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BEVEZETŐ
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ a város olyan kulturális intézménye, amely
azokat a tevékenységeket foglalja magába, amelyek a közkultúra fogalma alatt a
társadalmi újratermelés kulturális szférája körébe sorolunk, elsődlegesen az emberi
alkotóképesség, fejlesztésére, az információk, a tudás, az ismeretek előállítására,
megőrzésére, létrehozására és közvetítésére irányulnak. A közkultúra a kulturális
értékek létrehozásával, megőrzésével, terjesztésével és művelésével kapcsolatos
közösségi tevékenységek és javak összessége, melyeket közvetítő rendszereken
keresztüt mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.

Magába foglalja a

közművelődési alapellátást, a művészeti értékek megőrzését és közismertté tételét.
A különböző kultúraterületek (helyi kultúra, kulturális örökség
kultúrája
kultúra

—

—

a létkultúra

—

—

az önkifejezés és kreativitás kultúrája

az együtt élő másságok kultúrája

—

a helyi társadalom
—

az Ünnepi és elit

a közhasznú szolgáltatások kultúrája

biztosítják a közművelődés sokféleségének összességét.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

47/2000.(IX.15.)

Eger város közművelődési

és kulturális feladatairól (a módosításokkal egységes szerkezetben) rendeletében
megfogalmazott alapelvek szerint működik intézményünk, az abban megnevezett

közművelődési feladatainak teljes körét felölelve.
a) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek
megteremtése
b) Eger város környezeti, szellemi értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, az egri művelődési szokások gazdagítása
c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése,

a

megértés,

icultúrájának gondozása

a

befogadás

elősegítése,

az

ünnepek

d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó szándékok, a művelődő közösségek
tevékenységének támogatása
e) Az egri társadalom kulturális kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének, a nyilvánossági fórumok működésének segítése
f) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok építésének és fenntartásának
támogatása
g) A szabadidő kulturális célú ekökéséhez szükséges feltételek biztosítása
h) A művelődést segítő egyéb lehetőségek biztosítása
Ennek megfelelően a felsorolt kulturális területek valamennyi szegmensében jelen
vagyunk. Az épületeink adta lehetőségeket kihasználva végezzük kultúrmissziós
munkánkat.
Tevékenységrendszerünket a 2014-ben megkapott Minősített Közművelődési
Intézmény Cím rendszerére építjük, melyet a közművelődésre kidolgozott
minősítő rendszer alapján nyert el intézményünk és kapott meg az Emberi
Erőforrások Miniszterétől a Magyar Kultúra Napján. Az intézmény az ország
szakmailag elismert szervezeteként, tagja a Magyar Népművelők Egyesületének, a
Kulturális Központok Országos Szövetségének. Az elmúlt öt évben, e cím mellett,
mint intézmény elnyerte a Megyei Prímadíjat, a Családbarát Munkahely címet,

a KÓTA Mecénási Díját, a Magyar Vöröskereszt elismerő oklevelét.
elmúlt

Az

néhány

évben

az

intézmény

keretein

belül

és

azzal

szoros

együttműködésben működő közösségeink közül számos közösség és szervezet
részesült megyei és Országos elismerésekben. Munkatársaink és a közösségek
vezetői közül is többen kaptak különböző szintű társadalmi kitüntetéseket, Országos
szerepléseikért szakmai díjakat.
Dolgozói elismerések:

•

Berecz Klára Heves Megyei Príma különdíj,

•

Bimbó Zoltán Pro Agria Díj

•

Kristonné Erdei Mária Kiváló dolgozó

•

Mácsár Beáta Pro Agria Díj

•

Simon Klára, Bimbó Zoltán, Lisztóczki Mónika, Mácsár Beáta az Egri Civil
Kerekasztal díszoklevele

Közösségi, közösségvezetői elismerések:
•

Adáshiba Színjátszó csoport MSZOSZ díj, és az Országos Falusi Színjátszó
Fesztivál Arany Minősítés

•

Bécsi Gyula, Lajtha László Néptáncegyüttes, Heves Megyei Príma-díj

•

Cantus Agriensis Kamarakórus Csokonai Közösségi-díj

•

Heves Megyei Fotóklub tagjai közül többen helyezésben részesültek különböző
Országos fotóművészeti pályázatokon

•

Lajtha László Néptáncegyüttes, Bakony Néptáncfesztivál Fesztivál díj, Heves
Megyei Príma közönségdíj

•

Somfai Tiborné Honismereti Szövetség Díja, Király Zsiga-Díj

•

Zománc és Kerámia műhely a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kiemelt díja a
Betlehemi Jászol Pályázaton való szereplésért

•

Zománcműhely: Országos Zománcművészeti Biennálé közösségi és egyéni
nagydíjak, első, második és harmadik helyezések

AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE
2o15-ben

szakmai

munkánkat,

a

minőségfejlesztési

alapelvnek megfelelően a

folyamatos önértékelés és munkánk folyamatos javítása, struktúránk aktualizálása
jellemezte.
Munkánk elsődlegesen a kidolgozott szakmai egységek munkájára épült, melyeket
2015-ben előtérbe helyeztünk az épületegységek rendszeréhez képest. Igy kialakítottuk
a minőségfejlesztési szempontok és a meglévő hagyományainkhoz igazítva szakmai
tevékenységünk rendszerét. Ez nemcsak stabilizálja a folyamatos munkát, hanem
meghatározza, kialakítja az intézmény hosszú és rövidtávú stratégiáját is, melyet
2o16-ban, az előző év munkájának megalapozása után fogalmazunk meg.

A

2015.

évi

munka

értékelése

a

szakmai

munkatársak

által

készített

rendezvényértékelő lap alapján készült. Az ezen szereplő adatok alkalmasakká
váltak munkánk több szempontú értékeléséhez, adatszolgáltatáshoz. Az értékelés
történhet a megvalósult programok szakmai feladatrendszere, hatóköre, indikátorai,
kapcsolatrendszere, marketinghatásai, gazdasági mutatók, pályázati eredményesség
szerint, és egyben lehetőséget ad a munkatárs egyéni éves tevékenységének
értékelésére

is.

Lehetőség

nyílik

az

egyes

szakmai

területek

arányainak

összehasonlítására, eredményeik összefoglalására és az egyes programok stratégiai
szempontból fontos j övőképének megfogalmazására.
Az intézmény általános értékelése szempontjából a programok szakmacsoport
szerinti arányosítása mutatja meg az intézmény jelenlegi tevékenységének vázát.

SZÁMSZERŰSITETT ÖSSZEFOGLALÓ A SZAICMAI
FELADATSTRUKTÚRÁNK ALAPJÁN
A

rendezvények részletes felsorolása

szakmacsoportok szerinti felosztásban,

különböző szempontok szerinti adatokkal kiegészítve a mellékletben található.

I. Rendezvények:
I.i. Turisztikai nagyrendezvények:
fesztivál, 5.o4o fő látogató,

1870

db több napos, évenként jelentkező

fő közreműködő.

Kiemelkedő volt ezek közül a Tavaszi Fesztivál és az Egri Advent
rendezvénysora.
1.2. Előadóművészeti-színházi rendezvények, komolyzenei koncertek:
6 db sorozatjellegű,

21

db egyedi rendezvény,

4800

fő látogató,

230

fő

közreműködő.
Kiemelkedő művészeti események voltak a komolyzenei koncertek, a Márai
évfordulóhoz és pályázathoz kapcsolódó előadások, a Művészkorzó.
1.3. Népművészeti-folklórrendezvények:
db évente ismétlődő,

db egyedi,

6320

fő látogató,

2120

fő közreműködő.

Többek között megvalósult a „Palócgála” Regionális Nemzetközi Népzenei

Fesztivál, a Magyar Nemzeti Táncszínház: Szerelem a Kárpátok alatt című
táncszínházi előadása, „Zeng a lélek” Néptáncgála.
1.4.

Könnyű-, jazz-, nép- és világzenei koncertprogramok: n db

sorozatban megvalósuló, 1db évente ismétlődő,
látogató,

331

31

db egyedi koncert 14.465 fő

fő közreműködő.

Kiemelve néhány Iconcert: Ghymes zenekar, Dresch Quartett, Ha1ász Judit,
Rúzsa Magdi, Budapest Klezmer Band, Molnár Dixiland Band, Parno Graszt,
Middlemist Redd, Kiscsillag, Balázs Elemér Group, Muzsikás zenekar, Makám
zenekar, KFT zenekar.
1.5. Közösségekkel együttműködésben megvalósuló rendezvények:
Összesen 164 rendezvény, ebből: 148 sorozatban megvalósuló,

db évente

visszatérő, 1 db kétévente visszatérő, 6 db egyedi rendezvény.
Ebben a csoportban számtalan műfaj, kategória megjelenik: kiállítások,
ismeretterjesztő előadássorozatok, zenés műsorok, lwncertek, komplex
rendezvények.
II. Ifjúsági szakmai szolgáltatások, rendezvények:
3 folyamatos,

2

évente ismétlődő, 6 egyedi szolgáltatás/rendezvény, 454 fő

látogató, 6o fő közreműködő.
Ezeken kívül a tanév alatt folyamatos tanácsadások zajlanak az 1% Pont
irodában heti Öt nap, napi 8-io órában.
III. Kiállítások:
38 kiállítás,

18.252

Intézményünk

fő látogató, 418 fő közreműködő, 1484 kiállítási nap

adottságaiból

adódóan

kiállításaink 5

épületünkben

7

helyszínen Is megvalósulnak.
A város értékeiből táplállcozva, a helyi és elszármazott alkotóknak Is helyet
adva néhány tárlat kiemelve: a hajdan Egerben tanító Makoldi Sándor
kiállítása, a Csillag és Kő elnevezésű tematikus tárlat, Heves megye
művészeinek alkotásaival, vagy a három Ismert művész, Herczeg István,
Pieronimus Kosch, Szakács Imre nagyszabású tárlata. A Magyar Művészeti
Akadémia támogatásával szervezésünkben valósult meg a családilag Egerhez

kötődő Kátai Mihály Jubileumi kiállítása Egerben a Kepes Intézetben és
Budapesten a Duna Palotában.
Nagy sikere volt a gyerekeknek, családoknak szóló kiállításoknak, ilyenek
voltak a LEGO kiállítás, a Mézeskalács meseváros.
IV. Táborok:

A 28-ból 6 db bentiakásos,

22

db napközi típusú, résztvevők száma: 946 fő

Valamennyi tematikus, vagy szakmai
ilyen a több mint

30

közösségi tábor, évről-évre visszatérő,

-

éve működő Sátorfalva, a néptánc táborok, színjátszó

táborok, az extrém- és sport táborok, a művészeti- és népművész táborok, az
alkotótáborok.
Korosztály tekintetében a kisgyermektől a felnőttekig nyújtunk kínálatot.
V. Játszóházak, családi rendezvények:
164

db sorozatban megvalósuló,

iz.86 fő látogató

990

15

db évente visszatérő,

db egyedi.

fő közreműködő.

