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2014. évi szakmai beszámolója

Az EKMK Eger város egyik legnagyobb közhasznú tevékenységet végző intézménye.
Kiemelt szerepe van abban, hogy cselekvési teret biztosítson a magyar, ezen belől is a
helyi értékek felkutatásában örökítésében. Feladta a nemzeti-emberi összetartozást
erősítő közösségi együttiétek támogatása az intézményben működő művelődő
közösségek és civil szervezetekkel, közösségekkel szoros együttműködésben.
Az elmúlt két évben a hagyományos feladatellátás mellett az intézmény stratégiai célja
stabilitásának megteremtése, és a belső szervezeti struktúra megszilárdítása volt, mely
alapjává vált egy hosszú távú, kulturális, közművelődési, közösségi művelődési
feladatrendszer újrafogalmazásánalc,

a feladatorientált átstrukturálódásának. Az

intézmény munkájának új szemléletű megközelítését a város kulturális területen
változásai,

történő

háttérintézményeként

valamint
létrehozott

az

Emberi

Nemzeti

Erőforrások

Művelődési

Intézet

Minisztériuma
struktúra

és

szemléletváltása is sürgeti.
Röviden összefoglalva munkánk célja: kultúrateremtés, -közvetítés, -őrzés és
-örökítés, mely biztosíthatja a tartalmas, értékes emberi életet.
Elemei:
•

közösség, mely az önbecsülés záloga

•

örökség, mely élményeink forrása

•

kortárs kultúra, mely az élet sokszínűségét adja

•

nyitott kultúra, mely a társadalmi integrációt segíti a különböző hátrányos
helyzetű és fogyatékkal élő csoportok számára.

Hatására valódi étetélmény, közösség, kreatív cselekvés, pozitív jövőkép alakul ki.
Tevékenységünk fő jellemzői: biztos rutin és újítási törekvések.

A 2o14-ben megkapott Minősített Közművelődési Cím, nemcsak munkánk országos, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma általi elismerését jelent, hanem azt a folyamatos
önértékelést, fejlesztést, amit azóta végzünk. Az ilyen irányú szemléletváltás a több
évtizedes beidegződések miatt lassabban halad a tervezettnél, de mára a kollektíva
által is elfogadottá vált. Az EKMK létrehívása óta ez volt mind szakmailag, mind
gazdaságilag a legösszetettebb, legnehezebb évünk.
A zoi4. évet még a hagyományos feladatcsoportok mentén valósítottuk meg.
Munkánkat két tényező határozta meg. Egyrészt a telephelyek proíEHja, másrészt a

szakmai

feladatstruktúra.

A

kettő

állandó

összefüggésben

áll

egymással

és

meghatározza, befolyásolja a munkatársak feladatelosztását, feladatvállalását.
A szakmai értékelést ezért először a telephelyek koordinátorainak értékelése adja,
melyet két szakaszban végeztük: először egy % évnyi munkafolyamat értékelése, majd
külön az utolsó negyedév munkájának értélcelése történt.

i.

A TELEPHELYEK SZAKMAI MUNKÁJA

Forrás Gyermek és Ifiúsági Ház
Koordinátor: Urvári Sándor
A koltéga a telephely munkáját az ott dolgozók feladatvátlalása alapján értékelte,
mintegy felsorolta az egyes dolgozók éves munkáját, néhány összefoglaló gondolattal.
A Forrás kialakult programkínálati jellege, illetve az itt dolgozók szakmai elképzelésem
alapuló rendezvények határozták meg a múlt évi programokat.
A házban továbbra is fontos szerepet játszanak a különböző szakkörök, illetve a Forrás
szervezői bázisán működő túrát szervező csoportok.
Folyamatos heti rendszerességű szakköreink, műhelyeink voltak 2014-ben:
Zománc műhely, népművész szakkör, kosárfonás, Kisbakancsosok Baráti Köre,
Vándorlók Baráti Köre, Gyöngyfűző kör, Sirály Modellező Körök, Kerámia műhely,
Fazekas műhely, Táncmeditáció, Top Dance, Dance Jam tánccsoportok, Forrás
Fogyatékkal Élő Fiatalok Klubja, Szederinda Alapítvány, Tekergő táncházak, Forrás
diákszínpad, Forrás DSE.
Bérlőként folyamatosan,

heti egyszer, illetve hetente több alkalommal, több

csoportban működött a Beli Buba Klub, a Csillag Táncstúdió, a Csillagszeműek egri
tagozata és a Kids Klub.
Az egység egyik főprofllját jelentik az alkotó játszóházak, iskolai időszakban heti két
alkalommal egy két csoport. Igény szerint kollégáink az iskolákban tartják a

foglalkozásokat.
A Forrásban Illetve a Forrás dolgozói által szervezett rendezvények:
Országos Mesevetélkedő 6 forduló, Tavaszköszöntő bolondos április a Felsővárosban,
Miénk a Tér! Megyei Összművészeti Diákfesztivál, Gyermeknapi Majális

‚

Évadzáró

divat tánc show, Fitt Day- egészség, Sport, mozgás, Állati jó nap, Adventi játszóházak,
Vigh László szílveszteri labdarúgó torna, Szabó Balázs Bandája koncert, Ötágú síp

üzenete versmondó és kulturális találkozó, Március 15.üzenete, szónoki beszédíró
pályázat, Kikelet irodalmi előadássorozat, Para Miénk a Tér! Könyvjelző Irodalmi
napok: irodalmi és képzőművészeti pályázat, Gárdonyi vers és mesemondó találkozó,
Palóc mesemondó találkozó, A nagy verekedés- Berecz András műsora, Rádió kabaré,
Nonverbális fesztivál, Sata Árpád felolvasó színháza, Osztályterem színházak (színházi
nevelési programok), Pulóvergyűjtők előadás.
A nyár fő profilja a táboroztatás. Táboraink

2o14-ben:

Sátorfalva tábor, Honismereti,

népművész tábor, Országos zománcművészeti alkotótelep.
Napközis táborok: Kézműves tábor, Állati jó tábor,
tábor,

Extrém

sporttábor,

Aqua

tábor,

Csillagszetnűek tábora, Szederinda táborok

Tenisz- 2

Izgő-mozgó

csoport, Angol nyelvi

tábor,

Tűzmanó

tábor,

( csoport)

A ház és infrastruktúrája továbbra is segíti a Babszemjankó Gyermekszínház és az Egri
Pinceszínház működését, próba illetve előadás lehetőség biztosításával, illetve
bejelentett székhelyként.
A különböző rendezvényeknek különböző célcsoportjai voltak, amelyeket a kollégák
jól ismernek, így az információk célba juttatása is hatékony volt. Ebben a főszervezőn
kívül sokat segítenek a különböző média megjelenések is. A munkatársak és a
marketing osztály között a napi kapcsolat és a határidők betartása megfelelő.
Ebben az évben az újként jelentkező kisebb színházi előadásokra érdemes a
továbbiakban is lehetőséget biztosítani és rendszeressé tenni ezt a fajta műhely-műfaj
munkát.
A számítástechnikai termet funkciójának megfelelően több alkalommal is oktatásra
tudtuk használni

saját szervezésű

tanfolyamainkon, illetve az Esélyek Házával létrejött

együttműködésnek köszönhetően.
A Forrás kiálhtótereiben a megrendezett kiállítások sikeresek és látogatottak voltak,
melyeket elsősorban a tehetséges fiatalok, illetve a fiatalok nevelési-oktatási célú
példaadásának tekintjük.
Kiállítások: tehetséggondozó program keretében: Erdő, mező varázslatos világa,
megyei rajzszaktárgyi verseny, az EKMK alkotó köreinek kiállítása, Bóta Boglárka és
Bóta Blanka fiatal alkotók kIállítása, Nyári Grafikai Alkotótábor anyagának kiállítása

Példaadó kiállítások: Ötágú síp üzenetéhez kapcsolódó hetesi hímzések, Pillanatok az
EKMK életéből című fotókiállítás, „Akiért a harang szól” kiállítás az I. Világháború
évfordulójának alkalmából.
Az intézményrész munkatársainak közreműködésével, de a falakon kívül, létrejövő
program volt az „Eger megújult” kiállítás a Szent Hedvig Kollégiumban.

Az egyes programok lebonyolításában általában a Forrásban dolgozó kolléga a szintén
ott dolgozó kolléga segítségét kéri. Ez, a több évtizede kialakult kölcsönös bizalmon és
egymás szakmai tudásának ismeretén, Illetve a programok korosztály-specifikus voltán
alapszik. A Forrásban dolgozó kollégák gyakran segítenek más telephelyen szervezett
programokon.

Bartakovics Béla Közösségi Ház
Koordinátor: Dr. Kelemen Éva majd Somodyné Jámbor Ildikó
A BBKH az EKMK legaktívabb telephelye, köszönhető ez azoknak az aktív felnőtt
közösségeknek, amelyek több évtizede itt működnek. A több mint

50

közösség

nemcsak a heti rendszerességű klubéletet generálja, hanem számos rendezvényt is.
Elsősorban az ismeretterjesztés és a szórakoztatás területén szerveződnek programjaik.
Ebben élen járnak az alábbi közösségek:
Egri Egészségvédő egyesület, Egri Zenészek Egyesület, Magyar Rákellene s Liga,
Életreform Népfőiskola, Hevesi József Magyarnóta klub, Egri Zenészek Egyesülete,
Ezüstidő Szabaidős Egyesület, Hunfokos Szövetség, Univerzum Klub, Fotó klubok,
Kálnoky Egyesület, Adáshiba színjátszó csoport, Cantus Agriensis Énekegyüttes.
Újraindult az Egri Színműhely.
A rendszeresen szervezett, főleg az egészségmegőrzés, hagyományápolás területein
szerveznek

heti,

rendezvényeink,

havi
ahol

rendszerességű
a

közösségi

előadásokat.

kezdeményezésre

Vannak

olyan

nagyobb

városi

szintű

program

szerveződött, többnyire a ház dolgozóinak szakmai segítségével. Ilyen a Bárzenész
Találkozó, a különböző Nótatörténeti sorozatok, nótaműsorok, az Adáshiba előadásai
(Charlie nénje, Jampiálom, Gárdonyi: A bor), a fotókörök kiállításai, a Barokk Fesztivál,
az Ismert egriek más szerepben című rendezvény, Aut Art kiállítás.
A közösségi programokon túl a BBKH-ban megvalósult rendezvények 2014-ben:

Hevesi Sándor Emléknap, Nádasdy Borbála, Varró Dániel író-olvasó találkozó, Weöres
Sándor emlékest a Gasztronómia és irodalom sorozat keretében, valamint több
könyvbemutató valósult meg szervezésünkben. Világjáró Klub havi rendszerességű
előadásai, Éneklő Ifjúság, Ködellik a Mátra, Népzenei Gála, Országos Báb Fesztivál,
Palócgála,

Néptáncosok

Bál,

Karácsonyi

Gajdos

Országos

koncert,

Ifjúsági

Szólótáncverseny döntő, Hargita Nemzeti Székely Együttes előadása, Versmondó
verseny az I. világháború emlékére, Egri Jazz Klub koncertjei.
Táborok: Gajdos Népzenei és Néptánctábor, Országos Fotóművészeti Tábor, Adáshiba
Színjátszó Tábor.
Kiállítások a BBKH-ban: a BBKH Kiállítótermének és Kísérleti Galériájának kiállításai
elsősorban

a

közösségekhez

kapcsolódnak,

illetve

amatőr

művészeknek,

fotókiállításoknak ad helyet.
A rendezvények nagy része hagyományos, évenként visszatérő kerettel, más-más
tartalommal valósul meg, igény van rájuk. Sokszor a technikai nehézségek miatt nagy
energia befektetéssel szükséges a megvalósuláshoz. A kollégák többsége nagy szakmai
tapasztalattal, de sokszor rutinszerűen végzi munkáját. Többen az itt dolgozók közül a
városi szintű rendezvények megalkotói és kivitelezői (Tavaszi Fesztivál, Agria
Nemzetközi Néptánctalálkozó,

Szépasszonyvölgyi

Húsvét,

Egri

Szüret,

Barokk

Fesztivál, Egri Advent), melyekhez más épületben dolgozó munkatársakat Is bevonnak.

