

Március;

11,

Március

13-15 metszés Szarvaskő
25.

Foglalkozás

mintakert

Nőnapi köszöntés, Közgyűlés

Oltási gyakorlat a mintakertben,
borkóstoló (lehet 03.22),
első negyedéves névnapok

30
Április;

Sajóbábony

08.
Foglalkozás
cukorbetegség)

Borverseny
Jakabné Jakab Katalin (öregkori betegségek,

húsvéti rendezvény előkészítése.
Április

12.

Húsvéti hagyományok rendezvény 18-24 óráig

(április 22 húsvét hétfő! (mikor lesz a föld napja?)
29.

Foglalkozás

Házi pálinkaverseny

Május; 13.

Foglalkozás, Előadás; föld napja (Túri Jenő)
Műanyag nélküli jövő (Danka Klára)

Május

23-26 között; kertész Út (tervezett)

Június 01.

Foglalkozás

(szombat) borpalackozás

Június; 03.

Foglalkozás

borverseny

Július; 01.

8-9

Kápolna, Szihalom kemencés napok

17.

ha nem megyünk a fenti programra; Főzőverseny

Foglalkozás

Július 17-18-19.

névnapok, KKOSZ előkészítése
KKOSZ vezetőképző Országos rendezvény

Augusztus

24.

Szeptember;

02.

Foglalkozás

Jövő műanyag nélkül (Danka Klára)

16.

Foglalkozás

Kiállítás előkészítése

(Csákói napok)
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szeptember

21.

szeptember

27- 28
30.

Eger Civil Ünnep
Rimaszombat kiállítás
Foglalkozás

Névnapok, kiállítások, kirándulások
értékelése

október

19.

Október

14.

Foglalkozás

Október

1$.

Szüreti népszokások rendezvény

28.

Foglalkozás

Meghívott előadó: tervezett

11.

Foglalkozás

Szüreti tapasztalatok Egerben (Rabóczky)

25.

Foglalkozás

Látogatás egy egri borásznát.

December:

09.

Foglalkozás

December

13.

November:

Szarvaskő csipkefesztivál
Szellemi totó, beszámoló Szarvaskőről
18-24 óráig

Névnapok, szakmai tájékoztató az éves
munkáról
Ünnepélyes évzáró 16-24 óráig

A kisebédlőben a foglalkozások 17-19 óráig tartanak.

Cukorbetegek Egri Egyesülete Munkaterv 2019.

Mindig 14 órakor kezdődik a Városháza rendezvénytermében. Minden alkalommal ingyenes
vércukor -és vérnyomásmérés, tanácsadás
01.12. Dr. Kocsis Ildikó: Cukorbetegek diétáj a, a Testsúlykontroll program zárása
02.23. Közgyűlés
03.09. Cukorbetegek Nőnapi Ünnepsége
04.13
Dr. Domboróczki Zsolt: Újdonságok a cukorbetegség kezelésében
05.25. Egri Cukorbeteg Nap-nemcsak cukorbetegeknek
06.22. Dr. Gyetvai Gyula, belgyógyász: a cukorbetegség lábszövődményeinek megelőzése
09.2 1. XV. Nemzetközi Cukorbeteg Találkozó, dr. Kerényi Zsuzsa, belgyógyász,
diabetológus, maga is kisgyerekkorától cukorbeteg: Minden, amit a cukorbetegnek mdnia
kell! IDE kellene a Forrás
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10.26. Dr. Abonyi János, kardiológus: a cukorbetegség szív-és érrendszeri szövődményeinek
megelőzése
11.30. Egri Diabetes Világnap, dr. Juhász Elek, belgyógyász, diabetológus, az egyesület
szakmai vezetője: Orvos-beteg együttműködés a cukorbetegség kezelésében
12.14. Cukorbetegek karácsonya

Horváth Zsigmond Lajos Fotókörének
2Ol9elsőfélévi MUNKATERVE
Január

8 Téli felvételek készítése, szűrők használata
15 Az expozíciós idő és a rekesz viszonya
22 Kompozíció, az aranymetszés szabályai
29 Mit üzen a kép? Fotóesztétika

Február 5 A fényképezés feltalálása, fotótörténet
12 Kortárs fotográfia, mai irányzatok, neves fotográfusok
19 A fényképezés és a társ-művészetek kapcsolata
26 Életkép, a zsáner fogalma, ellesett portrék, jelenetek
Március 5 Fényképezőgép típusok, analóg és digitális technika
12 Élmény fotózás, dokumentarista fotográfia
19 Városképek készítése különböző

napszakokban

26 Természet fényképezése, ember a tájban
Április

2 A fényképezőgép objektívjai, felvétel technika
9 Állványok és használatuk, éjszakai felvételek
16 Métység élesség a téma kiemelése
23 Makro fotózás, objektívek, felszerelések
30 Montázsok készítése