Ide sorolhatók többek között a rendszeres alkotó játszóházak napköziseknek,
óvodásoknak, az évszakos és Ünnepi játszóházak, és a kisebb és nagyszabású
családi rendezvények, mint az Állati jó nap, a Városi Gyermeknapi Majális, a
Várjáték.
VI. Tehetséggondozás:

A

20

db rendezvényből i6 db évente visszatérő, 1db kétévente visszatérő,

egyedi, 6i8 fő látogató,

3254

db

közreműködő.

A tehetséggondozási terület túlnyomó része is rendezvényekben csúcsosodik,
jelentős számú nemzetközi, Országos

5

megyei hatókörű felmenő rendszerű

amatőr művészeti találkozó/verseny része szakmai tevékenységünknek.
Ehhez a területhez a legszükségesebb az Országos szakmai kapcsolat egy-egy
műfaj tekintetében a kollégák részéről.
Néhány közülük: „Miénk a tér!” Megyei Művészeti Fesztivál, Országos
Mesevetélkedő,

Országos

Ifjúsági

Kórusfesztivál, Országos Bábfesztivál.

Szólótáncverseny,

Éneklő

Ifjúság

VII. Művelődő közösségek:
Állandó művelődő közösségeink száma 74, melyekben rendszeresen 1644 fő vett
részt, 2376 alkalommal.
Munkájuk eredményét 212 alkalommal mutatták be.
VIII. Ismeretterjesztés:
A 25 rendezvényből 22 db sorozatban megvalósuló, 2 db évente ismétlődő, 1 db
egyedi,
7.005 fő látogató, 348 fő közreműködő.
Többek között a Mobilitás Hét

-

Autómentes nap eseményei, Kikelet előadássorozat,

Találkozások sorozat, Világjáró sorozat.
IX. Képzés
2015-ben egy belső képzésünk volt.
Tevékenységcsoportok arányai:

megoszlás

alkalmak

az

látogatók

száma

összeshez

száma

viszonyított
%
Rendezvények

253

45%

73670

164

29%

13 045

89

16%

60 675

Kiállítások

38

6,7%

18 252

Táborok

28

5%

740

188

33,3

Ebből: Művelődődő közösségekkel
együttműködésben megvalósuló
rendezvények
Ebből;

ren

Játszóházak, családi rendezvények ÷
játszópark
Tehetséggondozó programok,

2
20

3,6%

6185+3254

12

2%

454

25

4,4%

7 005

564

100%

123 649

rendezvények+közreműködők
Ifjúságsegítés, tanácsadás, szakmai
szolgáltatások
Ismeretterjesztés és tanácsadás
Művelődési alkalmak száma összesen

Megállapíthatjuk, hogy a rendezvények alkotják munkánk gerincét.
Ha rendezvényeken belüli arányokat nézzük a turisztikai jellegű rendezvény a
legkevesebb.
Viszont igen magas, több mint

50%

a közösségekkel való együttműködésben

megvalósuló programjaink száma.
A számok tükrében a fiataloknak szóló programok száma alacsony, ezek elsősorban az
IFIPONTBAN valósulnak meg, de a táborok, a játszóházak, a tehetséggondozó
programok is elsősorban a gyermek és az ifjúsági korosztályt érintik, és a kiállítások
közül is sok, az ő közreműködésükkel valósult meg. Így más arányszámot kapunk.
Az ifjúság a teljes programkínálatunkból

244

eseménynek volt a célcsoportja,

ez 45,2%.

A látogatói létszámot tekintve a nagyszámú közönség az ingyenes szabadtéri
rendezvényeket látogatta.
A turisztikai rendezvények esetében a 9 programból 3-ban más volt a programgazda,
intézményünk részfeladatokat látott et, illetve helyszínt biztosított (Kaláka Fesztivál,
Egri Csillag Borfesztivál, Barokk Fesztivál).
Külön említést érdemel az ismeretterjesztés, ahol a táblázatban e címszó alatt felsorolt
programokat tisztán az intézmény munkatársai szervezték, de az ismeretterjesztéshez
a közösségi programok közül az előadássorozatok ide is tartoznak, szám szerint 8o
előadás, melyet 6 közösség kezdeményezett.
Intézményünk rendezvénymegoszlása az alábbiak szerint csoportosítható, mely
egyrészt meghatározza a célcsoportokat, másrészt bizonyos műfaji csoportosítást is
jelent, kielégítenek tömeg és rétegigényeket egyaránt.

Rendezvényeken belüli megoszlás

alkalmak rendezvény közönség
száma

típusok

létszáma

szerinti %
Turisztikai nagyrendezvények

9

3,55%

27

io,68%

Népművészeti-folklórrendezvények

10

3,95%

6

Könnyű-, jazz-, világ- és népzenei koncertek

43

17%

14

465

64,82%

12

86

6o 670

Előadóművészeti-színházi

rendezvények,

35

040

8oo

komolyzenei koncertek

Rendezvények

művelődő

közösségeinkkel 164

320

együttműködésben
rendezvények száma összesen

253

ioo%

Rendezvények

89

35,17%

164

64,83%

közösségi

rendezvények

nélkül
együttműködve

Közösségeinkkel
megvalósuló rendezvények

A

programtáblázatból

az

Is

kiolvasható,

milyen

hatókörre

terjed

ki

tevékenységünk. Elsősorban helyi és megyei, hatókörrel rendelkezünk, de több
Országos eseménynek is részesei, Illetve rendezői vagyunk. A számok alapján:

db városi, 285 db megyei,

i

db regionális,

db országos,

14

215

db nemzetközi

hatókörű program valósult meg 2015-ben.
Néhány különleges, feledhetetlen produkció: A Magma Tűzszínház előadása, a
SzépAsszonyok Fesztiválja pszichoszínházi előadásai, Ittzés Tamás és Papp Rita
csembaló művészek hangversenye, Generációk koncertsorozat, Harsányi Judit:
Zártkert című darabjának felolvasó színházi előadása, A Játékos

-

Csendes László

előadása, a Muzsikás Együttes koncertje, Gajdos Adventi Koncert, Ghymes Koncert,
Halász Judit koncert, Rúzsa Magdi koncert, majd a Presser Gáborral tartott közös
koncert,

Makoldi Sándor: Magyar mitológia, Kátai Mihály: Természetszellemek

című kiállítása, Országos Viseletkiállítás, a LEGO kiállítás, a Csíziós Nagy Festés

—

a

Magyar festészet ünnepén, az Éneklő Ifjúság dalos ünnepének országos résztvevői
közös éneke, az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny döntője, a Művészkorzó eseményei
és a visszajelzések alapján valamennyi táborunk, illetve a Tavaszi Fesztivál és az Egri
Advent eseményei.
A hagyományos, több éve megvalósuló programjaink évről-évre Új elemekket
gazdagodnak, új szempontok alapján kerülnek megrendezésre, tartalmában mindig
Újat adnak p1.,

mint

egy-egy ajándék előadás,

közös produkciók,

más-más

helyszínválasztás, események összevonása.
A feladatokat, a programok szervezését egy-egy terület szakértője valósítja meg. A
programok megvalósítói között, a szervező munkatársakon túl a fellépők, a
programvezetők, a felkért segítők, az önkéntesek, a közfoglalkoztatottak, a kulturális
közfoglalkoztatásban dolgozók és az önkéntesek szerepelnek, számuk

2015-ben 11288

fővolt.
Más módszer szerint szervezzük a rendezvényeket, a táborokat, a tehetséggondozó
programokat, a játszóházakat, a komplex több napos rendezvényeket, a közösségi
programokat. Ahogyan nem lehet az almát a körtével összehasonlítani sem formára,
sem ízre, úgy egy

—

egy programfajta előkésiítése és szervezése is mindig másképpen

történik. Nem hasonlítható össze sem az indikátora, sem a művészi értéke, sem a
tartalma, sem a hatása, így a munkatársak ráfordított munkaórája, energiája sem.
Mégis valamennyi egy egységet alkot a közművelődés fogalomkörében, ahogyan az
alma és körte ís gyümölcs. Így ugyanolyan fontos a folyamatos, egész éven át tartó
műhely munka, mint az egyszeri, tömegeket vonzó előadás, vagy koncert.
Hatásában mindkettő fontos, mert az egyik, jó esetben katarzist eredményez, míg a
másik akár egy életpályát is meghatározhat, lélekpendítő, személyiségfejlesztő erővel
bír, közösségi élményt ad.

AZ EKMK ÉPÜLETEI SZERINTI FELADATOK

Az intézményünk több telephelyen működik, mindegyiknek megvan a maga
sajátossága, kialakult alapfeladatköre, melyhez kötjük az intézmény valamennyi
rendezvényét, kiválasztva a legmegfelelőbb helyszíneket az egyes eseményeknek. Ez
sokszor nehéz feladat, mert a célok és a lehetőségek nem mindig találkoznak, Pl. egy
bevételes rendezvénynél akkor is a nagyobb befogadóképességű helyszínt választjuk,

ha

nem

teljesen

odavaló

a

rendezvény.

