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1

A társaság általános bemutatása

1.1 Előzmények
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének X-280/23.507/2011. számú
határozatával - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil tv.) alapján - megalapította a Miskolci
Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, amely cégjegyzékbe 05-09023694 cégjegyzékszámon 2012. március 06. napján nyert bejegyzést.
1.2 Jogszabályi háttér
A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. szakmai működését a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény szabályozza, amely szerint az állam által is támogatott közfeladatot lát el.
A nonprofit gazdasági társaság – a civil tv. szerinti – közhasznú cél megvalósítását teljesíti,
azaz olyan kiemelkedő kulturális tevékenységet, valamint kulturális örökség megóvását
végzi közfeladatként, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Kulturális örökség megóvása, hozzá kapcsolódóan helyi közművelődési tevékenység
támogatása feladatkörben a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. adja
meg a jogszabályi alapot.
1.3

A szervezet azonosító adatai és alapinformációk

Név:

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Székhely:

3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.

Adószám:

23834936-2-05

Képviselő neve:

Novák Irén ügyvezető

A Társaság központja a székhelyen került kialakításra.
Telephelyek száma: 9
Átlagos állományi létszám: 78 fő
(68 fő teljes munkaidős, 10 fő részmunkaidős foglalkoztatott)
Ebből: közművelődési szakemberek száma: 16 fő
Közművelődési munkát segítő foglalkoztatottak száma: 8 fő

Közfoglalkoztatottak száma: 28 fő
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1.4

A társaság telephelyei

1.4.1 Diósgyőri vár (3534 Miskolc, Vár utca 24. hrsz.: 32827/1)
A Diósgyőri vár kiemelkedő szerepet tölt be Magyarország műemlékei sorában. A vár
impozáns falai között látványos kiállítások csalogatják a látogatókat, emellett a várárok és a
felső vár kulturális és turisztikai célú rendezvények, fesztiválok kedvelt helyszíneként is
funkcionál. Közkedvelt helyszíne családi- és céges rendezvényeknek, koncerteknek,
konferenciáknak, előadásoknak és történelmi játékoknak egyaránt.
A vár felújítása óta folyamatosan emelkedik látogatóinak száma, ezért folyamatosan
bővítjük szolgáltatásaink körét, valamint a programkínálatot is annak érdekében, hogy a
várat minél szélesebb körben megismerjék, és visszatérésre ösztönözzük vendégeinket.
A Diósgyőri vár egész évben várja a gyermekeket és a családokat, akik a teremben
érintőképes kioszkok segítségével ismerkedhetnek a lovagvár titkaival. De ez csupán
kedvcsináló, hiszen jóval több izgalmas program és foglalkozás várja a kicsiket és nagyokat:
Fémműves műhelyben a láncing készítés mesterségével ismerkedhetnek, felpróbálhatják a
lovagi sisakokat, pajzsokat, kardokat, az alkímia szobájában a modern kor eszközeivel
bájitalt keverhetnek, a vár népe pedig a középkori mindennapokba is beavatja a látogatókat.
Vendégeink leginkább a hazai városokból érkeznek, elsősorban a Dél-Alföldről és a
Dunántúlról. Külföldi látogatók tekintetében jelentős a szlovák, lengyel, orosz, ukrán
vendégek száma, de angol nyelvterületről is érkeznek szép számmal turisták.
1.4.2 Lovagi Tornák Tere (Miskolc, Tapolcarét utca)
A Diósgyőri vár szomszédságában található a Lovagi Tornák Tere, mely „együtt él” a várral,
bekapcsolódik a történelmi játékokba, és hasonlóképp otthont ad fesztiváloknak, színházi
előadásoknak.
A Lovagi Tornák Tere kiválóan alkalmas nemzetközi díjugrató és díjlovagló versenyek
rendezésére. Az aréna talajának speciális taposófelülete bármilyen szélsőséges időjárási
feltételek mellett lehetővé teszi a versenyzést, és kíméli a lovak lábát, ami jobb
sportteljesítményt eredményez.
A különleges felület gyártója a 2016-os riói olimpia talajgyártó cége, amely a 2010-es lovas
világjátékok felületét is jegyzi. A pálya karbantartását beépített öntözőrendszer segíti. A
versenypálya mellett melegítőpálya is szolgálja a versenyzők felkészülését.
A Diósgyőri vár legnépszerűbb programjai azok a történelmi játékok, amelyek látványos
párviadalokkal, csatajelenetekkel és fegyverbemutatókkal a középkori lovagi tornák
hangulatát idézik. A Lovagi Tornák Terének átadásával olyan nagyszabású játékok
rendezésére is lehetőség nyílt, amelyen egyszerre több lovagrend összecsapását is láthatják
az érdeklődők, mint a több évtizede töretlen népszerűségnek örvendő Középkori Forgatagon.
Az arénában a lovas hagyományőrzők is otthonra találtak, hiszen a Bükk hegység ölelése és
a középkori vár látképe utánozhatatlan hangulatot kölcsönöz a bemutatóknak.
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A Lovagi Tornák Terének arénája speciális mobilfedéssel sokoldalú rendezvényhelyszínné
alakítható, amely alkalmas nagyszabású komoly- és könnyűzenei koncertek, valamint
szabadtéri színházi előadások megrendezésére is. A fedett lelátókon kívül mobil lelátó is
elhelyezhető a küzdőtéren, valamint több száz állóhely is kialakítható. Az épületegyüttes
befogadóképessége, berendezéstől függően, elérheti a négyezer főt is.
Az északi lelátó építésekor a régészek egy középkori vízvezetéket is feltártak, amely a közeli
forrásokból biztosította a vár vízellátását. A kövezett medrű csatornát a Diósgyőri várba
vezető híd mellett, a vizesárokkal egy zsilip kötötte össze. Az eredeti tervek módosításával
ezt a részt olyan kiállítótérként alakították ki, amely egyrészt bemutathatóvá teszi a
vízvezeték maradványait, másrészt időszaki kiállítások helyszíneként is szolgál. A feltárás
során Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi János kormányzó 1-1 ezüst dénárja került elő az
aljáról, bizonyítva azt, hogy az építményt a 14-15. században használták.
A Lovagi Tornák Tere előtt kialakított Vásártér egy igazi közösségi találkozóhely, amely
hangulatos térvilágításával és a környező épületekkel a látogatók egyik legkedveltebb
pihenőhelye. A tér lehetőséget ad kézműves vásárok, utcai kiállítások, de akár programok
szervezésére is, hiszen mind a Diósgyőri vár, mind pedig a Lovagi Tornák Tere programjai
„kiköltöznek” alkalomadtán a kikövezett térre.
1.4.3 Művészetek Háza (3525 Miskolc, Rákóczi utca 5.)
A Művészetek Háza Miskolc egyik legreprezentatívabb kulturális intézménye, a belváros
szívében. A 2006 szeptemberében megnyílt épület kiváló helyszínt nyújt komoly- és
könnyűzenei koncertekhez, táncművészeti és színházi előadásokhoz, kiállításokhoz,
irodalmi műsorokhoz és ismeretterjesztő előadásokhoz egyaránt. Ezen kívül konferenciák,
partnertalálkozók, sajtótájékoztatók, könyvbemutatók és gálaműsorok kedvelt helyszíne.
A Házat a kezdetektől 2012. december 31-ig a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
működtette, majd 2013. január 1-től a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. lett az
üzemeltető. A ház Miskolc város közművelődésében elfoglalt helye, szerepe miatt kiemelt
figyelmet érdemel.
A Művészetek Háza a város egyik legpatinásabb, központi helyen levő, nagy
befogadóképességű rendezvényhelyszíne, a régió meghatározó kulturális intézménye, egy
olyan nyitott komplexum, amely hívogató, befogadó házigazda mind a közönség, mind a
művészeti élet képviselői számára. Befogadó intézményként helyet ad koncerteknek,
konferenciáknak, városi, iskolai, egyházi rendezvényeknek, fesztiváloknak, évadzáró
rendezvényeknek; a Művészetek Háza Kortárs Galériában pedig lehetőség van kiállítások
megtartására.
A Miskolci Szimfonikus Zenekar állandó próba és fellépő helye. A zenekar számos
klasszikus hangversenyt tartalmazó bérletet bocsát ki minden zenei évadban, izgalmas
repertoárral. A Miskolci Szimfonikus Zenekar évente átlagosan 40 napon át veszi igénybe a
házat.
A koncerteken felül karmesterversenyek, zenei fesztiválok is zajlanak a zenekar
szervezésében, azonban a lebonyolításban a Művészetek Háza szakemberei, munkatársai is
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szervesen részt vesznek. A Művészetek Háza adottságainak és felszereltségének
köszönhetően a zenekar CD kiadványának felvételei is itt készülnek.
Moziként, art moziként és 3D-s moziként minden nap várja a látogatókat. Az épület
múltjából adódóan a mozi üzemeltetés kézenfekvő volt a felújítás után is, hiszen a miskolci
közönség a helyszínt már ismerte, kereste. 2013-ban került Art-mozi besorolás alá a
szolgáltatás és sikerült 3D-s filmek vetítésére megteremteni a technikai feltételeket. A
látogatottság ezáltal folyamatosan növekszik, hiszen a megszokott művészfilmeken felül
most már a nagyjátékfilmeket is vetíteni tudjuk, szinte egy időben a multiplexekben való
megjelenéssel, azonban jóval kedvezőbb helyárakkal. A mozi az év minden napján üzemel,
üzemeltetője a Cine-Mis Nonprofit Kft.
Az Észak-Kelet Magyarországi Filharmóniai Társaság ifjúsági koncertsorozatának
helyszíne. Miskolc város középiskolásai, szakközépiskolai tanulói rendszeres látogatói a
Művészetek Házának, hiszen minden évben sikerül fiatalos, de mégis klasszikus zenei
produkciót bemutatni a Filharmónia szervezésében, a Művészetek Háza stábjának
közreműködésével.
1.4.4 Ifjúsági Ház (3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.)
Táncművészeti, felnőttképzési és rendezvény-szervezői központ. A 60-as évek elején épült
intézmény Miskolc belvárosához közel, frekventált helyen található. Az 1970-es évektől
elismert ifjúsági, művészeti programjairól, kiscsoportjaiban, alkotó közösségeiben folyó
magas szakmai színvonalú tevékenységéről.
Évtizedek óta Miskolc város mozgásművészeti központja. Működteti a KÖDMÖN
Formációs Táncegyüttest, a Miskolci Mazsorett Együttest, valamint számtalan belvárosban
zajló közösségi programot rendez.
Országos nagyrendezvények, fesztiválok szervezője (pl. Veczán Pál Egyházzenei
Kórusfesztivál). Felnőttoktatási munkája jelentős a városban.
2006-tól teljes körűen szervezi és bonyolítja a város állami és társadalmi ünnepeit.
Az Ifjúsági Házban található a társaság székhelye, itt működik a Központi Igazgatás.
Ide tartoznak a Társaság teljes működéséhez szükséges feladatokat ellátó szervezeti
egységek, azaz az Ügyvezető és ügyvezetői titkárság, a Műszaki csoport, a Marketing és
értékesítési csoport a központi jegypénztárral együtt, a Gazdasági csoport, a Munkaügy,
illetve a Társaság működéséhez kapcsolódó egyéb megbízottak (jogász, könyvvizsgáló,
felügyelő bizottsági tagok stb.).
1.4.5 Ady Endre Művelődési Ház (3534 Miskolc, Árpád utca 4.)
A Diósgyőri Ady Endre Művelődési Ház épülete mozifilm vetítésekre is alkalmas színház-,
illetve koncertteremmel, képzőművészeti kiállítások megrendezésére alkalmas emeleti
galériával, valamint 1 kisebb konferenciateremmel, 2 klubhelyiséggel, továbbá 1 sportcélú
balett teremmel rendelkezik. Az intézmény előcsarnoka, valamint az épület előtti rendezett
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parkrész szintén alkalmas közösségi tér funkció betöltésére, közösségi és civil szférát célzó
rendezvények szervezésére.
A földszinten babakocsival is akadálymentesen megközelíthető, játékokkal berendezett,
pelenkázóval felszerelt Baba-mama szoba várja a kicsiket és a szülőket. Szintén a földszinti
fogadótérben működik Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának kihelyezett
diósgyőri ügyfélszolgálati irodája, illetve az MVK Zrt. jegy- és bérletpénztára is.
A telephelyen kiállítások, terembérletes előadások, lakossági közgyűlések, képviselői
fogadóórák, rendszeresen zajló klubfoglalkozások kerülnek megrendezésre.
1.4.6 Gárdonyi Géza Művelődési Ház (3508 Miskolc, Sütő János utca 42.)
A jelenleg Gárdonyi Géza Művelődési Házként működő épület 1849-ben épült, a Bárczay
család tulajdona volt. A 60-as években már kulturális intézményként működött,
kézművesség, táncház, közösségi programok szervezése kapott itt helyet, jó néhány később
híressé vált pop-rock együttes koncertezett a park színpadán (EDDA, Mini, P-mobil stb.).
2007-2008-ban újították fel a főépületet, sajnos csak részlegesen. A ház kívül-belül
megrepedt, statikai állapota nem kielégítő. A kúria többi része teljesen használhatatlan, az
egyik épületet (cselédházat) nem is lehet megközelíteni, életveszélyes állapotban van. A
védett park évszázados fáit szakszerűen kell ápolni, a jogszabályi előírásoknak megfelelő,
szakszerű ápolást a város által arra felhatalmazott szakcégek végezhetik.
A rendezvénytermet esküvők, bálok, kiállítások, előadások, koncertek megrendezésére,
tánccsoportok próbáihoz használják. A klubtermeket osztálytalálkozók megünneplésére,
továbbképzések, termékbemutató rendezésére adják ki. Az intézmény és környezete
nyújtotta infrastrukturális lehetőségekre építve egyrészt közösségteremtő programok
szervezése, másrészt alkotóművészeti tehetséggondozó bázis kialakítása, működtetése a
megvalósítandó közművelődési cél.
1.4.7 Görömbölyi Közösségi Ház (3516 Miskolc, Szolártsik tér 4.)
Az 1998-ban felújított épület hangulatos, családias kertjével, 1 nagytermével, 2
klubtermével és galériájával várja látogatóit. Kertjében két fedett kb. 20 és 100 főt befogadó
pavilonjával kültéri rendezvényeknek, valamint polgári esküvőknek biztosít igényes
helyszínt. A Ház mellett található szabadtéri színpad és újonnan átadott térkővel burkolt tér,
valamint parkoló egyúttal az Intézmény használatában áll, így a fesztiválok, több napos
szabadtéri rendezvények ezen a helyszínen szerveződnek.
Az intézmény fő feladata a lokálpatriotizmust segítő programok szervezése mellett a helyi
társadalmi események, esküvők megrendezéséhez méltó környezet biztosítása.
1.4.8 Vasgyári Közösségi Ház (3533 Miskolc, Vasgyári utca 24.)
Az 1930-as években épült, a kohászat főbejáratához közeli, szép parkban található, patinás
épület 1945-ig a mindenkori vasgyári igazgató szolgálati háza volt. A későbbiekben
bölcsődeként funkcionált egészen 2002-ig, amikor a város döntése alapján közösségi házzá
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alakították. Az épület állaga a felújítások elmaradása miatt egyre leromlottabb, néhol már
veszélyes.
Az évek során szinte teljes egészében a városi nyugdíjas klubok és szervezetek
találkozóhelyévé lett. Szinte a hét minden napján klubfoglalkozások vannak. Árubemutatók,
előadások, kiállítások színesítik tevékenységét. Fő profilja a közösségfejlesztés,
kiscsoportok, klubok, egyesületek, alapítványok segítése, lakóterületi közművelődési
feladatok ellátása, a lokálpatriotizmust segítő programok szervezése, nyugdíjas szervezetek
részére a foglalkozásokhoz infrastruktúra biztosítása.
1.4.9 Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló (3534 Miskolc, Dorottya utca 1.)
A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött a
Miskolci Amatőrcsillagászok Észlelő Köre Egyesülettel, aki biztosítja az oktatási,
közművelődési és ismeretterjesztő feladatok ellátását a csillagászat és az űrkutatás terén,
valamint péntekenként 19-22 óra között távcsöves bemutatókat tart. A csillagászat és az
űrkutatás iránt mélyebben érdeklődők részére szakköröket szervez a 10-14 éves korosztály
számára, valamint felnőtteknek is. Oktatási intézményeknek lehetőséget biztosít a
csillagvizsgáló látogatására előzetes időpont-egyeztetés után. Évente kétszer városi
rendezvényen szabadtéri távcsöves észlelést tart.
A Diósgyőri vár rendezvényein (pl. Éjszakai Vártúrák) távcsöves észlelést tart, az időjárás
függvényében.
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2018. évi Szakmai beszámoló