Templom Galéria
Koordinátor: Dr. Kelemen Éva
A templomtér nem fűthető, ezért tavasztól-őszig rendezhetők benne kiállítások.
Oldalsó része jelenleg raktárként funkcionál. A templom kiállítótér funkciója mellett
koncerttérré is alakítható lenne. Restaurálással, festéssel, fűthetővé tétellel, hangvetők
felszerelésével a Város európai hírű kiállító- és koncert termévé válhatna. A
Szépasszonyvölgyi Szabadtéri Színpad mellett, zárt térként különleges komolyzenei
rendezvényeknek, fesztiváloknak adhatna otthont. Források felkutatásával, a Templom
felújításával megoldódna Eger város koncerttermének problémája.
Ma galériaként szolgálja azt a feladatot, amelyet templomként, hisz a kiállított
művészeti alkotások láthatatlan közvetítő erőként szolgálnak a transzcendens világ és
a jelen valósága között. A templomtér csak megsokszorozza, felerősíti ezeket az

energiákat. Ezért Is érezzük egy-egy kiállítás megnyitó alkalmával, hogy különleges
eseménynek vagyunk részesei.
Célja, hogy a képző- és iparművészet, illetve az alkalmazott művészetek tartalmait,
társítsa a templom szakrális terével.
2014-ben en megvalósult kiállítások:
Galambos Tamás festőművész életmű kiállítása
„ÖRÖKSG”

—

Emlékkiállítás Tiszteletadás kiemelkedő egri alkotóknak, akik már nem

lehetnek köztünk
Révész Napsugár Jubileumi kiállítása
Tilles Béla kiállítása

IFIPONT
Koordinátor: Tóth- Vági Eszter, Horváth Erika
Az iroda funkcionális terei jól kialakítottak (információs tér, közösségi tér, csoportozó,
tanácsadó helység) segítik és kiszolgálják a fiatalokat, valamint megfelelnek a SzakmaiEtikai Kódexnek. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az alapvető szakmai célok
folyamatosan, napról-napra valósulnak meg. A közvetlen munkatársi létszám két fő,
plusz az önkormányzat ifjúsági referensével kell együttműködni. Az IFI PONT az
EKMK részeként is helytáll, a majdnem 50 fős munkatársi közösségbe megfelelően
illeszkedünk, amikor csak együttműködésről van szó, igyekszünk a tőlünk telhető
maximumon részt vállalni.
A

2014-es

év tanulsága, hogy a fiatalok délután rendkívül elfoglaltak és nem tudnak

rendszeresen elígérkezni, mondjuk heti egy alkalommal egy ktubfoglalkozásra. A több
órás, vagy egész napos rendezvényeink azonban mindig nagy sikert aratnak.
eddig

másfél

órás,

de heti rendszerességgel

Igy az

működő programokat hosszabb

eseményekbe ágyazzuk a jövőben, a nagyobb eredményesség elérése érdekében.
Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodában kapott helyet a Városi Diáktanács, a
Kisdiáktanács és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, illetve az Egri Ifjúsági Kerekasztal
is itt ülésezik.
Az IFI PONT Információs szolgáltatása (minden nap

10

és i8 óra között)

Személyesen, és internetes információszolgáltatás minden olyan témában, ami egy
fiatalt érdekelhet pi.: továbbtanulás, álláskeresés, önéletrajzírás, helyi és országos
programok, fesztiválok, diákmunka, ifjúsági csereprogramok, stb.
Ingyenes internet használat/WIFI:

z

számítógépen Ezen kívül a Városi Diáktanács

tagok számára rendelkezésére áll egy nagyobb teljesítményű számítógép, melyre a
diákújság és plakátok szerkesztéséhez szükséges program is telepítésre került.
Tanácsadó szolgálat:
Pályaorientációs,

karrier

tanácsadás,

Mentálhigiénés,

életvezetési

tanácsadás,

drogkonzultációs tanácsadás a KEF együttműködésével, diákjogi tanácsadás- A VDT
segítségével A csoportos tanácsadáson kívül a legtöbb fiatal az egyéni formában
történő tanácsadást vette igénybe.

Önálló programjai:
Felsőoktatási szülői fórum, Designer drogok című interaktív előadás, Ki/Mi vagyok?
önismereti csoportfoglalkozás, Válts Tudatosságra! életmód tanácsadó klub,
Valentín-nap- Ingyen ölelés, IFI PONT farsangi móka, Masnis nap!
Egy nap, amikor a lányoké a főszerep, Fiatal Véradóic Éjszakája, IFI NYÁR nyári
napközi

2

turnus, Club Italiano

foglalkozás,

72

—

olasz nyelvi klub, Hand Art Kuckó kreatív, kézműves

óra kompromisszumok nélkül

12

önkéntes fogadása, IFI FITT Nap, IFI

PONT 3. éves szütetésnap, Mikulásjárás, II. Városi Diákbál, 1848 méteres futás, Játék
tanárok nélkül, Tiszta Élvezet Drogprevencíós nap”, Volt még Zumba és aerobík
délután, diáknapi táncok tanulása, osztály filmnézés, rögtönzött ftlmklub és sok- sok
spontán játék.
A

2014-es

évben többek között az is Új jelenség az irodában, hogy egyre több amatőr

zenekar nálunk tartja a próbáit, heti két, három alkalommal is.
A fentebb említett programokon kívül, minden programot a fiatalok igényeihez
igazítunk.
Az IFI PONT EURODESK partner. A oi-es évben több Országos

5

régiós

talátkozóvettek részt.
Az Egri Ifjúsági Kerekasztal

2o14-ben összesen

Az EIK titkári feladatait Horváth Erika látja el.

7 Ifjúsági kerekasztal ülésre került sor.

A

2014.

évben Is fogadtunk gyakornokokat az Eszterházy Károly Főiskoláról.

2

fő

ifjúságsegítő, két fő rekreáció szervező- és egészségfejlesztő és egy fő szociálpedagógia
szakos hallgatót.
2014-es

évben Is nagyon sok fiatal látogatta az irodát, azt azonban meg kell

említenünk, hogy most már nem a nagyobb és nagyobb forgalom elérése a cél, hiszen
nem a mennyiségre, hanem sokkal inkább a minőségre építjük a munkánkat. Az
előttünk álló években már nem valószínű, hogy nagy létszámbeli megugrás lesz
tapasztalható, célunk az eddig elért forgalom megtartása lesz.

Vitkovics Alkotóház és Művésztelep
Koordinátor: IK. Fekete Mária
A Vitkovics Ház EKMK-ban való működése egy éves múltra tekint vissza. Bár egységes
szerkezetben működik az EKMK-n belül, sajátosságai révén a megoldandó feladatok a
többi telephelytől különböznek. Az első legfontosabb feladat, mely a mai napig tart,
hogy a házat be kell „vezetni”. Az épületet szinte teljesen üresen kaptuk meg.
Feladatunk volt a célnak megfelelően berendezni, javítási munkákat elvégezni, a
munkához szükséges anyagokat, eszközöket beszerezni. Mivel nem állt rendelkezésre
pénzösszeg, a város raktáraiból használt bútorokat, anyagokat, eszközöket hoztunk el,
ezek közül sokat fel kellett újítani, átalakítani, hogy a célnak megfelelően használni
tudjuk. Pályázatokból a művészeti műhelyekhez szükséges eszközöket tudtuk
előteremteni. Most már etmondhatjuk, hogy berendezett műhelyek, kényelmesen
kialakítható nézőtér várja az érdeklődőket.
Célunk, hogy a képzőművészeti alapképzés mellett a fiatalok Számára támaszt,
pályaválasztási, élettervezési tanácsot is tudjunk nyújtani. Ezeket az intenzív hétvégi,
és szünetekben intenzív kurzusokon tesszük elérhetővé.
2013.

októberében indultak műhelyek a Vitkovics Házban Art Aktív néven, ahol rajz és

festészeti foglalkozásokat tartottunk vegyes csoportnak (gyerekek, fiatalok, felnőttek).
Tavasszal kapcsolódott ezekhez a Forrásból kolleganőnk, aki a kisebb korosztálynak
szóló Szivárvány képzőművész kört hozta magával. Eredményét a tavaszi EKMK
alkotóműhelyeit bemutató kiállításon Is láthatták. Helyet kapott itt egy szövő műhely
is mely io alkalmas kurzussal működött.

Állandó képzőművész műhelyeink: Art Aktív zsenge rajz (péntekenként), Art Aktív
érett
(hétfőn és pénteken), Szivárvány képzőművész kör

(

csütörtökön). A műhelyek

működtetése a Vitkovics alkotóház egyik alappillére. Képzőművészeti műhelyek ebben
a városrészben nincsenek, a felnőtteknek és felvételízőknek szóló foglalkozás is hiány.
Rendezvények

2o14-ben:

A nagy rendezvényeink a méltatlanul kevés figyelmet kapó

művészetet tanító tanárokra, mesterekre, tanuló tanítványokra, a művészetoktatás
lehetőségeire, szépségeire hívta fel a figyelmet.
A Tehetség Hónapja: Vitkovics Ház Alkotónap, Zendül a Zöld Városi Tehetségnap,
Street Art a Plázában, Diákmentor klub, Peregrinus találkozó
A Nagy Rajzolás Ezzel kapcsolódtunk egy világkampányhoz, valamint igyekeztünk a
Vitkovics Ház művészeti műhelyeire irányítani a ftgyelmet. A házban 7 különböző
helyszínt alakítottunk ki ezen a napon. Szabadtéri nyílt napunk szombati nap volt az
Eszterházy téren, itt 5 helyszínt alakítottunk ki.

Tavaszi Nyári kurzusok:
Pálya-e a rajzolás?” Art Alctív intenzív művészeti képzés 3 nap
Art Aktív szabadiskola,

10 nap

Piktorkodó tábor, 5 nap
Révész Napsugár grafikusművész tábora,

10 nap

Irodalmi rendezvények:
Slam Poetry, Kelet SIam- Kortárs Irodalmi Est

Önállóan játszóházak:
Maszk készítő műhely középiskolásoknak (Szilágyi, Arany János program)
Karácsonyi ajándék készítés (Tinódi, 7. osztály)
Adventí Játszóházak

Kiállítások:
A szeretet ábrázolásai, tetőtér

-

ÚJ

kezdeményezés- tematikus kiállítás, melyet

régiósra, illetve országosra kívánunk bővíteni

Lengyel magyar kiállítás (Eventus-szal), műhely galéria
Mányoki Ádám kiállítása
Mészáros Géza festőművész kiállítása, tetőtér
VII. Országos Tűzzománc Biennálé, tetőtér és műhely galéria
Csikós Eszter kiállítása, műhely
Miklós Zoltán kiállítása!Hermann projekt, tetőtér
Art Aktív szabadiskola záró kiállítás, műhely
Csipkecsodák” Seres Mária Valéria csipkegyűjtemény kiállítása, tetőtér
Bozi Anna kiállítása, tetőtér
Horváth Dániel festőművész kiállítása, tetőtér
MAT (Megyei Amatőr Tárlat) tetőtér

Zenei rendezvények:
Zenei halhatatlanok- In Memoriam Cserhátí Zsuzsa, Máté Péter, Komár László, Bódi
László című zenés megemlékezés közreműködik: Borbás Erika, a Budapest Voices
Énekegyüttes tagja és Bratka Borbála szaxofon.
-

Zenei halhatatlanok RAY CHARLES-EST (Jász András

—

szaxofon, Neumann Balázs

—

zongora)
Zenei halihatatlanok! nat King Cole / Brad vee Jonson, Jász András, Mirko
Milosevicsuzsika/
Nyár esti muzsika! GriHus Dániel /
Nyár esti muzsika! Hegyesi H. Margó!
Nyár esti Muzsika! Latin Gitár! Éltre kelt hangok

22. est

! NAZA, Slam-et, Blockade

zenekarok fellépése!
Latin Gitárest az OrfeoNegrogitárduóval-val!

Szépasszonyvölgyi Márai Látogatóközpont
Koordinátor: Papp Kormos Éva, Mácsár Beáta
A Márai Látogatóközpont speciális helyzetben van.
Célunk:

érdekes,

vonzó

programokkal

bevezetni

Látogatóközpontot, ezzel párhuzamosan szükséges
helyi sajátosságok Figyelembevételével.

Saját

a

köztudatba

a

Márai

hagyományainak kialakítása a

Meg kell találni a helyes középutat az igényes, de haszonnal járó programok, a
közönség igénye, és a borosok elvárása között
Hátrányai: az Új épület, építészeti, funkcióbeli hibákkal, garanciális javításokkal, távol a
várostól tömegközlekedés nélkül.

A Márai bevezetett funkciói
Gyerekjátszó:
játszószobának.

Hétköznap,

2014-ben:

nyitvatartási

időben

alig-alig

van

látogatottsága

a

Minden nagy családi rendezvényen volt valamilyen programelem

ideszervezve, ilyenkor mindig telt házzal működött.

Rendszeresek a születésnapi

zsúrok, nagyon sok alkalommal vissza kell utasítani a jelentkezéseket. Nyáron még
hétköznap is volt zsúr. A szolgáltatás színvonalának javítása érdekében, bővíteni
szükséges a játékok körét, a kézműves foglalkozások fajtáját, hiszen gyakran ugyanaz a
„baráti kör” váltja egymást.
Színpadi produkciók, koncertek: a
kedvezőtlen látogatottság miatt
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nagy színpadi produkcióból, a rossz idő és a

koncertet be kellet hozni a Forrásba. A tervezés

időszakában kelt átgondolni, hogy tavasszal és ősszel milyen típusú koncertek
legyenek, hogy a várható nézőközönség bevállalja —e az esetleges rossz idő esetén a
kockázatot. Két színházi előadásunk szép látogatottsággal ment le.
Előadások, koncertek: Sorrentói szerenád, Lajkó Félix, Irie Maffia, Keresztes Ildikó o,
Indul a Bakterház, Neoton Familia, Edda Művek, Quimbi, Herczeg Flóra és a Például
Igen, Bangó Margit, Kormorán.
Jeles napok: Húsvét Vasárnapi Vígalom, Pünkösd, Egri Szüreti Mulatság

—

családi

rendezvények voltak, nagy érdeklődés. Fontosnak tartjuk, hogy ideszoktassuk a
családokat.
Gasztrofesztivál : Az év folyamán egy nyertes pályázatból valósítottuk meg. fesztivál
sokoldalú volt, igényes, sokféle egészségtudatos

élelmiszerfajta került kiállításra,

kóstolásra. A kísérő rendezvény hangszerbemutató, ruhabemutató, és kiállítás is nagy
érdeklődéssel zajlott.
Tábor: „Vidám Vackor” Tábor ovis gyerekek számára.
Kiállítások: Origami kiállítás, Gasztrofotó kiállítás, Kreatív népművészeti kiállítás,
Érték-hordók kiállítás, „Minden, ami karácsony” kiállítás.

Kalandpark:

Szép

volt

a

látogatottsága

az

év

folyamán

a

Kalandparknak.

Természetesen tavasztól őszig, de elsősorban a nyári szünet alatt volt hangos a völgy a
gyerekzsivajtót. Nagyon sok egri nyári tábor próbálta ki az Új létesítményt. Sajnos a
terepviszonyok miatt elég sok alkalommal, a nagyobb esőzések után, a napos, jó idő
ellenére nem tudtunk kinyitni.
Bővíteni szükséges a játszóeszközöket, elsősorban mobil, szabadtéri játékokkal, sport
eszközökkel, hogy a látogatók változatosabban tölthessék el szabadidejüket. Az erős
napsütés, a lombos fák hiánya Is befolyásolta a játszópark látogatottságát a nyári
időszakban. Nem megoldott a WC, nem ugyanazon időben van nyitva a nyilvános
toalett.