Vannak

az

egyes

programoknak

hagyományosan kialakult helyszínei, melyeket, ha elmozdítunk, megcsappan a
közönség. Nem könnyű bevezetni egy-egy helyszínt, csak akkor működik, ha
helyszínhez illő programot viszünk oda. tgy példaképpen említve a Vitkovics Házban
nagyon jól megél a családi program, a rock koncertek viszont nem, a Bartakovics Béla
Közösségi Házban az ismeretterjesztés, a szórakoztató programok dominánsak.
A programok az EKMK épületeiben, illetve szabadtéri, valamint a programokhoz
igazított helyszíneken valósultak meg.

Epületeink állapota

pületeink egy részének állapota leromlott, Sürgős javításra, felújításra szorulnak,
legfőképpen a műemlék jellegű épületek: a BBKH, a Vitkovics Ház, a Templom Galéria.
Mindennemű külső és belső javítást, beavatkozást a műemléki felügyelettel egyeztetve
szükséges végezni.

A BBKH műemlék jellege mellett, egyházi tulajdonú épület. Állaga nagyon leromlott, a
földszint vizesedik, salétromos, omlanak a falak, a beérkező, a folyosón végigmenő
látogatót ez a kép fogadja. Az emeleti részek is koszosak, elhasználódottak, a hátsó
tűzfal és a kémény omlik. Igaz, hogy az épület külső homlokzata a városmegújító
pályázatnak köszönhetően megszépült, ezért is nagy kontraszt az épületbe lépőnek a
látvány, mely belül fogadja.

A Templom Galéria állapota egyre válságosabb, a vizesedés fokozódik, a jobb oldali
részen, már csak paravánokra tudunk alkotásokat installálni. Nagy esőzés esetén
beázik, a padlózaton vízfoltok jelennek meg. Kívül omlik a vakolat, mállik a lábazati
rész. Szükség lenne egy gyors állagmegóvásra. addig, amíg a károk javíthatók.

A Vitkovics Ház pincerésze a látogatók számára nem használható, a nagy

páratartalom és vizesedés miatt kiállításra sem alkalmas. Az ott lévő vizesblokkban a

csempék leesnek, a vakolat vizes, állapota miatt használhatatlan. Az elmúlt másfél
évben rohamosan romlott az állapota.

A LISZI-t az EKVI segítségével decemberben felújítottuk, teljes nyílászáró csere

történt, a repedéseket kijavították és kapott egy tisztasági festést is. A lakóközösség
nagyon örült a felújításnak, így az idejárók méltó közösségi teret kaptak. 2oi6
tavaszán a külső rész rendbetételére is ígéretet kaptunk az EKVI igazgatójától, aki
jelképesen örökbe fogadta a közösségi teret.

Az

IFIPONT-ban

is

történtek

javítások,

az

irodai

rész

vizesedésének

fölszámolására, mely csak átmenetinek bizonyult, hisz a vizesedés kiújult, így újra
felül kell vizsgálni az állapotát.

Az év végén megkapott Egrix-Egál komplexum teljesen használhatatlan. Ennek
állapotfelmérése, valamennyire használhatóvá tétele a
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év feladata, mely csak

önkormányzati befektetéssel valósulhat meg.

A szakmai munka elosztása épületeinkben

Az Intézmény központi épülete, a Forrás Gyermek és Iljúsági Ház.
A Forrás kialakult programkínálatí jellege elsősorban a gyermekkorosztály igényeit
elégíti ki, illetve a nekik szóló programok valósulnak meg itt. Az épület jó adottságai
miatt azonban egyre többször kap helyet olyan művészeti esemény, előadás, mely a
fiataloknak és a felnőtteknek szól.
A házban továbbra is fontos szerepet játszanak a különböző műhelyek, szakkörök,
illetve a Forrás szervezői bázisán működő túrát szervező csoportok és táborok.
Folyamatos, heti rendszerességű szakköreink, műhelyeink:
Alkotókörök: zománc- és kerámia műhelyek, népművész-, szövő- és kosárfonó

szakkör, gyöngyfűző kör, Forrás diákszínpad, Sirály modellező kör
Tánccsoportok: Táncmeditáció, Top Dance, Dance Jam tánccsoportok, Szederinda

Alapítvány csoportjai
Túracsoportok: Forrás DSE, Kisbakancsosok Baráti Köre, Vándorlók Baráti Köre

Klubok: Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Klubja heti rendszerességgel tartja

foglalkozásait.
Bérlőként folyamatosan, heti egyszer, illetve hetente több alkalommal, több

csoportban működik a Beli Buba Klub, a Csillag Táncstúdió, a Csillagszeműek egri
tagozata és a Kids Klub.
Az ezekben a közösségekben végzett folyamatos munka már régóta nem a fiatalok
szabadidő eltöltését jelentik, hanem nagy szerepük van a gyerekek és fiatalok
iskolarendszeren

kívüli

kompetenciafej lesztésében,

ismeretátadásában

minden

irányú

a kreativitásuk, a gondolkodásuk, a szemléletük

alakításában. Sok esetben az itt folyó szakmai tevékenység olyan magas szintet ér el,
hogy országosan is pétdaértékű. Az ide járóknak egy-egy tevékenység segítségével
fejlődik önismeretük, önbecsülésük, nyitottabbá válnak a társadalom iránt is. Egy
közösség tagjaként Új élményeket, barátokat szereznek. Segítheti, befolyásolhatja
pályaválasztásukat, hobbyjukat. Ha több generáció is jár egy-egy körbe, akkor a
generációk közötti különbség sem válik számára ijesztővé, hisz megtapasztalja a
felnőttek tiszteletét a gyerekek iránt és viszont. Az itt folyó munka nem
szöszmötölés, ahogy ezt kritikaként lenézően használják irányunkban, hanem egy
komoly fejlesztő, közösségformáló magas színvonalat képviselő műhelymunka,
ahogy ezt eredményeink is mutatják. Ezen tevékenységek alapozzák meg az
intézmény tehetséggondozó programját. KultÚraértővé, kultúrafogyasztóvá nevelik
a fiatalokat. Elindítják, segítik az élethosszig tartó önképzés, tanulás folyamatát.
Az aktív felnőttek és nyugdíjasok közösségi tere a Bartakovics Béla Közösségi
Ház.

Az ide betérő közönségünk bár nap-mint nap szóvá teszi az épület állagát, szívesen
jár az itt szervezett programjainkra, közösségeinkbe. A művelődő közösségekkel, a
szervezetekkel egyedi megállapodások szerint dolgozunk. Az itt megvalósuló
program az élet minden területére vonatkozó (egészséges életmód, életvezetés, kerti
munkák, alkotótevékenységek, amatőr művészetek stb.), hasznos ismeretszerzésén
túl olyan közösségteremtő erő, mely a város kulturális és közéleti tevékenységére,
aktivitására Is jelentős befolyással bír.

Az intézményben működő közösségek lehetnek jogi személyiségűek, vagy nem
bejegyzett

művelődő

Munkánk

közösségek.

a

szervezetek

kulturális

tevékenységéhez kapcsolódik, és nem egy-egy civil szervezet belső életéhez.
A BBKH művelődő közösségei:
Művészeti csoportok: Adáshiba Színjátszó Csoport, Agria Vegyeskar, Andante
kórus, Black Rose Night zenekar, Boróka Néptáncegyüttes, Cantus Agriensis
Énekegyüttes, Csosszantó Gyermek Néptáncegyüttes, Dobó Katica Hagyományőrző
Népdalkör, Egri Csillagok Népdalkör, Egri Orosz Nyelvi Klub, Egri Színműhely,
Gajdos Népzenei Együttes, Heves Megyei Fotóklub, Heves Megyei Népművészeti
Egyesület, Hevesi József Magyarnóta Klub, Horváth Zsigmond Lajos Fotóművészeti
Kör,

Kálnoky

László

Irodalmi

és

Művészeti

Egyesület,

Lajtha

László

Néptáncegyüttes, Hastáncklub.
Klubok, körök: Amazonok Klubja, Bükki Vörös Meteor Természetjáró Egyesület,
Cukorbetegek Egri Egyesülete, Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet, Egri Egészség- és
Környezetvédő Egyesület, Egri Jógaktub, Ezüstidő Szabadidős Egyesület, Fészek
klub, Kertbarát Kör, Nevető jóga klub, Nyugdíjas torna,, Pszichotronikus klub,
Tűzmedve
Népfőiskola,

Hagyományőrzők,
Hun-fokos

Univerzum

Szövetség,

Klub,

Magyar

Heves

Rákellenes

Megyei
Liga

Életreform

tagszervezete,

Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, Tanár- és Tanítóképzős Öregdiákok Baráti
Köre.
Templom Galéria
A templomtér nem fűthető, ezért tavasztól-őszig rendezhetők benne kiállítások.
Oldalsó része jelenleg raktárként funkcionál. A 2o15-ben megvalósult kiállítások
olyan különleges, a maga nemében egyedülálló tárlatok voltak, melyek a város
értékeiből táplálkozva annak büszkeségeként tekinthetők. Legyen az a hajdan
Egerben tanító Makoldy Sándor kiállítása, vagy a Csillag és Kő elnevezésű tematikus
tárlat, Heves megye művészeinek alkotásaival, vagy a három művész Herczeg István,
Pieronimus Kosch, Szakács Imre, vagy a Bükki Művésztelep tárlata. Valamennyit
nagy érdeklődés övezte.