A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. közművelődési feladatok ellátására
létrehozott szervezet. Elsősorban Miskolc város lakosságának komplex kulturális és
közművelődési igényét kell szolgálnia, valamint működési teret kell biztosítania a közösségi
civil kezdeményezéseknek. Tevékenysége jellegéből fakadóan nem csak városi, hanem
regionális, országos rendezvényeket is szervez, ezzel is gazdagítva a város kulturálisturisztikai vonzerejét.
Közművelődési tevékenysége keretében színházi előadásokat, gyermekelőadásokat,
könnyű- és komolyzenei koncerteket, filmszínházi előadásokat valósít meg, illetve időszaki
kiállításokat rendez.
Szervezi és lebonyolítja a városi szintű rendezvényeket, az állami és nemzeti ünnepek
megemlékezéseit.
A telephelyein működő művészeti csoportokat fenntartja, menedzseli, biztosítja a
produkciók széleskörű bemutatási lehetőségét, támogatja a csoportok versenyeken való
megmérettetését.
Kiemelt feladatnak tekinti a hagyományok ápolásának, fenntartásának és továbbélésének
biztosítását, különös tekintettel a képzőművészet, zene, táncművészet területeire.
A társaság partnerként segíti az oktatási, nevelési intézmények közművelődési
tevékenységét, civil szervezetek munkáját.
Több éve szervez tábort saját amatőr művészeti csoportjai részére, valamint tematikus
napközis táborokat is.
2018. év legjelentősebb eredményei:
-

Társaságunk számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családbarát munkahely
címet adományozott.

-

Első alkalommal vettünk részt a Becherovka Miskolci Farsang szervezésében, mely
szakmai fejlődésünk nagy mérföldköve.

-

2018. júliusától az Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata társaságunkat bízta
meg a Miskolci Termelői Nap megszervezésével.

-

Új rendezvényként jelent meg a MÜHA GasztroPlacc, amely július-augusztus
hónapokban minden hétvégén megrendezésre került.

-

A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ifjúsági Ház telephelye elnyerte a
Magyar Tehetségprogram tehetségpontja címet. A program keretében 20 fő
kiemelkedően tehetséges táncos képzése zajlik.

-

Mazsorettjeink Fokvárosban világbajnoki címet szereztek.

-

A Ködmön táncegyüttes 40 éves születésnapját országos szakmai konferenciával és
nagyszabású gálával ünnepeltük.
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-

A TripAdvisor kiválósági tanúsítványát az előző évekhez hasonlóan (2015, 2016,
2017) 2018-ban is megkaptuk.

-

A Diósgyőri várban szakértő zsűri közreműködésével kiválasztásra került a „király
bora”.

-

Megkezdtük saját márkás termékek készítését és forgalmazását.

-

Miskolc Megyei Jogú Város kiadásában megjelent a Diósgyőri vár történetét
bemutató könyv, melynek elkészülésében Központunk jelentős szerepet játszott.

-

A Diósgyőri várban több szakmai konferenciát tartottunk történész, régész és
kulturális szakemberek számára nagy érdeklődés mellett.

-

A Diósgyőri várban folyó szakmai munka országos elismertségű, kollégáink
rendszeresen előadnak szakmai konferenciákon

-

Nemzetközi kapcsolatainkat tovább építettük, többek között Olaszországgal,
Szlovákiával, Erdéllyel. Szakmai fórumokon folyamatosan keressük az
együttműködési lehetőségeket.

-

A Művészetek Háza előadásai töretlen népszerűségnek örvendenek. Egyaránt nagy
az érdeklődés a terembérletes és a jegybevétel megosztásos konstrukció iránt is
együttműködőinkkel.

-

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatainak köszönhetően koncertsorozatot indítottunk
három telephelyünkön.

-

Az Ady Endre Művelődési Ház látogatottsága jóval meghaladja a korábbi éveket
köszönhetően az új programoknak.
2018

Alkotó művészeti csoportok

Közösség
Száma

Éves
Létszáma foglalkozások
száma

Színjátszó-, drámacsoport, vers- és
prózamondó csoport

1

22

13

Klasszikus- és moderntánc-csoport, társastánc

25

415

878

Képző és Iparművészeti csoport

1

35

10

Kórus, énekkar

2

80

55

Könnyűzenei együttes

1

5

30

Egyéb amatőr művészeti csoport

4

44

49

Néptáncegyüttes

2

40

55

Textil tárgyalkotó népműv. csop.

1

14

3

Összesen

37

655

1 093
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2018
Csoportok
száma

Létszáma

Foglalkozások
száma
összesen

Nyugdíjas

72

552

520

Ifjúsági

0

0

0

Gyermek

0

0

0

Családi

4

147

150

Egyéb, érdeklődési kör szerinti

15

871

500

Összesen:

91

1 570

1 170

Klubok, körök, szakkörök

2018

Ismeretterjesztés

Foglalkozások, Alkalmak
Résztvevők
alkalmak
összes
száma
száma
óraszáma

Tudományos ismeretterjesztő előadások
Konferencia, tanácskozás
Összesen:

4 554

141

nincs adat

246

2

nincs adat

4 800

143

2018

Szolgáltatások
Rendezvényszervezés

Igénybevevők száma

Alkalmak
száma

13 197

3 900

180

11

0

0

Egyéb

15 475

155

Összesen:

28 852

4 066

Tanulmányutak, szakértők, delegációk fogadása
Közös programok, projektek előkészítése
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2018

Kiállítások, műsorok, rendezvények
Alkalmak
száma

Látogatók /
nézők száma
összesen

Képző- és iparművészeti

29

4 350

Fotó

15

4 825

Népművészeti

0

0

Helytörténeti

1

20

Műszaki természettudományi

0

0

Egyéb

2

660

47

9 855

Összesen:

Kiállításaink szervezésekor több szempontot veszünk figyelembe. Az egyes településrészek
esetében fontosnak tartjuk, hogy bemutatkozási lehetőséget kapjanak a városrészben élő
tehetségek, erősítve ezzel is a helyi közösségeket.
A három legjelentősebb kiállítóhely az Ifjúsági Ház, az Ady Endre Művelődési Ház,
valamint a Művészetek Háza Kortárs Galériája.
Ezeken a helyszíneken a fiatal, feltörekvő tehetségek bemutatkozása mellett, ismert és
elismert művészek számára nyújtunk kiállítási lehetőséget. Mindhárom helyszín népszerű a
lakosság körében, amely megmutatkozik a kiállítást megtekintők számában is.
Összlátogatói, résztvevő létszám
Rendszeres művelődési formák
Ismeretterjesztés
Táborok
Rendezvények, kiállítások, műsorok

2018 év
45 051
4 800
494
398 957

Szolgáltatások

29 009

Külső szervek tevékenysége

16 360

Összesen

494 671

A jelentős látogatószám emelkedéshez nagymértékben hozzájárul a nagyon tudatos, komoly
kutatáson alapuló rendezvényszervezés és marketingstratégia, amelyet folytatunk. Egyre
erőteljesebb az online felületeken történő kommunikáció, ezen belül is a egyre nagyobb
hangsúlyt kap a közösségi médiában való megjelenésünk. 9 facebook oldalt üzemeltetünk és
törekszünk rá, hogy a tartalmak változatos módon jelenjenek meg.
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Társaságunk a 2018-as évre vonatkozólag 2.500.000 Ft-ot határozott meg a Miskolci
Kulturális Központ facebook hirdetési fiók költési limitjeként. A betervezett összeget nem
léptük túl, hiszen mindösszesen 2.363.710 Ft-ot költöttünk. Ez az összeg 223 facebook
kampányt fedezett. A Művészetek Háza saját rendezvényeit átlagosan 10.000 Ft-tal, a
városrészek közösségi házainak programjait 3000-5000 Ft-tal, a Diósgyőri vár és a Lovagi
Tornák Tere rendezvényeit pedig annak jellegétől függően magasabb költéssel hirdetjük.

A fenti kimutatás szintén a Társaság facebook hirdetési fiókját hivatott szemléltetni.
Elmondhatjuk, hogy átlagosan a rendelkezésre álló keret közel 70%-át a női célközönségre
fordítottunk.
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Rendezvényeinket széles körben hirdetjük, hiszen a 13 – 65+ korosztályt is elérjük facebook
hirdetéseinken keresztül. Megállapíthatjuk, hogy a leghatékonyabb elérést a 18-24
korosztálynál produkáltuk, hiszen fele akkora ráfordítással megdupláztuk a célcsoport
elérését. A 25-34 korcsoport is eredményes elérést mutatott.
A fenti statisztika igazolja azt a megállapításunkat, hogy 18-34 közötti aktív mobilinternethasználó korosztályt tudjuk a legköltséghatékonyabban elérni ezen a csatornán. Az
idősebb korosztály tekintetében továbbra is szükségesnek találjuk a print megjelenést.
Városi viszonylatban más facebook oldalak kezelőivel továbbra is jó kapcsolatot ápolunk,
ennek köszönhetően rendszeresen megjelenünk a Szeretlek Miskolc, a Mizu Miskolc, a
Hello Miskolc és a Rockwell Klub oldalain programjainkkal, nyereményjátékainkkal
2018-ban a Mizu Miskolccal együttműködve, élő bejelentkezések formájában is ajánlottuk
telephelyeink programjait. Saját facebook oldalaink mellett különösen fontos számunkra a
Mizu Miskolcon való rendszeres, minőségi tartalommal való megjelenés, hiszen az oldal
követői bázisa több, mint tizennyolcezer főt számlál.
A helyi médiumok számára bevett gyakorlat, hogy fellépőinkkel előadás előtt telefonos
interjúkat készítenek, valamint az előadás napján is van lehetőség interjúkra. Saját
sajtóközleményeink rendszeresen megjelennek a helyi médiumok print és online felületein,
emellett jó kapcsolatot építettünk ki országos megjelenések tekintetében is.
Online jegyértékesítést a Művészetek Házán kívül a többi intézmény rendezvényeinél is
alkalmazzuk, így a facebook hirdetés hatékonyságát támogatva a vevő kényelmesen
otthonról vagy munkahelyéről vásárolhatja meg a jegyét. Ebből kifolyólag a hálózatos
jegyértékesítés mindenhol egyre emelkedő tendenciát mutat.
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2.1