A közgyűlés által is megszavazott térfigyelő kamerák még nem kerültek

fetszerelésre a park bejáratához, így kénytelenek vagyunk a nyitva tartáson túli időben,
elsősorban hétvégén őriztetni a létesítményt. De még így Is az őrizetlen időszakban
előfordul, hogy illegális látogatók járnak nálunk.
Az év vége közeledtével, megnövelcedett a terembérlések száma, a baráti, családi,
szilveszteri összejövetelek kapcsán.
A látogatóközpont jelleg erősítésére a Márai emlékszoba átalakításra kerül, illetve
állandó, interaktív kiállítást hozunk létre. A Művészetek házától átvett Márai határok
nélkül című projekt segítségével. A munkát az év végén megkezdtük és

2015

áprilisában

fejeződik be.

2.

MUNKÁNK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTERE

A telephelyek szakmai programja, csak megfelelő infrastrukturális háttérrel valósítható
meg, mely az épületek állagának milyenségét jelenti.
A telephelyek között 3 épület műemlék, ennek megfelelően kulturális örökségünk
része. Mindhárom felújításra szorul, nemcsak az állagmegóvás miatt, hanem
funkcióinak ellátása miatt is. Ezek az Épületek, a Templom Galéria, melyre már
többször, többféle felújítási terv Is született, de a nagyszabású felújítás elmaradása
ellenére fontos az állagmegóvás, a vizesedés, az omlásveszély elhárítása. Ehhez kisebb
pályázati források Is

lehetségesek,

mely

csak az

önkormányzat segítségével

valósíthatók meg, ellenkező esetben hamarosan nem lesz alkalmas semmilyen feladat
ellátására. Kár lenne ezért az impozáns épületért, mely a Szépasszonyvölgybe vezető Út

egyik állomáshelye, a város egyik reprezentáns épülete, kiállító és koncert terme
lehetne.
A másik épület a Bartakovics Béla Közösségi Ház, mely az egyházi tulajdon miatt nem
kerül be a felújítási

sorba.

A homlokzat ugyan megújult, de belül, főleg a földszint,

salétromos, omlik. Az akadálymentesítés is nagy probléma, mely az Egyenlő Bánásmód
Hatóságához érkezett bejelentés miatt vizsgálat tárgyát is képezte 2014-ben.
A harmadik épület a Vitkovics Alkotóház,

melyben szükséges egy általános

állapotfelmérés. zo év végén a bejárat világítása megoldásra került, illetve a tetőtéri
kiállítótér világítását is az EKVI és az önkormányzattól kapott

1.5

millió Ft segítségével

sikerült megújítani.
A ház pince részének egyik oldata a vizesedés miatt még raktározásra sem használható.
a tetőn nagy esőzések idején befolyik a víz, a lépcsők batesetveszélyesek, és az
akadálymentesítés itt sincs megoldva.
A Márai Központ, bár új épület, de a betöltendő koncerttér funkció használhatósága
miatt továbbfejlesztésre szorul, festés, hangfogók alkalmazásával.
Az IRpont vizesedését
2015.

folyamatosan jeleztük az önkormányzat felé, mely

2014-ben

márciusában került kijavításra.

3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Az intézmény státuszkerete

fő.

Feladatalapú szervezeti egységek:
Irányítási fórumok:
Intézményvezetés:
•

Igazgató

•

Szakmai vezető

•

Gazdasági vezető

•

Műszaki vezető

•

Fenntartási csoportvezető

Koordinátorok:
•

Telephelyek koordinátorok

•

Hagyományápoló nagyrendezvények koordinátorai

•

Civil és nemzetközi kapcsolatok koordinátora

Szakmai munkatársak
Marketing feladatokat ellátó munkatársak
Titkárság
Gazdasági csoport
Műszaki csoport, akik egyben az épületek fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos
feladatokat is végzik

Közösségi szolgálat, önkéntesség, közfoglalkoztatás
Az intézményünk is bekapcsolódott az önkéntesek fogadásába, a közösségi szolgálatba
és a közfogtalkoztatásba is.
Közfoglalkoztatás:
2014-ben és is folyamatosan alkalmaztunk közfoglalkoztatottakat, akik elsősorban a
műszaki területen segítettek be, illetve a játszópark folyamatos üzemeltetésében vettek
részt.

Kulturális közfoglalkoztatás:
Kezdetektől

bekapcsolódtunk

a

Nemzeti

Művelődési

Intézet

kulturális

közfogtalkoztatási programjába is. 3 fő és egy NMI koordinátor segítette munkánkat.

Középiskolások közösségi szolgálata
Ebben az időszakban négy középiskolával

—

Dobó, Szilágyi, Pásztorvölgyi, Eventus

—

voltunk szerződéses együttműködésben. A fiatalok olyan szabadtéri rendezvényeken
működtek közre, mint a Pünkösdi fesztivál, Kaláka fesztivál, Gyermeknap, Márai
megnyitó, Várj átékok Advent.

Önkéntesek
Az önkéntesek

30

napos foglalkoztatása a munkaügyi központon keresztül történt.

A civil szervezetek és tagjaik önkéntes munkája rendezvényeinken, programjainkon
realizálódott.
Intézményünk dolgozói közül sokan önkéntes munkát vállalnak a Forrás Alapítvány
Eger és más civil szervezet által kezdeményezett programokon, rendezvényeken.

4. SZAKMAI FELADAATOKA MINÖSÉGFEJLESZTES RENDSZERÉBEN
2o13-ban beadtuk a Minősített Közművelődési Intézmény elnyerésére pályázatunkat.
Az auditori vizsgálat pozitív értékeléssel zárult. A címmel járó díjat

2014.

január

22-án

a

Magyar Kultúra napján vette át intézményünk a Emberi Erőforrások Minisztériuma
miniszterétől.
2014-ben az

intézmény tevékenységrendszerét a minőségfejlesztésben használt

csoportosításban tervezte és valósította meg, melynek továbbgondolása során a
következő évet sajátosságaink %gyelembevételével alakítjuk át, annak érdekében, hogy
minél inkább feladatorientált, projektszemléletű rendszert dolgozzunk ki.

Ennek megfelelően

2014-ben

az alábbi feladatcsoportok szerint dolgoztunk:

Információs tevékenység: belső, külső kommunikáció, PR, marketing tevékenység
Külső kommunikáció:
INTÉZMÉNYT ÉS RENDEZVÉNYT NÉPSZERŰSITÖ NYOMTATOTT ANYAGOK
Kiadványok tervezése, készíttetése
Rendszeres

•

Programajánló füzethez adatok bekérése, a füzet összeszerkesztése, a nyomda által
betördelt füzet korrektúrája.
Májusra tábori ajánló leporeHó összeállítása.
Szeptemberre közösségeink foglalkozásainak/programjainak ajánlója.
•

Eseti

Intézményt

bemutató

kiadvány

(Utazás

külföldi

Kiálhtásra,

rendezvényekre,

expókra...)
Külön programsorozatot/fesztivált bemutató kiadvány

—

2014-ben

csak a Tavaszi

Fesztivál önálló füzete került forgalomba.
•

Tervbe véve egy

•

Terjesztés

2o15-től

negyedévente megjelenő kiadvány!

Az elkészütt programajánló füzet terjesztése egyaránt történik hivatali gépjárművel és
gyalogosan. Amennyiben lehetőség van igénybe venni az EKMK

járművét, akkor

gyorsabban, és időben minden pontra (iskolákba, óvodákba, cégekhez, szálláshelyekre,
forgalmasabb pontokra) eljutunk.

A prospektustartó áHványok kihelyezése óta, szinte minden hónapban EKMK-s autó
szállította a távolabbi célpontokra a füzetet, szórólapot és az adott hónap kiemelt
eseményeinek plakátját.
Áliványaink helyszínei: Aventics, ZF, Vízmű, strand, Líceum, Agria Park

(2),

Dorner

Vendéglő. A megvásárolt tízből kettő megsérült, de egyet javítva szándékunkban áll a
várban Is elhelyezni (az elvi engedély birtokában vagyunk, azonban csak a felújítási
munkák után tudunk tovább lépni az ügyben).
A belvárosi pontokat gyalogosan gondozzuk, hetente legalább
akár
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‚

de lehetőség szerint

alkalommal is. A fent felsoroltakon kívül a Sthümer Csokoládéboltba, a Sárvári

Cukrászdába, a Vörös Rák Vendéglőbe, a Bródy Sándor Könyvtár központi épületébe és
a zenei gyűjteményébe, a Líra Könyvesboltba (Dobó u.), a Görög Kávézóba, a Senator
Házba, a Farkas Ferenc Zeneiskolába feltétlenül lerakunk anyagainkból. (Ezen felül a
program helyszíntől, szezontól, időjárástól, egyéb teendők függvényében...)

Plakátok, szórólapok, meghívók, tiszteletj egyek
Elhelyezés;
Beltéri hirdető felületek (saját faliújság, iskolai faliújságok, könyvtár, esetleg üzletek,
korábban polgármesteri hivatal)

Kültéri hirdető táblák:
o

Régi/közeli jövőben megszüntetendő felület:

Alexandra Könyvesbolt

—

Széchenyi utca, Privát Élelmiszerbolt

felújítási munkálatok óta nem használatos), Kürtőskalács árusító
Tné Pipis Katalin könyvárus

—

—

—

Bajcsy-Zs. utca (a
Szent János utca,

Zalár utca (EVAT kapualj)

Mozis (zárható) vitrinek: Hatvani kapu tér, VaHon utca, Hadnagy utca, Aradi utca
o

Egyéb lehetőségek;

Hatvani kapu téri gyümölcsárusító pavilon üvegfelületei.
Templom Galéria melletti vitrin.
Tourinform Iroda ajtaján lévő elektronikus panel.
Forrás és BBKH bejárata előtti zárható vitrín.
o

Új vagy közeli jövőben létrehozandó felületek (a zoiz-től kötelező arculatnak
megfelelően);

Eszterházy tér, Zenepavilon (Érsekkert), Szépasszonyvölgy (z)
Széchenyi utca (ide van már elkészült szerkezetünk is), Gárdonyi tér (,‚Centrum”
mögött), Hatvani kapu téri mozis vitrin helyére kerülő tábla, lecserélni a BBKH előtti
hirdetőket.
Megjegyzés:
o a következő évben nagy terhet ró az Íntézményre, hogy az önkormányzat
etvárásának eleget téve legyártassunk és rögzítessünk négy Új hirdető táblát
o a szürke, politikai hirdetéseknek fenntartott

(vasszerkezetű) táblákat a

választásokig semmi szín alatt ne használjuk, ugyanígy a lámpaoszlopokat,
villamos dobozokat sem, ellenkező esetben bírságolhatnak!
o az iskolákkal a személyes kapcsolattartás problémásabb
felületek állnak

rendelkezésre,

több

helyen

-

kisebb plakátoló

engedélyeztetési

procedúra,

várakoztatás, a kompetens tanár hiánya, stb. nehezítik a diákok és pedagógusok
nyomtatott

anyagokkal

informálását.

Ezért

tervezzük

EKMK-s

faliújság

elhelyezését.

Szórólap, füzet, esetleg nyílt meghívó elhelyezésének felületei: lásd. a programfüzetek
elhelyezésének pontjait.
Egyéb eszközök:
o az idén nyakba akasztható névkártyákat osztottunk ki, ami az eddig megszokott
kitűzőnél drágább, ezért elvesztése, sérülése miatti újbóli beszerzésének
költsége az érintett dolgozót fogja terhelni
o

nem sikerült befejezni az Új arculati elemeket tartalmazó névjegykártyák
elkészíttetését...

o az őszi lengyel útra (Nemzetközi Izek Fesztiválja

—

Lublin) és a budapesti

Szeptember Fesztre könyvj elzőket csináltattunk „házilag”

HIRDETÉS- ÉS REKLÁMSZERVEZÉS
•

Keretszerződés alapján:

Heves Megyei Hírlap keretes ajánló
Szuperinfó Hol Mikor? eseményajánló rovat,

Egri Programok portálon a programnaptárban való szerepeltetés mellett, havonta
esemény

kiemelt

népszerűsítése,

minimum

2

rendezvénnyel

kapcsolatban

nyereményjáték lebonyolítása, valamint Face Book-on, Twitteren, saját hírlevelükben
való ajánlás.
Agria TV Bt. weboldalán teljes menüponton szerepel az intézményi program, továbbá
figyelem felhívó céllal plakátok elhelyezésére is lehetőségünk van.

•

Eseti megrendelések

2014.

évben: Szuperinfó, Egri Magazin, Hello Tourist

(a),

City Partner, Aktív Pihenés Magyarországon... (magyar-német), Fesztiválok
télen-nyáron, Színházak és Várjátékok, Art Aktív, Koktél Magazin, Közösségi
Infó Jászság Expo melléklettel, Heves Megyei Útlevél (HM Hírlap különszáma),
a Turisztikai Hotel Klaszter kiadványa (magyar-angol-lengyel), a TDM
kiadványa, televíziós hirdetés a Tavaszi Fesztiválra az Mi-en és a Dunán
(Hangot Adunk Reklámügynökségen keresztül).

•

Rádiós spotok, sugárzásának igénylése, megírása, reklámriportok leszervezése

•

Közönségjátékok

kezdeményezése

—

nyeremény

(Egri

belépőjegyekért

Programok, Szent István Rádió, FM7).

ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ
Intézményi

honlap

gondozása:

rendszergazdai jogosultsággal

2014

januárjától

rendelkezik,

nincs

ezért nagyobb

olyan

személy,

tartalmi

és

aki

formai

változtatásokat nem végeztünk. tgy például a logók, bannerek fölhelyezése, illetve
lecserélése sem megoldott.
Feladatok: napi rendszerességű frissítés (p1. címoldalrendezés),

eseménynaptár

föltöltése, hozzá képek (pl. plakátok) rendelése, felhívások föltöltése, olykor
képgalériák létrehozása, intézményi adatok (elérhetőség, munkatársak, nyitva tartás...)
aktualizálása, EKMK-s hírek föltöltése, művelődő közösségek adatainak frissítése.

Heti ajánlók összeállítása és e-mail rendszeren keresztül
a média,

a

protokoll

kapcsolatok

(önkormányzati

tagjai,

bizottságok

tísztviselők,

társintézmények vezetői, iskolaigazgatók, jelentősebb cégek vezetői, Tourinform
a közösségek képviselőinek,
az oktatási intézmények,
a szállásadók (kiemelt rendezvények esetében a vonzáskörzeten kívüli nagyobb
hotelek tájékoztatása)
és személyes kapcsolatok...
tájékoztatása.

