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Az Egri Kulturális és Művészeti Központ küldetése a művészetet értő, művelt közönség
kinevelése, amihez meg kell teremteni az Új feltételeket. A hangsúly a különböző művészeti
területeken az élménypedagógiai programok kialakításán van, melynek keretében
megvalósulhat a művészeti élményközvetítés. ProgramstruktÚránkat 201 8-ban ezen
elgondolás alapján alakítottuk ki.

2018-ban intézményünk ismét elnyerte a Minősített Közművelődési htézmény
Címet, mely a minőségorientált működésre ösztönöz.
Gyermekbábosok Országos Fesztiválját a Fesztivál Szövetség
befogadta és minősítésre terjesztette.

regisztrálásra

A 2018-as értékelés a korábbi éves beszámolókra, a 2018. évi Munkaterv cétkitűzéseire és a
csoportbeszámolókra alapozva készült.
Az EKMK Eger város egyik legnagyobb közhasznú tevékenységet végző intézménye.
Kiemelt szerepe van abban, hogy cselekvési teret biztosítson a magyar, ezen belül is a helyi
szellemi értékek felkutatásában, örökítésében,

a nemzeti-emberi összetartozást erősítő

közösségi együttlétek támogatásával.
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ (EKMK) 2008-ban jött létre a város kulturális
intézményeinek összevonásával. A működés fő meghatározója a telephelyeink számának
folyamatos változása, mellyel egy időben bővül, feladatrendszerüiik is. Ebből folyamatos
szervezeti, szerkezeti átalakítás következik,

melynek célja egy egységes intézmény

kialakítása.
Munkánk elengedhetetlen része, mely egyben egyik erősségünk, a kiépített és folyamatosan
fenntartott, működtetett

kapcsolatrendszer helyi, regionális Országos és nemzetközi

együttműködések.
Helyi kapcsolatok:
•

a különböző,

elsősorban felnőtt művelődő közösségekkel és civil szervezetekkel végzett

közös munka. Kb. 130, a városban és környéken működő szervezettel van kapcsolatunk;
•

működő

kapcsolatunk van minden iskolával, óvodával,

valamennyi kulturális,

közgyűjteményi és művészeti intézménnyel, szervezettel
A szakmai fejlődés erősítése érdekében állandó munkakapcsolatban állunk és a kapcsolatok
mélyítésére törekszünk

a Kulturális Központok

Országos Szövetségével,

a Magyar

Népművelők Egyesületével, a Gyermek és Ifjúsági Házak Országos Szövetségével, a Heves
Megyei Népművelők Egyesületével.
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Az egyes országos tevékenységek kapcsán támogatói és munkakapcsolatban vagyunk, az
NMI Művelődési Intézet Nonprofit KfL-vel, a Hagyományok Házával, a Balassi Intézettel,
Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségével, a Martin György
Népművészeti Szövetséggel, az Örökség

Gyermek Népművészeti Egyesülettel, a Magyar

Drámapedagógiai Társasággal és az Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos
Szövetségével és más szakmai szervezetekkel.
Cél a meglévő kapcsolatok rendszeres ápolása, tapasztalatcserék, folyamatos kulturális
együttműködések kiépítése.

1. AZ INTÉZMÉNY

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

A 2018. évi munka értékelése, a tavalyi évhez hasonlóan, 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 jövőképének

megfogalmazására.
Kiemelt proEramok amelyek 2018-ban valósultak me%:
Kultúrházak Éjjel

—

Nappal (febr.19.) A 12 órás programsorozat “nyitott ház”, 5

helyszínen megvalósuló bemutató program volt, “Helyben van a soks’zínűség” szlogennel.
Az intézmény fontosnak tartja, hogy csatlakozzon az Országos sorozathoz melynek célja a
művelődési házakban folyó közösségi művelődés népszerűsítése.

“Égig

érő tojásfa” Húsvéti családi nap (ápr. 1.): Családi húsvétoló volt látványos

tojásfával,

gyermekkoncerttel,

bábelőadással,

mesterség

toj ásj átékokkal, kézművességgel, játékokkal, kóstolóval,

bemutatókkal,

húsvéti

filmvetftéssel, tánccal-zenével,

felvonulással.

KisEgér Fesztivál (május 26-jún 3.): Első alkalommal rendeztük meg a városigyereknapot

új névvel és tartalommal. A fesztivált Halász Judit „Csiribiri” koncertje nyitott meg a Városi
Gyereknap ebben az évben IZGIland

—

Játékbirodalom nevet kapta, ahol Jancsi és Juliska
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meseösvénye,

élmény attrakciók,

ügyességi-

interaktív játékok, színház, különleges

programok várták a kicsiket és nagyokat egyaránt. Május 28-tól a fesztivál keretében
különböző

attrakciókra kerül sor a belvárosban,a Sebaj Színház előadásában tekinthették

meg Az égig érő paszuly című előadást. Május 29-én a Hartekin Bábszínház flashmobja és
előadása volt látható. Május 30-án Sarkadi Bence, Magyarország egyetlen nemzetközi hírű
marionett mestere bűvölte el a közönséget.
Idén 25. alkalommal szervezte meg intézményünk a Gyermekbábosok Országos
Fesztiválját, így a KisEgér Fesztiválnak is kiemelt művészeti ága volt a bábművészet.
Június 1 -től a gyermekbábosok versenye mellett Lénárt András bábművész előadása, The
Biebers koncert és bábos felvonulás várta a szórakozni vágyókat. A fesztivál zárásaként
június 3-án a Gárdonyi Géza Színházban a Honvéd Táncszínház mutatta be Csipkerózsika
történetét.

Európai Mobilitási Hét (szept.16-22.) Mix and move!
“Földön,vízen,levegőben”környezetbarát,

-

közlekedési multimodalitás

fenntartható városi közlekedés népszerűsítése.

Nagyszabású városi rendezvény a fenntartható közlekedés jegyében, ügyességi játékok a
XXI. századi játékszobában, ÖkoPort

Rendőrkapitányság

közreműködésével.

vízi eszközei, ügyességi pályák a Heves Megyei
Talamba

Ütőegyüttes

koncertje,hőlégballon.

Autómentes nap: ládaautó derby családi vetélkedő, kresz kirakó és kresz park,Szabó Ádám
világkörüli útjáról szóló kiállítás
Szent Mihály Nap a Családok évében (szept.29.)
Szent Mihály Napján igazi családi napot rendezett intézményünk, családi vetélkedőkkel,
színes

gyermek-

felnőtt programokkal.

és

hangszersimogató,tündér

és

A

Bartók

boszorkányképző,kreatív

Béla téren

kuckó,

akadálypálya,

Mihály Napi kisbíró

szórakoztatta a családokat, a Forrás színpadán pedig Szarka Tamás és Zenekara,Kiskalász
Együttes,Hórihorgas

Hujákolók

és Családi Táncház is várta az érdeklődőket. A

rendezvényről élőben jelentkezett be az MS csatorna.