Május

7 Gyermekek fényképezése
14 Modell fotózás, beauty, divat fotók
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21 A mozgás fényképezése
28 Tájképek, panoráma képek készítése
Június

4 Szoció fotók készítése
11 Fekete-fehér fényképek készítése
18 Akt fényképezés, etikai szabályok, személyiségi jogok
25 Az első félév képeinek házi zsűrizése

A fotószakkör június és július hónapokban nyári szünetet tart
A foglalkozások helyszíne: Eger Bajcsy Zsilinszky u. 9. I. emelet 5.sz helyisége
Időpontja: Minden kedden 17 órától 19 óráig
Várjuk a régi és az Új szakköri tagokat
Estleges változásokról a Horváth Zsigmond Lajos című honlapon táj ékozódhatsz
Eger, 2018 november 27

Molnár István Géza

EGER
KULTURÁLIS
KOZPONT

A Konkoly-Thege Miklós plakettel kitüntetett
Heves Megyei Fotóklub

főbb programjai a 2019-es évre
2019. január 18 vagy 25.
A Heves Megyei Fotóklub megalakulásának 60. évfordulójára szervezett
jubileumi
fotókiállítás.

2019. február
Kállay László fotókiállftása
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2019. május
Tavaszi fotós kirándulás (Hollókő, Nógrádszakál)
2019. június
Részvétel a XXXVI. MAFOSZ SZALON fotó pályázatán
2019. július 18-24.
A XXVI. Egri Fotóművészeti Alkotótábor
2019. augusztus 30.
A Magyar Fotográfia Napj ának megünneplése
2019. szeptember
Részvétel a 49. Észak-magyarországi Fotóművészeti Szemle fotó pályázatán
2019. október
Őszi fotós kirándulás (Tisza-tó)

Demeter

Pál

(MAFOSZ Diplomás fotóművész, klubvezető)

Eger, 2018. November

Hun Fokos Szövetség programja 2019
Dátum, hely, idő
Január 14. FI 18 óra KVH

Előadó
Tóth Sándor történész

Január 28. FI 18 óra
városháza
Február 11. 18 óra Forrás IH

Marton Veronika

Február 18 H Forrás lEl
Február 22. 18 Civil HAz

Dr. Horkovich Kovács János
Was Albert mini maraton

Március 3. Vasárnap 18 óra
Forrás LEl
Március 11. 18 óra Forrás JH
Március 29. P 17 óra
városháza
Aprilis 8 FI 18 óra Forrás IH

SEEDA együttes koncertje

Az előadás címe
Templomos lovagok
Magyarországon
Ősapánk Nimród
Könyvbemutató
A Kárpát medencei
folytonosságunk
Kárpát medencei ősiségünk
Felolvasóest az Országos
eseményhez kapcs.
Mongol-perzsa együttes

Dr. Fekete J
Helyünk a világban

A földkéreg gyógyító hatásai
A Buddhista fóiskola rekto

Fiimvetítés Tóth Zoltán

Jelenczky István filmje

Dr Daraí Lajos:
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Józsefről
Aprilis 29 18 Forrás GY

Pap Gábor elóadása

04.08. Jelenczki István: “Legyőzetve győz
Dr.Tóth Zoltán József a Szent Korona országáért (120 perc ) című emlékfiimjének
vetítése
04.29. Pap Gábor : előadása “A szkítákról a Kárpát medencében”
05.13. Dr Oláh zoltán: Archeogenetika 3.
05.27. Tóth sándor: Tatárjárások Magyarországon
06.05. Váry István : A pilis ősisége
06.27. Dr.Pócs Alfréd: India hun szemmel
09.09. Dr. Horkovícs Kováts János :Magyarország működése a Szent Korona alatt
09.23. Dr. Bene Gábor: A pénzvilágról
10.07. Pap Gábor: Szkíta folytonosság
10.2 1. Matek Kamill : Mátyás a szkíta király
11.04. Marton Veronika: A sumeroktól a magyarokig
11.18. Tóth Sándor : A magyarok fegyverzete
12.02. Adventi találkozó
12.16. Dr. Varga Tibor: A karácsony misztériuma

MSBAK4NCSOSOK BARÁTI KÖRE

TÚRÁTERV 2019 I.félév.
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1., 2019.01.06. vasárnap

„PezsegjünkPazsagon,,

Útvonal: Megye határ- Gyökeres- Pazsag eb.— Fehér kút- Derecske lápa
Hór völgy-Oszla- Bükk déli kapu
13 km
Indulás: 8-20 Eger autóbusz állomás
Erkezés 14-3 5 Eger autóbusz állomás