A Diósgyőri vár és a Lovagi Tornák Tere

A Diósgyőri vár jelentős szerepet tölt be a magyarországi műemlékek sorában, mely
nemcsak történelmi emlékhely, hanem népszerű turisztikai attrakció és kiváló
rendezvényhelyszín is.
A termekbe korhű berendezési tárgyak kerültek, az időutazást pedig korabeli ruhákba
öltözött animátorok és idegenvezetők, modern eszközök és hagyományőrző programok is
segítik. Nagy Lajos egykori palotája ma egy élő, eleven vár, amely önmagát és a középkori
életet mutatja be. Oktat, nevel, szórakoztat, miközben ezredéves értékeket közvetít.
Rendezvények a Diósgyőri várban és a Lovagi Tornák Terén
2018-ban első alkalommal került megrendezésre a vár saját tudományos konferenciája
„Negyven évig uralkodott, egy hónapig és huszonkét napig…” címmel. A márciusi
rendezvényen elismert múzeumi szakemberek tartottak előadásokat, valamint a látogatók
részesei lehettek egy egyedi és rendhagyó tárlatvezetésnek is. A rendezvény nagy sikerére
alapozva novemberben „Mátyás emlékezete” címmel folytatódott a konferencia, amelyet
szintén nagy érdeklődés kísért.
Hagyományosan magas látogatottság jellemzi a Diósgyőri vár húsvéti, valamint pünkösdi
hétvégéit, amikor a vár udvara megtelik élettel, izgalommal, tartalmas szórakozást kínálva.
Zenészek, mesteremberek, kirakodóvásár és finomságok várták az ide érkezőket. Húsvét
hétfőn a programkínálatot a díjugrató verseny is színesítette, ahol a régió legjobb lovasai
mérték össze tudásukat a Lovagi Tornák Terén.
Nagy népszerűségnek örvendenek látogatóink körében a vár éjszakai programjai, melyek
során különleges várlátogatáson és programokon – bemutatókon, tűzzsonglőr előadásokon vehetnek részt. 2018-ban áprilisban a „Sárkányölő lovagok éjszakája” című, júniusban a
Múzeumok éjszakája keretén belül az év legrövidebb éjszakájához kapcsolódóan Szent Iván
éjjelén vehettek részt vendégeink programjainkon, majd augusztusban „Királyok, királynék,
szerelmek” címmel került sor erre a rendezvényre és még októberben is hívtuk és vártuk esti
kalandozásra látogatóinkat.
Áprilisban a vár volt a helyszíne a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete által szervezett XII.
Sörverseny és Sörmustra elnevezésű több napos programnak. A rendezvény csütörtöki és
pénteki napján a szakmai programokra és a sörök bírálatára került sor. Péntek délutántól teret
és helyet kapott a sörmustra, ahol a Vásártéren a sörcsapok mögött a sörfőzdék arcai adtak
felvilágosítást a kóstolt nedűről, a sörfőzde jelenéről-múltjáról. A szórakoztatásról pedig
miskolci és távolabbi zenekarok gondoskodtak, hogy teljes legyen a fesztiválhangulat.
Májusban a megszokott hétvégi hagyományőrző programok mellett egy ókori történet
monumentális produkcióként elevenedett meg a Lovagi Tornák Terén Gladiátor címmel a
Nemzeti Lovas Színház előadásában. A musical a Római Birodalom egyik izgalmas
időszakát dolgozta fel, de az azonos című filmtől teljesen eltérő történelmi figurákkal és
cselekménnyel.
17
3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Május 17.-én került sor a Lovagteremben a hagyományteremtő szándékkal életre hívott
bormustrára. „A Király bora” címet kapta a megmérettetés, melynek a hazai borkultúra és a
kulturált borfogyasztás támogatása is a célja volt. A száraz fehér, száraz vörös és az édesbor
kategóriák tételeit neves borász, sommelier és szakújságírói zsűri kóstolta és választotta ki
közülük a Király három legkedvesebb borát.
Május utolsó hetében a Diósgyőri várban és a Lovagi Tornák Terén valósult meg a XVIII.
Gyermek Borsodi Fonó, ahol több mint 2500 gyermeket láthattunk vendégül. Érzelemdús
népi táncok, varázslatos mesék, ügyes mesterek és a Diósgyőri vár magával ragadó világa
fogadja a gyereksereget a Gyermek Borsodi Fonón minden évben.
Június első hétvégéjén került sor a XXII. Borsodi Fonó-ra, ahol többek között Rúzsa Magdi,
a Csík zenekar és az Ocho Macho is fellépett.
Időrendben a következő Lovagi Tornák Terén megvalósuló nagy program a június 22-i
Wellhello önálló koncert volt, amelyet a Lights off Team pirotechnikai effektjei
színesítettek.
Június utolsó szombatján Mento Kupa Regionális Díjugrató Versenyre került sor B.-A.-Z. -,
Szabolcs-Szatmár-Bereg -, Hajdú-Bihar -, Heves - és Nógrád megye lovasainak
részvételével. A megmérettetés a Platthy József Regionális Döntőre minősített.
A Diósgyőri vár történetéhez kötődik Nagy Lajos király legkisebb leánya, Szent Hedvig,
kinek tiszteletére 2014-ben szentelték fel a vár kápolnáját. Emléknapját a Katolikus Egyház
július 18.-án tartja, így a várban minden év júliusában mi is megemlékezünk róla,
szentmisével, életéről szóló előadással.
Július utolsó hétvégéjén megelevenedett a történelem a Diósgyőri várban. A régió
legnagyobb történelmi játékán tanúi lehettünk egy várostromnak, hagyományőrző
bemutatókat nézhettünk, bepillanthattunk a katonai táborok életébe, megtudhattuk milyen
volt a középkori orvoslás és még egy korabeli kivégzés felidézésén is részt vehettünk.
Harcedzett lovagok viaskodtak a király szórakoztatására, tűznyelők, komédiások harsogták
tele az udvart és jóízű pecsenyék illata csábította lakomára a megfáradt vándort.
Magyarország egyik legnagyobb történelmi játékán több, mint kétszáz hagyományőrző
idézte meg a múltat. A rendezvény a Minősített Európai Fesztivál címmel is büszkélkedhet,
ezzel felkerült a kontinens fesztiváltérképére. A minősítési program pozícionálni kívánja a
fesztiválokat az európai kultúrában, kiemelve legfontosabb értékeiket és sajátosságaikat.
Valamint segítségnyújtás, egyfajta előszűrés az európai fesztiválturizmus számára, ami
alapján könnyebben választhatja ki úticélját a potenciális fesztivál-látogató. Emellett a
Magyar Fesztivál Szövetség Minősített Fesztivál besorolását is megkapta a program. Így a
Középkori Forgatag olyan nagymúltú, ismert programok között szerepel, mint a Szegedi
Szabadtéri Játékok, a Művészetek Völgye vagy a Debreceni Virágkarnevál.
Augusztus 11-én a Nemzeti Lovas Színház a magyar történelem egyik legendás nagy
alakjának történetét dolgozta fel a „Mátyás az igazságos” című új magyar családi
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rockoperában. Mátyás királyt Magyarország legnépszerűbb királyaként emlegetik, akinek
talán történelmünk során először sikerült úgy felvirágoztatni hazánkat, hogy azt európai
mércével mérve is elismerték.
A várárokban a nyári hónapokban a Herman Ottó Múzeum régészei minden héten egy napon
lehetőséget biztosítottak a látogatók számára, hogy „meglessék” őket munka közben, a
vezető régész irányításával és szakszerű ismertetésével ásatásbetekintő sétákon vehettek
részt.
A nyári szünidőben már visszatérő programként a Lovagi Tornák Tere adott helyett a kutyás
és a lovas-íjász napközis táboroknak, míg a várban hagyományteremtő céllal első
alkalommal szerveztük meg „Vár(a)tábor” elnevezéssel nyári táborunkat, melyen a várak
iránt érdeklődő gyermekek megismerkedhettek a Diósgyőri várral, a középkori élettel,
fegyverekkel, viseletekkel, hangszerekkel. Találkozhattak a vár udvarhölgyeivel és
lovagjaival, fejdíszt és láncot készíthettek, lovagi játékokat próbálhattak ki, táncot
tanulhattak.
Szeptemberben a változatos hagyományőrző programok mellett a Mento Kupa B.-A.-Z.
Megyei Döntője is színesítette a programválasztékot, valamint a Kulturális Örökség Napja
keretében „leletsimogató” programot is kínáltunk. Ennek során lehetőséget biztosítottunk
arra, hogy a közönség megismerje hogyan zajlik egy ásatás, milyen útja van egy tárgynak az
előkerüléstől a kiállításig. A várárokból és a Déryné ház előtti területről is érdekes leletek
kerültek elő, a nap során a leleteket kézbe is vehették látogatóink.
Szeptember 27. a velencei békekötés ünnepe, mely különleges történelmi pillanat volt a
Diósgyőri vár életében, hiszen 1381-ben a turini békekötés ratifikálásra került itt sor. Ezt az
eseményt és egyben az olasz és magyar kultúra találkozását elevenítjük fel a hónap utolsó
hétvégéjén előadásokkal, bemutatókkal.
Decemberben, az adventi időszakban minden vasárnap közös ünneplésre, gyertyagyújtásra
került sor a Lovagi Tornák Tere előtti vásártéren, mely során énekkel, muzsikával és ünnepi
gondolatokkal várjuk az érdeklődőket. A hatalmas adventi koszorún ilyenkor hétről hétre
újabb gyertya jelzi a karácsony közeledtét, a vár bástyái - az adventi gyertyákat
szimbolizálva - fényárban úsznak, a közönséget pedig látványos tűzeffektek, fényfestés és
épületvetítés is ámulatba ejtik.
Odafigyelünk a vendégeinkre
Folyamatosan felmérjük a látogatóink igényeit, mind a turisztikai célú vendégeknél, mind a
nagyobb rendezvények látogatóinál és a visszajelzéseket igyekszünk beépíteni a jövőbeni
munkánkba. A 2018. évben kitöltött kérdőívekből a következő eredményeket kaptuk.
Az általános kérdőívnél a kitöltők:
• 68%-a nő,
• fele Pest megyéből érkezett,
• 3⁄4 része 26-60 év közötti,
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55%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik,
67%-a párjával érkezett,
62% visszatérő vendég,
85% utazás előtt az internetről tájékozódik,
fele a weboldalon böngészi az aktuális programokat,
88%-a maximálisan elégedett a pénztárosok udvariasságával,
82%-a teljes mértékben elégedett a pénztárosok segítőkészségével,
63%-a maradéktalanul elégedett a pénztárosok informatív tájékoztatásával,
34%-a maximálisan elégedett az irányítótáblák elhelyezésével és pontosságával,
23%-a véli úgy, hogy megismerhetők a vár termei vezetés nélkül,
82%-a teljes mértékben elégedett a vár termeinek tisztaságával,
91%-a kiválónak ítéli meg a kiállított berendezések minőségét,
73%-a elégedett az interaktív képernyőkkel,
90%-a maximálisan elégedett a tárlatvezetők munkájával,
között nem volt olyan, akinek ne tetszett volna a viseletben történő vezetés,
58%-a volt elégedett a vendéglátó egység kínálatával,
fele átlagosan 2 órát tölt el a várban,
döntő többsége a vár mellett Lillafüredre és a Barlangfürdőbe látogatott el,
arra a kérdésre, hogy terveznek-e visszatérni a várba, illetve, hogy ajánlanák-e
ismerőseinek a várat kivétel nélkül igennel válaszoltak.

Számunkra az alábbi kérdésekre érkezett válaszok a legrelevánsabbak:
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A kérdőívek eredménye alapján a várat elsősorban a felsőfokú végzettségűek látogatják. Ez
számunkra fontos információ a kommunikációhoz, abból a szempontból is, hogy még
hatékonyabban elérjük a nem felsőfokú végzettséggel rendelkező potenciális látogatókat is.

Elsősorban párok és családok látogatják a várat. Ezt figyelembe kell vennünk a
szolgáltatásfejlesztésnél. Ennek a két csoportnak mindenképpen szélesebb szolgáltatás
kínálatot kell nyújtanunk.

A
látogatók jelentős része visszatérő vendég (46,2 %). Ez egyfelől pozitív visszajelzés
számunkra, hiszen bizonyára jól érezték magukat, ha még egyszer visszatértek, de egyben
kihívást is jelent, hogy folyamatosan megújuljunk és azok számára is érdekes programot
nyújtsunk, akik nem először járnak itt.
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A marketing költségek elosztásakor figyelembe kell vennünk, hogy elsősorban az internetről
tájékozódnak az emberek az utazás megtervezése előtt. Folyamatosan aktualizálnunk és
fejlesztenünk kell a weboldalt is, hogy megfeleljen a felhasználói igényeknek.

A
programokról szintén elsősorban az internetről, honlapról, facebookról tájékozódnak a
látogatók, így megint azt látjuk, hogy az online platformokon érdemes hirdetnünk.
Arra is kerestük a választ, hogy milyen táblákat, kiírásokat hiányolnak látogatóink. Itt
leginkább a termek feliratozását, a földszinti termek kiírását, valamint a tárgyak melletti
leírásokat említették. Az első két felvetést már meg is oldottuk, pótoltuk a hiányzó táblákat.
A kiállítási tárgyak melletti leírás megfontolandó.
Az ajándékbolt kínálatával alapvetően elégedettek voltak látogatóink. Mégis említettek
néhány dolgot, amit szívesen látnának a jelenlegi termék palettán kívül.
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Ezek:
• Elsősorban hazai termékek
• Több hercegnős termék
• Díszpárna
• Teák, bögrék
• Édesség
• Gyertyatartó
• Illóolaj
• Sálak
• Kicsi táskák
Kérdőíves látogatói vizsgálat – Gyermek Borsodi Fonó
A kérdőíves válaszok tükrében, az építő jellegű észrevételeket a következő javaslatokkal
tervezzük fejleszteni:
• Az állomások között több idő vásárlásra, mosdóhasználatra, étkezésre, valamint
ebédszünet beiktatása a programba.
• Több ülőalkalmatosság elhelyezése.
• Csoportlétszám csökkentése.
Kérdőíves látogatói vizsgálat – Középkori Forgatag
• A kérdőívek válaszainak kiértékelése alapján, figyelembe kell vennünk, miként
bővíthetnénk a parkolóhely kapacitást a vár környékén.
• Érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni a változatos gasztronómiai kínálatra, hiszen
ennek igénye is felmerült a kérdőíves válaszokban.
A Diósgyőri vár hivatalos facebook oldalának elemzése a 2018.január 1. – 2018.
december 31. közötti időszakra vonatkozóan

A facebook oldal követőinek száma jelenleg: 14414, ami az elmúlt évhez képest 3160 fővel
több – ennyivel gyarapodott a követők száma.
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Figyelemre méltó, hogy a korábbi kiegyensúlyozott nemi arányhoz képest, 2018-ban a nők
felé billent a mérleg nyelve, több mint 72 %- a követőknek a hölgyek közül kerül ki.
Számunkra ez azt jelenti, hogy a kommunikációban még inkább a nőkre kell koncentrálnunk,
olyan üzeneteket kell megfogalmaznunk, amelyek elsősorban az ő érdeklődésüket keltik fel.
Legnagyobb arányban a 35-44 éves korosztály követi a Diósgyőri várat. Számunkra ez
rendkívül előnyös, hiszen ők jelentik a fizetőképes keresletet, látogatóink között is szép
számmal előfordulnak családok. Mivel a követők jelentős százaléka (43%) a 44 éven aluliak
közül kerül ki, így számunkra fontos visszajelzés, hogy továbbra is maradhatunk a fiatalos,
lazább kommunikáció mellett.

Elsősorban Magyarországról követnek bennünket, de jelentős követőszámot jelzett a
rendszer Szlovákiából, Németországból és az Egyesült Királyságból is. Mivel az oldalon
magyar nyelven kommunikálunk, ezért vélhetően a más országból jelzett követők is magyar
nyelvűek. Magyarországon belül Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből és Budapestről vannak
nagy számban követőink. A küldőterületeknél is látjuk, hogy országon belül a megyéből és
Budapestről is jelentős létszámban érkeznek látogatók.
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A grafikonon jól látszik, hogy kedvelők, elsősorban az oldalt likeolják de a hírfolyamban
megjelenő posztok is népszerűek. A hirdetések kedvelése elsősorban az idegenforgalmi- és
rendezvény szezonban kiugró. Ez amellett, hogy látogatókat vonz a programra azért is
fontos, mert az oldal követői bázisát is építi. Így a hirdetésekre nemcsak úgy tekinthetünk,
mint marketing eszközre, hanem ezáltal jelentősen növelhetjük követői bázisunkat is.

A posztok alatti reakciókat, hozzászólásokat pusztán egy hónapra visszamenőleg tudjuk
lekérdezni. A januári adatok azonban jól mutatják az egész évi aktivitást is. A követők
elsősorban like-ok formájában mutatják ki tetszésüket. Ritkábban szólnak hozzá és osztják
meg a bejegyzéseket. Amelyek viszont a facebook változásai miatt még értékesebbé
tehetnek egy posztot a hírfolyamban. Érdemes lenne több játékot indítanunk, hiszen ezekkel
a bejegyzésekkel a legkönnyebb aktivitásra ösztönözni az oldalra látogatókat.