Az Egri Programok Szerkesztősége, a Tourinform, valamint a Turisztikai Hotel Klaszter
heti hírlevelein keresztül több ezer címre eljutnak programjaink. Intézményi hírlevél
útnak indítása továbbra is szerepel terveink között; költségét a

2015-öS

keretbe

beépítjük.
Szükség szerint sajtóközlemények írása.
Közösségi média
Face Book megjelenés
Twitter

—

áttételesen (EP által)

Keretszerződés: szeporszag.hu, egriprogramok.hu, agríatv.hu
Bartel megállapodás: utazzitthon.hu
Szerződésen kívül bizonyos rendszerességgel, nem irányítható módon megjelenünk a
programturizmus.hu, eger.hu, inpro.hu oldalakon, továbbá egriugyek.hu,
SAJTÓKAPCSOLATOK
Médiaajánlatok véleményezése, vezetővel történő egyeztetése
Saj tótáj ékoztatók
Legnagyobb horderejű sajtórendezvényünkkel évente kb.

alkalommal élünk. Idén a

Tavaszi Fesztivált, a Bárzenész Találkozót, a Márai Látogatóközpont nyári eseményeit
előzte meg sajtótájékoztató, hamarosan a Vitkovics Alkotóház eseményeire, majd
pedig az Egri Advent beharangozására hívjuk össze a helyi sajtó képviselőit.
Sajtófigyelés, archiválás
•

A szerveren (a K-n) valamennyi munkatárs megtalálhatja

az Eger TV hírleveleiből lefotózott (EKMK-s vonatkozású) híreket,
a Hfrlapból beszkennelt cikkeket,

a heol.hu-ról letöltött képeket
és sok más média megjelenést külön mappákban.
Hagyományos archiválást is végzünk, amit többnyire a HM Hírlap cikkeiből
ollózunk és albumba ragasztunk.
NÉV- ÉS CIMJEGYZÉKEK GONDOZÁSA
Aktualizálásuk hozzávetőleg évszakonként történik.
Kiterjednek a következők adataira: EKM IK kollektíva, művelődő közösségek, oktatási

—

nevelési intézmények, társintézmények, szálláshelyek, bizottságok, protokoll lista,
sajtálista,

EKF

tanszékek,

művelődési

házak,

KKOSZ,

helyi

önkormányzat,

kormányhivatal, könyvtárak, egri nyomdák, szponzorok, TDM-tagok.
A szerveren közzétett mindenki által hozzáférhető dokumentációk, segédanyagok,
arculati elemek
A MUNKAKAPCSOLATOK

Média
Tourinform Iroda
Szálláshelyek
Hotel Ktaszter
Társintézmények
Iskolák, óvodák
Saját közösségeink
A munkaterületre jellemző, hogy rendezvényenként elkülönített összegek marketing és
reklám címen nem állnak rendelkezésre, a fenntartó által meghatározott (a tavasszal
elfogadott költségvetést követően Ismert) keret pedig olyan csekély, aminek egy
jelentős hányadát már a nyár előtt szerződésekben lekötjük, tulajdonképpen előre
elköltjük. Az eddigi kiadásokról az év során már készült feljegyzés.
Egyetlen javaslatunk a további kiadások visszafogására az átgondolt plakát- és
szórólapnyomtatás.

Ismeretterjesztés
Az ismeretterjesztő programok célcsoportjai túlnyomórészt a felnőttek és az
időskorúak.

A város országosan Is kiemelkedő sajátossága a művelődő- és civil közösségi élet
meghatározó jelenléte, melyek működési és technikai feltételét intézményünk
biztosítja számukra. A hagyományok szerint az ismeretterjesztő rendezvények 8o %-a
művelődő közösségeinkkel partnerségben valósul meg.
Ismeretterjesztő előadásokat szervező közösségek:
Egri Jógaklub: Az egészség érték sorozat 5 előadásán a népi gyógyászat eredményeiről,
természettel való harmóniáról és a sejtszintű gyógyulásról halihattak előadásokat. Az ő
szervező közreműködésükkel valósul meg minden évben az Egészségnap.
A Cukorbetegek Egri Egyesülete nemcsak előadásokat szervez, hanem rendezvényeken
is felhívja a figyelmet a betegség veszélyeire, a gyógyulás lehetőségeire.
etőadásuk,

önálló

rendezvényük és egy nemzetközi konferenciájuk volt.

Az EKE értékes témákat dolgoz fel 18 előadásban a különböző egészségmegőrző
témában.
Az Életreform Népfőiskola 15 előadásban mutatta be az alternatív gyógyászat
eredményeit.
A Rákellenes Liga io előadásán. illetve rendezvény foglalkozott a betegséggel és
gyógyulási lehetőségeivel.
Az Univerzum Klub 9 előadásán foglalkozott a magyarság eredetével, őskultúrákkal, és
sci-fi- be illő „univerzális” problémákkal.
A Kálnoky Egyesület a Was Albert Körrel együttműködésben számos Irodalmi előadás,
könyvbemutató, kötői est valósult meg 14 alkalommal.
A Hun Fokos Szövetség a magyarság hagyományairól szóló előadásokat Szervezett $
alkalommal egyetlen előadó sorozataként, illetve hasonló témájú rendezvényeket
valósit meg és vesz részt az általunk szervezettekben.
Rendszeresen szervez előadásokat a Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet elsősorban sajátt
tagsága számára, saját előadókkal.
Egy-egy előadással

bemutatkoznak éves

szinten

a

Kertbarát

Körösök és

a

Pszichotronikusok Társasága is.
Ezüstidő Szabadidős Egyesület, több önálló kezdeményezéssel, szervezéssel valósít
meg programokat. P1: Ismert Egriek Más szerepben, AUT ART kiállítás, Országos

Kollégák által szervezett Ismeretterjesztő előadásokra leginkább országosan Is Ismert
szakemberek, művészek, kutatók meghívása a jellemző, melyeket sorozatként
valósítunk meg.

Sorozataink:

valamint a

Világjáró

Kikelet

Irodalmi

sorozat

érettségizőknek, illetve a Gasztronómia és Irodalom előadásai.

Képzés
Tartalma szerint a közművelődési szakmai és felnőttképzési akkreditált képzések,
melyek a munkaerőpiac igényeihez igazodnak; a szakalkalmazottak továbbképzésére
irányuló képzések; valamint egyéb tanfolyamok és belső képzések.
Az intézményakkreditációt a

2011-ben

lezárult TÁMOP pályázat keretén belül

szereztük meg, melyet az új törvényeknek megfelelően újítottunk meg 2014-ben. A
projekt lebonyolításában 3 kolléga vesz részt. A képzésben
összlétszáma

26

2014.

évben bevont kollégák

fő volt.

gvalósult képzések
Kulturális menedzserképzés ifő
Kulturális projekt Ciklus Menedzsment

fő

Erdélyi közművelődés múltja és jelene című képzés

15

fő

Esélyegyenlőség a szervezetekben és a Fenntartható fejlődés a szervezetekben 3 fő
Augusztusban befejeződött az angol nyelvi képzés is 4 fő
A pályázat keretében megvalósuló képzések mind az Európa Uniós pályázatírás, mind
az erdélyi együttműködések, mind az esélyegyenlőség munkatárs által kidolgozott terv
hasznos az intézmény további sikeres működése szempontjából.
A technikusok két alkalommal vettek részt olyan technikai eszközbemutatóm, melyek
a

fejlődésüket,

legmodernebb

a

technikai

eszközök megismerését jelentette.

(véleményük szerint mi fényévekre vagyunk a legmodernebb technikától)
Kollégáink

számos

szakmai konferencián, tanácskozáson vettek részt, ahol a kulturális

szféra szakmai problémáiról, a haladás, útjairól
vándorgyűlésén,

a

KKOSZ

konferenciákon,

tanácskozásain. Az NMI konferenciáin.

Kiállítások

esett

a

szó. Többek között a népművelők
Budapesti

Művelődési Központ

Az intézménynek jelenleg

kiállító tere van: Templom Galéria, Forrás Galéria, Sikátor

Galéria, Bartakovics Galéria, Kísérleti Fotógaléria, Vitkovics Ház, benne a Vitkovics
Emkiékszobával, IFIPONT Galéria, a Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai
Látogatóközpont épületében időszaki kiállításokra alkalmas tér, és a Márai szoba, mely
az írónak állít emléket.
A Idállítóterek mindegyikében a tér profiljához igazodva szerepelnek professzionális és
amatőr alkotói kiállítások a kézművesség, a képző-, ipar, nép- és fotóművészet
területéről,

lehetőséget

Illetve

teremtünk

tehetséges

diákok

rendszeres

bemutatkozásainak. Alkalmanként egyéb kiállításoknak is helyet adunk.
A

2014.

évi kiállításokat a telephelyek munkájának értékelésekor, már bemutattuk.

Művelődő közösségek
Művelődő közösségek az intézmény két épületében működnek a Bartakovics Béla
Közösségi Házban és a Forrás Gyermek és Ifjúsági Házban. Mindkét épületben helyet
kap gyermek, ifjúsági és felnőtt közösség is. Folyamatosan alakulnak a többi
telephelyek közösségi igényei Is.
BBKH közösségei: Amazonok klubja, Bartakovics Béla Kulturális Szövetség, Black Rose
Night Zenekar,

Boróka Néptánc Együttes, Bükki Vörös Meteor Természetjáró

Egyesület, Cukorbetegek Egri Egyesülete, Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület,
Egri Jógaklub 7 csoportja, Egri színműhely, Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub,
Heves Megyei Életreform Népfőiskola, Hevesi József Magyarnóta Klub, Hun Fokos
Szövetség, Lajta László Néptáncegyüttes, Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezete,
Meridiántorna, Nevető jóga klub, Orosz Nyelvi Klub, Szemiramisz Virágai Hastánckör,
Forrás GYIH közösségei: Kisbakancsosok Baráti Köre, Vándorlók Baráti Köre,
Gyöngyfűző

kör,

Sirály

Modetlező

Zománcművészeti Műhely,

Klub,

Kerámia

Műhely,

Fazekas

Műhely,

Forrás Társulat, Fogyatékkal élő fiatalok klubja,

Képzőművész kör, Szederinda Néptáncegyüttes 4 csoportja, Zumba csoportok, Csillag
Táncstúdió csoportjai, Táncmeditáció, Modern tánccsoportok /Dance Jam, Top
Dance/, Hastánc, Ringató
IFIPONT Új közösségei: Anime klub, Fiatalok a fiatalokért klub, Baba-mama klub.
Vitkovics Ház közösségei: Art aktív zsenge, junior és senior csoportok, Szivárvány
Képzőművész Kör

Rendezvények
A különböző művészeti területek jelentik a programok jelentős hányadát, közülük sok
a kiemelt program, a városi turisztikai esemény.
Színház, irodalom: színházi előadások, irodalmi összeállítások, színházi nevelési

programok.
Zenei programok: komolyzene, könnyűzene, népzene, világzene, magyarnóta.
Tánc: táncszínházi előadások különböző műfaj okban, bemutatók, fesztiválok

Ezen kívül sok szórakoztató és közösségi rendezvényünk is van.
A nagyrendezvényeink projektként működnek, felelős személy meghatározásával,
szervező temben. Rendezvények csoportosítása cétcsoport szerint: családi-, gyermek-,
felnőtt- és szenior programok.
2014.

kiemelt, turisztikai szempontból is meghatározó programjai voltak, melyek

összetett tematikával, minden korosztálynak szóltak. Magas művészeti értéket, illetve
minőségi szórakoztatást kínáltak.
Tavaszi Fesztivál, Húsvéti vigalom a Szépasszonyvölgyben, Diákalkotók Országos
Biennáléja, Gyermeknap, Országos Bábfesztivál, Pürikösd a Szépasszonyvölgyben, Év
iskolája, Nyáresti muzsika sorozat, Kaláka Fesztivál, Országos Bárzenész Találkozó,
Koncertpiknik sorozat a Zenepavilonban, Barokk Zenei Fesztivál, Agria Nemzetközi
Folkhétvége, A Magyar Dal Napja, Egri Szüret, Országos Nonverbális Fesztivál, Egri
Advent és Szilveszter.

Táborok
lntézményünk az eddig kialakult igényekre épülve a szünidőben napközis és külső
helyszínen megrendezésre kerülő táborokat szervez, melyek hatóköre több tábor
esetében is Országos. Művészeti, sport, nyelvi, honismereti táboraink rendszeresek,
minden nyáron megrendezésre kerülnek, ás nagy érdeklődésre tartanak számot.
A táborok a nyár teljes időszakán át tartanak. A táborok önköltségesek, csak néhány
tematikus táborra tudunk egy csekély összeget pályázni azok előkészítése, szervezése
nagyon átgondolt és összeszedett munkát kíván. Az előkészületeket, már az év elején
elkezdjük.
A táborok a telephelyek bemutatásánál felsorolásra kerültek.

TÁMOP Projektek:
1

.

2.

A Támop Studium a képzéseknél már bemutatásra került
TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0013

KUL-TÚRA a gyermekek és a fiatalok szociahzációjának segítése a korosztályi
sajátosságoknak megfelelő közművelődési módszerek alkalmazásával
Célja: A projektbe bevont óvodák, iskolák tevékenységeinek támogatása, valamint az
által

intézmény

szervezett

programok

megvalósítása

az

együttműködő

intézményekkel. A projektben vállalt célok: a népi kultúra megismertetése, a
résztvevők látókörének tágítása, önismeret fejlesztése, a kitartás, a szorgalom, a
rendszeresség, az érzékszervek használatának fontossága, az atkotás örömének
megtapasztalása, a gyerekek, a fiatalok mozgáskultúrájának, fizikai állóképességének,
ritmusérzékének a fejlesztése...mind megvalósultak.
Résztvevők: A pályázatban vállalt indikátorokat /létszárn/ is sikerült túl teljesíteni,
ugyanis 2796 fő vett részt a projektben
Az intézmények kapcsolattartói köszönték a pontos, precíz, segítőkész munkát a
projektben résztvevő munkatársaknak. A projektben közvetlenül 6 munkatárs vett
részt.
Nagyon jó volt az együttműködés, a cél érdekében, közös gondolkodás, problémák
őszinte megbeszélése jellemezte a teamet.