Végső Ostrom 2018. (október 13.)
Játék, bátorságpróba,
Vármúzeum közös

történelem. Hit, hűség, szeretet! Az EKMK és a Dobó István

szervezésében. Az általános iskola 6. osztályosai részére szervezett

rendezvény sok történelemmel és múzeumpedagógiai elemekkel bővült.
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Új

koncert-színházi sorozatot indítottunk 2018-ban

-Hay Come Beck- Háy János író, költő és Beck Zoltán rock zenész játékos, zenés-vers
párbaja
-HOBO

-

Látnokok, Költők,Csavargók

-

Költészet Napja alkalmából élőzenés irodalmi

esttel látogatott Egerbe a közkedvelt művész.
-Semmi konferencia Lovasi András Földes Eszter, mint alkotók az ország legnépszerűbb
-

-

art rock zenekara és elismert vendégelőadók közreműködésével láthatta az egri közönség
-Kelet Nyugati Pályaudvar Cseh Tamás Est a Vígszínházban jelenleg is futó előadás
-

-Dés László

-

-

-

Nagy utazás c. koncertje Tóth Verával

Zene
Külső helyszínt is választomink egyes előadásokhoz (kocsmák, borozók, éttermek, bárok).
A kulturális élményt a közkedvelt helyekre próbáltuk kivinni, közelebb a fiatalokhoz!
-JONATHAN KREISBERG (USA) Jonathan Kreisberg korunk egyik leglenyűgözőbb
zeneszerzője, meghatározó szereplője a mai nemzetközi jazz színtémek
-JAZZ KLUB: PÁTKAI R0zINA QUINTET Valentin-napi koncert,
-

-ESTI KORNÉL

-

hazai alternatív rock-élet egyik legismertebb zenekara.

-RUTKAI B0RI BANDA

-

Tavaszi táncolda a Rutkai Bori Bandával

-“SZÍVEM KAPUJÁBAN” Bognár Szilvia pünkösdi koncertje
-SZENT PATRIK NAPI MULATSSÁG -JOLLYJACKERS KONCERT Helyszín: Vén
Bagoly Kultúrkocsma.
-EN MEG AZ ENEK

—

BÉRCZESI

EGYSZÁLGITÁRRAL Helyszín: Vén Bagoly

RóBERT

Kultúrkocsma

-,‚HÉTRAVAS”

—

a Gajdos és a Neofolk Zenekar közös világzenei koncertje

Zeneiavilon
Változtattunk a megszokott program helyszíneken

-

nemcsak az Érsekkertben, hanem a

Széchenyi úton is terveztünk koncerteket a nyáron!
-BAGOSSY BROTHERS COMPANY
-SUBA ATTILA

-

indie, alternatív, folk hangzásvilágot képviselő zenekar

8 TIIE SOULF0OL BAND Suba Attila, magyar blues énekessel
-

-Müller Péter Sziámi Andfriends Koncert-zenekart afféle alternatív szupergruppnak is
tekinthetjük
-GEREBEN ZITA QUINTET

-

Gereben Zita, a fiatal hazai vokalista generáció egyik

kiemelkedő képviselője
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-TREQUALITONS

-

Stílusuk főként a 60-as, 70-es évek zenei hangzásvilágából, energiáiból

táplálkozik.

Ismeretterjesztés Új formában

Közéleti Akadémia: (Ismeretterj esztő tudományos sorozat)
-Eltévedve lelkünk labirintusában- Dr.Buda László (orvos, pszichiáter,pszichoterepeauta)
Párkapcsolati akadémia:

Új

sorozatunk a kapcsolatok világába vezet melynek
‚

témái: ismerkedés,kapcsolat fejlődés,újrakezdés
-Loveshake Az élet összeráz- színházi duett Rezes Judit és Szabó Győző igaz története
-

alapj án
-Secondiife, avagy kétéletem Belvárosi Színház előadása
-

Világfaló: Új sorozatunkat testvérvárosi kapcsolatokra is alapozva indítomik, bevonva a

helyi civil közösségeket

ismeretterjesztő, irodalmi, zenei és gasztronómiai elemekből

állítjuk össze a programot.(Portugál, Japán, Székelyföldi est)
Találkozások: ismert közéleti személyiségeket láttunk vendégül a sorozat kapcsán, eddigi

vendégeink: Vámos Miklós író, Nyáry Krisztián író, Gróf Nádasdy Borbálairó, színésznő
Világjáró Klubelőadásai
Konferenciák,

workshopok

-

XXV.

Gyermekbábosok

Országos

Fesztiváljához

kapcsolódóan
Föld Napja rendezvény- környezetbarát, fermtartható társadalomra irányította a figyelmet
Képzőművészet
Kiállításaink több telephelyen valósultak meg:
EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház: Nemzetközi Kárpát Gyermek és Ifjúsági
Grafikai Biemiále Kiállítás (2017. december 16.

sokszínűség”
fotókiállítás

-

kiállítás Gál Gábor fotóiból

-

2018. január 17-ig), „Helyben van a

(február 3.), Természeti kincseink földnapi

Dr. Molnár Gyula fotóművész

és társai (április

11.

-

június

10.),

Báb(szín)játékok kiállítás (május 25. -június 8.), Járható Út kiállítás (Június 13. -július 16.),
Art aktív művészeti műhely záró kiállítás (Június 15.), Fotóművészeti alkotótábor 25. éves

5

jubileumi kiállítása (Július 19.

-

szeptember 8.), Wiwe Család Szív Biztonság Szeretet
-

rajzpályázat alkotásai (szeptember 19.

-

-

-

október 13.)

EKMK Templom Galéria: Látszatvitágok kiállítás (május 17.
kiállítás (Június 30.

-

-

-

június 26.), Az úton

augusztus 30.), Női Vonal VII. (szeptember 15.

-

október 13.), Filp

Csaba kiállítása (október 18. november 16.)
-

EKMK Vitkovics Alkotóház és Művésztelep: „Kettősség”

—

kiállítás (Január 10. január
-

30.), Jelen és Ónodi Mátyás üvegtervező iparművész kiállítása (február 6.

-

március 13.),

The Great Arcana !Titkos ösvények! kiállítás (március 21. április 28.), ÉRA Időintervallum
-

(május 7. —június
Közös térben

—

16.), Vízszint Harmadik Akvarell Triennálé (Július 14. szeptember 30.),
-

-

A Szabad Szalon Egyesület alkotóinak kiállítása (október 12.

3.), Megyei Amatőr Tárlat (2018. november 17.

-

-

november

2019. január 5.)