25
3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Minden nagyobb programnak készítünk facebook eseményt, ami önmagában egy marketing
eszköz. Pusztán ezzel rendkívül sok emberhez elérünk az információval, már néhány héten
belül fel tudjuk mérni, milyen lesz az érdeklődés az esemény iránt, de akár még a
jegyvásárlásra is rábírhatjuk a látogatókat. Az eseményeknél pedig még hatékonyabban
tudunk kommunikálni az érdeklődőkkel, mint ha csak a hírfolyamban jelentetünk meg
posztokat.

A grafikonból jól látható, hogy a bejegyzések között továbbra is a legsikeresebbek a videók,
így ezek gyártását/készíttetését folytatnunk kell. Népszerűek a különböző újságcikkek és
tartalmak is, valamint a képgalériákat is nagyon kedvelik a látogatók.
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A bejegyzések követése reggel 6 és esete 9 között kiegyenlített. Ez számunkra azt jelenti,
hogy nincs jelentősége annak, hogy a nap mely szakaszában posztolunk, hiszen ugyanúgy
eléri az érdeklődőket.

Rendkívül népszerűek a nyereményjátékok. Ezek a posztok váltják ki a legnagyobb
aktivitást az oldalon. A 2018-as év újdonsága volt, hogy mi magunk is posztoltunk
nyereményjátékot, figyelve arra, hogy mindez megfeleljen a facebook szabályzatának is.
Így továbbra is használjuk majd ezt az eszközt a rendezvényeink promótálására.

Ahogy már egy korábbi grafikon is mutatta kiemelkedően jól teljesítenek a videók az
oldalon. A Középkori Forgatagról készült videónk például jelentős aktivitást váltott ki.
Nemcsak likeolták, de előszeretettel meg is osztották a követőink.

A képgalériák továbbra is rendkívül sikeresek. Nagyon szeretik a látogatóink az egy-egy
eseményről készült képsorokat, hiszen ezekkel újra felidézhetik az élményt, esetleg meg is
találhatják magukat 1-1 fotón. Mindez azt bizonyítja számunkra, hogy továbbra is fontos az
események dokumentálása, mert ezzel elmélyíthetjük az itt szerzett élményt, egy jól sikerült
fotósorozat pedig kedvcsináló is lehet azok számára, akik még nem látták az adott
rendezvényt.
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A várhoz és a történelemhez kapcsolódó cikkek is népszerűek. Fent például azt látjuk milyen
aktivitást váltott ki annak a cikknek a megosztása, mely beszámol arról, hogy egy Mátyás
korabeli számszeríjat állítottak ki ideiglenesen a várban.

Nemcsak a várhoz, hanem Miskolchoz kapcsolódó cikkeket is meg szoktunk osztani,
amelyek felkelthetik az ide érkezők érdeklődését. Ezek közül is kiemelkedő eredményt ért
el az adventi villamosról szóló cikk.

Szintén nagy aktivitást váltottak ki azok a cikkek, amelyek az adventi gyertyagyújtásról és
az ország legnagyobb adventi koszorújáról számoltak be.

Számunkra is meglepő, hogy egy egyszerű karácsonyi üdvözlet milyen aktivitást váltott ki.
Bizonyára a szép fotó is hozzájárult ahhoz, hogy sokan likeolták és megosztották ezt a
posztunkat, sőt, jókívánságokat is kaptunk követőinktől.
A Diósgyőri vár honlapjának elemzése a 2018. január 1. – 2018. december 31. közötti
időszakra vonatkozóan.

Az elmúlt évben több mint 103000-en keresték fel a Diósgyőri vár honlapját, akik átlagosan
2 percet töltöttek az oldalon. Az oldal látogatóinak nagy része első alkalommal jár itt,
vélhetően egy utazás, várlátogatás tervezése közben látogatott el ide. 17,1 % az, aki
visszatérő látogató, valószínűleg ők azok, akik rendszeresen megnézik a programkínálatot.
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A felhasználók nagy része Magyarországról érdeklődik, de szép számmal vannak angol és
szlovák anyanyelvűek is. Így továbbra is fontos, hogy a honlap idegen nyelvű aloldalait
frissítsük.

A statisztika szerint az oldal látogatóinak nagy része a 34 év alatti korosztályból kerül ki
(61 %), ez abból is adódik, hogy ők az a generáció, akiknek az online jelenlét a
mindennapjaik része. Vásárlásaikat is nagyrészt online intézik, így többen a rendezvényekre
is így váltják meg a jegyet.

Bár a facebook oldalon egyértelműen a nők vannak többségben a követők között, a honlapon
a munkamenetek nagyobb százalékát a férfiak indítják.
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Fontos információ számunkra az oldal látogatóinak érdeklődési köre. Azok, akik
érdeklődnek a vár (és vélhetően a kirándulás és utazás iránt is) sportos életmódot folytatnak.
Ezeket az adatokat használhatjuk majd a hirdetések célzásánál is.

A legtöbb látogató Magyarországról érkezik, de Szlovákiából, Angliából, Romániából és
Németországból is regisztrált érdeklődőket az oldal. Átlagosan két percet böngésznek a
weboldalon. Érdekes, hogy még Svédországból és Indiából is van látogatója a weboldalnak.
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Az idegenforgalmi szezonban áprilistól-szeptemberig nagyobb az aktivitás az oldalon.
Egyrészt ebben az időszakban vannak rendezvényeink, amelyek iránt érdeklődnek, illetve a
jegyvásárlást is le tudják bonyolítani az oldalon keresztül. Az oldal látogatóinak nagy része
elsőként jár itt, kisebb százaléka visszatérő.

Jelentős azoknak az aránya, akik csak 10 másodpercet töltenek az oldalon. Valószínűleg ők
azok, akik egy hirdetésből kattintottak át az oldalra, de rögtön vissza is fordulnak. Mivel túl
sok időt nem töltenek itt, ez arra motivál minket, hogy az oldal legyen áttekinthető, minden
információt hamar megtaláljon a látogató, máskülönben könnyen visszafordul.

A böngészőhasználatból jól látszik, hogy elsősorban Chrome keresőn keresztül érkeznek a
felhasználók, másodsorban pedig Android Webview-on keresztül, tehát valamilyen
androidos telefon, vagy táblagépről indítanak munkamentet.
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A folyamatábra mutatja, hogy az egyes országokból mely menüpontokat használják. A
külföldi érdeklődők jellemzően a főoldalról jutnak el a programok és a jegyvásárlás
almenühöz, míg a magyar érdeklődők célirányosan keresik a programokat, nyitva tartást,
vagy épp a vártörténetet.

Ez a lebontás pedig azt is megmutatja, hogy elsősorban a praktikus információkat keresik a
látogatók. Örvendetes, hogy a jegyvásárlás harmadik helyen megjelenik. Célunk, hogy a
rendezvényekre minél nagyobb arányban elővételben értékesítsünk jegyeket.
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Turisztikai elemzés

Hónap

Január

2015 évi
2016 évi
2017 évi
2018. évi
Turisztikai célú Turisztikai célú Turisztikai célú Turisztikai célú
és rendezvény és rendezvény és rendezvény és rendezvény
látogatók
látogatók
látogatók
látogatók
mindösszesen
mindösszesen
mindösszesen
összesen
1782
1623
1295
2215

Február

2517

2403

2325

2764

Március

4062

8442

5518

6042

Április

10054

9135

14829

21775

Május

14753

21959

17541

19483

Június

14611

22165

25884

28489

Július

15768

24218

24789

24596

Augusztus

29438

31824

27632

23318

Szeptember

7232

9854

10359

14183

Október

11341

8046

10695

12272

November

3823

5293

5130

5388

December

2383

3671

4186

4769

117764

148633

150183

165294

Összesen:

2018. összességében eredményekben sikeres év volt a Diósgyőri vár látogatottságát,
partnerkapcsolatait, szolgáltatásait, rendezvényeit és programjait tekintve. Még inkább
előtérbe lépett a partnerkapcsolat kialakításának fontossága és a hálózatok kiépítésével járó
együttműködések megerősödése.
Együttműködések:
Továbbra is fontosnak tartjuk a desztinációs szálláspartnerekkel való együttműködést, a
kölcsönös fejlődés és hálózatok kiépítésének reményében. 2018-ban is folytatódott a
partnerkapcsolatok kialakítása a miskolci szálláshelyekkel, akik vendégeik számára 20%-os
kedvezményt biztosítottak a Diósgyőri vár belépő-, illetve a rendezvények jegyárából.
A szallas.hu, már nem csak szálláskereső oldalként funkcionál, hanem komplex turisztikai
élményt, azaz élménycsomagot kínál az utazni vágyóknak. Az együttműködésnek
köszönhetően a Diósgyőri vár népszerűsítése mellett, a szallas.hu-n már megtalálhatóak a
nagyobb rendezvényeink és kisebb programjaink is. Továbbá azok a vendégek, akik náluk
foglalnak, egy kuponfüzetet kapnak, amellyel kedvezményesen léphettek be a szerződött
attrakciókhoz. Ezen együttműködéshez csatlakozva, Miskolcra érkező turistáknak egy 10%
-os kupont kínáltunk fel, melyet kedvezményes belépőjegyre váltottak a Diósgyőri várba.
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Részt vettünk a Magyar Turisztikai Ügynökség kommunikációs, forgalomélénkítő
kampányában, melynek fő célja, hogy a turisták számára népszerűsítse a klasszikus
nyaralóhelyeken kívül eső kulturális és turisztikai attrakciókat nyári főszezonban vagy egyéb
időszakokban. Ezenfelül, hogy segítse az egyes élményelemek láncba rendezését egy-egy
desztinációban. A „HELLO NYÁR” illetve a „HELLO ŐSZ” kampányokhoz való
csatlakozási feltétel valamilyen egyedi, speciális ajánlat kialakítása volt. A Diósgyőri vár
meghosszabbított hétvégi ajánlata értelmében, nemcsak a szombati és vasárnapi napokon,
hanem már pénteken is garantált programok várták a látogatókat. Az őszi időszakban,
bizonyos hétköznapokon, a nyugdíjas, illetve iskolás csoportok számára kedvezményt
nyújtottunk. Ennek köszönhetően több országos sajtóban is lehetőséget kaptunk a
bemutatkozásra. Többek között, a TV2-n a reggeli műsorban és a „Poggyász” című
műsorban is bemutatkozhattunk.
A továbbiakban is ingyenes belépést, illetve tárlatvezetést biztosítottunk a Miskolc Pass
Turisztikai kártyával érkező látogatóinknak Az együttműködés sikerességének köszönhető
a továbbfejlesztett változat, a Miskolc Pass Classic kártya, amelyet a miskolci lakosok
igényelhetnek. Így a helyiek számára 10 %-os kedvezményt kínálunk a jegy árából.
Év
2016
2017
2018