Igazi csapatmunka volt, időnként

túlfeszített munkatempóval Minden résztvevő gyermekkel, fiatallal, pedagógussal
kérdőívet töltöttünk ki.
.

TÁMOP

—

3.2.13-12/1-2012-0105.

„Márai határok nélkül” című projektet a Művészetek

házától vettük át csökkentett költségvetéssel. A projekt lebonyolítását megkezdtük,
befejezése

2015.

április vége. Heti- havi szakköri foglalkozások, témanapok szerepelnek

benn, melyek Márai Sándor életével, munkásságával foglalkoznak étményszerű,
interaktív feldolgozásban. Készül egy film is az íróról, illetve a Márai emlékszoba és
kiállítás mellyel nő a látogatóközponti szerepe az épületnek. Ebben a projektben is 6
kolléga vesz részt íntenzíven.

Nemzetközi együttműködés

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ munkájában fontos, a nemzetközi
kapcsolatokra épülő projektek megvalósítása.
Jellemzően rendezvényekben, konferenciákban, kiállításokban vagy tapasztalatcsere
látogatásokban realizálódik az együttműködés. Lényegesen gyakoribb, hogy mi
fogadunk külföldieket, mint hogy az intézmény képviselteti magát külföldön.
Nemzetközi, és különösen a határon túli intézményi kapcsolataink tartalmas
együttműködésben erősítik munkánkat (Gyergyószentmiklós, Nagyvárad, Rozsnyó,
Kassa,

Magyarkanizsa,

Fülek,

Dobóruszka,

Pzemysl,

valamint

magyarországi

külképviseletek: Olasz és Francia Intézet, Iráni nagykövetség).

Partnerkapcsolatok
Intézményünk sikeres tevékenységének alapja a hatékony együttműködésekben is
rejlik.
Napi kapcsolatban állunk Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával és Polgármesteri
Hivatalával.
A kulturális, közösségi tevékenység kiemelt partnerei a helyi, elsősorban felnőtt
művelődő közösségek és civil szervezetek.
Kialakult működő kapcsolatunk van minden iskolával, valamennyi kulturális,
közgyűjteményi és művészeti intézménnyel.
a

Elengedhetetlen

Turisztikai

Desztinációs

Menedzsmenttel

való

szoros

együttműködés.
A szakmai fejlődés erősítése érdekében állandó munkakapcsolatot ápolunk Országos
szakmai szervezetekkel, egyesületekkel. Az egyes Országos tevékenységek kapcsán
támogatói és munkakapcsolatban vagyunk pl. a Kulturális Központok Országos
Szövetségével,

az Országos Honismereti Szövetséggel, a Magyar Népművelők

Egyesületével, a Gyermek és Ifjúsági Házak Országos Szövetségével, a Heves Megyei
Népművelők Egyesületével, a Magyar Bábszövetséggel, a Tűzzománcművészek Magyar
Társaságával,

a

Balassi

Intézettel,

KÓTA-val,

Martin

György

Népművészeti

Szövetséggel, Örökség Alapítvánnyal, Magyar Drámapedagógiai Társasággal,
Országos Fotószövetséggel, a Magyar Rákellenes Ligával, a Magyar Jógaszövetséggel.

Származtatott alapszolgáltatások

Az intézmény telephelyein folytat származtatott alapszolgáltatási tevékenységet,
melyek közül a terem és technika bérlése és az ital automaták vállalkozók általi
működtetése található meg szolgáltatásaink között. Az ital automaták a látogatók
kényelmét szolgálják, a termek és technika bérbeadása komoly bevételi forrást jelent.
2o14-ben

W9

partnerünk vette igénybe termeinket 58 alkalommal, és két csoporttal

állandó éves bérleti szerződést kötöttünk.
A bérlőket sok esetben technikai kiszolgátást is igényelnek. Rendszerese odaadjuk
iskoláknak, társintézményeknek, civil közösségeknek ingyen is a termeinket, a jó
kapcsolat és a bérlők anyagi forráshiánya miatt.

Módszertani és tudományos munka
A

közösségi

művelődés

tapasztalatainak,

eredményeinek

tudományos

igényű

megfogalmazása, terjesztése, módszertani bemutatása. Célunk egy intézményi tudás és
értéktár kialakítása, a meglévő anyagok digitális rendszerezése, intézmény történeti és
rendezvényfoto-archívum létrehozása folyamatos fejlesztése és közzététele, mely csak
a munkatársak időhiánya miatt nagyon nehézen valósul meg.
AZ EKMK vezetése törekszik arra, hogy folyamatos értékeléssel és a feladatok
átgondolásával a lehető legoptimálisabb munkafeltételeket teremtsen, illetve minél
inkább megfeleljen a családbarát munkahely szempontjainak. A 2o14-ben az intézmény
által végzett SWOT analízis kapcsán a közeljövő feladatvégzésénél még jobban
támaszkodni kíván az erősségeire, illetve a lehetőségei kihasználására:

Az EKMK erősségei
Kulturális tradíciók, hagyományok

lehetőségei
•

Egyetlen közművelődési

gyökerek

intézményként jó tárgyalási

.

Hit

pozíció, külső kapcsolatépítés

.

Erős szakmai tudás, közösségi,

•

kihasználása

közművelődési tapasztalat,
•

•

A telephelyek adta lehetőségek

Nagyfokú hivatás- és kötelesség

•

Uníós források

tudat

•

Városrészi közművelődési munka

rtékközpontúság,

•

Bekapcsolódás nemzetközi

proj ektekbe

•

Nyitott innovatív gondolkodás,

•

Kreativitás,

•

Konkurencia-versenyképesség

•

Rugalmasság,

•

A használók tudatos bevonása a

•

Személyes és intézményes
kapcsolatrendszer

•

•

•

szakmai tevékenységbe.
A szakalkalmazottak társadalmi

•

Nagyrészt munkaterv szerinti

kapcsolatait konkurencia-

tevékenység

versenyképesség

Változatos, több generáció

•

munkamorál fejlesztése

számára kialakított programok,

•

Még jobban kihasználni a

rendezvények

szakalkalmazottak társadalmi

Művelődő közösségek, civil

kapcsolatait

szervezetek nagy száma, mely nagy

Közmunkások, önkéntesek

•

átgondoltabb foglalkoztatása

társadalmi bázist eredményez
közösségek társada’mi kontrolt

•

•

Szakmai konferenciákon,

•

jelentenek és potenciális közönség

képzéseken, találkozókon való

is egyben

részvétel.

Az események többsége valamilyen

mélyítése, újak kiépítése.

-

meglévő kapcsolatok

együttműködésben jön létre

•

Új módszerek elsajátítása.

•

Sokoldalúság, sokféle program

•

Helyi szokások felelevenítése,

•

Jó egyensúly a saját rendezvények
és a bérelt termek között

•

•

Gazdag, sokrétű családi programok
kialakítása

A hatékony munkavégzés eszközei,
feltételei adottak.

•

hagyománnyá válása

•

Különböző rétegek, korosztályok

Az informálás technikai

kulturált szórakozásának

feltételeinek (IK meghajtó, flotta

kialakítása

mobilok) megléte

•

Helyszín biztosítása elhivatott,

•

Stabil intézményi gazdálkodás

tenni akaró civil szervezetek

•

bevételek (terem, technika,

programjaik számára

színpad)
•
•

•

Üdülési csekk rendszer

Alacsony árak

kiterjesztése, Eger kártya

pályázati sikeresség

használata minél szélesebb

Alkohol és drogmentes szórakozó

•

önkéntes segítők nagy száma

•

családbarát munkahely

helye lehet a tízen éves fiatalok

•

rugalmas munkaidő

számára

•

•

a

15-35

éves korosztály

megszólítása
•

Új szponzori, támogatási források
keresése

•

Közönségtalálkozók

A SWOT analízis során válogatás nélkül sorolták fel dolgozóink azokat a
tevékenységeket, amit évente, illetve hónapról hónapra, nap-mint nap végzünk. Egy
táblázatba, néhány csoportosításban foglaltuk össze az alábbiak szerint.
SWOT analízis alapján készült tevékenységeink felsorolása, feldolgozás 2o15-ben
Feladatok csoportositása

szakmai

gazdálkodás

tevékenységek

marketing, kapcsolatok, szolgáltatások(külső
kommunikáció

belső)

közösségi

pénztárosság

kapcsolattartás

terem eszköz

művelődés,

(jegykezelés,

(intézményi, városi,

bérbeadás

közösségekkel való

értékesítés)

civil, egyéb
szervezetekkel,

foglalkozás

nemzetközi, média,
ískolákkal,
társintézményekkel
gyermek, ifjúsági

könyvbemutató

pénzügyi

kereskedelmi

rendezvények

intézményi

szervezetekkel

technikai

gazdálkodás

együttműködés

kiszolgálása

gazdasági

vetélytársak

kávéautomata

ügyintézés

rendezvényeinek

üzemeltetése

figyelése (tájékozódás)

ismeretterjesztés

szerződések

intézmény képviselése

információ nyújtás,
programajánlás

Írása
való

grafikai tervezés, plakát

városi

EKVI-vel

nagyrendezvények

folyamatos

készítés, oklevelek,

kapcsolat

emtéklapok készítése

takarítás, fínyírás

web oldal karbantartás,

épületek fenntartása,

feltöltés

karbantartása stb.

koncert

határon túli kapcsolatok

eszköznyilvántartás

társadalmi

kapcsolattartás (külső

beszerzés (anyagok)

rendezvények

szolgáltatókkal,

előadó művészet

közösségvezetőkkel stb.)
civilek

közönségszervezés

szállítási feladatok

fotó dokumentáció

dekorálás

rendezvényei
családi programok

készítése
egészségmegőrző

közösségi oldalakon

rendezvények

programok

kapcsolattartás

biztosítása

vetélkedők (sport

hirdetés szervezés

bérfivarozás,
személyszállítás

és egyéb)
turisztikai

igényfelmérés

kazán felügyelet

telefon, e-mail, postázás

civil szervezetek

rendezvények
gasztronómiai

székhelye

rendezvények
szavalóverseny

szponzorok keresése

közfoglalkoztatás

fesztiválok

saj tótáj ékoztató

középiskolai
önkéntesek fogadása

sportnapok

dokumentáció,

terem beosztás

adminisztráció
színházi előadás

j egyzőkönyvvezetés

konferenciák

reprezentáció

—

gyermekmegőrzés

irodalmi előadások
táncos
rendezvények
bálok
önkormányzati
rendezvények
kiszolgálása
(választás, városi
ünnepségek stb.)
mentálhigiénés
tanácsadás
pályaválasztási
tanácsadás
nyári táborok
szakkörök
kiállítások
szervezése

j átszóházak
tehetséggondozás
szakmai képzés
kalandpark
(játszópark)
működtetése
zsúrok szervezése
statisztika készítés
felnőttképzés,
oktatás

játék

készítés

fórumok
szervezése

vendégek kiszolgálása

kortárs segítés
beszámolók
készítése
minőségfejlesztés
művészeti
csoportok
menedzselése
vásár tartás
művészeti
tevékenységek
tervezés, értékelés
véleménygyűjtés
elégedettségmérés
alkotókörök
eurodesk partner
teremfoci, sportok,
szabadtéri
programok
fogyatékossággal
élők patronálása
városi
diáktanácsok
koordinációja
természetjárás
vers és
mesemondók
találkozója
Országos szakmai
szervezetekben
való részvétel
konfliktus- és

panaszkezelés
kihelyezett
osztályfőnöki óra
logisztika

A fentiekből látszik, hogy a kultúra nagyon sok területén jelen vagyunk, és a hat
telephely adta lehetőségeket kihasználva, végezzük munkánkat. Természetesen
adódnak hibák, elsősorban a kis létszámú technikai állomány miatt. A kezdetben
három te]ephelyből álló intézmény folyamatos telephelybővülése együtt járt újabb és
újabb

feladatok

végzésével,

Ugyanannyi

ugyanannyi

emberrel,

munkaidőben

ugyanannyi (minimál) bérért. Ebben a helyzetben nehéz olyan ösztönzőket találni,
mely a feladatok rutinszerű etvégzésén túl minőségi kivitelezést, kreatív megoldásokat
eredményez. Mindemellett se komoly szerszámparkunk, se eszközeink nincsenek. A
hang és fénytechnikai lehetőségeink is egyre kopottabbak, a mai digitális színvonalnak
már nem felelnek meg, holott az Ilyen irányú feladataink is megnövekedtek. A személyi
állományból hiányoznak olyan feladatkörök, mint a humán erőforrással foglakozó
kolléga, olyan kolléga, aki a pályázatokat kézben tartja, nyomon követi, igazi PR,
marketing szakember.
Ezért sokszor kreatív, de félmegoldásokat kényszerülünk alkalmazni. A hétvégi és
ünnepnapokon történő munkavégzés feszültségforrás a családok és a munkahelyek
között. Intézményünkben nem kevés a bérfeszültség sem.
A feladatok átstrukturálásával, a feladatkörök még inkább személyre szabott
meghatározásávat igyekszünk oldani a feszültségeket.

2014.

évben semmilyen anyagi

elismerésben nem tudtuk részesíteni dolgozóinkat, ennek oka elsősorban a Márai
központ bevételének túltervezése volt, melyet már a költségvetési tárgyaláson
jeleztünk, hogy nem teljesíthető. A próbaév bevételi sikertelensége áldozatául esett a
dolgozók év végi elismerése, mely elkeseredést, lelkesedés megcsappanását, kevésbé
intenzív odafigyelést eredményezett, illetve ellenszenvet a Márai Központ iránt. Ezt a
2015.

év elején a TÁMOP pályázat képzési lehetőségével egy kulturális kirándulással

sikerült valamelyest kárpótolni, mely nagyon jól sikerült.

5.

2014.

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

i.

Bevételek alakulása

i.i.

Működési bevételek

Az eredeti

82.843

E Ft előirányzathoz képest 54.354 E Ft működési bevétel teljesült.

Ez az elmaradás a Márai Központ próbaévének tudható be, ahol beigazolódott,
hogy kulturális programokat, koncerteket nem lehet önerőből megvalósítani, más
források bevonása is szükséges.
A

2014.