Vitkovics Alkotóház és Művésztelep

A Vitkovics Ház EKMK-ban való működése két éves múltra tekint vissza. Az
épületet Szinte teljesen üresen kaptuk meg. Berendeztük, látogathatóvá tettük.
Célunk, hogy a képzőrnűvészeti tevékenységek, a kiállítások mellett otthonra
találjon a zene, az irodalom, a kézművesség Is a házban. Az intézmény
tehetségpontként bejegyzett épületeként olyan programokat valósít meg, melyek a
fiatalok tehetségfejlesztését, pályaoríentációját gazdagító programokkal, intenzív
kurzusokkal, táborokkal szolgálják.
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Az iroda funkcionális terei jól kialakítottak (információs tér, közösségi tér,
csoportozó, tanácsadó hetység) segítik és kiszolgálják a fiatalokat, az alapvető
szakmai célok folyamatosan, napról-napra valósulnak meg.
Alacsonyküszöbű állandó szolgáltatások:
Közösségi tér: egyre több fiatal értesül az iroda közösségi terének lehetőségeiről. Nő

azoknak

a

száma,

pingpongoznak,

akik

IFI

csocsóznak,

PONT
vagy

II-es

helyiségünkben

egyszerűen

csak

baráti

délutánonként
társaságukkal

beszélgetnek, zenét hallgatnak. Számos olyan fiatal is betér irodánkba, akit a
közösségi/valahová tartozás élménye vonz.
Pályaorientációs tevékenység, Önismereti tanácsadás: elsősorban egyéni tanácsadás

keretén belül hetente több alkalommal valósul meg.
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előadás valósult meg a KEF-el közös szervezésben
VDT iroda: itt kap helyet a Városi Diáktanács, akik nagy aktivitással vesznek részt az

iroda életében
Eurodesk partner: folyamatos tájékoztatást ad olyan fiatalok részére, akik valamilyen

formában külföldön szeretnék tanulmányaikat folytatni, vagy önkéntesként
szeretnének külföldön tapasztalatokra szert tenni.

Számítógép használat: tanköteles diákok, fiatalok körében délutánonként, tanulói

jogviszonnyal nem, vagy eltérő tanrenddel rendelkezőek esetében pedig délelőtt Is
népszerű a „WIFI PONT” elnevezéssel bíró géphasználat.
Tapasztalatunk, hogy irodánkba egyre több olyan fiatal látogat, aki tanköteles

ugyan, de ennek nem tesz eleget. Az ő esetükben célul tűztük ki, hogy csoportos,
illetve közösségi foglalkozások folyamán tanulási motivációt erősítő tevékenységet
valósítunk meg. Természetesen a törvényes képviselő, nevelők táj ékoztatásával,
együttműködve

gyermekotthonokkal,

lakás-,

gyermekj óléti

szolgálattal.

Az

együttműködés folyamatos.
Mivel ezek a fiatalok az iskolakerülés, csellengés folyamán jobban ki vannak téve
devalválódás veszélyeinek

—

pszichoaktív szerek fogyasztása, bűnelkövetés, deviáns

kortárs kapcsolatok kialakítása

—

irodánk fontos feladatai közé tartozik a

bűnmegelőzés, drogprevenciós tevékenység. Önismereti csoportok, foglalkozások
tartása ezen, leginkább hátrányos helyzetű, fiatalok részére. Annak érdekében, hogy
az irodánkba látogató

—

középosztály rétegéhez tartozó fiatalok érdekei se

sérülj enek, társadalmi érzékenyítés vált szükségessé.
Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont

Célunk az volt, hogy érdekes, vonzó programokkal vezessük be a köztudatba a
Márai Látogatóközpontot, és ezzel párhuzamosan saját hagyományokat alakítsunk
ki a helyi sajátosságok, igények figyelembevételével. A Márai Határok nélkül projekt
keretében megvalósuló programok minden korosztály számára ismertté tették a
központot, hisz voltak óvodás, általános és középiskolás foglalkozások. Megvalósult
a Márai az európai polgár című kiállítás és elkészült a Máraí életét bemutató film. A
látogatóközpont nevéhez hűen Márai szellemiségéhez méltó programokat kínáltunk
az idelátogatóknak egész évben. Az interaktív kiállításon túl voltak olyan tárlatok,
amelyek nagy érdeklődésre tartottak számot. Ilyen volt többek között Pacsika Emilia
textiljeinek, a borral festő szekszárdi művész: Czirok Róbert képeinek, Vincze László
papírmeritőnek a munkái Illetve az év végi LEGO kiállítás.
Sikeresek voltak a gasztronómiával összekötött jazz klubok koncertjei, az
ünnepekhez kapcsolódó programok (húsvét, pünkösd, szüret), valamint a szabadtéri

színpad előadásai, koncertjeí. A SzépAsszonyok Fesztiválja Új öttetként elkezdődött,
melynek folytatása az eredeti elképzelések szerint nagy turisztikai vonzerőt jelenthet a
város számára.
A hétvégi születésnapok mindig teltházzat működtek. A kalandparkot is több ezren
látogatták meg a nyitvatartási időben.
működteti

a

2016.

így

Látogatóközpontot,

áprilisától már nem az intézményünk
2o16-ban

már

nem

szervezünk

a

Szépasszonyvölgybe programokat.

Forráspont Lakossági Információs és Szolgáltató Iroda
A Felsővárosban működő LISZI a lakótelep közösségi tere. Az itt lakók igényeit
szolgálja, olyan állandó közösségi programokkal, melyeket a lakók alakítottak ki.
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féle tevékenységet valósítottak meg.

7

állandó közösség működik a

térben. Fontos esemény volt a pályázati forrásból megvalósuló „Közösségi kertek,
ehető városok

—

alternatívák lakótelepi környezetre” szakmai konferencia, melyen

egy cselekvési tervet Is megfogalmaztak a lakótelep ilyen irányú fejlesztésére. A
közösségi programok helyszíne a Nemzedékek tere is, mely így az itt élők valódi
közösségformáló életterévé vált.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy intézményünk valamennyi épületében folyó
szakmai munka országos szakmai körökben is ismert, elismert. Intézményünk ereje a
közös gondolkodásban, a programok közös, közösségi megvalósításában rejlik.
A saját szervezésen túl a város valamennyi kulturális, közművelődési, közösségi
eseményében valamilyen szinten jelen vagyunk sokszor láthatatlanul, legyen az

önkormányzati,

céges,

vagy

civil

szervezésben

megvalósuló

esemény.

Együttműködésben jelen vagyunk technikával, emberi erőforrással, helyszínnel,
közönségszervezéssel.
EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK
Intézményünk munkája a partnerkapcsolataira épül, mely közös gondolkodást, közös
programokat, közreműködést, partneri támogatásokat, önkéntességet jelent.

Közöttük vannak olyanok, akikkel napi szintű együttműködésben dolgozunk,
vannak egy-egy rendezvényhez csatlakozó partnereink, és vannak, akik minden
évben visszatérnek.
2015-ben a

programjainkhoz kapcsolódó partnereink voltak:

A BIG Drow nemzetközi szervezete, a

Márai pályázatban

részt vevő

iskolák, Agria

Park Bevásárlóközpont, Agria Terra Egyesület, Ars Sacra Fesztivál Országos
Szervezete, Bródy Sándor Megyei Könyvtár, Civil Érték Közhasznú Egyesület,
Cukorbetegek Egri Egyesülete, Családsegítő Intézet és az

Északi Gondozási

Központ, Dobó István Vármúzeum, Duna Palota Budapest, Dolce Travel I(ft,
ÉFOÉSZ,

Egererdő

Zrt,

Egri

Egészség

és

Környezetvédő

Egyesület,

Egri

Fertálymesteri Testület, Egri Hegyközség, Egri, Heves megyei óvodák, általános —és
középiskolák, Egri Jóga Klub z1z1. szervezete, Egri Színműhely, Egri Zenészek
Egyesülete, EJH Népegészségügyi Osztály, EKF, EKF Ének- Zene Tanszék, EKF
gyakornokai, EKF rekreációs szak, EKF Vizuális Művészeti Tanszék,
Környezetvédő

Szövetség,

Egri

Érsekség,

Eurodesk

középiskolák,

és

Életfa
régiós

partnerek, Farkas Ferenc Zeneiskola, Felsővárosi körzeti megbízott, GAG Produkció,
KEF, Gárdonyi Géza Színház, Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda, GYÖNGYÖK
Művelődési

Központ,

Heves Megyei Életreform Népfőiskola,

Heves Megyei

Fotóklub, Horváth Zsigmond Fotókör, MAFOSZ, Heves Megyei Népművelőlc
Egyesülete, Heves Megyei Pedagógiai Intézet, Heves Megyei Rendőrkapitányság,
Heves megyei vadászok, Hevesi József Magyarnóta Klub, HMK Közlekedési
főosztály, Hun -Fokos Szövetség, Kaláka Fesztivál szervezői, Kaló Pincészet, Kepes
Intézet, Kontakt Pont Ifjúsági Iroda, KÓTA, MTA Zenetudományi Intézet népzenei
csoport, Líceum TV, Eger TV, Lipóti Pékség, Maconi zenészek, Magyar Jazz
Szövetség,

Magyar

Garabonciás

Szövetség,

Magyar

Rákellenes

Liga

Egri

Alapszervezete, Magyar Ufókutatók Szövetsége, Magyar Zeneiskolák és Művészeti
Iskolák Szövetsége, Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete,
Miskolci Virtuózok Kamarazenekar, Nemzeti Kávéház Étterem, Nemzeti Művelődési
Intézet Egri Iroda, Népegészségügyi Főosztály, Országos Magyar Vadászkamara
Heves Megyei Területi Szervezete, Országos Mesevetélkedő szervezői, Pátria Rádió,
Kodály társaság, Gyakorlóiskolák Szövetsége, CSEMAD OK, Hungaricum Akadémia-

Birinyi, Tradíció Stúdió, Petőfi Irodalmi Múzeum, Pori testvérváros, RÉV, Karitász,
Savaria Barokk Zenekar, Martin György Néptáncszövetség, Örökség Gyermek
Népművészeti Egyesület, Hagyományok Háza, Táncház Egyesület, Népművészeti
Egyesületek Szövetsége, az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny elődöntő helyszínei:
Százhalombatta, Nyíregyháza, Szarvas, Cantus Agriensis Egyesület, Musica Aulica
Régizene Együttes, Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum, Szentgyörgy Kertészet,
Taoista Tai Chi Társaság, Természetbarát Szövetség, Tűzzománcművészek Magyar
Társasága,

Új ART TÉR Sárospatak, Univerzum Klub, Vadgazdálkodók és

Természetvédők Szövetsége, Városi Sportiskola, Világjáró Magazin, Vöröskereszt
Egri Szervezete, Zeneiskolák-Eger és környéke, ZF Hungária.