EMJV Városháza: Mézeskalács Meseváros
A szakkörök mellett képzőművészeti workshopokat is szerveztünk az EKMK Vitkovics
Alkotóház és Művésztelepen: Akrilfestészet Workshop (február 3.), Tűzzománc tanoda

(március 24-25.), Olajfestészeti Workshop (április 7.), Art Aktív Intenzív Tavasz

-

Érett

(április 14-15.), Tűzzománc Tanoda (áprilisi 28-29.), Olajfestészet Workshop 2. (május
12.),Udvar Műhely-kreatív kör (május 14. és május 28.)

Új

művészetpeda2óEiai pro2ramjaink:

Művészetpedagógiai foglalkozások, óvodás kortól a középiskolásokig
drámapedagógia a közművelődésben
Tarka-Barka-Lengető foglalkozás- zenei

—

mese

—

drámapedagógiai foglalkozások

legkisebbeknek
Az Óriás ölelése

-

komplex színházi nevelési előadás (TIE) 4-7 éves gyerekek számára

az InsiteDram és Kerekasztal Színházi Nevelés Központ közreműködésével
Grecsó Krisztián: STOP hinták, apák, szeretmek
-

-

zenés játék egy részben- az

InsiteDrama és a Harlekin Bábszínházzal együttműködésben
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•

zenei nevelés a közművelődésben

Csengő Bongó: Új sorozamnk indult a hangszerek világáról, mely a komolyzenei nevelésre
irányul a meséken keresztül.

Célunk megkedveltetni a legifjabbakkal a hangszerek és

koncerttermek világát.
Hangszert a kézbe: a könnyűzenei nevelés terén a Hangszeresek Országos Szövetségével

működtünk együtt, akik zenei játszóteret (hangszerkiállítás) hoztak az egri fiataloknak. A
program folyamán betekintést nyerhettek a dob és ütőhangszeres,a gitáros és basszusgitáros,
a billentyüs,a népi és klasszikus hangszerek,az elektronikus zenei,valamint a stúdiós
szekciókba,hogy a hangszereket megszótaltatva nagyszerű és boldog pillanatokat élhessenek
át.
Tehetsékutató versenyek

A művészeti nevelési koncepció részét képezik, de a már meglévőket újrafogalmazzuk,
átalakítjuk. Régi módszerekkel megvalósított, több rendezvényszervező által létrehozott
kevés létszámmal, nagy költségvetéssel

-

-

“versenyek”, melyek már a mai diákok számára

nem vonzóak, szeretnénk egy új, színvonalas, minden jelentkező számára katarzist előidéző,
tehetségkutató

versenyt több

műfajban. Ezeket a következő

formában gondoljuk

megvalósítani:
VERSeny2O18

(vers-mese

és

verseny

prózamondó

általános

iskolásoktól

a

középiskolásokig)
A 2018/19-es tanévben egy olyan újszerű Versmondó versenyt írunk ki, amelynek célja,
hogy a gyerekek megértsék és megszeressék a költészetet. Az idei felhívás túlmutatott azon,
hogy a tanulók egyszerűen csak „bemagolják”

a kiválasztott költeményt

és azután

visszamondják azt. A célunk az volt, hogy bevonjuk őket az alkotás folyamatába, s hogy
megtapasztalhassák, jobban megérthessék, hogyan is születnek a szebbnél szebb versek,
versfeldolgozások. A Versenyre közel 100 diák jelentkezett. A meghirdetett kategóriák: vers
—

mese-próza, megzenésített vers, idegen nyelvű költemény, slam poetry, versfaragó

műhely. Egy-egy kategória jeles képviselőit is meghallgathatták a gyerekek.
Gyermekbábosok XXV. Országos Fesztiválja

-

ez a fesztivál az ország legrangosabb

rendezvénye, amely évről évre alkalmat az amatőr bábosoknak a tapasztalatcserére és a
bemutatkozásra egyaránt.
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Éneklő Ifjúság

-

kórusok, kamarazenekarok, énekes és hangszeres szólisták regionátis

találkozója.
Éneklő

Magyarország

regionális kórusfesztivál,

-

észak-magyarországi és határon-

túli magyar kórusok részvételével.
Országos Mesevetélkedő 6 fordulóban több száz alsó tagozatos diák részvételével.
-

“Ötágú

síp

üzenete”

Versmondó

-

Találkozó

határon

túli

magyar

diákok

részvételével.
201 8-ban is folytatódtak az országosan elismert. évtizedek óta színvonalasan megrendezésre
kerülő rendezvények:
X. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny

-

döntő

XXV. Ködellik a Mátra- népzenei találkozó hazai és felvidéki folklór legjavából ad ízelítőt
XXIII. Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citera- zenekari Fesztivál
XXII. Egri Népzenei GáJa és Szakmai Napok Aranypáva Nagydfjas Verseny
XXVIII. Palócgála regionális

—

nemzetközi népzenei fesztivál

Táborok:
Intézményünk a nyári időszakban több korosztály számára szervezett táborokat.(Művészeti,
sport, nyelvi.) 2018-ban 19 tábort hirdettünk meg.
-Art Aktív Tehetséggondozó Tábor, Állati jó tábor,Gajdos népzenei és néptánc tábor,
Sátorfalva alkotó közösségi tábor,Tenisz tábor, Welcome Angol nyelvi tábor, Piktorkodó
képzőművész tábor,Színjátszó tábor,Extrém sporttábor,

„

Új”

Örömzene

könnyűzenei

tábor ‚XXV. Egri Fotóművészeti Alkotótábor, UtaZOO tábor,Tűzmanó alkotó tábor,Vidám
Vackor tábor óvodásoknak,LISZI nyári napközi 1 -2.,Szintézis Országos Zománcművészeti
Alkotótelep, Mókaland tábor,

Új

“Új”

Barangoló túra tábor

és Hagyományos alkotó körök, művészeti műhelyek, klubok

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ 201 8-ban is megannyi Új és Hagyományos alkotó
körrel,

művészeti

műhellyel,

Idubbal,

tánc-és

érdeklődőket!
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túracsoporttal várja 2018-ban az

“Új”

Tarka

Barka- Lengető foglalkozás

—

Az 1-3 éves korú gyerekek és szüleik közösen eltöltött órájának célja, hogy a kicsik játékos
formában ismerkedjenek meg sok-sok dallal,

mondókával

s

a drámapedagógiai

alapj átékokkal.

“Új”

Paddington”drama ciub/angol dráma csoport

Szeptembertől olyan drámacsoport Indult el, ahol a gyerekek angolul tanulják meg a
színjátszástjátékos formában. Különböző

drámajátékokon keresztül gyakorolhatják az angol

nyelvet, hiszen az oktatás angolul folyik. A képességfejlesztő gyakorlatokon át (p1.
kommunikációs,

bizalomépítő, koncentrációs játékok) egészen az egyszerűbb mesék

dramatizálásán keresztül.