2., 2019. 01.19. szombat

„Latinos tangó,,

Útvonal: Noszvaj- Ibolyás tető-Lajos forrás-Király rét
Via ad Szomolya-Mész hegy-Ostoros patak-Almagyar dűlő
Rozália temető- Török rnrdő- Gárdonyi Géza Színház

14 km

Indulás 8-30 Eger autóbusz állomás
Erkezés 15-00 Eger

3., 2019.02.02. szombat

„Bélkő karoló”

Útvonal: Bélapátfalva- Ciszterci apátság- Bél kő- Kő Út
BéUcő nyak- Kásás út-Péter Út- Katona sírok-Lak völgyGyári tó -Bélapátfalva

14 km

Indulás: 7-50 Eger autóbusz állomás
Erkezés: 15-40 Eger

4., 20 19.02.16. szombat

„Beindulunk a Salvistól”

Útvonal: Bükkszék- Répás tanya-Dorongos tetőKarácsony pallag- Rozsnak Rábca völgy-Köves völgy
Egerbakta
—

13 km

Indulás 8-30 Eger autóbusz állomás
Erkezés: 15-10 Eger

5., 2019.03.02. szombat

„Lator út”

Útvonal: Sály- Lator vár-Mocsolyás telep-Csincse patak-Kisgyőr
Kerek hegy-Kiskút-Remete völgy- Remete kút- Bekénypuszta
Meggyes tető-Ors Ur vára
16 km
Indulás 7-50 Eger autóbusz állomás
Erkezés 18-15 Eger

6., 2019.03.16. vasárnap.

„A torta peremén”

Útvonal: Bánya hegy-Kis Kőhát-Három kő- Tar kő- ŐserdőCserepes kő- Pes- kő-Orkő rét-Katona sírok-Lak völgyGyári tó- Bélapátfalva
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19 km

Indulás: 8-30 Eger autóbusz pályaudvar
Erkezés 17-15 Eger
7.,20 19.03.30. vasámao.

“Tavaszi vízfakasztás”

Útvonal: Tamás kútja-Imó kő-Teleki kunyhó-Vörös-kő
Stimecz ház-Toldi kút-Varróház- Felsőtárkány

forrás
16 km

Indulás:8-20 Eger autóbusz pályaudvar
Erkezés: 16-25 Eger

8., 2019.04.13. szombat

“Csevice források”

Útvonal: Parádsasvár-Köszörű völgy-Parád óhuta-Klarissza forrás
Macskalyuk-Sándor rét-Máriakép oszlop- Parádflirdő

10 km

hidulás: 8-00 Eger autóbusz állomás
Erkezés 15-10 Eger

9., 20 19.04.27. szombat

“Szép kilátások”

Útvonal: Bánhorváti-Som patak völgye- Damassa szakadék
Vadászház- Három kő bérc-Kalica tető- Upponyi szoros
Lázbérci víztározó-Dédestapolcsány

17 km

Indulás: 8-10
Eger autóbusz állomás
Erkezés: 17-00 Eger

AMAZONOK KLUBJA
2019 év program előzetes

01.15 Klubnap
2018 évi költségvetés felhasználásának ismertetése a Rákbetegek Országos Szervezete
felé történt elszámolásnak megfelelően. 2019 évi költségvetés terv.
Buszos rehabilitációs kirándulás szervezése május hónapra.
Célállomás: Jósvafő

—

Kassa (Szlovákia).

Bakonyszücsre jelentkezők névsor összeállítás

02.19 Klubnap
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02. hó Irodalmi ktubfoglatkozás a farsang jegyében. Farsangi fánk az Ünnepi asztalra.
Idegenforgalmi találkozón való részvétel Budapesten és Egerben

03.19 Klubnap

03.hó Megemlékezés a Nemzetközi Nőnapról és március 15-ről. Versmondás, történelmi
áttekintés. Közreműködnek a tagok és Első József klubtárs.
Készülődés a Húsvétra.

04.16 Klubnap
Költészet napjáról megemlékezés. Húsvéti népszokások felelevenftése.

04.hó

A 2018 évi programban kiírt, de elmaradt a Budapesti Fiumei temető látogatás
bepótolása.
Budapest Gül Baba Türbe és rózsakert —látogatás

05.21 Klubnap
Kirándulás előkészítése a klubnapon.

05.hó Rehabilitációs kirándulás: Jósvafő, Kassa
„Az ország magas pontjain”magyarországi csúcsok meglátogatása, busszal:
Kékestető. Időpont az időjárás függvénye.
-

06.18 Klubnap

06.hó

„Az ország magas pontjain”magyarországi csúcsok meglátogatása, busszal
Galyatető. Időpont az időjárás függvénye.
-

07.16 Klubnap
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Hagyományoknak híven ajúliusi klubnapot ismét a Felsőtárkányi kis tó partján
szalomiasütéssel egybe kötött kikapcsolódással, kötetlen beszélgetéssel töltjük.
07. hó „Az ország magas pontjain”magyarországi csúcsok meglátogatása, busszal: Miskolc
Avas kilátó. Időpont az időjárás függvénye.
-

08. 21 Klubnap (szerda)
„Eger megújult arca” séta Egerben. A Szent Miklós Görögkeleti Szerb Templom
„Rác templom” felkeresése.
-

09.17 Klubnap
Nyárbúcsúztató, ősz köszöntő találkozás hagyományosan a Dorner cukrászdában.

09.21 Részvétel az Egri civil napokon.
10.08 Rózsaszín szalagos sétán való részvétel. Megemlékezés a melirák világnapjáról.