NEMZETKÖZI ÉS HATÁRONTÚLI SZAKMAI KAPCSOLATOK
Egy-egy

rendezvényhez

kötődően

évek

óta

működő

kapcsolatunk

van

Gyergyószentmiklós, Bácsfeketehegy, Magyarkanizsa, Lendva, Komárom magyar
iskoláival az „Ötágú síp üzenete” Versmondó és Kulturális Találkozó kapcsán, mely
a Magyar Kultúra Napjának rangos eseménye.
A Kárpát Grafikai Biennálé országai között szereplünk a lengyelországi (Przemysl),
ukrajnai, erdélyi (Gyergyószentmiklós), a szlovákiai (Homonna) képviselői mellett.
Minden évben több egri alkotó kap díjat ezen a rangos tehetségsegítő tárlaton,
illetve az alkotó diákok részt vesznek az évente mindig más országban
megrendezésre kerülő táborban.
A Fotókörök táborainak és kiállításainak is állandó résztvevői a szlovákiai és
lengyelországi partnereink és szerepelnek a Palócgálán, a Népzenei fesztiválokon is.
Az Eurodesk hálózaton keresztül a diákok számos cserekapcsolatban vesznek részt.
Elkezdődött egy Bulgáriával közös projekt, mely egy, a migrációval kapcsolatos
érzékenyítést, kutatást jelent.
Részt veszünk a város testvérvárosi kapcsolatai révén idelátogató művészeti
csoportok bemutatkozási lehetőségeinek biztosításában Is.

INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁCIÓ, PR.
Intézményünk kommunikációs rendszere két részből tevődik össze.
Belső kommunikáció

A

szakmai

programok és

a

termek

megoszlása

egy

internetalapú

belső

kommunikációs rendszeren történik. Ennek folyamatos fejlesztése folyik.
Ezen túl e-mailben és szolgálati mobiltelefonon és természetesen személyes
megbeszélésekkel tartják a kapcsolatot a kollégák. Értekezleteinic rendszere is a
feladatoknak

vannak

alárendelve.

Heti

rendszerességű

vezetői-,

kétheti

szakmacsoportos-, és havi szakalkalmazotti értekezleteken beszéljük meg a
feladatokat. A technikai dolgozóknak heti rendszerességgel van feladategyeztetésük.
Egyes feladatokra, projektekre szerveződött teamek külön egyeztetnek, melyen
minden munkaterületről jelen van a projektben dolgozó munkatárs.
Evente 4- alkalommal tartunk összdolgozói értekezletet.
Az SZTP lapon nyilvántartott események száma, valamennyi épületünkben és a
külső helyszíneken:

14 100.

Ez magába foglalja a heti ismétlődéseket, és a

terembérletes eseményeket is.
Külső kommunikáció
A külső kommunikációnknak a partnerekkel való kapcsolattartás a legfontosabb
alapja.
A programjaink népszerűsítését, a PR munkát anyagi korlátaink határozzák meg.
Elsősorban helyi médiumokat használunk, illetve a honlap és facebook felületeinket.
Nincs marketing végzettségű kollégánk, így két munkatársunk önképzéssel
ismerkedik a feladattal. Végzett PR munkatárs alkalmazására se státuszban, se
anyagilag nincs lehetőségünk.

Külső kommunikációs csatornáink:
•

Rendszeres kiadványunk az intézmény programfüzete.

•

Időszaki kiadványaink: a közösségeinket bemutató, toborzó füzet, illetve a
nyári táborok programajánlója. Külön készítettünk kiadványt a Tavaszi
Fesztiváthoz, illetve a Mobititas Hét eseményeihez.
Az elkészült programajánló füzetet iskolákba, óvodákba, vendéglátó- és
szálláshelyekre,

cégekhez, üzletekbe és egyéb forgalmasabb pontokra

juttatjuk el.
•

prospektustartó

A

áliványok

kihelyezése

óta

távolabbi

célpontokra/közönséghez is eljutnak műsorfüzeteink, szórólapjaink és az
adott hónap kiemelt eseményeinek plakátjai. Ezen felül további helyekre a
program különlegességétől, helyszínétől, a turisztikai szezontól függően.
•

A kültéri hirdetők folyamatosan ki vannak téve az időjárásnak, a konkurens
rendezvényszervezőknek és a vandalizmusnak, még inkább rontva annak
esélyét, hogy a programinformációkat az utca közönsége elé tárhassuk. Egy
mára elavult, nem is túl hatékony propagandafelületről van szó, amiről nem
akarunk/merünk lemondani, s aminek gondozása igencsak munka- és
időigényes, karbantartása (a papír-, a festék- és a javítási árakat tekintve)
nagy kiadásokat ró az intézményre, s mindemellett megtépázott, elhanyagolt
állapotukban még a városképet is rontják! Szomorúan kellett tapasztalnunk,
hogy a szép, Új hirdető tábláink rövid időn belül rongálódtak meg idegen
hirdetők etikátlan, felelőtlen módszereinek következtében (pi. tapétaragasztó
használata). Zárhatóvá tételükkel talán javulhatna a helyzet.
nagyrendezvényekre gyártatjuk, engedélyeztetjük

•

Utcai molinó

•

hirdetés- és reklámszervezés
o

—

Keretszerződés alapján:

V Fenntartóval kötött szerződés alapján; Rádió Eger, FM7
V Heves Megyei Hírlap keretes ajánló
V Szuperinfó Hol Mikor? eseményajánló rovat

V

Egri Programok portálon a programnaptárban való szerepeltetés
meHett, havonta

i-

esemény kiemelt népszerűsítése, lehetőség

nyereményjáték lebonyolítására, valamint Facebook-on, Twitteren,
saját hírlevelükben való ajánlás
V Agria TV Bt. weboldalán önálló menüpontban szerepel az intézményi

továbbá

program,

figyelem

felhívó

céllal

plakátok/meghívók

elhelyezésére is van lehetőségünk
V Európai Utazásinformációs Központ

o

—

szeporszag.hu

Eseti megrendelések: Szuperinfó, Egri Magazin, Hello Tourist, az
expófa

kikerült

TDM-kiadvány,

Fesztiválok

télen-nyáron

és

a

Színházak és Várjátékok, Art Aktív (utóbbi három Tiboni-kiadvány),
Koktél Magazin, Közösségi Infó, Heves Megyei Turisztikai Magazin
(HM Hírlap különszáma), Aktív Pihenés Magyarországon... színház- és
borkultúra (magyar-német)
o

Rádiós spotok, sugárzásának igénylése, megírása, interjúk leszervezése

o

Közönségjátékok kezdeményezése nyeremény belépőj egyekért (Egri
Programok, Szent István Rádió, Rádió Eger, FM7).

•

Online kommunikáció
o

Intézményi honlap gondozása, Új honlap készítése, melynek végleges
beüzemelése 2o16-ban valósul meg ekmkeger. hu néven

o

Heti ajánlók (meghívók) összeállítása és elektronikus levélben

o

Közösségi média: Facebook megjelenés

—

átkerül a honlapot is

gondozó, megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott munkatárshoz,
Twitter

•

—

áttételesen (EP által)

Együttműködések
o

Keretszerződés:
utazzitthon.hu

szeporszag.hu,

egriprogramok.hu,

agriatv.hu,

o Szerződésen kívül bizonyos rendszerességgel, nem irányítható módon
jelenünk

meg

az

eger.hu,

programturizmus.hu,

inpro.hu,

mindenamieger.hu, egriugyek.hu internetes oldalakon.
Sajtótájékoztatók
Nagyobb rendezvények előtt, illetve a rendezvényeket csoportosítva tartjuk
őket, évente kb.

alkalommal.

S ZÁRMAZTATOTT ALAPSZOLGÁLTATÁS
Terembérlet
Intézményünknek

jelentős

bevétele

származik

az

épületek

termelnek

bérbeadásából. Termeinket leginkább kulturális célú rendezvényekre, oktatásra,
képzésre, vásárra, párt és egyházi szervezésű rendezvényekre adjuk ki.
Iskoláknak,

társintézményeknek gyakran

térítésmentesen biztosítjuk,

iskolai

programokra, ünnepekre.
Terembérlés szempontjából a legkeresettebb a BBKH épü]et.
2015-ben összesen i6 alkalommal adtunk bérbe termet valamely épületünkben.
Technikai eszközkölcsönzés
Hang és fénytechnikai eszközeinket csak indolcolt esetben adjuk bérbe, általában
visszatérő rendezvényekre, p1. Strauss-est, önkormányzati rendezvények, illetve
társszervezetek számára p1. Babszem Jankó Gyermekszínház.
Játszóházi szolgáltatások
Evente 5-6 alkalommal vállalati rendezvényeken, falunapokon kézműves j átszóházat
tartanak kollégáink, illetve óriás-játékainkat kölcsönözzük.

HUMÁN ERŐFORRÁS
Intézményünk állománya 2o5-ben 45,5 fő volt. Ebből szakalkalmazotti feladatokat
lát el 26 fő, technikai dolgozó (hang—fénytechnika, karbantartás, terem- és kiállítás
építés,

színpadépítés,

gépkocsivezető,

információs)

gazdaságis

15,5,

.

fő,

adminisztráció i fő
A

kulturális

közfoglalkoztatásban

3

főt

alkalmazunk,

illetve

az

általános

közfoglalkoztatásban 5 fő állandó segítőnk van.