“Új”

Művészeti tehetséggondozó szakkör

A foglalkozások célja a tehetséggondozás, a rajzkészség, esztétikai érzék, szín- és
formaérzék fejlesztése! A klasszikus csendéleti, látvány alapján történő tematikus alkotói
tevékenység

mellett

a

kreatív

gondolkodás

és

különféle

a

művészeti

stílusok

tanulmányozását tartja szem előtt. A tehetséggondozás elsősorban azokat a fiatal művészet
iránt érdeklődőket szólítja meg akik most kezdik pályafutásukat a középiskolában, vagy
szeretnének a művészeti pályán tovább tanulni vagy csak szeretnének betekinteni a
képzőművészet és vizuális kultúra világába!

“Új”

Kreatív írás

A Kreatív írás szakkör, ahol szárnyalhat a fantázia. Olyan emberek közössége,

akik

szabadidejükben szeretnek történeteket mesélni, regényeket és novellákat írni, szeretnének
inspirációt szerezni, Új technikákat tanulni,14-99 évig.

“Új”

Robotika szakkör

A robotok köztünk

vannak! Gyere, építs, programozz Te is velünk egy jó hangulatú

társaságban! Alakítsd a jövődet, formáld a jövőnket. Mi a szakkör célja? Programozható
robotépítő és konstrukciós készleteink felhasználásával, differenciált, egyénre szabott
tematikával, a gyermekek kreativitására

építve vezetjük be őket ebbe számukra Oly

izgalmas világba,8-15 korosztályt céloztuk meg.
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“Új”

Közlekedj okosan! SZEVET program

Leffler Csaba rally versenyző előadásaival vezetéstechnikai tréninget tartunk.

“Új”

Csillagászati szakkör

Csillagászati játékok, égitestek és jelenségek rajzolása, játékos megfigyelés és beszélgetés
8-12 évesek szakkörének.

a témája a

Hagyományos szakköreink:
Papírfonó Műhely
Gyöngyfűző Kör
Forrás Diákszínpad
Szivárvány Képzőművészeti Szakkör
Kisbakancsosok Baráti Köre
Népművészeti Szakkör
Szövő Műhely

1.1.

SZÁMSZERŰSÍTETT

ÖSSZEFOGLALÓ

A

SZAKMAI

FELADATSTRUKTÚRÁNK ALAPJÁN

Ismeretterjesztés:
A 120 db rendezvényből 1 db 7 napos és 2 db 2 napos rendezvénysorozat valósult
meg, 13.500 fő látogatóval, és 515 fő közreműködővel.
A rendezvényszám nagysága is mutatja, hogy az ismeretterjesztés tevékenységünk
jelentős részét képezi. Az Európai Mobititás Hét, a Világjáró sorozat, Közéleti
Akadémia, Párkapcsolati Akadémia, Világfaló, Találkozások, a Föld Napja és a
Konferenciák, workshopok is ebbe a tevékenységi körbe tartozik.

Kiállítások:
23 kiállítás, 14.000 fő látogató, 440 fő közreműködő, 797 kiállítási nap.
Intézményünk adottságaiból adódóan kiállításaink 4 épületünkben

7 helyszínen is

megvalósultak.

Művelődő közösségek:
Állandó művelődő közösségeink száma 69, melyekben heti rendszerességgel, több
napon is, összességében 1910 alkalommal 1.220 fő vett részt.
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Ide soroljuk az intézmény keretein belül működő művészeti csoportokat (Adáshiba
és Egri Színműhely Színjátszó Csoportokat, Agria Vegyeskar, Blackrose’night
Reneszánsz Rockegyüttes) népművészeti csoportokat (Dobó Katica Hagyományőrző
Népdalkör,

Egri

Csillag

Népdalkör,

Lajtha

László

Néptáncegyüttes

és

gyermekcsoportjai), tárgyalkotó népművészeti csoportokat (Népművész Szakkör,
Kerámia műhely, Tűzzománc Műhely), klubokat, köröket (Amazonok Klubja, Orosz
Nyelvi Klub, Veseklub, Nyugdíjas Tomaklub, Egri Jógaklub).

Rendezvények:
Az előadóművészeti rendezvények tekintetében 89 db eseményt szerveztünk, 1 db 5
naposat és 4 db 2 naposat melyeken összesen 22.200 fő vett részt 1.116 fő
közreműködő mellett.
Formáit tekintve nagyobb programjaink:
•

Színház, irodalom

•

Zenei programok

•

Tánc

Táborok:
A 19-ből 2 db bentlakásos, 17 db napközi típusú, résztvevők száma: 410 fő,
közreműködők száma: 75 fő, összesen 105 tábori nap.
Az intézmény által szervezett táborok mindegyike tematikus, vagy szakmai

-

közösségi tábor. Vannak hagyományos, évről-évre megrendezésre kerülő táboraink,
és van színjátszó, környezettudatosságra nevelő, extrém- és sport, művészeti- és
népművész valamint alkotótáborok.
Korosztály tekintetében az óvodás korosztálytól a felnőttekig nyújtunk kínálatot.

Tehetséggondozás:
Összesen 12 db esemény zajlott, melyből 5 db 1 napos, 4 db 2 napos, 1 db 3 napos,
1 db 6 napos volt, 12.500 fő látogatóval és 4.400 fő közreműködővel.
A tehetséggondozási terület túlnyomó része is rendezvényekben csúcsosodik.
Ehhez a területhez a legszükségesebb az Országos szakmai kapcsolat egy-egy műfaj
tekintetében a kollégák részéről.
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Családi rendezvények, játszóházak:

82 db esemény volt ez évben, 12.000 fő látogatóval és 615 fő közreműködővel.
Ide sorolhatók
óvodásoknak,

többek között

a rendszeres alkotó játszóházak

évszakos és Ünnepi

játszóházak,

napköziseknek,

az If Pont ifjúságnak szóló

programjai, valamint a családok számára szervezett programok.

Lakossági szolgáltatás, tanácsadás, közösségi szolgáltatás:
44 db tanácsadás történt, melyet 810 fó vett igénybe 36 fő közreműködése mellett.
A tanév alatt folyamatos tanácsadások zajlanak az Ifi Pont irodában heti öt nap, napi
8 órában, valamint lakossági információ szolgáltatás a Felsővárosban szintén heti Öt
nap, napi 8-10 órában.
Az intézményhez tartozó telephelyeken közösségi
4.100 fő vett igénybe.
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szolgáltatást 856 alkalommal

Tevékenységcsoportok arányai alkalmak és látogató szám tekintetében:

Tevékenység
megnevezése

Előadóművészeti
rendezvények
Családi
rendezvények
Ismeretterjesztés
Kiáll ítá sok
Táborok
Tehetséggondozás
La kossági
szolgá ltatá s,ta nács
adás
Összesen:
Művelődő
közösségek
Összesen:

Esemény-

Közönség

Közönség
Eseményszám %szám %-ban ban

Közösségek

szám (db) szám (fő) száma
(db)

művelődő
közösség
nélkül

Esemény
szám %ban

Közönségszám %-ban

művelődő művelődő művelődő
közösséközösséközösségek
gek nélkül gekkel
kel

89

22 200

0

24%

29%

4%

29%

62

12 000

O

17%

16%

3%

16%

120

13 500

O

32%

18%

5%

18%

23

14 000

O

6%

19%

1%

18%

19

410

O

5%

1%

1%

1%

18

12 500

O

5%

17%

1%

16%

44

810

O

12%

1%

2%

1%

375

75420

0

100%

100%

1 910

1 220

69

1910

1220

69

2 285

76 640

69

98%
84%

2%

100%

100%

Mindösszesen:
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Közönségszámhoz viszonyított érték

f%)

2%
• ElőadómGvészeti
rendezvények

1

16%

M

Családi rendezvények

M

Ismeretterjesztés

— Kiállítások
M

Táborok

• Tehetséggondozás

18%

*

Lakossági
szolgáltatás,tanácsadás

$

Művelődő közösségek

A táblázaton és a diagramon együttesen elemezve rajzolódik ki az Egri Kulturális és
Művészeti Központ sokrétű és színes tevékenysége, melyet a 2018. évben folytatott.
Amennyiben az események számát és annak megoszlását nézzük, kimagasló számot a
művelődő közösségek

tekinttében tapasztalunk. Az eseményszám nagysága azért ilyen

kiugró, mert ezeket a foglalkozásokat közösségeink heti rendszerességgel, azon belül Is
hetente többször tartják. A közönségszám tekintetében pedig azért alacsony a szám, hiszen
ezen alkalmakon mindig ugyanazok vesznek részt. Ez természetesen nemjelenti a csoportok
állandó létszámát. A csoportnaplók tanulsága szerint vannak fejlődő csoportok, melyek
létszáma az év folyamán nő. Az elemzésnél azt is fontos figyelembe venni, hogy a csoportok
működése nem naptári év szerinti, hanem un. tanév szerinti. Tehát sokan szeptemberben,
vagy még később csatlakoznak a csoportok munkájához.
A diagram elemzése tekintetében amikor a közönségszámokról

beszélünk, a tevékenységi

köreink látogatottsága egyenletesen elosztott. Ez azt is bizonyítja, hogy azok a tevékenységi
körök, melyek a közművelődésben használt minőségfejlesztés alapján alakultak ki, lefedik
teljes működési területünket,

méghozzá egyenletesen. A legnagyobb százalékban a

rendezvényeink látogatottak, melyek előadóművészeti, zenei és színházi programokat
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tartalmaznak. Fontos számunkra a közönség nevelés, a magas szintű kultúra közvetítése
is. Tudjuk, hogy ezen programok egy része rétegigényt elégít ki, de törekszünk arra, hogy
a fiatalok számára is fogyasztható, de minőségi programot közvetítsünk,

s hiszünk

abban, hogy hosszabb távon ez a módszertan meghozza eredményét. Azok a fiatalok,

akik ezen nőnek fel, itt nőnek fel, azok ugyan ezen értéket fogják közvetíteni gyermekeiknek
is. Akár egy néptánc előadásról, akár egy jazz koncertről, akár egy monodrámáról legyen
Szó.

Az egri lakosság számára kedveltek a szabadtéri rendezvények, hiszen azok ingyenesek.
Azonban törekszünk arra, hogy ezen események alkalmával is minőséggel találkozzanak
az egriek, még azon áron is, hogy ezt a minőséget meg kell fizetnünk.
A képzőművészet, a tárgyalkotás, a népi iparművészet, a fotóművészet számunkra ugyan
olyan kiemelt, hiszen ezen keresztül is “nevelünk”,

újabb és újabb módszereket adunk

át.
Fontos a tehetségek Idbontakoztatásának segítése, melyet intézményünk

-

ami a 2016.

évben Akkreditált Kiváló Tehetségponttá vált meg is valósít, hiszen egyre több embert
-

tudunk bevonni e nevelő, fejlesztő tevékenységünkbe.

A különböző

ismeretek tárházában való eligazodást segítik az Ismeretterjesztő előadások.

Az előbb felsorokak csak kiragadtak pár tevékenységet munkánkból, melyet 2018. évben
végeztünk. Összességében 2 285 eseményen több mint 76 640 embernek tndtunk sokrétű
közművelődési tevékenységünkön

keresztül élményt, valahova tartozást, szórakozást,

kikapcsolódást, alkotó helyet, módszertani nevelést biztosítani.
Ezekbe a számokba nincsenek még benne, akik más, az intézményeinkbe szervezett

programra, tájékoztatóra tértek be hozzánk.

1.2. AZ EKMK ÉPIJLETEI 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, p1. 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, csökken a közönség száma.
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Épületeink

állapota

A Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház nagyterme sokkal kihasználtabbá vált 2018-ban s 20 19es évben Is. Ezzel párhuzamosan a Forrásban szükségessé vált tisztasági festés, minden
emeleten, megújult az információ és közösségi bútorok is beszerzésre kerültek, ezáltal az
intézmény belsőleg megújul. Kialakításra kerül továbbá az épületben, a Városi Népmesepont
a II. emeleten 3 helység összevonásával.

Az Egri Érsekség tulajdonát képező épületet

-

a Bartakovics Béla Közösségi

Házat

-

Európai Uniós forrásból felújítják, melynek intézményünk, a használók és látogatók ís
örülnek,

hiszen régi vágya volt mindenkinek, hogy az épület belülről is megújuljon. A

felújítás várható befejezése 2019 nyara. A BBKH-ból történő, 2018-as kiköltöztetéssel
természetesen nagyobb hangsúly került egyéb épületeinkre is, hiszen egyes tevékenységek
több telephelyre szétszóródva jelennek meg.

A Templom Galéria 2017. év elején a tetőcserepek visszahelyezését, az épületben lévő

guanók nagy részének eltávolítását az intézmény

Saját

költségvetéséből

megoldotta.

Azonban mindezek ellenére, szükség lenne állagmegóvásra.

A Vitkovics Alkotóház és Művésztelepen TOP-6.5.l-15 a Vitkovics Ház energetikai
rekonstrukciója keretében ablakok és ajtó kicserélésre kerültek. Az alsó „pince” helységet
kifestettük, így az ott működő csoportok komfortérzete, és helyzete ideálissá vált. A másik
„pince” helység vizesedése nagymértékű, ezen helységet nem tudjuk hasznosítani csak
raktár céljából. TOP-6. 1.4-1 5-EG 1-2016-00001 Művészeti és szabadidő komplexum
kialakítása és turisztikai attrakcióvá történő fejlesztése Egerben pályázat keretében a
Vitkovics Ház funkcionálisan bővülni fog 2019-ben.

A LISZI- t az EKVI segítségével 2015. decemberében felújftottuk, teljes nyílászáró csere

történt, a repedéseket kijavították és kapott egy tisztasági festést is, azonban Sajnos az
épület alatti üreges rész miatt a talaj süllyed, és ismét megjelentek a repedések, és a fal
elválása. Az iroda közvetlen szomszédságában a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
nyitotta meg Egri Szociális és Fejlesztő Központját, melynek kialakítása során a LISZT
előtti terület is megszépült, ezáltal barátságosabb környezetben fogadhatjuk a lakosságot.