évi működési bevételek a következő bevételekből állnak össze:

szolgáltatások ellenértéke:

-

közvetített szolgáltatások eHenértéke:

-

kiszámlázott általános forgalmi adó

-

kamatbevétel:

-

45.800

E Ft

250

E Ft

8.292

E Ft

12

E Ft

A működési bevételeken belül a szolgáltatások ellenértéke
rendezvények jegybevételeként

33.327

84,26

%-os, melyből a

E Ft folyt be. Ezen kívül az EKMK

jelentősebb bevételeit a létesítményeinek bérbe adása jelenti, ebből a
12.473

2014.

évben

E Ft bevétel keletkezett. A kiszámlázott általános forgalmi adó a bevételekkel

arányosan teljesült.
A működési bevételeken belül a szolgáltatások ellenértéke tartalmaz i.i8 E Ft
Európai Uniós forrásból megvalósuló TÁMOP képzési pályázat bevételét.
1.2.

Működési célú átvett pénzeszközök

Ilyen bevétel
1.3.

2014.

évben nem keletkezett.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A módosított előirányzat 39.305 E Ft teljes összegét realizálta az intézmény.
A Nemzeti Kulturális Alaptól

9.800

E Ft pályázati összeg érkezett.

alábbi célokat támogatta az Alap:
Könyvjelző Irodalmi Napok

-

-

-

-

-

-

-

-

Gajdos Táncházi sorozat I.
Diákalkotók Zománcművészeti Biennáléja

500

E Ft

3ooE Ft
300

E Ft
35oE Ft

Országos Szólótáncverseny

E Ft

Országos Bábfesztivál

350

Egri Sátorfalva tábor

6ooE Ft

Tavaszi Fesztivál
Zenés rendezvények

300

E Ft

i.ooo E Ft

2014.

évben az

-

-

-

200

Országos Nonverbális Fesztivál

oo E Ft

Fotóművészeti tábor

300

E Ft

2.000

E Ft

500

E Ft

Egri Szüreti Mulatság

-

Könyvjelző Irodalmi Napok

-

E Ft

Gajdos Táncházi Sorozat II.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától

2.loo

E Ft pályázati összeg érkezett az

alábbi programok megvalósítására:
-

-

Kulturális Staféta

100

E Ft

Országos Bábfesztivál

500

E Ft

1.500

E Ft

Országos Nonverbális Fesztivál

-

A Közfoglalkoztatási program támogatására

E Ft érkezett a Heves Megyei

8.237

Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, melyből átlagosan

fő programban

10

részt vevő foglalkoztatását biztosítottuk.
A

2013.

évi beszámoló finanszírozási korrekciókból származó kiegészítéseként 255 E

Ft államháztartáson belüli támogatást kapott az intézmény Eger Megyei Jogú Város
Onkormányzatától.
Az Egri Kulturális és Művészeti Központban jelenleg 4 TÁMOP pályázat működik,
ezek az alábbiak:

szocializációj ának

a

és

sajátosságoknak

korosztályi

a

segítése

gyerekek

a

“KUL-TÚRA

TÁMOP-3.2.13-12/1-2o13-ool3

-

fiatalok
megfelelő

közművelődési módszerek alkalmazásával’
-

-

TÁMOP-3.2.13-12/1-2o12-olo5

“Márai Határok nélkül”

TÁMOP-3.2.1z-12/1-2o12-oo8

“Studium Az Egri Kulturális és Művészeti Központ

szakembereinek

kulturális

képzése

intézmény

az

közművelődési

szolgáltatásainak fejlesztése érdekében.”
-

TÁMOP

2.1.2/12-2012-0001

Idegen

nyelvi

és

informatikai

kompetenciák

fejlesztése
A pályázatokra államháztartáson belülről

18.913

E Ft működési célú támogatás

érkezett.
1.4.

Működési

célú

támogatásértékű

alapj aitól
Ilyen bevétel nem keletkezett.

bevétel

társadalombiztosítás

pénzügyi

Felhalmozási bevételek

1.5.

Ilyen bevétel nem keletkezett.
i.6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Ilyen bevétel nem keletkezett.
1.7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ilyen jellegű bevétel nem volt
i.8. Működési célú bevétel maradványból
2013.

évi maradványként
amit

Közgyűlése,

E Ft-ot hagyott jóvá Eger Megyei Jogú Város

11.163

módosításként

a

felhasználása

előírányzatosítottunk,

kötelezettségváttalásoknak megfelelően megtörtént.
1.9.

Intézményfinanszírozás

Az intézményfinanszírozás módosított előirányzata

237.721

összege kiutalásra került. Ebből felhalmozási kiadásokra
kiadásokra

233.301

E Ft, aminek teljes

4.420

E Ft-ot, működési

E Ft-ot használt fel az intézmény.

i.ioKözhatalmi bevételek
Ilyen jellegű bevétel nem keletkezett.
2.

Kiadások alakulása

2.1.

Működési kiadások

2.1.1.

Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata az eredeti

118.357

E Ft-hoz képest

133.788

E Ft

módosított előirányzat lett.
A foglalkoztatottak személyi juttatásai a módosított
képest
97.606

103.857

107.691

E Ft előirányzathoz

E Ft-ra teljesült. Ebből törvény szerinti illetményekre, munkabérekre

E Ft-ot fizettünk ki. A Start-munka programban részt vevő átlag

10

fő

részére 8.343 E Ft bért fizettünk.
Jutalmazásra

100

E Ft-ot fordíthattunk. A műszaki dolgozók részére

871

E Ft túlóra

került kifizetésre. A túlóra magas összege az intézménynél fennálló műszaki
létszám hiányát mutatja.
Jubileumi jutalomban ez évben
kifizetésre. Intézményünknél
Ft-ot, egyéb költségtérítésként

2014.

428

fő részesült, számukra

1.594

E Ft került

évben közlekedési kökségtérítés címen
E Ft-ot fizettünk.

1.141

E

E Ft kiadás realizálódott,

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaként

aminek jelentős része a TÁMOP pályázatban részt

vevő

közalkalmazottak

munkakörükön kívüli munkavégzése.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata továbbá rendeletében
béren kívüli juttatást biztosított, így az EKMK

1.368

3.000

Ft/fő/hó

E Ft Erzsébet utalványt osztott

ki a közalkalmazottak részére.
Külső személyi juttatásként

21.883

E Ft-ot fizettünk. Nem saját foglalkoztatottak

részére, klubok, szakkörök vezetőinek,
TÁMOP projektben

táborainkban résztvevőknek, s a

E Ft kiadás teljesült. Egyéb külső személyi juttatások

12.904

között került kifizetésre

nyári

E Ft, amely a programjaink lebonyolításában segítő

1.162

önkénteseinlc juttatását, illetve az Agria Folyóirat személyi kiadásait tartalmazza.
prémiuméves foglalkoztatásban részt vevő dolgozónk részére
kifizetésre.

2.663

2.555

2

E Ft került

E Ft megbízási díjat fizettünk, valamint reprezentációra

2.599

E Ft

teljesült.
Személyi jellegű Európai Uniós forrásból megvalósuló kiadás összesen
13.285
2.1.2.

2014.

évben

E Ft volt.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások vonzataiként jelentkező munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

31.830

E Ft-os teljesítést mutat. A teljesítést befolyásoló

tényezők;
a szociális hozzájárulási adó;

-

-

-

-

28.807

rehabilitációs hozzájárulás;

859 E Ft

az egészségügyi hozzájárulás összege;

1.176

E Ft

198

E Ft

táppénz hozzájárulás

26EFt

-EKHO;
-

E Ft

764 E Ft

munkáltatót terhelő SZJA:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Európai Uniós
forrásból
2.1.3.

E Ft összegben teljesült.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokra fordítható előirányzat az eredeti szinthez képest
csökkent, így összességében

179.227

4.831

E Ft-tal

E Ft módosított előirányzatból gazdálkodhatott

az intézmény, melyhez képest

171.7o5E

Ft-ot teljesített, ami 95,8 %-os, csekély

mértékben elmarad a tervezett szinttől.
A dologi kiadások összetétele az alábbi:
készletbeszerzés

-

4J29

E Ft

100.599

E Ft

kommunikációs szolgáltatások

-

szolgáltatási kiadások

-

-

-

E Ft

10.444

kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

io.8oi E Ft

különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

45.732

E Ft

A dologi kiadásokon belül jelentős a készletbeszerzés összege. Szakmai anyag
vásárlásra 6.354 E Ft, üzemeltetési anyagra

4.090

E Ft-ot költöttünk.

Kevésbé jelentős a kommunikációs szolgáltatások kiadása,

2014.

évben

4.129

E Ft.

A dologi kiadások legjelentősebb összetevője a szolgáltatási kiadások, a dologi
kiadásokon belül 58.59 %-ot tesznek ki. Itt kerülnek elszámolásra a közüzemi díjak
14.9H

E Ft, a bérleti díjak

11.134

E Ft, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

E Ft, valamint az egyéb szolgáltatások

29.808

1.220

E Ft értékben. Az egyéb kiadások

között jelentős összegű a személyszállítás, melyre 3.640 E Ft-ot, valamint takarítást,
őrzés-védelmet, kötelező felülvizsgálatokat magába foglaló egyéb üzemeltetési
kiadás, melyre

14.821

E Ft-ot költöttünk. A szolgáltatások között

43.526

E Ft-tal az

egyik legjelentősebb kiadás a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások. A teljes
szolgáltatási kiadások

43,27

%-át teszik ki. itt szakmai programjaink számlázott

kiadásai kerülnek elszámolásra.
A kiküldetési kiadásokra 8o6 E Ft-ot, reklámra

E Ft-ot költött az EKMK.

A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között a működési célú előzetesen
felszámított ÁFA a kiadásokkal arányosan

27.807

E Ft-ot tesz ki. Mivel a

kiadásainkat arányosítjuk, fizetendő általános forgalmi adó

3.732

E Ft keletkezett.

Az egyéb dologi kiadások összege biztosítási díjakból, pályázati nevezési díjakból,
táboraink egyéb kiadásaiból tevődik össze.
Az Európai Uniós forrásból megvalósuló dologi kiadások összege
2.1.4.

Ellátottak pénzbeli j uttatásai

Ilyen jellegű kiadás nem volt.
2.1.5.

Egyéb működési célú kiadások

14.803

E Ft.

Az 55 év felettiek foglalkoztatása miatti korkedvezményes szociális hozzájárulási
adó összege

1.151

E Ft volt.

2.2.Felhalmozási kiadások
Beruházások

2.2.1.

A

2014.

évben megvalósuló beruházások teljes összege

immateriális javak beszerzésére
1.316

127

4.420

E Ft volt.

Ebből

E Ft-ot, informatikai eszközök beszerzésére

E Ft-ot költöttünk.

Egyéb tárgyi eszközök között vásároltunk fűnyírót, fűkaszát, digitális zongorát s
egyéb kisértélcű eszközöket, összesen
A beszerzett eszközök áfája
2.2.2.

940

2.037

E Ft értékben.

E Ft volt.

Felújítások

Ilyen jellegű kiadás nem volt.
2.2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ilyen jellegű kiadás nem teljesült.
3. Vagyonváltozás értékelése
A

2014.

évben a kiadások között, a beruházásoknál már bővebben részletezett

beszerzések történtek. Az eszközök bruttó értéke 4.946 E Ft értékben növekedett.
E Ft értékben. Igy

Csökkenést csak a terv szerinti értékcsökkenés jelentett

44.725

összességében az eszközök nettó értéke az év eleji

E Ft-ról év végére

1.144.197

1.099.472

E Ft-ra csökkent.
Az eszközök között még mindig az ingatlanok teszik ki a legjelentősebb részt,
arányuk az eszközökön belül
Az önkormányzat

1.479

90,37

%.

E Ft összértékben végzett beruházást, melynek keretében

az ugyancsak költségvetési intézmény

—

-

Harlekin Bábszínház légtechnikai vezérlés

leválasztását, valamint iroda összenyitás munkálatait végezték el. A Harlekin
Bábszínház az EKMK épületében működik, ezért a beruházás az EKMK könyveiben
került nyilvántartva.
4. Maradvány-változás tartalma, okai
Az alaptevékenység költségvetési egyenlege

-241.187

E Ft. Látható, hogy az

alaptevékenység bevételei ugyanezen kiadások 28 %-ára elegendőek. A bevételeket
finanszírozással egészítettük ki, éves szinten ez 248.884 E Ft volt. Igy az intézmény
maradványa 7.697 E Ft lett, mely a tavalyi

11.418

E Ft-hoz képest jelentősen

csökkent. Ebből a maradványból a kötelezettséggel terhelt rész

4.601

E Ft. A szabad

maradvány felhasználására javaslatot tett az intézmény. Itt két összeg szerepel: a
közcélú foglalkoztatás előlege, valamint a TÁMOP pályázat előlege.
5. Eredmény-kimutatás alapján a tevékenység értékelése

Az eredmény-kimutatás

-59.258

E Ft mérleg szerinti eredményt tartalmaz. Ez a

bevételek és kiadások elhatárolása csak a

2014.

év eredményét mutatja. A negatív

eredményben azonban közrejátszik, hogy pi. bérek tekintetében a
december hónapja is

2014

2013.

év

évet terheli.

Az is látható, hogy az intézmény

—

költségvetési szerv lévén

—

nem profitorientált,

kiegyensúlyozott működéséhez szükséges a fenntartó támogatása.
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ a jövőben is keresi azokat a pályázati és
egyéb lehetőségeit, ahol plusz források bevonásával még tovább emelheti céljait.
A belső és külső körülmények változásai miatt szükséges az SZMSZ és az Intézmény
Alapító Okiratának módosulása

2015.

évben.

Összefoglalóan elmondhatjulc, hogy programidnálatunkat minden évben igyekszünk
úgy összeállítani, hogy minden korosztály, és társadalmi csoport megtalálja a számára
megfelelő kulturált kikapcsolódási és feltöltődési lehetőséget. Programszerkezetünk
kialakításának hátterében minidig dolgozik bennünk a vágy, hogy ne Csupán egy
„egyalkalmas” élményt nyújtsunk, hanem minél több embert bevonzzunk a kultúra
területére, és vendégeink minél gyakrabban visszatérjenek hozzánk.