GAZDÁLKODÁS
Az intézmény pénzügyi mérlege év végére pozitív volt, ami azt eredményezte, hogy
a pénzmaradványból egy Új mikrobuszt tudunk vásárolni, illetve néhány technikai
fejlesztést hajthattunk végre a számítógépeink jobbá tétele érdekében.
Programjaink megvalósításához pályázati forrásokat Is keresünk, Igyekszünk
minden pályázati lehetőséggel élni. Pályázati eredményességünkről elmondhatjuk,
hogy

90%-os.

Pályázatot az NKA különböző kollégíumaihoz, az NCSSZI-hez, a

MNVH-hoz, a Tehetséghálózathoz adjuk be, ennek összege több mint 8 millió Ft
volt. Közösségeinken, illetve a Forrás Alapítványon keresztül is sok programunk
kerül támogatásra, közel

2

millió Ft erejéig. 2o15-ben fejeztük be a Márai határok

nélkül című uniós pályázat megvalósítását, melyet még a Művészetek Házától
vettünk át. Ennek összege

19

millió Ft volt. Ennek keretében létrehoztunk egy

kiállítási anyagot, mely Márai Sándor életét és munkásságát mutatja be interaktív
módon. Ehhez társult egy

25

perces film is. Ennek sorsa a Márai Központ átadásával

kérdéses. Szeretnénk áthozni a Vitkovics Házba, ahol tovább működtetjük, hisz
évig fenntartási kötelezettsége van.
Tavaly fejeztük be a KÚL-TÚRA című projektet Is, melyet ellenőrzésre kiválasztott
az unió is. Példaértékűnek ítélték a brüsszeli ellenőrök a megvalósítást és annak
adminisztrációs hátterét is. Ugyanúgy gond nélküli volt a Márais projekt ellenőrzése
is, melynek még az előző tulajdonosi része is ellenőrzésre került.

Igyekszünk az egyes projektekhez egyéb támogatókat Is megnyerni, melyek
általában nem pénzben, hanem tárgyakban, egy-egy rendezvény költségének
átváflalásában, illetve önkéntes segítségként valósulnak meg.
Elmondhatjuk, hogy programjaink többségénél a ráfordított költségek megtérültek,
az egyes nagyobb koncerteknél volt jelentősebb veszteség, mely a járulékos
költségek, a konkurens rendezvények, vagy a belépők magas ára miatt keletkezett.
Egyetlen terület az, ahol nincsenek megtérülő költségek, a kiállítások. Viszont
nagyon fontos része munkánknak, mert vagy a tehetséggondozást, vagy egy-egy

művész bemutatkozását, vagy ismeretek átadását szolgálják. Ehhez pályázati forrást
nem, vagy nagyon nehezen lehet találni, általában egyéni, alkotói pályázatok
segítségével.

ÖSSZEGZÉS
A közművelődés specialitása a kultúra valamennyi területén való jelenléte. rtékei,
hagyománya, műfaji sokszínűsége, közösségteremtő ereje, minden művészeti és
kulturális térben jelen van. Ott vagyunk az ünnepekben, a hétköznapi életben, az
önkormányzati, családi eseményekben, a tehetséggondozás, az oktatást kiegészítő
informális képzésekben, a lelki egyensúlyteremtésben, az információközvetítésben.
Tevékenységünk lehet előszobája, előkészítője, tanítója, segítője, egyengetője,
közvetítőj e, Óvója, felhívója, ütköztetőj e, katalizátora, vágykeltőj e, megvalósítója,
találkoztatója,

módszere,

egyesítője,

együttműködője

valamely

ügynek,

problémának, emberi gondolatnak.
Munkánk ebben a médiavezérelt társadalomban sokszor észrevétlenül, vagy
harsányan, finoman vagy durván, de sohasem közömbösen hat. E sokféleségben
jelentkező igények és kínálatok folyamatosan ütköznek, egyik a másikat kergetve
próbál eligazítani a kulturális sokszínűség világában, lehetetlen elítélni, vagy
magasztalni egy-egy programot.

Sokak szemében nem elég látványos egy

alkotófolyamat részévé válni, vagy egy évről-évre ismétlődő közös élmény átélése,
Illetve a fejlődés végigldsérése, legyen az bármely művészeti ág, vagy közösségi új
produkcióban való jelenlét.

A közművelődés szerepe katalizátor szerep, hisz elősegíti az egyes emberben, vagy
közösségben elínduló pozitív változásokat, eredményeket, un. lelki, szervezeti
erőforrása mindennapi életünknek.
Intézményünknek a zoi6-os esztendőben Újra kell fogalmaznia Önmagát, hisz kiválik
a Márai Látogatóközpont épülete és tevékenysége, vele együtt több turisztikai
rendezvény, fesztivál és koncert, csökken a dolgozói létszám.
Nem mindennapi feladatok elé állít minket a volt Egal-Egrix területe és a január i-tő!
működtetésünk alá vont Civil Ház. Nincs még egy olyan intézmény a városban,
amely évről-évre ilyen nagy változásokon megy át. Ez nem csak az épületek és
feladatok módosulását, hanem mindig új szemléletvákást Is jelent, új szerkezeti
változással, munka- és feladat átcsoportosítással jár. Mindezt csökkenő források
mellett.
Újra kell fogalmaznunk az Alapító Okiratot, az SZMSZ-t, a szervezeti ábrát. Ki kell
dolgoznunk

a

feladatcsoportokra

koncentrálva

az

intézmény

stratégiáját.

Folyamatos szervezetfejlesztéssel kell elérnünk a minőségi programalkotást, hisz
célunk a Minősített Közművelődési Cím elnyerése.
Ennek érdekében intézményűnk nyitott minden kulturális kezdeményezésre, valódi,
kölcsönösen hatékony és eredményes együttműködésre.
2016.

március

31.

Kovács Katalin
Igazgató

MELLÉKLET
Az EKMK 2015-ben megvalósult rendezvényei
Program

I

Indikátorok:
Látogatók +
közreműködők

Hatóköre

Időtartam szerint:
egyszeri, sorozat, több
napos, gyakorisága,
hányadik

Turisztikai nagyrendezvények
Barokk Fesztivál Bükki
Művészeti_Napok
Pünkösdi Fesztivál
Szép Asszonyok
Fesztiválja
Egri Tavaszi Fesztivál
Kaláka Folkfesztivál vásár
és_játszóház_szervezés
Nemzetközi Fiúkórus
Fesztivál és
Orgonaünnep
Szepesi György
Bárzenész_Találkozó
Egri Advent
Egri Csillag Borfesztivál
együttműködő
partnerként
összesen: 9 rendezvény
—

2500 +50

Több napos, évente

országos

ioo+8o
6oo + 30

Több napos, évente
Több napos, évente

Országos
Országos

6ooo+6oo
3000 + 50

Több napos, évente
Több napos, évente

Országos
országos

86o+6o

Több napos, évente

nemzetközi

6o8o+ioo

Több napos, évente

országos

ioooo+8oo

Több napos, évente
Több napos, évente

Országos
országos

4500+100

fő látogató,
1870 fő
közreműködő

35.040

db több napos,
évenként jelentkező
fesztivál

1

db nemzetközi,
8 db országos
hatókörű

Előadóművészeti-színházi rendezvények, komolyzenei koncertek
Színházikó Társulat
előadása
Bencze Mónika- Tanyi
Sándor:_Népmesék_ea
Babszem Jankó ea
Kisötlet Gyermekszínpad
Hahota Gyermekszínház
Vaga Banda ea
Lóci Színpad
Magma Tűzszínház
Művészkorzó
Márai Káva ea
Ittzés Tamás és Papp Rita
csembaló művészek
hangversenye
Pünkösdi Hangverseny
Generációk

300+4

egyedi

város

200+3

egyedi

város

200+3

egyedi
egyedi
egyedi
egyedi
egyedi
egyedi
egyedi
egyedi
egyedi

város
város
város
város
város
város
országos
megye
város

egyedi
sorozat

város
város

200+4
200+4
200+4
200+1
400+2
750+40
40+2
40+2

250+40

270+6

Koncertsorozat,
3 előadás
Improvízációs estek
Révász Ági és tanítványai
3 alkalom
Pori Művészek koncertje
Fúvószenekari koncert a
Dobó_téren
„Komolytalan zene”
koncert testvérvárosi
művészekkel
Füveskönyvek: A Gyulai
Várszínház_előadása
Harsányi Judit: Zártkert
felolvasószínház
Költészet bábokkal
előadás
Éltem egyszer- Csányi
Zoltán_Márai_Estje
A Játékos Csendes
László_előadása
Lénárt András
bábelőadása
-

-

Osszesen: 27 program

220+6

sorozat

város

70+10
500+30

egyedi
egyedi

nemzetközi
város

200+30

egyedi

nemzetközi

200+3

egyedi

megyei

85+12

egyedi

város

70+10

egyedi

város

40+1

egyedi

megye

izo+8

egyedi

megye

45+5

egyedi

város

4800 fő látogató

6 db sorozatjellegű

z db nemzetközi

230 fő

21 db egyedi rendezvény

4db

megyei

21 db városi

közreműködő

hatókörű

Népművészeti-folklórrendezvények

„Palócgála” Regionális,
Nemzetközi Népzenei
Fesztivál
Przemish tánccsoport
fellépése-Lengyel_est
Egri Népzenei Gála
Ködellik a MátraRegionális Népzenei
Találkozó és Orsz.
Citerazenekari Fesztivál
Csárdás- Szerelem a
Kárpátok alatt néptánc
ea
Szépasszonyvölgyi Szüret
Szüreti felvonulás-Eger
Unnepe
Szépasszonyvölgyi
Családi_Húsvét
Néptáncosok Batyus
Bálja
„Zeng a lélek”