Miskolc
Pass
Turisztikai
410
612
388

Miskolc
Pass
Classic
3
129
90

Szallas.hu
kedvezmény
1187
3177

Partner
jegy
1441
1341
1003

Míg a partnerjegyek száma csökkent, eközben a szallas.hu 10%-os kuponnal érkező
látogatók száma jelentősen emelkedett. Ebből következtethetünk, arra, hogy egyre
tudatosabbak a turisták, akik már utazásuk előtt megtervezik, mely attrakciókat fogják
meglátogatni az adott desztinációban. Továbbá magas számok oka, feltehetőleg a
szállásfoglalási oldal népszerűségének és az országos kampánynak köszönhető. Ennek
köszönhetően terveink szerint, 2019-es évben felemeljük a kedvezmény értékét, 15%-ra.
Az előző évekhez hasonlóan idén is folytattuk az együttműködést az MVK Zrt-vel, amely
keretében az iskolai osztályok számára népszerű, Nagy Lajos király kincse programra érkező
miskolci diákok ingyenesen utazhattak a Diósgyőri várhoz.
Látogatóink jórészét képezik az iskolás csoportok, így fontos számunkra, hogy igényeik
szerint megfelelő szolgáltatásokat és múzeumpedagógiai foglalkozásokat kínáljunk nekik.
A KULTÚRBÓNUSZ kísérleti programhoz való csatlakozásunk célja, hogy múzeumi
élményközpontú oktatási programokat népszerűsítsünk, és a hátrányos helyzetű tanulók
számára növeljük az élményközpontú tanulás elérhetőségét.
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Kapcsolattartás:
Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is az egyik tárlatvezető kollégánk ismertette a
miskolci iskoláknak a Diósgyőri vár programjait, valamint tájékoztatta a pedagógusokat a
vár jelenlegi és megújult szolgáltatásairól. A személyes kapcsolatkialakítás során főként az
osztálykirándulásra érkező csoportok számára elérhető, ismeretterjesztő előadásokat és
foglalkozásokat népszerűsítjük, továbbá nagyobb rendezvényeink közül a Gyermek Borsodi
Fonót is részletesen ismertetjük. Nem utolsó sorban, a Nagy Lajos Király Kincskereső
programot, mint múzeumpedagógiai foglalkozást hirdetjük.
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Szolgáltatások:
Különös tekintettel az osztálykirándulások időszakára, kiemelt ajánlattal készülünk az
ország különböző térségeiből érkező iskolás csoportoknak. Ennek értelmében május 2. és
június 17. közötti időszakban, minden nap változatos és érdekes programmal vártuk a
diákokat.
Az eddigi kínálat az előző évben a Rendhagyó Hangszerbemutatóval bővült, amely
keretében az érdeklődők a fúvós hangszerek széleskörű családjával ismerkedhetnek meg.
Fából készült, középkori, ügyességi játékaink, kellemes szórakozást nyújtanak a családok,
az iskolás, vagy akár óvodás csoportok számára. Középkori játszótérnek is nevezhető
szolgáltatás,
különféle
céges
csapatépítő
rendezvényeken,
hagyományos,
néphagyományokon alapuló programokon és természetesen középkori típusú
rendezvényeken is igénybe vehető.
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Egyedi rendezvények:
A Diósgyőri vár, mint rendezvényhelyszín, kiemelkedő népszerűségnek örvend. Számos
családi esemény (esküvő, szülinap) mellett, céges rendezvények lebonyolításával
kapcsolatban is keresnek fel minket. Sajnos előfordult, hogy az esküvői helyszín iránt
érdeklődőket nem tudtuk fogadni a felújítás kezdeti dátumának bizonytalansága miatt, de a
céges rendezvények, amelyekre az érdeklődés csak pár hónappal az aktuális dátum előtt
realizálódik jelentős számban valósultak meg.
A megrendelők igénye szerint akadtak, kisebb létszámú csapatépítő rendezvények,
meetingek, továbbképzések, workshopok vagy akár műsorral egybekötött díszvacsorák.
Nem utolsó sorban a Lovagterem különleges helyszínt biztosított nagyobb létszám esetén
tánccal egybekötött vacsoráknak és báloknak.
Családi események iránt is magas érdeklődés mutatkozott. Akár a szolgáltatásokkal
egybekötött születésnapi vacsorától kezdve, a családi találkozóhoz szervezett kiegészítő
programon át, egészen a lánykérésig, sokféle elképzelés ihleti meg megrendelőinket.
Művészetek Háza
A Miskolci Művészetek Háza a belváros kulturális életének meghatározó helyszíne.
Befogadó jellegéből adódóan rendkívül színes programokat tud biztosítani és egyre
sokrétűbb módon tudja kiszolgálni a folyton változó és rendkívül sokszínű látogatói
igényeket.
Az elmúlt év pozitív nézői visszajelzései alapján érződik, hogy az itt élő emberek újra
felfedezték a Művészetek Házát és a mindennapjaik részévé kezd válni. Örömmel
tapasztaljuk, hogy a hétköznapokban egy-egy munkanap után szívesen töltenek nálunk időt,
megadva maguknak a feltöltődés lehetőségét egy koncerttel, egy életvezetési előadással
vagy egy színházi előadással, esetleg önálló esttel.
2017-ben azt tűztük ki célul, hogy a Miskolcon és környéken élők mindennapjainak a
részesei lehessünk. Hogy egy olyan szigetként legyünk jelen továbbra is a város szívében,
ami élményt, feltöltődést, tartalmas kikapcsolódást és közösségi élményt nyújt. A 2018-as
eredmények azt mutatják, hogy jó úton haladunk, de természetesen vannak még kiaknázatlan
területek, amiben még rejlenek lehetőségek.
A Művészetek Háza Kortárs Galériája töretlen népszerűségnek örvend, mind a kiállítók,
mind az idelátogatók körében. A 2018-es évben minden hónapban új kiállítás nyílt. Ezzel
páratlan lehetőséget biztosítva tehetséges Miskolcon élő vagy miskolci kötődésű alkotóknak,
hiszen egy hónap alatt több ezer látogató érkezik hozzánk az előadásokra és így az adott
kiállítást rengetegen megtekintik. A teljesség igénye nélkül a múlt évben kiállított nálunk
Reinecker Szandra amatőr festő, Czidor Ágnes, Kereszteződések címmel határon túli Tornai
Művésztelep alkotói is kiállítottak nálunk, Kepés Tibor, Csabai Renátó, Lőrincz Róbert, a
Havas Ügynökség művészei, de a Magyar Vagyok Határtalanuk gyermekrajz kiállításnak,
és a Stációk c. kiállításnak is otthont adtunk. Fontosnak érezzük, hogy ne csak a már elismert
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művészek állítsanak ki nálunk, hanem kapjanak lehetőséget, azok a fiatalok, akik most
próbálgatják szárnyaikat. Örömmel vagyunk együttműködő partnerei iskoláknak pl. a Balázs
Győző Református Líceumnak, vagy szívesen adunk otthont a Premier Művészeti Iskola
kiállításának, ami szintén a gyerekekről szól. Rendhagyó interaktív fotókiállítás részesei
lehettek a miskolci gyerekek, „Hétköznapi Mikulás, egy Mikulás hétköznapjai” címmel
Orosz Ila amatőr fotós jóvoltából. A kiállítás megnyitót színpadi produkciók kisérték és
természetesen a gyerekeket meglátogatta a Mikulás és kiosztotta a csomagokat is.
Ház kávézóját elkezdtük használni bérlő híján közösségi térként, olykor öltözőként. Egyrészt
így segítettünk rá öltözői kapacitásunkra, nagyobb létszámú produkciók esetén. Többek
között táncművészeti iskolák gálaműsoraiban szereplő diákok, vagy a szimfonikus zenekar
által meghívott nagyobb létszámú kórusok öltözési lehetőségét tudtuk így biztosítani.
Továbbá céges bérlések esetén a hangversenytermi előadást követően a fogadások
lebonyolításának sok esetben egyik helyszíne volt, ezzel kiegészítve a Galéria és a Foyer
befogadó kapacitását.
Örömmel fogadtuk klubok, kisközösségek jelentkezését, akik a belvárosban kerestek
helyiséget. Az Alzheimer Café és az Éltető lélek irodalmi kör olyan missziót vállaltak, amit
technikai eszközökön túl díjmentes helyiség használattal támogatunk. De vannak eseti és
alkalmi bérlői is a kávézónak, pl: Stílustanácsadás tanfolyam, Junior Sikerakadémia vagy a
Szávitri Alapítvány -felnőtt mesék c. előadásai.
Bár a szünet nélküli előadások előfordulásának a többsége jellemző, mégis az egyre növekvő
látogatószám mellett nő az igény arra, hogy a Kávézó újra megnyíljon és a vendégek igényeit
maximálisan kiszolgáló színvonalas vendéglátóhely működjön a Művészetek Házában. Erre
részünkről is folyamatosan vannak törekvések, de ezzel párhuzamosan feladatunk
megoldani azt is, hogy az így kieső öltöző kapacitást a Művészetek Háza esetleges
bővítésével megoldjuk!
A Művészetek Házát és a benne rejlő lehetőséget egyre több cég fedezi fel. Bérlőink között
köszönthetjük a Sanofi – Aventis Zrt., a Nissan Balogh Kft. vagy a K&H Bank Zrt. és ebben
az évben a legnagyobb örömünkre új cégekkel bővült az alkalmi bérlőink köre. Büszkék
vagyunk arra, hogy már nem csak előadásokra vásárolnak Nálunk jegyet a cégek, hanem
komplex rendezvény lebonyolításban is kérik együttműködésünket.
A Művészetek Háza Hangversenyterme a 2018-es éven 171 programnak, előadásnak adott
helyett. Ebben voltak terembérletes és megvásárolt produkciók is. Ebből 34 koncert a
Filharmónia és a Miskolci Szimfonikus Zenekar szervezésében. Büszkék vagyunk arra, hogy
a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválnak évek óta otthont adhatunk.
Ebben a közel két hétben a Művészetek Háza teljes infrastruktúrájával és munkatársi
állományával a rendezvény sikeres lebonyolításában segédkezik a fesztivál szervezőinek.
Mivel a 2018-as év a Családok Éve volt, programjaink összeállításában még jobban
próbáltunk a családokra fókuszálni. Olyan gyermek előadásokat szerveztünk, ahol a
táncművészet (Inverdance – Vackor kalandjai, gyermekszínházi előadások: Melyiket a
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kilenc közül? Szerencsekrajcár, Aladdin, Dzsungel könyve, a klasszikus előadók (Halász
Judit, Gryllus Testvérek) és az interaktív gyerekelőadások (Alma zenekar, Tompeti, Gőgöd
Gúnár Gedeon a Veronaki együttes előadásában ahová a szülőkkel és a nagyszülőkkel
érkeztek a gyerekek. A Márton naphoz kapcsolódó előadáshoz kísérő programokkal
kedveskedtünk. A Művészetek Háza előtti téren Márton Napi Mocorgó néven,
gyerektáncházzal és népi fajátékokkal vártuk a családokat. Külön öröm volt számunkra,
hogy otthont adhattunk a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány szervezésében
megvalósult országos rekord kísérletnek, az „Emeljük a gyerekeket a magasba” programnak.
Kísérleti jelleggel Kismama klubbot indítottunk, Anyaidő néven, ahol a kismamákat érintő
aktuális kérdésekkel kapcsolatban hívtunk előadókat, például Vida Ágnest, Zsibrita Kingát.
Terveink szerint a 2019-as évben a kiskamaszokra és a kamaszokra próbálunk nagyobb
hangsúlyt fektetni programjaink összeállításában. Feladatunknak tartjuk, hogy a szervezett
iskolai előadásokon túl, megpróbálunk olyan vonzó koncerteket, előadásokat szervezni,
amivel elérhetjük Őket és a mindennapjaik tartalmas időtöltésének helyszínévé válhatunk.
A pszichológiai és életvezetési előadásainkban is törekedtünk a megújulásra, az ismert
előadókon túl: Dr. Prof. Bagdy Emőke, Müller Péter, Csernus Imre, új előadókkal, új
témákkal ismertettük meg a nézőinket: Szendi Gábor-Mérő László: érzelmeink és
döntéseink c. előadásban a tudomány és a hétköznapi élet összefonódása került a fókuszba.
Szily Nóra egy talkshow keretében beszélgetett Bedő Imrével, a Férfiklub vezetőjével arról,
hogy hová tűntek az igazi férfiak? A hitélet és jótékonyság két meghatározó személyisége
Böjte Csaba testvér és Pál Feri atya is visszatérő előadói a Művészetek Házának, óriási
sikerrel és teltházzal.
Rendkívüli sikerélmény azt tapasztalni, hogy az új előadók vagy előadások esetén egyre
nagyobb a nyitottság vendégeink részéről. Azt reméljük, hogy sikerült elnyerni a nézők
bizalmát, és a Művészetek Háza egyfajta biztosíték arra, hogy az itt látható előadásokra,
programokra megéri pénzt és időt áldozni, mert színvonalas és tartalmas időtöltésben lesz
részük.
Próbálunk legjobb tudásunk szerint eleget tenni annak a feladatunknak, hogy ne pusztán
csak kiszolgáljuk a nézői igényt, hanem mi is generáljunk igényeket, esetleg ízlést
formáljunk programjainkon keresztül.
Ahhoz azonban, hogy lépést tudjunk tartani a kor elvárásaival, elengedhetetlen nem csak a
tartalmi frissülés, hanem a ház korszerűsítése, állagának megőrzése. 2018 decemberében
olyan dekorációt kapott a Művészetek Háza, amely rendkívül meghitté és attraktívvá tette a
foyert. 2019-ben pedig minden évszakváltáskor új az adott évszakot megidéző különleges
arculatot kap a ház fogadótere.
Megújult a hangstúdiónk, bár 13 székkel csökkenteni kellett a nézőteret az erkélyen, de az
előadások még magasabb technikai kiszolgálása miatt fontos beruházás volt.
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Városi kezdeményezésre, egy a belvárosban zajló, az itt élő emberek és az ide látogató
turisták érdeklődésére számot tartó, a nyári kánikulában ily módon is felfrissülést hozó
rendezvény megszervezésére kaptunk felkérést.
2018. július 6-án így indult útjára MÜHA GasztroPLACC néven, egy a kultúrát és
gasztronómiát ötvöző rendezvénysorozat. Itt minden pénteken két miskolci étterem és két
borász kínálta a kedves érdeklődőknek az ínycsiklandó ételeket és a bükki borokat, kellemes
jazz és gitármuzsika mellett.
A hangulatos miliőt növényekkel, lampionokkal, mécsesekkel, fényfestéssel teremtettük
meg. Minden alkalommal volt élő zene és a gyerekeknek játszósarokkal kedveskedünk.
A nagy sikerre való tekintettel a tervezett 4 alkalmon túl, még augusztusban is szerveztünk
egy ötödiket is. Több mint 3000 ember fordult meg az öt alkalom alatt a rendezvényen. 2019ben a GasztroPLACC rendezvénysorozat pedig minden bizonnyal folytatódni és bővülni
fog.

A Művészetek Háza 2018-ban több mint 150 ezer látogatót fogadott rendezvényein.

2018. január elsején a MÜHA Művészetek Háza hivatalos facebook oldalának követőszáma
5262 volt. Decemberre közel 2000 fővel nőtt követői bázisunk, és az is megfigyelhető, hogy
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az emelkedés július hónapban kezdődött meg. Feltételezhetően ez a növekedés a MÜHA
GasztroPLACC bevezetésének köszönhető.

A fenti grafikon azt szemlélteti, hogy oldalunk követőinek jelentős része organikus követő,
és csekély része érkezik a fizetett hirdetések által. Azt is láthatjuk, hogy nagyon csekély a
megszüntetett követések aránya, látogatóink szeretik a megosztott tartalmainkat.

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása

2.2

Intézményeink alapfeladataik ellátásához biztosítják az alábbi feltételeket:
•

A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a
feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil
fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.

•

Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű
művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.

•

Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő
közösség számára.

•

Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő
közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
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2.3