Eger,

2014.

március

31.

Kovács Katalin
igazgató

Melléklet: Közművelődési statisztika

2014.

INTÉZMÉNYI ELISMERÉSEK KITÜNTETÉSEK:
•

MEGYEIPRIMADIJ

•

CSALÁD BARÁT MUNKAHELY DÍJ

•

BABABARÁT TERÜLET DÍJ

•

MINÖSITEYF KÖZMŰVELÖDÉSI CÍM

DOLGOZÓI ELISMERÉSEK:
•

BERECZ KLÁRA Príma különdíj

•

BIMBÓ ZOLTÁN Pro Agria díj

•

KRISTONNÉ ERDEI MÁRIA Kiváló Dolgozó

•

KÁJEL ÁRPÁD Polgármesteri Dicséret

•

SIMON KLÁRA Civil Kerekasztal díszoklevele

•

MÁCSÁR BEÁTA Pro Agria Díj

KÖZÖSSÉGI, KÖZÖSSÉGVEZETÖI ELISMERÉSEK:
Zománc és kerámia műhely: a Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelt díja
a Betlehemi Jászol Pályázaton való szereplésért
• Zománcműhely: Országos Zománcművészeti Biennálé közösségi és egyéni
Nagydíjak, első második és harmadik helyezések
• Adáshiba Színjátszó csoport: MSZOSZ díj és Adácsi Falusi Színjátszó Fesztivál
Arany Minősítés
• Cantus Agriensis Kamaraegyüttes: Csokonai Közösségi díj
• Lajtha László Néptáncegyüttes Bakony fesztiválon két külön díjat kapott,
Fesztivál Nívódíjas, és Megyei Príma Díjas
• Heves Megyei Fotóklub tagjai közül többen helyezésben részesültek különböző
fotóművészeti pályázatokon
• Somfai Tiborné: Honismereti Szövetség Díja
• Molnár György, Molnárné Fiser Judit: Egri Civil Kerekasztal elismerő oklevelet
kapott

•

Elérhető ségeink:
Egri Kulturális és Művészeti Központ
www. ekmk. eu; ekmkekmk.eu

Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház
Eger, Bartók Béla tér 6.
36/517-555

Bartakovics Béla Közösségi Ház
Eger, Knézich IK. u. 8.
36/ 510-020

Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont
Eger, Szépasszonyvölgy
36/ 51o-14o

Ifi Pont

-

Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Eger, Dobó tér 6-9.
36/ 789-133

Vitkovics Alkotóház és Művésztelep
Eger, Széchenyi u. 55.
36/ 515-051

Templom Galéria
Eger, Trinitárius u.

I
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Az adatszotgáltatő szervezet teljes neve;Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Egri Kulturátis ás Művészeti Központ
lnfézményazonositó:
11 860798
Az adatszolgáltató székhelye:
33OtEger
Utca,
Eger Bartók Béta tér 6.
házszám:
Vezetőjének neve;
Kovács Katalin
Telefont
36517555
Fax:
36517555
E-mail címe:
ekmk@ekmk.eu
www.ekmk.eu
Honlap címe:
Kitöltő neve:
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Telefon:
36517555
Adászám (első 8 jegy):
15381347
A közmüvelödési tevékenységet ellátó szervezet, vagy szervezeti egység adatai (amennyiben nem azonos
az adotszolgátta távot)
Neve;
Székhelye:
Irányítószám:
Székhelye:
Helység:
Székhelye:
Utca,
házszám:
Vezetőjének neve:
Telefon:
Fax:
E-mail címe:
Honlap címe:
Müvelödésszervező (közművelődési
tevékenységet szervező) munkatárs neve
MCivetödésszervezó (közmúvetödési
tevékenységet szervező) munkatárs
telefonszáma (körzelszám is)
Működési módja:
működő O
Működés jelleget
egész évben
Az egész évben mőködök közi.il a működési 84
nyitvatartási idő heti óraszáma:
nem önálló
GazdáLkodás módja:
települési önkormányzat
Fenntartó típusa:
közművelödési intézmény
Szervezet típusa:
Szakmai vezető:
A tevékenységet ellátó szervezet adatai
a1438t1

1. A tevékenységet ellátó szervezet

települési önkormányzat (közművelődési szervezetet és/vagy szmnteret
működtet)

A gazdálkodás jellemzője a meghatározó támogatási források szerint
a1438t2

1. Á gazdálkodás jelLemzője a meghatározóáltami/önkormányzatl fenntartói támogatással
támogatási források szerint
A tevékenységet ellátó többfunkciós hetyiségek száma
al 438t3_3
A tevékenységet etIátŐ tbbfunkctos heIyIs4ek száma

1.

ITbucös hetyiségek

Székhetyen

Te1phelyen
2
11

IB

A tevékenységet ellátó önálló, egyfunkciós helyiségeinek száma
al 438 t3j

1/9
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A tevékenységet ellátó onalto, egyfunkcice heysségek izáma
1.
2.

Nyilvános köntár
Mozi, fíL,vetitö terem
Szabadtéri színpad
Helytörténeti és egyéb gyé]temériy
Kiállító helyiség, galéria
Sportlétesitrnény
Nyugdíjas kíubhetyiség
Ifjúsági khibhe(ylség
Helyi televízió- es rédióslCidió
Turisztikai létesítmény, Lishely, tábor

3.
4.
5.
6.
7.
L
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

de a székhetytöl

O

O
O
O

2
1
1

o
O
O
O
O
O

Információs Iroda (diák, turisztikai, egyéb)
Teleház, tetematikai szoáltat6 részteg
Aikot6há
Egyéb
Összesen C 1.÷2.+...+14.)

Á szervezethez kötődő,

Telepheyen

O
1

O
O
O
6
külön

möködő egységek,

fiákintézmények

(telephelyek)

a1438t31
szama

A szervezethez kötődő, de a székhelytől kUlön mőködő egységek, flákintézmények (telephelyek)
1.
2.

a székhellyel azonos telepitesen
mát településen

A
szervezetek
al 438t4

tevékenységet

5
O

ellátó szervezet cimén,

székhelyként

bejegyzett

Intézmények,

A tevékenységet ellátó szervezet címén, székhetykérit bejegyzett Intézmények, társadalmi,
gazdasági szervezetek

társadalmi,

FogiaUozik
kbzmjvek5désset

Nem foglalkozik
közmúvedésset
2.

1.
1.

Költségveté5l tzerve7et

2.
3.
4.

Egyesület
Alapítvány, közalapitvány
Egyéb társadalmi szervezet
Gazdasági szervezet

5.

gazdasági

1

D

21
4
1
O

O

Az épület hasznos atapterulete fm2-ben)
a1438t5_1
Az épület hasznos alapterl]Iete tmZ-ben)
A tevékenységet ellátó szervezet működtetésében es használatában lévő épiiletek alapterütete
2. ebből kó művelődést tevékenységre hasznosítható alapterület

1,
S 6O
4 521

L

Közmüvelödési
a1438t5_2

tevékenységre

hasznosítható alapterüfetböt

tartós használatra

Közművelődési tevékenységre hasznosítható alapterületből tart6 használatra átengedett terület
(mZ.ben)
1.
2.
3.
4.
5.

Költségvetési szervezetnek
társadalmi szervezetnek
gazdasági vállaikozásnak
egyéb használónak
Összesen (1.÷Z.+3.+4.)

átengedett terület (mZ-ben)

Kzmcivedést
tevékenységre
1.

Egyéb
tevékenysége
2.

—

O
O
O

53
144
O
o

o

197

oj

Nemzeti és etnikai kisebbségi közmüvetödési feladatok
al 438t6

I.
2.

2/9

Nemzett és etnIkai kisebbségi közmOvelődési feladatok
boát
cigány

1.
nem
nem

]
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

nem
nem
nem
nem
nem
nem

horvát

német
örmény
román
ruzIn
uerb
sz’ovák
sovén

9.
10.
11.
12.
13.

nem
nem
nem
cern

ukrán

nem

Munkaügyi létszámadatak
al 438t7
8.
oSZiopból
4. oszlopból művészeti
kbzalkalmazott csoport-,
szakköt-,
k6jbvezetö

Munkavégzésre lrnij jogvizzoyban áLk
Önkéntes
VUal.kozók segítők,
egyéb

I

Munkakör

Teljes
részmld5s
Reszmunka1dos
EgyUtt
munka1dős
átszámitva
-

2.

1.
közművelódési
szakember
közmüvelódésl
mflkát
Fets6fokú
végzettséggel közvetlenLé
rendelkezők seít6k
szakmai
közművelódésl
3, munkakörbkben munkát segítő
egyéb
Együtt
4.

1.

vezető

4.1.+2. 5.(4.-bőI)

3.

6.

Összesen

6.=4.+6.#7.

7.

9.

10.

23

0

O

23

2

O

O

23

0

O

O

O

o

o

o

o

23

O

O

23

2

O

Q

23

23

O

3

O

O

3

O

O

O

3

3

O

O

O

O

O

O

O

O

D

O

O

O

O

Q

O

O

O

O

O

O

O

3

O

O

3

O

O

O

3

3

O

26

O

O

26

2

O

O

26

26

O

gazdaságI,
ügiteli
alkatniazott

6

O

O

6

I

0

O

6

6

O

műszaki,
fenntartási

9

I

0,75

10

2

O

O

ID

10

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

15

1

075

16

3

O

O

16

16

O

41
41

1
I

0,75
0,75

42
42

O

42

42

Q

23

O

o

—

közm0velódé
szakember
köművebdé
Felsőfokú
munkát
6. végzett.séggei
kbzvet1eni
nem
—
rendelkezők
közművelődési
szakmai
munkakbrökhen munkát segkő
egyéb
Együtt
8.
f5.+6.+7.)
Szakmai
Összesen
munkakörben (4.+8.)
5.

Egyéb (nem
szakmai)
munkakőrbkben
(bármilyen
végzettséggel,
beleértve a
felső vagy
kbzépfokú
13. végzettséget
—

egb

—

j)

—

Együtt
(1O.+1 1.112.)

14. Mlndösszesen (9.+13.)
15.1-ebböl kbzalkatniazott
Pénzügyi

5

adatok

a1438t8
Bevételek
1. Működési bevétee:
2. ebből jegy-, részvét etibevétel:
-

54 354 ezer Ft
‚

tagdíj-

3. Felhalmozási és tökejette bevételek:
4. Támogatások, kleSészítések és átvett

45

800

ezer Ft

O ezer Ft
277 026 ezer

Ft

237 721

Ft

pénzeszközök:

5. -ebből irányító, fenntartó szervtöl

3/9

ezer
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kapott támogatás:
6. -ebből pátyózati támogatás:
20 392 ezer Ft
7. ebböl EU-s forrásból kapott támogatós:18 913 ezer Ft
8. Egyéb bevételek;
11 163 ezerFt
9. Bevételek Összesen:
342 543 ezer Ft
Kiadások
10. Személyi juttatások:
125 740 ezer Ft
11. Munkaadókat terhelő járulékok:
31 830 ezer Ft
12, Dologi kiadások:
171 705 ezer Ft
13. Felújítási kiadások:
O ezer Ft
14. Felhalmozási kiadások:
O ezer Ft
15. Egyéb kiadások:
5 571 ezer Ft
16. Kiadások Összesen:
334 846 ezer Ft
17. A kiadásokból ÁFA és egyéb adójellegű 27 807 ezer Ft
kiadások:

A támogatásokból előző évi pénzmaradvánv
a1438t8.j

1. A támogatásokbót elöző évi
pénzmaradvány:

11 163 ezer Ft

Egyéb pénzügyi adatok
a1438t9
A tevékenységet ellátó szervezet bevételéböl kiemelt adatok
1. BUfé, kávézó:

0ezer Ft

2. Bott (Ajándék, kiadványok, szakmai
O ezer Ft
anyagok, katalógusok, műsorfüzetek stb.):
45 800 ezer Ft
3. Rendezvények:
4. Reklám:
O ezer Ft
5. Mecenatúra, szponzoráciá:
O ezer Ft
6. Automaták:
O ezer Ft
7. Idöszaki kiáUitásokhoz kapcsolódó vásár: O ezer Ft
8. Egyéb szolgáltatások (ruhatári díj,
12 473 ezer Ft
parkolási díj stb.):
A tevékenység adatai
a1438t10

-

Rendszeres művelődési formák

-

Tagolc éves átlagos száma
15-29 30-59 60 év
sssesen
éves
éves
fókirtl
4.
5.
3.

‚

.

Alkotó mOvelödesi formák
Mövészetl csoportok
Színjátszó-, drámacsoport, vers- es prózamondá
csoport
8aop0tt
3. Klasszikus- és moderntánc.aoport, társastánc
4. Képző- és iparművészeti csoport
3. Fotó-, film-, videoaoport
6. Kórus, énekkar
7. Könnyözenei együttes
Komolyzenei egy ttes (szimfonikus, fúvós,
kamara, egyebi
9. egyéb amatőr mivészetf csoport
M8vészetl csoportok Összesen
10.
fi .+2.+3+4.+5.÷6.+7..L+9.)
NépmC,Wsxetl csoportok Űöadóm0visz,t
11. Hangsseres népzenet csoport
12. NépdakÖr, pávakör
13. Néptáncegyüttes
14. Ilagyományórző együttes
15. Egyéb
Mővészeti csoportok Összesen
16.
fi i.+12..l 3.+14.+15.)
Tárgyatkotó néprnCrvészeti csoportok

Kozossege
szama

—

—

15 ev
aLatti
2.

1.
3

Alkotó műveLődési formák

37

Éves

—

4

15

O

00000
6
20
28
O
3
25
3
2
24
39
21
O
41
3
5
25
2
O
O
O

faglaUcozasok
száma

bemttatkozasok
száma

7.

8.

56

I 224
O

O

54
37

252
144

90
71
7

92
102
24

23
3
29
28

1

0

O

52

9

61

79

21

1

O

O

0

18

18

48

10

20

88

47

183

76

394

1 965

145

O
2
4
O
O

O
O
64

O
1

O
7

O
24

52

16

32
152

O
O

O
O

O

107
310
O
O

53
45
O

O

O
O
O

6

84

53

23

24

184

417

98

-

4,9
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Faragó tkéreg, fa, szaru, czort népibútor.
készités, egyéb)

‘

21.
22.
23
.