16

201 8-ban az iroda hátsó részénél tereprendezést és kertépítést végeztünk. A LISZI iroda
közelében raktárhetyiségre lenne szükség, annál is inkább mert a TOP 6.9.2-16 pályázat
kapcsán információs pont kerül kialakításra s tárolási problémák fognak fetlépni. 2019-ben
klfmákat fogunk felszerelni a helységek komfortosabbá tételéhez.

Az IFI PONT

-

ban is történtek javítások az irodai rész vizesedésének fölszámolására,s

201 8-ban tisztasági festés végeztünk.

A szakmai munka elosztása épületeinkben

Az Intézmény központi épülete a Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház.
A Forrás épülete a régi beidegződések alapján a köztudatban „szakkörháznak” van titulálva.
Folyamatos, heti rendszerességű szakköreink, műhelyeink:
Alkotókörök:

kerámia szakkör,

papírfonó műhely, népművész-,

gyöngyfűző szakkör,

Forrás diákszínpad, kreatív írás,robotika szakkör
Tánccsoport: Szederínda Néptáncegyüttes

Klubok: a Beli Buba Klub, Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Klubja heti rendszerességgel
tartja foglalkozásait.
Bérlők: Csillagszeműek egri tagozata, a Csillag Táncstúdió.

Ezen tevékenységek, elindítják, segítik az élethosszig tartó önképzés, tanulás folyamatát.

Az aktív felnőttek és nyugdíjasok közösségi tere a Bartakovics Béla Közösségi Ház.
A betérő közönségünk
megvalósuló

szívesenjár az itt szervezett programjainkra, közösségeinkbe. Az itt

programok az élet minden területére

vonatkozó

(egészséges életmód,

életvezetés, kerti munkák, alkotótevékenységek, amatőr művészetek stb.) közösségteremtő
erejű események. Jelenleg az intézményben működő közösségek jogi személyiségűek, vagy
nem bejegyzett művetődő közösségek.
Művészeti csoportok: Adáshiba Színjátszó Csoport, Agria Vegyeskar, Andante kórus,
Blackrose’night Reneszánsz Rockegyüttes, Boróka Néptáncegyüttes, Cantus Agriensis
Énekegyüttes,

Citeraszakkör,

Dobó Katica Hagyományőrző Népdalkör, Dobó Katica

Nyugdíjas Szervezet Színjátszó Csoport, Egri Csillagok Népdalkör, Egri Színműhely, Egri
Szimfonikus Zenekar, Egri Vitézek Férfi Dalkör,
énekcsoport, Gajdos Népzenei Együttes,

Ezüstidő

Szabadidős Egyesület

Heves Klasszikusok Fuvolaegyüttes, Heves

Megyei Fotóklub, Heves Megyei Népművészeti Egyesület, Hevesi József Magyarnóta Klub,
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Horváth Zsigmond Lajos Fotóművészeti Kör, Lajtha László Néptáncegyüttes, Minaret
Kamarazenekar.
Klubok, körök: Amazonok Klubja, Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet klubja, Egri Jógaklub,
Egri Orosz Nyelvi Klub, Ezüstidő Szabadidős Egyesület klubja, Kertbarát Kör, Nevető jóga
klub, Nyugdíjas torna, Univerzum Klub, Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége klubja,
Tanár- és Tanítóképzős Öregdiákok Baráti Kőre.

Templom Galéria

A tempiomtér nem füthető, ezért tavasztól-őszig rendezhetők benne kiállítások. Oldalsó
része jelenleg raktárként funkcionál. A 2018-ban megvalósult kiállítások tekintetében is
figyeltünk azok mivoltára, előtérbe helyezve az élménykőzpontúságot, a kiállításokhoz
kapcsolódó egyéb programokat. A tárlatokon a gyermek korosztálytól a fiatalokon keresztül
az idősebb alkotókig minden életszakasz bemutatkozó tért nyert, ezzel is biztatva a
tehetségeket, hogy van tér, és van hely ahol megmutatkozhatnak.

Vitkovics Alkotóház és Művésztelep

Az épület jellegéből adódóan a fő tevékenységi kör itt továbbra is a képzőművészet, a
kiállítások, de emellett otthonra talált itt az irodalom, a kézművesség is. Az intézmény
Akkreditált Kiváló Tehetségpontként ezen épületben is olyan programokat valósít meg,
melyek a fiatalok tehetségfejlesztését, pályaorientációját gazdagító programokkal, intenzív
kurzusokkal, táborokkal szolgálja a tehetségek kibontakoztatásának terét.

Ifjúsági információs és Szolgáltató Iroda IFI Pont
-

Az iroda funkcionális terei (információs tér, közösségi tér, csoportozó, tanácsadó helység)
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

azoknak a száma, akik IFI PONT II

-

terének lehetőségeiről. Nő

es helyiségében délutánonként pingpongoznak,

csocsóznak, vagy egyszerűen csak baráti társaságukkal beszélgetnek, zenét hallgatnak.
Számos olyan fiatal is betér irodánkba, akit a közösségi/valahová tartozás élménye vonz.

Pátyaorientációs tevékenység, Önismereti tanácsadás: elsősorban egyéni tanácsadás keretén
belül hetente több alkalommal valósul meg.
1$

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
külföldön

szeretnék tanulmányaikat folytatni, vagy önkéntesként szeretnének

tapasztalatokra szert tenni.

Számítógép

használat.

tanköteles

diákok, fiatalok körében

délutánonként, tanulói

jogviszonnyal nem, vagy eltérő tanrenddel rendelkezőek esetében pedig délelőtt is népszerű
a „W]F1 PONT” elnevezéssel bíró géphasználat.

Forráspont Lakossági Információs Szolgáltató Iroda
-

A Felsővárosban működő LISZI a lakótelep közösségi tere. Az itt lakók igényeit szolgálja,
olyan állandó közösségi programokkal, melyeket a lakók alakítottak ki. 201 8-ban is számos
sikeres programot valósítottak meg. 6 állandó közösség működik a térben. Fontos közösségi
eseménnyé vált immár a Felsőváros Csillaga megválasztása, a Nyárbúcsúztató, a Halloween
rendezvény, vagy éppen a kézműves játszóházak, nyári táborok. A közösségi programok
szabadtéri helyszíne a Nemzedékek tere, mely az Irodával az itt élők valódi közösségformáló

életterévé vált.

Civil Ház
A Civil Ház 2016. februárjától

az EKMK telephelye a város Civil Szolgáltató

Központjaként. Ez az Egri Civil Kerekasztal székhelye és tevékenységének fő területe is.