1500+700

Több napos, évente

nemzetlcözi

250+50

egyedi

nemzetközi

500+350
500+300

Több napos, évente
Több napos, évente

nemzetközi
nemzetlcözi

450+60

egyedi

Országos

600+200
1200+300

évente
évente

nemzetközi
nemzetközi

800+20

évente

Országos

120+60

évente

megye

400+80

egyedi

nemzetközi

Néptáncgála

Összesen: io program

fő látogató
2120 fő
közreműködő

6320

7 db évente ismétlődő

db egyedi

7 db nemzetközi

z db országos
1 db megyei
hatókörű

Könnyű-, jazz-, világ- és népzenei koncertek
Mága Zoltán Koncert
Eszterlánc mesezenekar
Iván Szandra, Jász
András
Makám zenekar
Muzsikás

Együttes

Góbé zenekar
Gajdos Adventi Koncert
Harcsa Veronika és
Gyémánt_Bálint_jazz
Hot Jazz Band
Jaja zenekar
Kubai Est Eisa Vallé
Jazz -Csók Csokoládé
EDDA koncert
Libarock-Acoustic
-

-

egyedi
egyedi
egyedi

országos
országos
Országos

egyedi
egyedi

Országos

500+5

egyedi

Országos

150+20

évente
egyedi

város
Országos

egyedi
egyedi
egyedi
egyedi
egyedi
egyedi

Országos
Országos
város
város
Országos
város

i6o+6

egyedi
egyedi
egyedi
egyedi
egyedi

város
megye
város
város
Országos

385+10

egyedi

országos

3150+30

sorozat

megyei

4

egyedi

város

io+8
izo+
90+11

egyedi
egyedi
egyedi

város
város
város

600+35

sorozat

megyei

910+10

115+4

egyedi
egyedi
egyedi

országos
Országos
város

80+2

egyedi

város

400+70
300+4

500+2

700+6
800+5

600+3

1300+10
300+5
55+2

8o+z
8io+io
20+3

Országos

Gallery

Tarantellák és Tangók
Ghymes Koncert
Supernem koncert
Dresch Quartett
KFT koncert
Budapest Klezmer Band
Zenepavilon :Molnár
Dixiland Band, Parno
Graszt, Middiemist
Redd, Kiscsillag, Balázs
Elemér_Group
Palya Bea, és Ifj Tóth

50+7

360+8
30+4

60+5

200+

István

Babos Makrokozmosz
Kaltenecker trío
Szenvedélyes zene- zene
szenvedély koncert
Egri Jazz Könnyűzenei
Klub
6 alkalom
Halász Judit Koncert 2 ea
Ruzsa Magdi Koncert
Máté Péter est- Szívós
Győző
Cserháti est-Szívós

440+5

Győző
NaDeNe Blues Farsang

50+10

egyedi

város

„Angyal mellettem”
Presser + Rúzsa Magdi
koncert külsős

1000+20

egyedi

országos

14.465 fő látogató

ii db sorozatban

15 db országos

331 fő

megvalósuló

z db megyei

közreműködő

i db évente ismétlődő

z6 városi

i db egyedi koncert

hatókörű

Osszesen:

koncert

líjúságsegítés, tanácsadás, szakmai szolgáltatások

AIDS világnapja

8+4

évente

város

Önkéntesség és
pályaválasztás

42+8

egyedi

város

27+6

egyedi

város

Eurodesk képzés

z+i

egyedi

város

Európai Ifjúsági Hét

6o+i

több napos, évente

város

Felsőoktatási tájékoztató
fórum

70+13

egyedi

város

Fogyasztóvédelmi
előadás

5+2

egyedi

város

IFI Gyereknap

17+4

évente

város

Színpont

izo+io

egyedi

város

Pályaorientáció

30+2

folyamatos

város

KEF partner

40+5

folyamatos

város

VDT iroda

10+3

folyamatos

város

Osszesen: 12

454fő látogató
6o fő

2 évente ismétlődő

közreműködő

6 egyedi

Elő

könyvtár

szolgáltatás

folyamatos

12

db városi

hatókörű

szolgáltatás/rendezvény

Kiállítások
Megnevezés

Indikátorok:

I(iállítási napok száma

Hatóköre

30

megyei

Látogatók+
közreműködők
száma

Mézeskalács Meseváros

1850+

2+19+122

adventi_kiállítás
Mesterek és Tanítványok
-Eventus_kiállítás

540+20

21

város

Bényi Árpád
életműkiállítás

450+15

24

város

Boncsér Árpád szobrász

350+15

22

város

és Almási László festő
kiállítása
„Csillag és kő’ Heves
megyei művészek
tematikus_kiállítása_TG
Szinek-Fények vek,
Herczeg István,
Pieronymus Kosch,
Szakács_Imre_kiállítása
Szilágyi Rudolf kiállítása
F. Balogh Erzsébet
életmű_kiállítás
Kovács Zalán diákalkotó
kiállítása_F
Wahorn András Szabad
c. ldállítása÷koncert,
alkotónap, finisszázs -v
Bükkszéki Művésztelep
Rnisszázzsal -TG
Makoldi Sándor: Magyar
mitológia_-TG
Nagy Eszter kiállítása
Pengame Elektronikus
Grafikai_kiállítás
Molnárné Barta Anita
rajzai
Vidróczki Fotókör
kiállítása
Fényvarázslók
Montázs
A
Senior társasága
fotókiállítása
Szentesi Országos
Aktfotó_Biennálé_anyaga
Kísérleti Galéria
fotókiállítások alkalom:
Stríder Anita, Karizs
Mónika,_Vincze_Alma
Márai Sándor, az európai
polgár állandó kiállítás és
emlékszoba
Stafírung-kiállítás Varga
Andrea_gyűjteményéből
Vinorellek- borral festett
akvarellek, Czirok Róbert
kiállítása
Szyksznian Vanda
kiállítása
Vincze László kiállítása
Varratok Kiállítás
LEGO kiállítás
Országos Viselet kiállítás
-

-

380+30

28

megye

450+10

38

országos

300+5

21

400+11

45

város
város

500+3

43

város

217+3

33

Országos

340+16

24

Országos

390+6

29

Országos

8o+z

43

250+3

20

megyei
város

250+3

30

város

6oo+io

i6

megyei

6oo+io

20

megyei

600+2

20

megyei
megyei

700+6

31 4O=

300+2

220

Országos

240 +2

35

Országos

zo÷

40

Országos

6

25

város

240+5

26

város

250+3

25

város

1035+3

30

megyei

550+30

20

Országos

300+

120

Heves Megyei
Rajzszaktárgyi Verseny
kiállítása
Vizuális Művészeti
tanszék_kiállítása
Művészek Indonéziából
Heves Megyei Amatőr
Tárlat
Kátai Mihály jubileumi
kiállításai_2_helyszín
Pacsilca Lia kiállítása
Pori Művészek kiállítása
Vitkovics Mihály állandó
kiállítás_és_emlékszoba
Osszesen: 38 kiállítás

1400+64

33

megyei

300+10

22

országos

110+4

10

600+70

42

nemzetközi
megyei

2170+10

24+30=54

országos

120+3

50

város
nemzetközi
Országos

18.252

70+8

5

300+1

220

fő látogató

fő
közreműködő
418

38 kiállftás,i484
kiállítási nap

2

db nemzetközi
n db országos
io db megyei
15 db városi
hatókörű

Táborok
Megnevezés

Résztvevők +
közreműködők

Típusa

hatókör

Art Aktív Alkotótábor
Felnőttek_részére_V
Napközis Tábor a LISZIben
XXII. Fotóművészeti
Alkotótábor
Vidám Vackor tábor
ovisoknak
Sátorfalva
Makkos Mókus tábor
Gajdos Népzenei és
Néptánctábor
Extrém Sport tábor

7+1

napközi

város

60+3

napközi

város

250+40

bendakásos

Országos

i8+z

napközi

megyei

45+11

8o+io

bentlakásos
napközi
bentlakásos

Országos
Országos
Országos

32+5

napközi

megyei

Állati jó tábor

32+4

napközi

megyei

Aqua tábor

21+4

napközi

város

Kézműves tábor

18+3

napközi

város

Tanya túra tábor

23+2

napközi

megyei

UtaZOO tábor

33+3

napközi

megyei

Tenisz tábor I-II.

47+6

napközi

megyei

12+6+13

Piktorkodó tábor I-II.

40+3

napközi

megyei

Tűzmanó tábor

ii+i

napközi

megyei

Országos
zománcművészeti
alkotótábor
Adáshiba szí njátszótábor
Szederinda tábor 3X

22+2

bentiakásos

országos

6o+6

bentiakásos
napközi

megyei
város

Csillagszeműek tábor

40+2

napközi

város

Angol nyelvi tábor

io+z

naplcözi

város

Kerámia tábor

15+2

napközí

város

Honismereti-népművész

30+2

bentiakásos

megyei

Színjátszó tábor

25+2

napközi

város

Összesen: z8 tábor

6 db bentiakásos
22 db napközi
típusú

6 db bentiakásos
22 db napközi típusú

15+3

db Országos
db megyei
13 városi
hatókörű

10

Játszóházak, családi rendezvények
Hatóköre

195+10

Időtartam szerint:
egyszeri, sorozat, több
napos, gyakorisága,
hányadik stb.
sorozat

2000+60

sorozat

város

1500+ 15

sorozat

város

150+4

egyedi
egyedi

város
város

io+z

egyedi

megye

270 + 10

sorozat

megye

150+3

egyedi

város

150+3

évente

város

30+7

egyedi

város

Megnevezés

Indikátorok:
látogatók,
résztvevők

Angyalhaj adventi
játszóház_7_alkalom
Óriás fajátékok 20
alkalom
Végvári fényadvent
13 alkalom
Buszfestés- Mobilitás hét
Csíziós Nagy Festés a
Magyar_festészet_ünnepe
Márai PályázatPromóciós anyag
tervezése_NKA
Márai foglalkozások
9 alkalom
Papírjárgány készítése
mobilitas 7 külső
helyszín
Nyárbúcsúztató
szalonnasütés_LISZI
Thátia a lakótelepen
—