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

2.3.1 Ifjúsági Ház
TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00002 –
Miskolc Te Vagy!)
2017-ben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-6.9.216 Helyi identitás és kohézió erősítése programban „Miskolc Te Vagy!” címmel, melyet
meg is nyert. A projekt területének lakosságszáma: 30.649 fő.
2018. április 15-től megindult a felmérés időszaka. A közösségek részvételével megvalósuló
felmérések során közösségi interjúk, közösségi beszélgetések és igényfelmérő kérdőívek
segítségével térképeztük fel a helyi közösségek igényeit. Az igényfelmérő kérdőívek
nyomtatott és elektronikus úton is elérhetőek voltak, feldolgozásra került 500 db. Közösségi
interjúk néven egyéni beszélgetések voltak, célterületenként 30 db készült, összesen 120 db.
Közösségi beszélgetésekből célterületenként 4, összesen 16 zajlott le a felmérés
időszakában. Összesen 773 fő vett részt valamilyen formában a felmérésben. Akik nem
tudtak személyesen eljönni egy-egy interjúra vagy beszélgetésre, azok az interneten
keresztül is elérhető igényfelmérő kérdőív segítségével nyilváníthattak véleményt közvetlen
lakókörnyezetük állapotáról, az ott jelenleg megvalósuló közösségi programokról,
eseményekről, valamint elmondhatták, leírhatták igényeiket, amelyek az adott helyen
megvalósuló közösségi programokra, valamint a közbiztonsággal kapcsolatos kérdésekre
vonatkoztak.
2018 szeptemberében indultak a saját teljesítésű programok. A négy célterületen az adott
időszakban az alábbi események valósultak meg:
Minden célterületen megindultak a részvételi fórumok (párbeszédkörök; kerekasztalok;
szomszédsági tanácsok, közösségi bizottságok). Előzetesen mindig a projekt és a folyamatok
jelenlegi állásának bemutatásával kezdődtek ezek a beszélgetések. Ezt követően jött az aktív
beszélgetés, ahol a jelenlévők véleményezték az eddigi munkát, ötleteltek a továbbiakról, és
keresték az új lehetőségeket. Az első célterületen, az Avas–déli I. ütem és Csabai kapu
városrészeken elkezdődött a tehetségkutató verseny előkészítése. A részvételi fórumon
egyértelműen kiderült, hogy nagy igény van erre az eseményre, azonban a
tehetségkategóriák meghatározása nehezebb feladatnak bizonyult, ez még egyeztetés alatt
van. Ugyanígy egyeztetés alatt van a helyszín is, hiszen a célterületen nincs kulturális, csak
közoktatási intézmény, ami a megrendezést megnehezíti. A második célterületen, a
részvételi fórumon kialakult a tehetségkutató verseny koncepciója, és beindult a szervezés.
Megalakult az a kis csoport, akik vállalták az esemény(ek) lebonyolítását. Megtörténtek az
első egyeztetések. Jelenleg a megfelelő helyszín keresése, és a tehetségkategóriák
meghatározása folyik. Ezek után lehet majd a szakembereket felkérni, és az eseményt
szervezni, meghirdetni. A Bulgárföld - Diósgyőr – Hámor – Lillafüred városrészeket
egybefogó 4. célterületen beindult a Társas-játék klub. Első alkalommal az Ady Endre
Művelődési Házban hosszú idők óta működő asztalitenisz kör együttműködésével egy
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pingpong bemutató volt, ahol a résztvevők a játékról szóló ismertető után kipróbálhatták
magát a játékot.
TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00003 Legyünk együtt, Tegyünk együtt!)
2017-ben Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP-6.9.216 Helyi identitás és kohézió erősítése programban „Legyünk együtt, Tegyünk együtt!”
címmel, melyet meg is nyert. A projekt területének lakosságszáma: 23.679 fő.
2018. április 15-től megindult a felmérés időszaka. A közösségek részvételével megvalósuló
felmérések során közösségi interjúk, közösségi beszélgetések és igényfelmérő kérdőívek
segítségével térképeztük fel a helyi közösségek igényeit. Az igényfelmérő kérdőívek
nyomtatott és elektronikus úton is elérhetőek voltak, feldolgozásra került 500 db. Közösségi
interjúk néven egyéni beszélgetések voltak, célterületenként 30 db készült, összesen 120 db.
Közösségi beszélgetésekből célterületenként 4, összesen 16 zajlott le a felmérés
időszakában. Összesen 805 fő vett részt valamilyen formában a felmérésben. Akik nem
tudtak személyesen eljönni egy-egy interjúra vagy beszélgetésre, azok az interneten
keresztül is elérhető igényfelmérő kérdőív segítségével nyilváníthattak véleményt közvetlen
lakókörnyezetük állapotáról, az ott jelenleg megvalósuló közösségi programokról,
eseményekről, valamint elmondhatták, leírhatták igényeiket, amelyek az adott helyen
megvalósuló közösségi programokra, valamint a közbiztonsággal kapcsolatos kérdésekre
vonatkoztak.
2018 szeptemberében indultak a saját teljesítésű programok. A négy célterületen az adott
időszakban az alábbi események valósultak meg:
az 1., 2. és 3. célterületeken megindultak a részvételi fórumok (párbeszédkörök;
kerekasztalok; szomszédsági tanácsok, közösségi bizottságok). Előzetesen mindig a projekt
és a folyamatok jelenlegi állásának bemutatásával kezdődtek ezek a beszélgetések. Ezt
követően jött az aktív beszélgetés, ahol a jelenlévők véleményezték az eddigi munkát,
ötleteltek a továbbiakról, és keresték az új lehetőségeket.
Az első célterületen beindult a Lélek és Művészet, amely a Miskolci Kulturális Központ
Nonprofit Kft. Ifjúsági Háza zene- és táncművészeti központban valósult meg. A
programban az akcióterületen élő lakosság számára, az alaptevékenységhez kapcsolódóan,
civil szervezetekkel együttműködve zene, tánc, mozgásművészeti, fotó, stb. alapú
életvezetési közösségfejlesztést valósítunk meg.
A második célterületen, Diósgyőrben az Apród és Udvarhölgy képzőt sikerült beindítani. A
meghirdetett hétfő helyett a szülők kérésére csütörtökön valósultak meg a programok. Az
első órákon a csoportépítő játékoké volt a főszerep. Azt ezt követő órákon különböző
szituációs helyzeteken keresztül az illedelmes viselkedés mai és középkori szabályaival
ismerkedhettek meg a gyerekek.
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Az intézményben 2018 áprilisától havonta egy alkalommal a TOP-6.9.2-16-MI2
Kapuzörgető projektben az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület - B.-A.-Z Megyei
Civil Információs Centrummal együttműködve a helyi (Győri kapu) lakosság számára
szerveződő megbeszélések fórumok keretében biztosítjuk a társadalmi részvétel lehetőségét.
A kezdeményezés része a városi nagy pályázatnak és célja, hogy a Győri kapuban élők,
valamint az itt működő közösségek, szervezetek, intézmények, vállalkozások lehetőséget
kapjanak a városrész közösségi életének alakítására, közös ügyeik intézésére. A helyi
lakosságot alkalmanként 15-20 fő képviseli a találkozások alkalmával.
Az Otthon Segítünk Alapítvány április végén újra az Ifjúsági Házban tartotta meg szokásos
éves „Család Expo” elnevezésű rendezvényét, amelyen 320-an vettek részt. Az
alapítványnak az esemény megszervezéséhez szakmai és infrastrukturális támogatást
nyújtottunk.
Az Ifjúsági Házban működő Nagyi Klub tagjai a mindennapi élményeket irodalmi és
színházi estekkel, meghívott vendégek előadásaival, szülinapi és névnapi ünnepségekkel és
kirándulásokkal gazdagítják.
A klub tagjai kéthetente egy alkalommal két óra hosszat töltenek együtt az intézményünk
által biztosított helységben, illetve tárgyi eszközöket is igénybe vesznek rendezvényeiken.
A klub nem zártkörűen működik, a 20 állandó tag várja a csatlakozni kívánó érdeklődőket,
ezzel a helyi társadalom azonos korosztályú és érdeklődési körű tagjai számára kívánunk
lehetőséget biztosítani szabadidejük hasznos eltöltéséhez, közösségi életük,
kapcsolatrendszerük építésére.
A Sakk Kör célja megegyezik a Nagyi Klubéval, a környékbeli idősebb korosztályt fogadjuk
heti 2 alkalommal, amelyen a közös érdeklődési kör kapcsán találkoznak, de a játék mellett
baráti beszélgetéseket is folytatnak. A tagság állandó, 8 fős létszámmal működik a klub,
igyekszünk nyitni az ifjúság felé, erősítve ezzel a generációk közötti kapcsolatot, az
ismeretátadás-ismeretszerzés, önképzés lehetőségét.
Az Illés Klub 13 éve működik havi rendszerességgel az Ifjúsági Házban, a Miskolci Illés
Emlékzenekar a klub házigazdája, általában kéthavonta van lehetőségük vendég
előadóművészek meghívására, ezzel színesebbé téve klubestjeiket.
A klubnak megközelítőleg 60 állandó tagja van, ők klubtagságot fizetnek, mellyel
kedvezményes jegyárral vehetnek részt a rendezvényeken. A koncertek 100-140 látogató
vesz részt minden alkalommal. A klub célja a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének elősegítése, az igényes szórakozási lehetőség megteremtése az idősebb
korosztály számára is, illetve a már nemzeti kulturális értékké vált hazai pop-rock zene
értékeinek megismertetése.
A gyermekek számára meghirdetett egy hetes, nyári napközik célja a hagyományőrzés, az
ismeretszerzés, a már megszerzett kompetenciák elmélyítése, a közösségépítés. A Lovagi
Tornák Tere adott otthont két lovas-íjász és két kutyás napközi számára, négy
mozgásművészeti csoport edzőtábora az Ifjúsági Házban kerültek megszervezésre.
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Minden napközi tábor és edzőtábor maximális létszámmal, a tábor jellegétől függően
alkalmanként 15-25 fővel valósult meg.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának balatonmáriafürdői ifjúsági táborában
további négy mozgásművészeti csoport (KÖDMÖN Hobby, A, C csoport és a Majorette
csoport) vett részt teljes létszámmal, összesen 72 fővel. A 8 napos edzőtábor a Nemzeti
Kulturális Alap 500.000.- forintos támogatási összegét felhasználva valósult meg, ezzel
csökkentve a szülők anyagi kiadásait.
Belvárosi Családi Nap (szeptember 15.)
2014 óta minden év szeptemberében megrendezzük a Belvárosi Családi Napot a helyi
társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének fejlesztése érdekében, a generációk
közötti kapcsolatok erősítése céljából - és ez az idén sem maradt el. Szombaton a gyermekek
és szüleik, nagyszüleik, egyaránt megtalálhatták a számukra kedves programot. Célunk az
együttlét örömének kifejezésre juttatása, a szabadidő együtt-töltésével erősítendő közösségi
együvé tartozás megszilárdítása. Rendezvényünk elsődleges célja, hogy a családoknak
színvonalas, érdekes programokat biztosítsunk a lakótelepeken.
A gyermekeket most is ugrálóvár, arcfestés, vidámpark, gyermekműsor és számtalan egyéb
játék várta a Király és a Vörösmarty utca kereszteződésében. A Célpont Közösségi Tér is
kitelepült a családi napra. Ők elsősorban a gyerekeknek készültek programokkal:
csillámtetoválás, gipszfigurák festése, kitűző készítés és kivitték a csocsóasztalukat is.
Bemutatkozott továbbá a társasjáték klubjuk, ők délután 2 és 4 óra között voltak kint, náluk
különböző társasjátékokat lehetett kipróbálni. Idén első alkalommal a Miskolci Állatsegítő
Alapítvány is kitelepült felkérésünkre.
Örömmel tapasztaltuk, hogy szükség van az ilyen szórakozásra, ezt bizonyította a több mint
félszáz kilátogató a rendezvényre.

2.3.2 Ady Endre Művelődési Ház
A Cselekvő Közösségek projekt számára mentorirodát biztosít az Ady Endre Művelődési
Ház.
A kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat felkészült szakemberei segítik a közösségi
kezdeményezéseket és új kapcsolatok létrehozását, ösztönözik a kulturális életben való
részvételt, bátorítják a civil kezdeményezéseket, módszertani segítséget nyújtanak a
települések értékeinek feltárásához.
Részvételi szám átlagosan 15 fő.

Kocsis Pál Kertbarát kör
A főként nyugdíjasokból álló 30 fős csoport célja közösségfejlesztő programok szervezése,
az idősek és a rászorulók életének segítése azzal, hogy önkéntes kertészkedéseket vállalnak.
A Kertbarát körnek van egy kb. 15 főből álló kórusa, akikkel városi rendezvényeken gyakran
fellépnek.
Minden hétfőn 4 órás foglalkozást tartanak az Ady Endre Művelődési Házban.
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Diósgyőri Nyugdíjas Klub
A 25 fős nyugdíjasokból álló klub célja a közösségépítés és az egymáson való segítés.
Gyakran tartanak ünnepségeket, kártyáznak, beszélgetnek.
Minden pénteken 3 órát töltenek az Ady Endre Művelődési Házban.
Pingpong kör
A foglalkozás célja az egészségmegőrzés mellett a függőségek és az áldozattá válás,
csellengés, deviancia megelőzése. A fiatalok fizikai leterhelése, hasznos közösségi életre
való buzdítása, az elkallódás megakadályozása.
Állandó tagja 15 fő.
Minden pénteken 3 órát játszanak az Ady Endre Művelődési Házban, este 8 óráig.
Önkormányzati iroda
Célja a diósgyőri lakosok részére a lehető legszélesebb körű tájékoztatást adni, segíteni a
hivatali ügyintézést.
Minden hónap harmadik szerdáján tartanak ügyfélfogadást 8-től 17.30-ig az Ady Endre
Művelődési Házban.
Az ügyfélfogadásokra átlagosan 50 fő érkezik.
MVK bérletpénztár
Miskolc Városi Közlekedési Zrt.-vel való együttműködés célja, hogy a diósgyőri lakosok
részére elérhető legyen egy bérletpénztárt, bérletváltási időszakban, az Ady Endre
Művelődési Házban. Nyitva tartás: 9.00-18.00 óráig.
Napi látogatói szám átlag 50 fő.
Lakógyűlések
Az Ady Endre Művelődési Ház 2018-ban 5 alkalommal biztosított helyet környékbeli
társasházak lakógyűlésének.
Átlagosan 40 fő érkezett alkalmanként.
Véradás
3 alkalommal volt véradás az Ady Endre Művelődési Házban. Célja: az önkéntes véradás
támogatása.
Összesen a 3 alkalomra kb. 80 fő érkezett.

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
(ÉFOÉSZ)
Szellemi és testi fogyatékossággal élők számára szerveztek kulturális műsort. Célja: a
megértés, a befogadás és az esélyegyenlőség elősegítése.
Részvételi szám: 150 fő.
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Szeretetvendégség
Célja: a mélyszegénységben élők és a hátrányos helyzetűek meleg étellel és itallal történő
megvendégelése és kulturális program szolgáltatása, a társadalmi részvételük fejlesztése, a
megértés és befogadás elősegítése.
Részvételi szám: 100 fő.
2.3.3 Vasgyári Közösségi Ház
Közösségi házunkban 10 nyugdíjas klub működik. Foglalkozásaik lehetőséget teremtenek
az idősebb generáció szabadidejének tartalmas időtöltésére. Ünnepi alkalmakon emlékeznek
meg az évfordulókról, egyházi ünnepekről, valamint az idősek napjáról, a születés és
névnapokról. Az alkalmakra műsorral készülnek. Heti, illetve havi rendszerességgel
találkoznak, klubonként változó létszámmal vesznek részt a foglalkozásokon. A tavalyi
évben összesen 288 fő klubtagsággal működtek összességében, és 184 alkalommal vettek
részt a Közösségi Házunkban szervezett foglalkozásokon, programokon.
A közösségek részt vesznek a nemzeti ünnepek alkalmából szervezett megemlékezéseken,
városi ünnepségeken, fesztiválokon, valamint kirándulásokat szerveznek. Más településeken
működő nyugdíjas egyesületekkel, csoportokkal jó kapcsolatot ápolnak.
A nyugdíjas klubok 10 vezetőjével önkéntes szerződés alapján dolgozunk együtt.
A 2018-as évben három alkalommal segítettük a Magyar Vöröskereszt önkéntes
véradásszervezését, valamint helyet is biztosítottunk számukra. A véradások sikeresek
voltak, 30 önkéntes véradót fogadtak.
A generációk közötti kapcsolat fontos szerepet játszik a családban, a nagyszülők és az
unokák között. Lehetőséget adtunk a Mozgássérültek Szenior Klubjának szervezésében
óvodás és alsó tagozatos gyermekek számára meghirdetett „Unokáink a büszkeségeink”
című rajzpályázatára érkezett 30 rajz kiállítására, valamint a díjátadó ünnepség
lebonyolítására, melyen mintegy 50 fő vett részt.
Az elmúlt évben ingyenes és kedvezményes rendezvénybelépőkkel támogattuk a nyugdíjas
klubok közösségi művelődését.
Tavasszal, a Keresztény Magyar- Cigány Európai Uniós Szövetség Egyesület által szervezett
„Húsvéti ételek és népszokások” című programnak kedvezményes terembérletben adtunk
helyet (kb. 100 fő).
Októberben a Kalánnéni Összefogás Egyesület által működtetett tanodák diákjai
népszerűsítették nálunk a roma tánc és zenei kultúra sokféleségét. (Kb. 100 fő)
Ingyenes helyet biztosítottunk a nyugdíjas klubok által szervezett, az idősek mentális
egészségének megőrzését támogató előadásoknak. A Szenior Tánc olyan mozgásforma,
amely segíti a szellemi frissesség megőrzését, valamint az idősebb korosztály számára is
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könnyen elsajátítható elemeket tartalmaz.
foglalkozásokat, amelyeken 30 fő vett részt.