Összefoglalva

elmondhatjuk, hogy a Saját szervezésen túl a város valamennyi

kulturális, közművelődési, közösségi eseményében jelen vagyunk.

2. EGYÜTTMŰKÖDŐ

PARTNEREINK

Intézményünk munkája a partnerkapcsolataira épül, mely közös gondolkodást, közös

programokat, közreműködést, partneri támogatásokat.
2018/2019- es tanév kezdetekor az Egri Tankerületi Központtal együttműködésben “Kultúr
uzsonnára” hívtuk az egri általános- és középiskolák vezetőit, pedagógusait. Az összejövetel
célja az volt, hogy az Egri Kulturális és Művészeti Központ új célkitűzéseit- mely a
művészeti nevelés jegyében indult- megismerjék a nevelési-oktatási intézmények, s ezáltal

erősítsük a személyes kapcsolatot is. Az Eszterházy Károly Egyetem Andragógia és
Közművelődési

Tanszékével is együttműködési
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megállapodást kötöttünk,

melynek

eredményeként ‚Közösségfejlesztés szakos diákok az EKMK ban töltik a kötelező szakmai
-

gyakorlatukat 2019-ben.

2018-ban a proramjainkhoz kapcsolódó partnereink voltak:

Agria Terra Egyesület, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Cukorbetegek Egri
Egyesülete, Dobó István Vármúzeum, Depresso Kávézó, Eger MW Önkormányzata,
ÉFOÉSZ,

Egri Tankerületi Központ, Egererdő Zrt, Egri Egészség és Környezetvédő

Egyesület, Egri Fertálymesteri Testület, Egri Hegyközség, az egri és a Heves megyei
óvodák,

általános- és

középiskolák,

Egri Jóga

Klub, Egri Színműhely, EJH

Népegészségügyi Osztály, Eszterházy Károly Egyetem, Életfa Környezetvédő Szövetség,
Egri Érsekség, Eurodesk középiskolák és régiós partnerek, Farkas Ferenc Zeneiskola,
Felsővárosi körzeti

megbízott, Gárdonyi Géza Színház, Heves Megyei Életreform

Népfőiskola, Heves Megyei Fotóklub, Horváth Zsigmond Fotókör,

MAFOSZ, Heves

Megyei Népművelők Egyesülete, Heves Megyei Rendőrkapitányság, HMK Közlekedési
főosztály,Harlekin Bábszínház, Hun Fokos Szövetség, Insite Drama, Kaláka Fesztivál
szervezői, KULTURMA, KÓTA,

KSH Bank, MTA Zenetudományi Intézet népzenei

csoport, Líceum TV, Magyar Drámapedagógiai Társaság,Magyar Garabonciás Szövetség,
Magyar Fesztivál Szövetség, Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, Magyar
Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, Média Eger Nonproűt KFT., NMI
Művelődési Intézet Nonprofit Kit, Népegészségügyi Főosztály, Országos Mesevetélkedő
szervezői, Marján Cukrászda, Martin György
Népművészeti Egyesület,

Néptáncszövetség,

Örökség

Hagyományok Háza, Táncház Egyesület,

Gyermek

Népművészeti

Egyesületek Szövetsége, Cantus Agriensis Egyesület, Természetbarát Szövetség. Vexton
Kit ‚Vén Bagoly Kultúrkocsma.

Nemzetközi és határon túli szakmai kapcsolatok

Egy-egy rendezvényhez kötődően évek óta működő kapcsolatunk van Gyergyószentmiklós,
Bácsfeketehegy, Lendva, Komárom magyar iskoláival az

„Ötágú síp üzenete” Versmondó

és Kulturális Találkozó kapcsán.
Világfaló

rendezvénysorozatunkat

testvérvárosi

kapcsolatokra

is

alapozva

indítottuk.(Portugál, Japán, Székelyföldi est,Cseh,Szlovák)
A Fotókörök

táborának és kiállításainak is állandó résztvevői a szlovákiai és lengyelországi

partnereink és szerepelnek a Palócgálán, a Népzenei fesztiválokon is.
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Szakmai konferenciák ‚rendezvények melyeken részt vettünk:
-Kulturális Központok

Országos Szervezete- Országos Közművelődési

Konferencia

Gödöllő Művészetek Háza (jogszabályi változások)
-

Kulturális közösségfejlesztés

közösségek

szakmai műhelynap, Gyöngyös. A műhelynap a Cselekvő

projekt Heves megyei 3-napos belföldi

tanulmányútja keretében került

megrendezésre.
-

Mlvii Művelődési Intézet Nonprofit Kft. műhelymunkát indított Metszéspont címmel

intézményünk is képviselteti magát
-Magyar Népművelők egyesülete műhelymunkáj a Nyíregyházán
-Testvérvárosi kapcsolatot építettünk

Eger testvérvárosávat Poríban

TOP-pályázat

Felsőváros Csillagai keretin belül
-Gyergyószentmiklósra

látogatott

az

EKMK-ból,

‚mint

Városi

küldöttségként

2

munkatársunk

3. INTÉZMÉNYI

KOMMUNIKÁCIÓ

MarketinE teljes körű átszervezése me2történt 2018-ban
-Online elővételi jegyrendszer bevezetése, bankkártyás fizetési lehetőség
-Reklámfilmek elkészítése minden rendezvényről
-A Forrás épületében az információnál LED TV-n vetített programajánló
-Facebook promócióhoz videós tartalmak készítése
-Plakátok, szóróanyagok, kiadványok igényes grafikával
-Plakátokban

havi

összesített

EKMK

saját

és

EKMK

művelődő

-Óriás fényreklám az intézmény(Forrás) bejáratánál és a homlokzaton
Intézményt és rendezvényt népszerűsítő nyomtatott anya%ok
Programajánló füzet: A KULTURMA #EGER
Tematikus/eseti: Külön programsorozatot/fesztivált bemutató kiadványként
Hirdetés- és rektámszervezés
•

Keretszerződés alapján:
V Feimtartóval kötött szerződés alapján; FM7
V Heves Megyei Hírlap keretes ajánló
V Szuperinfó Mikor és hol? eseményajánló rovat
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közösségek

Ontine kommunikáció
Az ekmkeger.hu weboldal, az EKMK facebook oldala teljes aktivitást mutat tagok száma:
2889 fő
Onüne közösségi média fejlesztése
-

-

a már bevezetett facebook promócÍó folyamatos használata
facebook promócióhoz videós tartalmak készítése (esemény borítókép, oldal borítókép,
előzetes kisűlmek és összefoglalók)

OfJUne felületek
-

Agria Parkban EKMK zongora installáció került ki a 2018-as Tavaszi Fesztivál idejére

amely egyben reklámhordozó is volt
-

plakátokban megtörtént a rendszerezés havi összesített EKMK saját és EKMK művelődő

közösségek
-plakátok terén dizájnban Újítás és korszerűsítés, trendnek megfelelő graűkai kivételezéssel