24.

A tevékenység adatai

L

—

—

=

1

1

C
1

1
2

r

-

2

1

—

11

2:

1

33

5

2

2

4

—

3

i

3

I

10-

22

1

211

IV

23’

11

68

2 609

255

Rendszeres müvelödési formák

-

13’

2

—

Bőrmöves
Fonhatú szá)as anyag-megmunkáók tvesszö
cauhé gyékény. szalma)
Textil (szÖvé, nemezetés, C keverő, himzö)
Egyéb komp)ex népi tárgyaUot6 csoportok
Tárgyalkotó népmüveszeti csoportok Összesen
(17.+18.+19.+20.+21.+Z2.)
Mindösszesen (I0.+16.+23.)

19.

il

E

I

3

17. Fazekas

-

Klubok, körök, szakkörök

a1438t11

..

..

I

..

Klubok, korok, szakkorok
..

Csoportok száma
1.

284
161

3

1. Nyugdíjas
2. Ifjúsági

10

3. Gyermek

10

230
66

2

4. Családi

5. Egyéb, érdekiódési kór szerinti
6. Összesen (1.÷2.+3.+4.+5.)

Foglakozások Összes óraszáma
Foglalkozások száma Összesen
4.
3.
254
103
504
1 908
668
386[
378
23
1 810
750
5 018
I 766

Résztvevők száma Összesen
2.

27

1 100

52

1 841

Tevékenységet ellátó által szervezett saját képzések
al 438t27
Belratkozottak száma
Csoportok
18.29
30’54 55 Éy elt5tkozottak
15
év
1517
száma
ves fÖttl mindosszesen
alatti eves éves

Tevékenységet el)át6 által szervezett saját
képzések

2.

1.

.

8.
9.
10.

O

‘

17.
18.

19.
20.
21.
2Y 1

O

egyéb szakmai pedagógus
tovabbkepzes
képzés
egyéb szakmai
kepzes
Együtt (15+16+17)
Szakmai együtt (14+18)
ango)

német
egyéb
Együtt t20÷21+22)
23.
24. Saját képzések mindösszesen (9+19+23)

A tevékenység adatai
a1438t14

-

Képzések

-

O

O
O

Q

O

O

O

0

O

O

O
O

O
O

O
O

O

O
O

O

O

9

O
3

12

20

O

O

O

9

3

12

20

O
O

O

O

O

60
60

12
12

O
0

O

O

O

C

O

O

O

O

O

O
I

D

Q
O

O
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

o

—

—

—

—

O

—

o

o

o

o

o

o

o

o

O
O

O
O

O

O
O

O
O

O

O

0

O
Q
O
O
000000

O

O

O

O

O

o

O

0
O

O

00000
O
O
O
O

O

O

O

O

3

12

20

60

12

O

D

1

O

O

O

9

Együttmöködö partnerrel közösen szervezett oktatás, képzés

Együttmőköd6 partaereet közösen sz.rvexett oktatás,

519

O

O

Q

QKJ•s
szakember II.
szakképesítést
népi kémsöves
más szakmák
13
Együtt
t10+11÷12+13)
Szakmai
kulturális
szakemberek
15.
szervezett képzése
16.

O

O

1

közmOvelődési

11.

Q

O

10,

O

O
O
O

O
O

egyéb
Együtt(I+2+3÷4+5+6÷7.8)
közmüvelódési
szakember I.

8.

7.2+3+4+5+6.

6.

5.

O
O
O
O

0

0

mOvészetl
5port erön)étl, rekreádós
3.
terméazetgyógyászatl ezoterikus
4•
ÁabflOS
személyiségre] lesztő
5
egészségvédelmi, mentálhlglénéa
helytörténeti, honismereti
7.

1

4.

3.

O
O
O

fekéteU ebkészítő

1,

A képzést
tárgyévben
befejezök
száma

A képzések
óraszáma
Összesen
tórában)
9.

iiaimak
száma

—

—

—

Csoportok

Résztvevők

Aika)mak

)

A képzések óraszáma

A képzést tárgyésben
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szima
1.

IIIUJ 1C4

hitolarendszerő képzések

száma
2.

Alapfokú
Xözépfokű
Fei,söfokú
iskolarendszerő képzés Összesen t1.+2.+3.)

1.
2.
3.
4,

osszesen Iörábr
4.

3.

UtIttCUfl )Z.dlII4

5.

I

I

I

I

I

I

lskolatend zeren kívÜlI képzések
5. Szakképesitést nyújtó

I

6. Egyéb szakmaI képzés
7. Általános célá képzés
8. Nyelvi képzés
9. Iskolán kIVUU képzés Összesen (5.+6.÷7.+8.)
Képzések mindösszesen (27, tábla 24. és 14. tábla
4.+9. sook összege)

I

I
1

21

6

‘

Rendszeres

művelődési

I

formák

a1438t15
Csoportok,
közösségek száma
1.

Rendszeres müvelődési tormák

‘

Rendszeres rnüvelödésl formák Összesen (10. tábta 24. sor,
tábta 6. sor és 14. tábla 10. sorok összege)

86

Résztvevők, beiratkozotrak,
tagok száma
2.
2 535

FoglaUtzásck, elkatmak
száma Összesen
3.
4 395

Ismeretterjesztés

a1438t1 6
Ismeretterjesztés
1. Tudományos Ismeretterjesztő előadások
2. Konferencia, tanácskozás
3. Ismeretterjesztés mindösszesen (1.+2.)

Táborok

(nemzetközi

Résztvevők száma Összesen
1.
3 309
575
3 884

Fo!lalkozások, atkaimak száma összesen
2.
66

ALkalmak Összes óraszáma
3.
145

19
85

54
199

táborok kivételével)

a1438t17

Táborok (nemzetközi táborok kivételével)

1.

összesen

Kiállitások,

Gyermek
Ifjüsági
felnőtt
vegyes
résztvevők
száma
résztvevők
száma
résztvevők
száma
résztvevők
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
13
331
8
236
2
28
3
99

száma

műsorok, rendezvények

a1438t18
Klállitások, m0sorok, rendezvények

KiálLítások
1. Képző. és IparmOvészeti
2. Fotő
3. Népmtivészeti
4. Helytörténeti
5. M,szakl, természettudományi
6. Egyéb
7. Kiállítások Összesen (1.+2,+3,+4,+5.+6,)
Mővészeti események
8. ELóadón,úvészetl és egyéb mOvészeti rendezvények
9. Film’ és videofilm’vetités
10. Népművészetl rendezvények
II. Mővészetl események Összesen (8.+9.÷1O.)
Szórakoztató rendezvények
12. Előadómúvészeri és mÜsoros rendezvények
13. Táncos rendezvény (bál, diszkó)
14, Szórakoztató rendezvények Összesen (12.÷13.)
Közösségi rendezvények
15. Társadalmi rendezvény, Ünnep
16. Játszáház, kézmóves foglaMozás

6/9

Alkainiak száma Összesen Látogatók I nézők száma Összesen
1
2
32

19
3
1

10 005
7550

982
700
O

2

1348

57

20 585

26
1
ió

6 956
60

43
166

9 475
16 501
29 053
2 172

11
177

31 225

38
303

13 882
12 247
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17. KuIturáis célú kirándulás

1

2

I

18. Kézmöves es egyeb vása; bemutató
19. Közösségi rendezvények Összesen (i5.+16.+17.+18.)
20. Kiáltitások, mOsorok, rendezvények mindösszesen t7.+1 1.+14.+19.)
2). A közösség) rendezvényekbő) népünnepéyek, (alunapak keretében me atósuló (20.-bő))
22. A közösség) readezvérsyekből fesztivá)ok keretében megvalósuló (20. ból)

6 5C
34

32 654

62

100 965

-

6 50’

-

Szotgáltatá5ok
a1438t19
Igénybevevők száma A5a)mak száma
1.
2

Szolgáltatások
1. Tanácsadás, Információs szolgáltatás Felnöttképzéshez kapcsolödö ezogá)satás
2. Tanácsadás, Információs szolgáltatás Egyéb tanácsadás, Információs szolgáltatás
3. Rendezvényszervezés
4. Tanu)mányutak szakértők, delegációk fogadása
5. Közös programok, projektek előkészitese

Igénybeve-,ők-ból küfödi
-

3.

(1.-bel)
O

.

2 000
819
107
O

6.Egyéb

1 000
26
6
0

105
O

I 032

131

26
O

O

7. Szolgáltatások

Összesen (1.+2.3.÷4.+5.+6.)

2 926

Külsö szervek tevékenysége
a1438t20
KUlső szervek tevékenysége

Csaportck
szarsa

Atkaimak

Összes Időtartam
(oraban)

Közönség létszáma, résztvevők
szama

Ebből külföldi

szama

Rendezvények

1.

2.

3.

4.

5(4.-bő))

.

.

.

11

1.IRendezvényekösszesen

163

14

Oktatás, képzés (terembérletben megvalósuó)
2. Iskolarendszerő képzések

resztvevo

2411

51

O
O

képzéek
Oktatás, képzés Összesen

3. Iskotarendszeren kKüU

O

(2.+3.)

Á tevékenységet eUátó áttal kiitföldiek részvételével Szervezett programok Magyarországon
a1438t21

A tevékenységet ellátó által külföldiek
részvételével szervezett programok

Alkalmak
száma

Időtartama

Közönség létszáma,

(nap)

résztvevők száma

1.

2.

3.

Összesen

Magyarországon
1.

—

Feszttválok

6

4.

18

8490

9)7

520

O

O

O

O

O

500

O
182

30

O

30

150

25

6

O

4

62

17

5

O

2. Mövészeti rendezvények, versenyek
3. Kiállítások
4. Konferenciák,

30

tanácskozások

I

5. Táborok

2

7

10

56

Közremüködők száma
Összesenből_külföld!
Európai Unió
Többi
határon túli
országaiból
országból
magyarok
5.14.-bő))
6.(4.-böl)
7.(5..6..ból)

6.Egyéb

00

7. Összesen (1.÷2.+3..4.+5.+6.)

Fentiekből teatvérvárosi (testvérkapcsolatl)
kulturális csere keretében megvalósult

9

202

I 141

561

1I

55

V

O

O

90

O

O

A tevékenységet ellátó részvételével kU(fötdn rendezett programok
al 438t22
Alkairnak száma
A tevékenységet ellátó részvételével kWföidön rendezett

programok

—

—

országban

európai
országban

1.

2. (1.-bő))

3. (1..böli

Ön

Európai Uniót

Több)

Összesen
—

4.

1. Fesztiválok
2. Mővészeti rendezvények,

5.t4.-ból)

6.(4.-bólI

40

versenyek

3. Kiállítások
4. Konferendák
5. Tanulmányijtak, szakértők és delegációk
6.TábOVOk
7. Kozos programok (projektek) előkészítése
6.Egyéb
9. Összesen (l.+2.+3.÷4.+5.+6.7.+L)

7/9

Kiutazók száma
Európai Unión
Többi európai
országban
országban

0
1
O
O

1

8

O
O

O
O
O
2

O

00
O
00
2

O
O
0

48
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FeittekbEl a testvérvárosf (testvétkapcsoati) ki.itwrális
csere keretében mesa3sult

Összlátogató, résztvevő tétszám
al 438123

1. Rendszeres művelődési formák (15.
129 550
tábla 1. sor)
2. Ismeretterjesztés összesen (16. tábLa 3. 3 884
sor)
3. Táborok összesen (17. tábla 1. sor)
694
4. Rendezvények, kiálLítások, m(isorok tiS. 100 965
tábla 20. sor)
5. Szolgáltatások (19. tábla 7. sor)
2 926
6. Külső szervek tevékenysége (20. tábla 2 411
1+4. sorok)
7, Mindösszesen (1.÷2.+3.-4-4.+5.+6.)
240 430
(Atkalmak száma osztva a csoportok számával, szorozva a résztvevők
szám ávat.)

A tevékenységet ellátó által kiadott közművelödési ísmerethordozák
al 438t24
.

A tevékenységet ellátó által kiadott kozmüvetödési lsmerethofdozák

Címek száma
1

Újság, hirlevél tpapiraiapúi
Újság, hiievét te1etronikus)
Könyv
4.
Egyéb a0almi kiadvány, módszertani Wzet
Videckazetta
5.
6.AudioCD
7.
Multimédiás Co, ovo
P.ekjóm-propdgando kiodvényvk
Szórólap. meghivó
8.

Összes pédányszám
2

1.

2.

9.
10.

5
O

O
0
O
3 500
O

3

500

O
0

88
297
10

Pkát
(PlMsorfüzet

12 530
6 505
20 000j

Informatikai ellátottság
al 438125

Internetkapcsolat technoLógia
Internetkapcsolat sávszélesség
Van-e Saját honlapja?
Van-e belső hálózata (LAN)?
5. Hálózatba kötött munkaáltomások
(számítógépek) száma:
6. Nyilvános Internet-terminálok száma:
7. Van-e hetyben nyiLvános Internet eLérési
pont
WiFi hotspot)?
8. Saját, nyilvánosan elérhető digitatizátt

1.
2.
3.
4.

tartalom, szakmai adatbázis
9. Rendelkezik-e informatikai
szakszemétetteI?
10. Hontap tátogatottság (egyedi
látogató/nap):
1 1. Ha rendetkezik Saját honlappat, az
akadálymentes-e (vakbarát)?
12. Ha rendeLkezik saját hontappat, annak
van-e mobittelefonra optimatizátt verziója?
13. Rendelkezik-e saját híreinek,
ad attartatmainak publikálására szol gátó
mobil alkalmazással?

Kábetmodem, valamilyen DSL technológia
100 Mbit/s
Portál5zerö szolgáltatások, naponta többször frissütö tartalom
Van
80

O
Van

Ntncs
Szerződés alapján, kiszervezve
11-100
Nem
Nem
Nem

A székhelyen kívüli településen folytatott tevékenységek adatai teleplitésenként
al 438t26_1
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