Több

alkalommal

szerveztünk

ilyen

Az időskorúak áldozattá válását megelőző programok három előadás során összesen 50 fő
résztvevőnek adtak információt a veszélyhelyzetekről, a segélyhívás valamint a jogi segítség
lehetőségeiről. Az előadások szervezését ingyenes helyszín biztosításával, valamint a
technikai feltételek biztosításával támogattuk.
A helyi önkormányzati képviselő fogadóóráinak, lakossági fórumainak rendszeresen helyet
biztosítunk. A 2018-as parlamenti képviselőválasztás alkalmával egy szavazókörnek
biztosítottuk a helyszínt.
„A Közösség Téglái” című TOP 6.9.2-16-M12-2017-00002 projekt kapcsán szervezett
megbeszélések, egyeztetések, valamint a projektben szervezett rendezvények számára
ingyenes helyet biztosítunk. Valamint a projekttel kapcsolatos információs pontként
működünk. A rendezvények szervezésében lebonyolításában, szakmai és infrastrukturális
támogatást nyújtottunk.
2.3.4 Gárdonyi Géza Művelődési Ház
A művelődési házban kéthavonta tartunk fogadóórákat, meghívjuk a terület önkormányzati
képviselőjét, a város szakmai irányítóit a lakosok elmondhatják a feladatellátással
kapcsolatos észrevételeiket, sőt javaslataikkal segítik a város vezetőinek munkáját. A jelen
lévő képviselő és a város más vezetői azonnal választ is tudnak adni a felmerülő probléma
megoldására. A város irányítóit, szakembereit bemutatjuk, így ha személyes gondjaik
adódnak, ismerősként kereshetik fel őket.
Évente 6 alkalommal, kb. 250 embert érünk el.
Gárdonyi Nyugdíjas Klub: Heti egy alkalommal, csütörtöki napon találkoznak a művelődési
házban. Nagyon fontos számukra, hogy állandó helyet tudunk biztosítani, önszerveződő
egyesület, de gyakran kérik segítségünket, amit mindig teljesítünk.
Idősek működését segítő programban résztvevők száma – 45 fő, évente 52 alkalommal
találkoznak.
Csabavas Lokálpatrióta Egyesület: Havonta egy alkalommal jönnek össze, önkéntes segítői
a művelődési háznak. Több alkalommal segítettek kitakarítani a Hejő patak vizét és partját,
fákat ültetnek, igazi házigazdái Hejőcsabának. Önkéntességgel kapcsolatos programokban,
rendezvényeken mindig számíthatunk rájuk. Évente 12 alkalommal találkoznak, számuk 35
fő.
Minden évben 3- 4 alkalommal véradást szervezünk a Művelődési házban. Ilyenkor a
fiatalok és az idősek is eljönnek, hogy ezzel másokon segíthessenek, vagy akár egy életet
mentsenek vele. Nem csak a hejőcsabai, de a miskolci, lakosok is részt vesznek a
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programban. Nagyon jó csapatépítő és egészségmegtartó szerepét emelném ki. Évi 4
alkalommal, kb. 60 fő adott vért.
A Gárdonyi Géza Művelődési Házban minden évben megrendezésre kerül a gyermeknap.
Ilyenkor a Művelődési ház parkja teljes egészében átalakul játszótéré, ahol a gyerekek
megismerkedhetnek a kézműves mesterségekkel. Ugráló várak, kisebb-nagyobb csúszdák
várják a kicsiket-nagyokat. A nagyobbak kosárlabdáznak, teniszeznek, a szülőknek a házban
működő zumba tornászok szórakoztatják, bevonva őket is e dinamikus táncba. Résztvevők
száma: kb. 350 fő.
Társasjáték klub: Hetente egy alkalommal összegyűlnek a fiatalok és társasjátékoznak,
különböző stratégiai és fejlesztői játékokkal játszanak, ami nem csak szórakoztató, de
tanulságos is egyben. A társasjáték az a játék, ami egészen kicsi gyerekektől az idős emberig
mindenkit leköt, és nagyon. A fiatal korosztályra van nagy hatással, mert kizökkenti őket
egy kicsit a technika világából.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért
Felelős Államtitkárság által szervezett nap állami gondozott gyerekekkel. Egész napos
program keretében előadásokkal, vetítésekkel hívták fel a gyerekek figyelmét, azokra a
buktatókra, ami bekövetkezhet, ha elhagyják a biztonságot jelentő állami gondoskodást.
Veszélyes helyzeteket vázoltak fel az előadók, helyzetgyakorlatokkal illusztrálták az
erőszak, bűnözés, vagy a kábítószer negatív hatásait. Különböző videókat láthattak az
erőszakról, kábítószerről és a bűnözésről, hogy belőlük jobb A lányoknak külön felhívták a
figyelmüket a prostitúció veszélyeire. A szegényégben vagy más hátránnyal élő csoportok
társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az
esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő program, résztvevők száma 150 fő volt.
Hurci Baba Mama Klub: Hetente egy alkalommal jönnek a kismamák és kisbabák, ezt a
klubbot a Hurci Baba Mama Klubnak nevezzük. A csoport célja, hogy segítsék egymást a
megfelelő hordozó eszköz megtalálásában, megvásárlásában, használatában. A hordozók
közelebb hozzák egymáshoz a babát és a mamát, mindig érezhetik egymás test melegét és
szívük dobbanását, amitől különleges és értékes kapcsolat alakul ki kettőjük között.
Könnyebbé teszi az anyuka számára a mindennapi teendőinek ellátását és a babája is
nyugodtabb, hiszen állandóan érzi az édesanyja közelségét. A mamák segítik egymást
életvitel és gyermeknevelési tanácsokkal. A családi életre nevelő, család barát program,
résztvevők száma hetente 1 alkalommal, alkalmanként 10-15 fő, évente, kb. 130.
Köztisztviselők napja: Minden évben egyszer megrendezzük a köztisztviselők napját a
Gárdonyi parkjában. Az önkormányzati dolgozók főzőversenyt rendeznek. A főzőverseny
nyerteseinek kihirdetése után egy igazi, nótás, táncos nappal zárjuk a rendezvényt az
együttműködést elősegítő program keretében, ahol a résztvevők száma meghaladja a 100 főt.
2.3.5 Görömbölyi Művelődési Ház
2018-ban a művelődési ház célkitűzése volt a hagyományok követése mellett, hogy színes
tematikus programokat szervezzünk a térség adottságaihoz mérten kialakítva, ahol a
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közművelődés feladat megközelítőleg ötezer ember ellátása. Nagyobb hangsúlyt fektetve a
felnövekvő generáció igényeire és egyben a közművelődés által adott lehetőségek
kihasználásával.
Civil szervezeteink 2018-ban is rendszeresen látogatták a klub szobákban megtartott
összejöveteleiket, üléseiket, évfordulóikat, eseményeiket.
Csoportjaink:
• Nyugdíjas Klub (38 fő)
• Kertbarátok Köre (27 fő)
• Görömbölyi Zengedezők (32 fő)
• LATRE Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület, (17 fő)
• „Pöttömök” - Baba-Mama Klub - (alkalmanként változó 20-30 fő)
• Borbarátok Hagyományőrző Egyesülete, (14 fő)
Az alábbi állandó programok valósultak meg 2018. évben:
Hétfő:
18:00-19:30-ig Karate Kerékgyártó Istvánnal
Kedd:
10:00-11:30-ig Pöttömök Sinka Tímeával, baba-mama klub
15:00-16:00-ig Nyugdíjas Klub (helyi civil szervezet)
Szerda:
16:30-17:30-ig Görömbölyi Zengedezők Bárdos-Simon Katalinnal
Csütörtök: 18:00-19:30-ig Karate Kerékgyártó Istvánnal
16:00-18-00-ig Kertbarátok köre (helyi civil szervezet)
Péntek:
08:30-10:00-ig Etka Jóga mindenkinek, Sárvári Mónikával (14 fő)
17:00-17:45-ig Relaxáló Gyermek Jóga, Herkéné Papp Tündével
Ingyenes Házi Könyvtár: Minden kedden és csütörtökön 10:00 – 14:00-ig
Regionálisan megtartottuk az állami ünnepnapokat a helyi történelmi egyházak
bevonásával. Közös szervezésünkben idén a görögkatolikus egyházzal karöltve együtt
rendeztük meg az ökumenikus ceremóniákat. Közösségünk összefogva emlékezett meg:
március 15., augusztus 20., október 23-i nemzeti ünnepeinkről. A templomban megtartott
egyházi és irodalmi műsorok után a résztvevők rendszerint levonulnak a helyi Kopjafához
ahol koszorúzással róják le tiszteletüket. Résztvevők száma: 200 fő alkalmanként.
Nyári napközit két kurzusban szerveztünk a helyi és Magyarországról elszármazott szülők
8-12 éves korú gyermekeinek. Görömböly adottságait kihasználva idén „Lovas-Alkotó”
tábor szerveztünk a hagyományőrzés elmélyítésére. Két csoportban: júniusban 12, júliusban
14 fő fiatalt táboroztattunk. A gyerekek délelőttönként lovagoltak a helyi lovardában és
megismerkedtek a felelős állattartással. Délutánonként művészeti vezetőnkkel különböző
kézműves technikák alkalmazásával különlegesen szép munkákat alkottak, amikből a záró
napon kiállítást rendeztünk a szülők és érdeklődők számára.
Véradást és családi egészségnapot szerveztünk Görömböly lakosai számára.
Szűrővizsgálatokon vérnyomásmérést, szemvizsgálatot, test tömegindexet, vércsoport
azonosítást végezhettek a lakosok a véradás mellett. Közben a gyerekek számára játszóházat
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és arcfestést biztosítottunk. ezzel egy időben az egészség témához illő rajzkiállítás is
megtekinthető volt. Tizenkét fő jelentkezett véradásra és 43 fő a egyéb szűrésekre.
2.4

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

2.4.1 Ifjúsági Ház
Varró tanfolyamot, ahogy eddig általában, az idén is tavasszal és ősszel hirdettünk. A 1214 fős létszámmal induló 10 alkalmas, 30 órás tanfolyam végére a résztvevők egészen a kész
ruha megvarrásáig terjedően sajátítanak el képességeket. A foglalkozásokhoz varrógépet
biztosít az Ifjúsági Ház, a szükséges eszközöket a résztvevők maguk hozzák.
A visszajelzések mindig pozitívak, az őszi tanfolyamra másfélszeres túljelentkezés történt.
A Világjáró Klub ismeretterjesztő előadásaira havi egy alkalommal várjuk a régi tagokat és
az új érdeklődőket. Az 50-60 állandó, regisztrált tagot e-mailben kiküldött meghívón
keresztül is elérünk a plakáton, szórólapon, honlapon és Facebookon megtalálható
tájékoztatók mellett. Igyekszünk hónapról hónapra új előadókat hívni, olyan országokat,
tájakat, úti célokat bemutatni, amelyeket még nem ismerhetett meg általunk a közönség.
Kiscsoportos mozgásművészeti foglalkozásaink célja, hogy lehetőséget teremtsünk a
rekreációra, az egészséges életmód kialakítására és megőrzésére, ezzel biztosítva az
életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőséget a helyi lakosság számára.
A csoportok közösségformáló mentális szerepe is fontos, hiszen több generáció találkozik a
foglalkozásokon, ezt erősíteni is igyekszünk családi belépő árusításával.
Minden korosztály megtalálhatja a számára legideálisabb, legvonzóbb mozgásformát.
Heti egy alkalommal: Piloxing tréninget, Pilates tornát, Etka Jóga és Hatha Jóga
foglalkozást, illetve Hastánc tanfolyami órát tartanak a csoportvezetőink, heti két
alkalommal pedig Zumba fitness és Alakformáló tornákon vehetnek részt a vendégeink.
A foglalkozások megismertetése és népszerűsítése érdekében rendszeresen tartunk nyílt
órákat, illetve tablókon, szórólapokon, interneten keresztül is elérjük a helyi lakosságot.
A nyári hónapokban a foglalkozások nagy része szünetel, de szeptembertől júniusig
nagyjából azonos látogatói létszámmal tartunk minden órát, a foglalkozásokon alkalmanként
átlagosan 15-20 fő van jelen, melynek nagy része rendszeres résztvevő.
Nagy kiugrás tapasztalható az Egészségfejlesztési Iroda támogatásával megvalósuló
ingyenes tanfolyamok, foglalkozások részvételével kapcsolatban, így igyekszünk olyan
mozgásformákat bevonni a programba, melyek ismeretlenek, vagy kevésbé elérhetőek a
lakosság számára. Ilyen volt az évben a Tíz-társastánc, a Hastánc és a Piloxing foglalkozás.
2018 júliusától hetente, szeptember közepétől heti két alkalommal, 30 résztvevő számára
tart továbbképzést a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. A tanfolyam keretében
közművelődési szakterületen dolgozó, nem szakmai végzettségű kollégák, vagy a
közművelődés területén elhelyezkedni kívánó leendő kollégák számára biztosítanak OKJ
szerinti szakképesítést. Terembérleti konstrukció keretében infrastrukturális támogatást
nyújtunk, eszközöket biztosítunk a szervezőknek, előadóknak.
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Szakmai továbbképzés céljából augusztus 9-én szintén termet és technikai eszközöket
biztosítottunk a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény
számára. Az egész napos szakmai konferencián 70 fő vett részt.
2.4.2 Ady Endre Művelődési Ház
Senior Örömtánc
A foglalkozás célja a demencia és az Alzheimer kór megelőzése.
Részvételi szám átlagosan 12 fő.
Minden pénteken 1,5 órás foglalkozást tartanak.
Ady Rajzstúdió
A heti egy alkalommal lévő foglalkozáson általános- és középiskolás diákok kaptak
rajzoktatást és segítséget szakirányú továbbtanuláshoz. Célja: iskolarendszeren kívüli
tanfolyam megvalósítása.
Részvételi szám alkalmanként: 12 fő.
A foglalkozás az oktató egészségügyi állapota miatt megszűnt 2018 áprilisában.
Mozgásművészeti órák
Az Ady Endre Művelődési Házban heti 2 alkalommal működött karate, vital torna, meridián
torna, tai-chi, zenés női kondi torna, pilates és családi zumba. Ezeknek a részvevői
átlagszáma 15 fő, kivéve a meridián tornát, ahol 30 fő volt átlagosan.
Heti 1 alkalommal volt jóga, családi asztalitenisz és piloxing, melyeken 10-12 fő vett részt.
Szintén heti 1 alkalommal volt nyugdíjas torna, melyre 20-25 fő járt átlagosan.
Kéthetente volt Tibeti Hangtál-fürdő és Relaxációs dob és szabad mozgás, melyeken
átlagosan 8 fő vett részt.
Ezeknek a foglalkozásoknak a célja az életminőség javítása, közösségek megalakulása.
Gombász Egyesület
Kéthetente tartottak szakmai megbeszéléseket, ismeretterjesztő alkalmakat szerveztek és
vállalnak iskolarendszeren kívüli képzést.
Létszámuk átlagosan 20 fő.
2.4.3 Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló
A Csillagvizsgáló a 2018. évben több programmal várta az érdeklődőket. Voltak állandó
programok és egy-egy csillagászati eseményhez kötődő távcsöves bemutatások.
Ezek a következők voltak:
•

Csillagparty (távcsöves bemutatással egybekötött előadások a Nagyközönség
részére),

•

Kis Medve csillagászati szakkör (10-14 éveseknek),
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•

Nagy Medve csillagászati szakkör (14 évtől idősebbek és felnőttek részére),

•

csoportok látogatása a Csillagvizsgálóban,

•

távcsöves bemutatások a Csillagvizsgálóban,

•

távcsöves bemutatások külső helyszíneken.