10.15 Klubnap

10. hó Idősek világnapján való részvétel.

11. 19. Klubnap

11. hó Gyertya gyújtás elhunyt klubtársaink sírjánál. Készülődés mikulásra, karácsonyra.
Díszek készítése.
A jövő évi programterv megbeszélése.

12. 17. Klubnap

Évzáró rendezvény. Karácsonyi énekek, versek, film vetítés az év eseményeiről.

Minden hónap harmadik keddjén 1400 kezdéssel, az előre összeállított program szerint
haladunk, de természetesen az év közben felmerült ötleteket menetközben beépítjük a
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programjainkba. Január-május klubnap az egri Civil házban, június-szeptember klubnap a
természetben, illetve kirándulások alkalmával, majd október-december ismét a Civil házban.
Továbbra is minden a’kalommal köszöntjük a hónapban esedékes név és születés napját
ünneplő klubtársainkat. Színház bérletünk van az egri színházban. Minden alkalommal részt
veszünk az egri Rákellenes Liga által szervezett felvilágosító előadásaikon és egyéb
programjain. Figyelünk egymásra, segítünk a probléma megoldásban.
Fogd a kezem, ha
úgy érzed, hogy szívedből kihull az élet.”.....
„

Tárd ki szívedet minden szépnek, jónak,
Nyújts segítő kezel a rászorulónak!
Adját szeretete#, mit majd viszonoznak,
Mert hidd el az emberek nem is Olyan rosszak!

„Magyar Ottó Az élet alkonyán”

NYUGDÍJASOK HEVES MEGYEI SZÖVETSÉGE
2019. évi program és rendezvényterve
Időpont A rendezvény megnevezése

A rendezvény helye

Január 8.
9-11 óráig

Elnökségi ülésEger Civil ház

Február 5.
9-11 óráig

Vezetői értekezlet

Gyöngyös, Mátra Kaszinó

Február 19.
10-15 óráig

Zsuzsanna bál Andomaktálya, volt általános iskola tomaterme

Március S.
9.30-12 óráig Közgyűlés

Eger, Megyeháza, Eszterházy terem

Március 12.
10-14 óráig

Szépkorúak megyei kórus találkozója

Március-Április?

Szinházi előadás

Külön megállapodás szerint Eger
Gárdonyi Géza Színház
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Heves, Városi Művelődési ház

Április 2.
9-11 óráig

Elnökségi ülés Gyöngyös Mátra Kaszinó

Április 9.
10-12 óráig

Szépkorúak megyei szavaló versenye

Eger, Civil ház

Április 16.
10-13 óráig

Szépkorúak megyei dalos találkozója

Eger, Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház
Május 14.
Szilvásváradi kirándulás

Szilvásvárad, Szalajkavölgy

Május 28.
10-14 óráig
Kelet-Magyarországi Senior Tánctalálkozó Gyöngyös Mátra Művelődési
Központ
Június 4.
9-11 óráig

Klubvezetők fóruma Gyöngyös Mátra Honvéd kaszinó

Június 29
10-15 óráig

Sarudi Arató fesztiválSarud

Július
?

Kirándulás

Augusztus 6.
9-11 óráig

Elnökségi ülésEger, Civil Ház

Augusztus 28.
9.30-15 óráig Szépkorúak megyei sportnapja

Bükkszék, Termálfürdő

Szeptember 10.
9-11 óráig

Klubvezetők fóruma Gyöngyös, Mátra Kaszinó

Október 2.
10-14 óráig

Idősek Világnapja

Eger, Sportcsarnok

November 5.
9-11 óráig

Elnökségi ülésEger, Civil ház
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November 19.
10-14 óráig

Szépkorúak Ki Mit Tud-ja

Verpelét, Petőf S. közösségi Ház

November
?

Színházi előadás

Külön megállapodás alapján Eger Gárdonyi Géza Színház
December 3.
9-11 óráig

Klubvezetők fóruma Eger, Megyeháza

Egyéb programok az Egri Civil házban és a Gyöngyösi Mátra Kaszinóban külön egyeztetés
alapján!
Farkas Attila elnök
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