-

-

40+3

város

közönségtalálkozó LISZI
Fit Day and Night -LISZI
Halloween- LISZI
Milculás a Felsővárosban
Tavaszköszöntő
Bolondos Április
Felsőváros
Forráspont Játéktár
3 alkalom LISZI
Anyák Napja -LISZI
Családi nap és Börze,
Cserekör_E_-LISZI
Felsőváros Csillaga- LISZI
Advent a Felsővárosban
4 játszóház +
Betlehemes-LISZI
Nagy Dianap
Alkotó Játszóházak
ovisoknak, iskolásoknak
52 foglalkozás
Egri Csillag borfesztivál
játszóházak
Gyermeknapi Majális
Mese-mese, könyvtári és
Ünnepi óvodás
foglalkozások
Márai program
_alkalom
Szűletésnapi zsúrok a
Máraiban_27_alkalom
Várjáték
Állati jó nap
Márai Ma irodalmi
sorozat
_alkalom
Márai Ma Kreatív műhely
NKA_3_alkalom
Vigh László Szilveszteri
labdarúgó_kupa
Tavaszváró alkotó és
játszónap
Fogyatékkal élő gyerekek
kézműves foglalkozásai
8 alkalom
Tekergő Családi táncház
_alkalom
Kézműves játszóház a
LISZI-ben
Összesen: i88 alkalom

300+15

évente
egyedi
évente
évente

város
város
város
város

50+6

sorozat

város

30+15

évente
évente

város
város

évente
évente

város
város

egyedi
sorozat

város
megye

350+6

egyedi

város

3000+120

évente
sorozat

megye
megye

sorozat

megye

50+27

évente
évente
sorozat

megye
város
város

60+4

sorozat

város

120+112+4

több napos, évente

megye

110+4

évente

város

55+6

sorozat

város

300+10

sorozat

város

30+3

egyedi

város

300+50
30+3
30+3

-

ioo+8
300+25
200+40

50+4

fő/alkalom

1325+5

145+5

fő/alkalom

495+2

685+84
255+5

fő látogató
990 fő
közreműködő

db sorozatban
megvalósuló
db évente visszatérő
164

12.865

15

97 db megyei
91 db városi
hatókörű

9db_egyedi

Akadályvölgy
játszópark a

4272

fő

országos

folyamatos

Szépasszonyvölgyben

Tehetséggondozó programok

Megnevezés

Hatóköre

Indikátorok:

Időtartam szerint:

látogatók,

egyszeri, sorozat, több

résztvevők

napos, gyakorisága,

90+5

Többnapos, évente

város

10+2

Többnapos, évente

város

90+2

Többnapos, évente

város

1500+807

Többnapos, évente

Országos

900+600

Többnapos, évente

Országos

300+6

Többnapos, évente

Országos

10+2

egyedi

város

55+3

egyedi

megyei

20+3

egyedi

város

350+130

többnapos, évente

200+820

többnapos, évente

megye

300+340+60

többnapos, kétévente

Országos

400+400

többnapos, évente

Országos

150+2

évente

nemzetközi

140+11

évente

megye

70+11

évente

megye

420+11

évente

megye

hányadik stb.

Nagy Rajzolás és a
Magyar Festészet Ünnepe
Art Aktív, Intenzív
Tavaszi Kurzus
fiataloknak
Art Aktív, Intenzív
tavaszi Kurzus
felnőttelcnek
Éneklő Ifjúság Regionális
kórusfesztivál
Éneklő Magyarország
Regionális_kórusfesztivál
Gyermekbábosok
Országos_Fesztiválja
Márai és a Média
tehetségprogram
Márai Vers és
Prózamondó Találkozó
középiskolásoknak
Márai ma videó készítés
NKA
„Otágú síp üzenete”
megyei és határontúli
versmondó verseny
„Miénk a tér” megyei
művészeti_fesztivál
IX. Országos Ifjúsági
Szólótánc verseny I-II-III.
elődöntők
XIX. Országos
Mesevetélkedő
6 forduló
Nemzetközi Kárpát
grafikai Bíennálé zsűrizés
Gárdonyi vers és
prózamondó_találkozó
Palóc Mesemondó
Találkozó
Könyvjelző irodalmi és
raj zpályázat

-

nemzetközi

Szónolcí beszédíró

500+16

évente

város

ioo÷6

évente

régió

pályázat és felolvasás
márc._15.
Országos Díákszínjátszó
Találkozó Regionális
elődöntő
Nonverbális Fesztivál

580+15

Több

országos

napos, évente

z db nemzetközi

Osszesen: 20

6185 fő látogató

i6 db évente visszatérő

rendezvény

3254

i db kétévente

6 db országos

közreműködő

visszatérő

i db regionális

db egyedi

5 db megyei
6 db_városi

Rendezvények művelődő közösségeinkkel együttműködésben

Megnevezés

Indikátorok:

Időtartam szerint:

látogatók,

egyszeri, egyedi,

résztvevők

sorozat, több napos,

Hatóköre

gyakorisága, hányadik

Molnár V. József

900+20

sorozat

város

100+20

egyedi

város

820+30

sorozat

megye

500+60

évente

megye

740+100

sorozat

megye

220+30

sorozat

megye

180+4

egyedi

megye

Terek és Közösségek

3960+620

egyedi

városi

Magyarnóta koncertek

420+100

sorozat

megye

375+72

sorozat

megye

975+

22

sorozat

megye

250+30

egyedi

megye

420+20

sorozat

megye

előadásai -Hun Fokos
Szövetség
10 alkalom

Adáshiba színjátszó
csoport születésnapi
rendezvénye
Nyilvános programok a
Cukorbetegek
Egyesületével_12_alkalom
Egészségnap a
Jógaklubbal
Előadások az EKE-vel
21 alkalom

Előadások az Életreform
Népfőiskolával 14
alkalom
Első

hó

szórakoztató ea
EZE

alkalommal
Nem félünk a farkastól c.
ea
6 alkalom
Nyilvános programok a
Magyar Rákellenes
Ligával_ii_alkalom
Szerencsepéntek
szórakoztató műsor
Univerzum Klub
előadásai,_io alkalommal

Vándorlók Baráti Köre
túrái_10_alkalom
Ortodox Karácsony
Orosz_Nyelvi_Klub
Országos
Viseletkonferencia
HMNE
Heves Megyei
Népművészeti Egyesület
szakmai műhelyei,
képzései__alkalom
Cantus Agriensis
Házimuzsika
Andante Kórus
Nyárköszöntő
hangverseny
Agria kamarakórus,
Medöly Gyöngyi:
Requiem bemutató
Cantus Agriensis
ICarácsonyi Hangverseny
Andante Kórus
karácsonyi hangverseny
FFFA rendezvények:
farsang, nőnap, bolondos
férfinap, jótékonysági bál
(4)
Heves Megyei
Népművelők
Egyesületének
szakmai napja
Kisbakancsosok Baráti
Köre túrák
i8_alkalom
Ezüstidő Szabadidős
Egyesület programjai
25 alkalom (kiállítások,
zenés műsorok,
előadások, jótékonysági
est_stb)
Összesen:

164

rendezvény

70+10

sorozat

megye

100+30

évente

város

200+20

több napos, kétévente

országos

150+30

sorozat

megye

80+30

évente

város

100+25

egyedi

város

120+30

egyedi

város

120+30

évente

város

80+25

évente

város

350+12

évente

város

35+5

évente

megye

400+54

sorozat

megye

1380+120

sorozat

megye

13.045

fő látogató

148

i5i9fő

közreműködő

sorozatban

megvalósuló

9 db
1

évente visszatérő

db

kétévente

i országos
141 megyei
zz városi

hatókörű

visszatérő

6 db_egyedi
Ismeretterjesztés és tanácsadás

Megnevezés

Indikátorok:
látogatók,

Időtartam

szerint:

egyszeri, egyedi,

Hatóköre

Lakossági Fórum 2X
RÉV,_HMRK-_LISZI
Függő Játszmák
tanácsadás 2X RÉV- LISZI
Energetikai és jogi
tanácsadások 3 alkaJom
LISZI
Találkozások sorozat:
Müller Péter, Nógrádi
György
Európai Mobilitási Hét
Autómentes_Nap
A Föld Napja Érsekkerti
rendezvény_partnerként
Világjáró Klub ea sorozat
o alkalom
Kikelet irodalmi
előadássorozat
_előadás
Közösségi kertek- ehető
városok konferencia

résztvevők

sorozat, több napos,
gyakorisága,_hányadik

25+8

sorozat

város

10+2

sorozat

város

30+5

sorozat

város

500+4

sorozat

város

4500+195

Több napos, évente

megye

1300+100

évente

megye

350+12

sorozat

megye

210+2

sorozat

megye

8o+zo

Többnapos, egyedi

Országos

fő látogató
348 fő

22

-

-

Osszesen: 25
rendezvény,
szolgáltatás

7.005

MINDÖSSZESEN:

123.649

564 közművelődési
alkalom

közreműködő

fő látogató
11.278 fő

közreműködő

2

db sorozatban

megvalósuló
évente ismétlődő
i db egyedi

db egyedi
rendezvény
58 db évente ismétlődő
rendezvény
2 db kétévente
ismétlődő rendezvény
351 db sorozatban
megvalósuló
rendezvény
3 folyamatos
szolgáltatás
6 db bentiakásos tábor
22 db napközi típusú
tábor
1484 kiállítási nap

i

db

i

Országos

db megyei
db városi
hatókörű

db városi
hatókörű
285 db megyei
hatókörű
i db regionális
db Országos
i4db nemzetközi
hatókörű
215

Állandó művelődő közösségeink
Megnevezés

Alkotó művészeti

Indikátorok:
Résztvevők/tagok
száma

Foglalkozásaik száma

Bemutatkozásaik
száma

6o5

1411

212

csoportok
Klubok, körök, szakkörök

1039

Osszesen: 74 közösség

i6 fő

965
2376

db

Nem releváns
212

db