4. SZÁRMAZTATOTT ALAPSZOLGÁLTATÁS
Terembérlet

Intézményünknek jelentős bevétele származik az épületek termeinek bérbeadásából.
Termeinket leginkább kulturális célú rendezvényekre, oktatásra, képzésre, vásárra, párt és
egyházi szervezésű rendezvényekre adjuk ki. Terembérlés szempontjából 2018-ban kiesett
a BBKH épület. 2018-ban összesen 230. alkalommal adtunk bérbe termet valamely
épületünkben, melyen 9 200 fő látogató vett részt.
Technikai eszközkölcsönzés

Hang- és fénytechnikai eszközeinket csak indokolt esetben adjuk bérbe, általában visszatérő
rendezvényekre, Pl. önkormányzati rendezvények, illetve társszervezetek számára.
5. HUMÁN ERŐFORRÁS
Intézményünk állománya 2018-ban 39 fő volt, tevékenységi körönként való összetétele ezen
évben a következő: szakalkalmazotti feladatokat 22 fő látott el, egyéb dolgozó (hang—
fénytechnika, karbantartás, terem- és kiállítás építés, színpadépítés, gépkocsivezető,
információs munkatárs ‚gazdasági alkalmazott, adminisztratív dolgozó, kommunikációs
munkatárs) 17 fő volt. A 2018. évben közfoglalkoztatásban 3 főt tudtunk alkalmazni.
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6. PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

Programjaink megvalósításához pályázati forrásokat is keresünk,

igyekszünk minden

pályázati lehetőséggel élni. Pályázati eredményességünkről elmondhatjuk, hogy 90%-os.

NKA és egyéb pályázatok 2018.
Adatlap I
Pályázati
azonosítószám

A2017/N0788
202 139/02589

A2016/N2642
110125/00349

A2017/N5434
205107/02610

CSSP-TANCHAZ
-2018-0067

CSSP-NEPZENE
-2018-0040

A2017/N72 18
205 104/0 1889

Pályázat
megnevezese
Nyáresti koncertek
megvalósítására
Egerben
Zenepavi Ion
(Könnyűzene
Kollégiuma)
Éneklő Ifjúság 2018
Regionális Ifjúsági
Zenei Fesztiválra
(Zeneművészet
Kollégiuma)
Xxv.
Gyermekbá bosok
Országos
Fesztiváljára, Miénk
a tér! Megyei
M űvészeti
Fesztiválra
(Közművelődés
Kollégiuma)
Gajdos Táncházi
sorozat
(Csoóri Sándor Alap)
Emberi Erőforrások
Minisztériuma /
EM ET
Egri Csillagok
Népdalkör
(Csoóri Sándor Alap)
Emberi Erőforrások
Minisztériuma /
EM ET
25. Országos
Fotóművészeti
Alkotótáborra Eger
(Közművelődés
Kollégiuma)

Megvalósítás i idószak

Nyert összeg

2018.07.03-2018.08.28.

1 000 000 Ft

2018.04.19-2018.04.22.

300 000 Ft

2018.05.09-2018.06.09.

1 400 000 Ft

2018.07.01-2019.06.30.

1 000 000 Ft

2018.07.01-2019.06.30.

600 000 Ft

2018.07.20-2018.07.27

400 000 Ft

-

-
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HÉTHAVAS a
Gajdos zenekar és a
NeoFolk zenekar
közös vilagzenei
koncertjére
(Halmos Béla
Program Ideiglenes
Kollégium)
Világfalá-komplex
ismeretterjesztő
sorozat nemzeti
kultúrákról
Találkozások-a
kortárs irodalom,
filmművészet,
tudomány Egerhez
kötődő jeles
személyeségeivel
(Ismeretterjesztés
és Környezetkultúra
Kollégium a)
Csengő bongó
ismerettejesztő
sorozatra a
ha ngszerek
világáról, amely
elsősorban a
gyerekeknek mesél,
de a felnőtteknek is
sok érdekességet
rejt.
(Zeneművészet
Kollégiuma)
-

A2017/N0766
786131/00065

A2018/N8516
201108/01646

2018.07.14-2018.07.14.

600 000 Ft

2018.04.02-2019.03.31.

600 000 Ft

2018.09.22-2019.06.15.

300 000 Ft

-

A2018/N9627
110104/00967

Miénk a tér!
Megyei Gyermek és
lfjusagi
Tehetsegkutato
Művészeti Fesztivál
Megrendezésére
-

205107/2846

Öt Évszázad Kórusa

700 000 Ft

-

Kórushangversenyek
Heves Megye
Kistelepulesein c.
Program
Megvalósítására

400 000 Ft
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A2018/N9681
110125/00411

A2019/N5467
205107/02683

A2020/N1285
779131/00309

205104/2057

A2020/N6768

A2020/N7338

Éneklő Ifjúság 2019
Regionális Ifjúsági
Zenei Fesztiválra
(Zenem űvészet
Kollégiuma)
Xxv.
Gyermekbábosok
Országos Fesztivál
jubileumi
konferenciája, work
shop
megrendezésére
(Közművelődés
Kollégiuma)
Rendszeres élőzenei
koncertprogram
megvalósítására az
Egri Kulturális és
M űvészeti
Központban,
valamint külső
helyszíneken
(Hangfoglaló
Könnyűzene
Támogató Program
Kollégiuma)

Drámamánia Tábor
megrendezése

Gyermekbá bosok
XXVI. Országos
Fesztiválja Felmenő
rendszerű fesztivál
és konferencia
megrendezése
(Közművelődés
Kollégiuma)
Énekeltem én...
Fekete Borbála és
barátai koncertje
(Halmos Béla
Program Ideiglenes
Kollégium)

2019.04.12-2019.04.14.

300 000 Ft

2018.09.28-2018.09.29.

900 000 Ft

2018.12.27-2019.09.20.

2 400 000 Ft

2019.07.01-2019.07.06.

500 000 Ft

2019.06.01-2019.06.23.

800 000 Ft

2019.02.22 2019.02.22.

800 000 Ft

-
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Érdekeltségnövelő
2018.
támogatás
Családok Éve
keretén belül
Szent Mihály napi
program
megvalósítása
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
(Család ügyi és
Nőpolitikai
Főosztály)

2018.

2018.09. 15-2018. 12.31.

Összesen:

239 000 Ft

4 000 000 Ft

17 239 000 Ft

Egyéb 2017. évről áthúzódó és 2018. évi pályázatok:
Adatlap/
Pályázati
azonosítószám

Pályázat megnevezése

Megvalósítás I idószak

CSSP-TANCHAZ
-2017-0114

Gajdos Táncházi sorozat
(Csoóri Sándor Alap)
Emberi Eroforrasok
Minisztériuma / EMET

2017.01.01-2018.06.30.

Nyert összeg

1 000 000 Ft

Eger,2019. február 28.

Kiss Renáta
igazgató
Egri Kulturális és MUvészeti Központ
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