Csillag-party
A Csillag-party mindig egy hónapban egyszer, egy pénteki napon kerülnek megrendezésre,
melyek a Hold megfigyelhetőségéhez vannak igazítva. Több alkalommal is több, mint
teltház előtt tartották meg ezt a programunkat (az Előadó befogadóképessége 25 fő,
pótszékekkel esetleg 30 fő): ilyenkor pótszékeken, gyakran a folyosón ülve hallgatták végig
az előadásokat az érdeklődők. Elmondható, hogy 2018-ban az egyik legnépszerűbb
rendezvény volt a Csillagvizsgálóban. Éves látogatószám: 319 fő
Szakkörök
Két szakkör működik az intézményben: a Kis Medve csillagászati szakkör és a Nagy Medve
csillagászati szakkör. A létszám évről évre – bár kis mértékben – de változik. Azok a
kisszakkörösök, akik betöltötték a 14. életévüket, felkerülnek a nagyszakkörbe. Azok, akik
a nagyszakkörbe járnak és érettségiznek-felvételiznek, ennek folytán esetleg elkerülnek
Miskolcról, kikerülnek a foglalkozásokból. Természetesen felnőtt szakköröseink is vannak,
többnyire ők, ill. a Miskolcon tovább tanulók jelentik az állandóságot a nagyszakkörben.
Természetesen vannak újonnan érdeklődők is, akik bekapcsolódnak a szakköri munkába. A
szakköri foglalkozások igazodnak a tanévhez (szeptemberben iskolakezdés hetében
kezdődnek és júniusban a tanév utolsó hetében vannak az utolsó szakköri foglalkozások).
Minden tanév kezdetét megelőzően megkeressük elektronikus levélben a miskolci általánosés középfokú intézményeket és felhívjuk figyelmüket szakköri foglalkozásainkra. Ezek a
foglakozások minden pénteken 17 órától ill. 19 órától kezdődnek. 2018-ban több diák került
fel a nagyszakkörbe és sajnos nem tudtuk őket pótolni. Ezért a Kis Medve szakkör alacsony
létszáma miatt novembertől a két szakkört összevontuk. Éves látogatószám: 200 fő
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Csoportok a Csillagvizsgálóban
Az intézményben lehetőség van csoportok látogatására. Többnyire általános- és középiskolai
csoportok, osztályok érdeklődnek ezen programunk iránt, de 2018-ban egyéni szerveződésű
csoport is ellátogatott a Csillagvizsgálóba. Számukra – előzetes időpont egyeztetés alapján
– a hétfőtől csütörtökig terjedő esti időpontot biztosítjuk. Egy csillagászati vagy
űrhajózási/űrkutatási témájú előadást, majd ezután távcsöves bemutatást tartunk. 2018-ban
6 csoportot fogadott az intézmény. Éves látogatószám: 188 fő
Távcsöves bemutatások a Csillagvizsgálóban
Évek óta megfigyelhető tendencia az időjárásban, hogy a téli időszak nem kedvez a
távcsöves bemutatásoknak. Sajnos novembertől márciusig nagyon ritkák a felhőmentes,
tiszta, derült egek. Ezért ezek a programok inkább tavasz közepétől ősz közepéig
jelentősebbek. A bemutatásokat minden péntek este, derült időben tartjuk meg az
érdeklődőknek. Éves látogatószám: 120 fő
Távcsöves bemutatások külső helyszíneken
2018. nagy csillagászati eseményeihez tartozott a teljes holdfogyatkozás és a Marsoppozíció (Mars-közelség) júliusban. Az országos médiák által is beharangozott
eseményekre a Csillagvizsgáló is felkészült. Két alkalommal tartottunk távcsöves bemutatást
a Sportcsarnok (Generali Aréna) előtt. Sajnos a teljes holdfogyatkozás ideje alatt esős, borult
idő volt, ezért csak a jelenség második felét tudtuk megmutatni az érdeklődőknek.
Jelentősek a Diósgyőri várban tartott bemutatásaink is. Ilyenkor nagy számú érdeklődő néz
bele a Csillagvizsgáló munkatársai és szakkörösei által kitelepített távcsövekbe. 2018-ban 3
alkalommal tartottunk ilyen bemutatókat: áprilisban, júniusban és októberben.
Hagyománnyá vált, hogy az intézmény részt vesz a Kutatók Éjszakája programsorozatban.
Ez nem volt másképp 2018-ban sem. Ennek jegyében szeptember végén a Sportcsarnok előtt
tartottunk távcsöves bemutatást az érdeklődőknek. Éves látogatószám: 655 fő
2018 áprilisában megtörtént a Csillagvizsgáló részleges felújítása a Miskolci Kulturális
Központ jóvoltából. Az előtér, a folyosó, a mosdó és az Előadó helység került kifestésre. Ez
utóbbiban a világítás felújítására sor került, valamint új felírótábla került a helyiségbe. Ez
mindenféleképp szükséges volt ahhoz, hogy az érdeklődőket méltó körülmények között
tudjuk fogadni.
2.4.4 Vasgyári Közösségi Ház
Kizárólagos használatra szobákat, valamint időszakosan egy termet biztosítunk tanodai
foglalkozásokhoz, amelyeken 30 gyermek vett részt egy éven át. A tanoda nem formális,
informális képzést biztosít a gyermekek számára. A foglalkozások tehetséggondozást,
valamint képességfejlesztést szolgálnak. (Terembérlet)
A Helyiipari Természetjáró Egyesület konferenciája és előadása céljából biztosítottunk
termet 60 fő részére. (terembérlet)
A Vasgyári Közösségi Házban működő Nyugdíjas Klubok, amelyek tevékenységét a
helyszín ingyenes biztosításával támogatjuk:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vasas Nyugdíjas Klub
Összefogás Nyugdíjas Klub
Cukorbetegek Miskolci Egyesülete
Mozgássérültek és Barátaik Szenior Klubja
Mosoly Országa Kulturális Egyesület
Szépkorúak Barátság Klubja
Mandl Ernő Veterán Repülős Klub
Főnix Nyugdíjas Klub
Szivárvány Nyugdíjas Klub
Avas Nyugdíjas Klub Egyesület

Heti rendszerességgel Etka Jóga foglalkozásokat szerveztünk, melyek az életminőséget,
ezen belül az egészségmegőrzést szolgálják. Alkalmanként 8-10 fő vesz részt.
2.4.5 Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Asztali tenisz: klubunkat népszerűsítve, az évente egy alkalommal megrendezett sportnapra
meghívtuk Klampár Tibor asztali tenisz világbajnokunkat, aki azóta negyedévente ellátogat
hozzánk, ezzel sok fiatal tehetséget sikerült idecsábítani, Klampár Tibor tanítja őket az
asztali tenisz sport fortélyaira és főleg szeretetére. Az életminőséget, életesélyt javító
tanulási lehetőséget szervező program, résztvevők száma 20-25 fő, évente közel 100
alkalommal.
Zumba: hetente egy alkalommal, a zene ritmusát felhasználva edzőprogramnak lehetnek
részesei a résztvevők. Nem csak fiatalok, egyre inkább középkorúakat is érdeklő torna. A
résztvevők száma évente kb. 50 alkalommal 25-30 fő.
Gyógytorna: Hetente egy alkalommal tartunk gerinctornát, ahol már inkább csak az idősebb
korosztály vesz részt. A gyógytorna célja, hogy csökkentse a fájdalmat,
mozgáskorlátozottság megszűnését, mérséklése. Az élet minőség javítása érdekében szintén
évente kb. 50 alkalommal jönnek össze, alkalmanként kb. 10 fővel.
Demencia klub, a demencia olyan egyre fokozódó memóriazavar, amelyhez a magasabb
szellemi, intellektuális képességek romlása és pszichés tünetek egyaránt járulhatnak. E
tünetek problémát okoznak a beteg mindennapi életében s egy megelőző, magasabb
teljesítmény romlását jelentik. Ez a klub könnyebbé teszi a mindennapjaikat és segít
feldolgozni a betegség vele járóit. A helyi háziorvossal együtt szervezzük az alkalmakat, aki
megtanítja a klub tagjainak, hogy milyen agyserkentő tevékenységekkel lehet ezt az minden
napi életet megkeserítő betegségen úrrá lenni. Egy demens ember életében ez a klub igazán
életminőséget javító program. Mivel most indultunk, még nincs kialakulva, hogy milyen
időközönként találkoznak. Heti, kéthetente egy alkalmat tervezünk, alkalmanként 10 fővel.
Szalon tánc tanfolyam: Évente kétszer indítunk szalon tánc tanfolyamot, fiataloktól idős
korig bárki jelentkezhet. A XXI. században már mondhatjuk, hogy az évekkel ezelőtt
elkezdett táncoktatással hagyományápoló tevékenységet végzünk, hiszen a régi polgári
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világban kötelező táncokat visszahozva, ma már újra reneszánszát éli a szalon tánc. Az
iskolarendszeren kívüli tanfolyamot évente 3 alkalommal indítjuk, 25-30 fővel.
Egészség nap: Minden évben megrendezzük az egészségügyi napot, aminek keretében egy
egész napos ingyenes szűrővizsgálaton vehettek részt az ide látogatók. Látás – hallás
vizsgálat, hasi ultrahang, PSA vérnyomásmérés, csontsűrűség mérés, tüdőszűrés, melanóma
szűréseket végzünk évente egy alkalommal, kb. kb. 70-80 lakos tudunk szűrni
Virágkötészeti tanfolyam: Iskolarendszeren kívüli tanfolyam keretében 2018-ban 3
alkalommal indítottunk virágkötészeti tanfolyamot, amelyen munkanélküliek vettek részt. A
szóbeli és a gyakorlati vizsga után OKJ-s bizonyítványt kaptak. A három tanfolyamon 45 fő
végzett.
Tablet tanfolyam: Hetente egy alkalommal indult a tablet tanfolyam, ahol a helyi lakosok,
fiatalok, de főleg az idősebb korosztály elsajátíthatta a digitális világban történő
eligazodáshoz szolgáló eszközök használatát.
2.4.6 Görömbölyi Művelődési Ház
Idén bővítettük mozgáskultúra foglalkozásainkat kisgyermekek számára Hatha Jóga órával,
amit gyógytornász vezetésével vehettek igénybe a fiatalok. Az alacsony számú érdeklődők
miatt a Zumba táncos óráinkat kénytelenek voltunk megszüntetni. Pótolni kívánjuk ezt a
fajta mozgáskultúrát is egy Szenior társastánc formációval. A sikeres Etka Jóga és Karate
csoportjaink heti rendszerességgel látogatják óráinkat.
Vetítéssel egybekötött úti beszámolót szerveztünk két alkalommal. Különleges országok
életéből a helyszínek eszközök, tárgyak, emlékek bemutatásával érdekes előadásokat
tartottak a világjárók. A látogatottság ezeken az előadásokon szembetűnően kimagasló volt,
előadásonként 40-50 fő. Ezenkívül a művelődési ház egyik civil csoportja a Lombok Alatt
Turisztikai és Rekreációs Egyesület is rendszeresen megtartotta az üléseit, ahol az évben
meglátogatott helyszíneikről vetített beszámolókat tartottak.
Második alkalommal adott helyet a Görömbölyi Művelődési Ház a „Hangok Varázsa”
Tehetségkutató Versenynek, ahol Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye legkiválóbb
tehetségeit keresik a neves zsűritagok. Az egész napos rendezvényen 85 fő nevező tehetséget
hallgatott meg a zsűri.
Szerződést kötöttünk a Premier Alapfokú Művészeti Iskolával, így szeptembertől
beköltözött a hangszeres zeneoktatás is intézményünkbe. Színház termünket kivéve
minden klubszobánkban intenzíven zajlik a zene és szolfézs oktatás délutánonként hétfőtől
péntekig. Hatékonyan, kiváló zenetanároktól tanulhat 34 gyermek zongorán, furulyán,
dobon, szaxofonon, klarinéton tehetségüket kibontakoztatva a kötelező szolfézs órák mellett.
A Magyar Hollywood Tanács folytatta, „Hollywood magyar gyökereiről” elnevezésű
országos vetélkedőjét a görömbölyi iskolások két csapatban (összesen 9 fő) bevonásával. A
felkészülés a művelődési házban, az országos döntő pedig a Jameson CineFest keretén belül
a Művészetek Házában került megtartásra. Nagy dicsőséget hozott a görömbölyi csapatunk
számára a dobogós második helyezés.
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2.5

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

2.5.1 Ifjúsági Ház
Intézményünk kiemelt feladata az ünnepek kultúrájának gondozása:
Magyar Kultúra Napja (január 22.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. január 22-én, 10 órától koszorúzást
tartott a Magyar Kultúra Napja alkalmából Kölcsey Ferenc emléktáblájánál (Széchenyi út
38.), ahol a város vezetői és kulturális intézményeinek vezetői elhelyezik a megemlékezés
virágait. Az ünnepségen minden évben más és más kórus közreműködik. A koszorúzáson
résztvevők száma meghaladta az 50 főt. Az esti előadás a Művészetek Házában teltházzal
működött, melyen regisztrációt követően lehetett részt venni.
Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja (február 23.)
2017-ben felavatták Miskolcon a Zsolcai kapuban a Megyei Rendőr főkapitányság falán az
új emléktáblát, amely az itt összegyűjtött és innen 1945-ben a gulágokra elhurcolt 500
miskolci lakosra emlékezik, és amely méltó helye annak, hogy évenként a Kommunista
Diktatúrák Áldozatainak Emléknapján közösen emlékezni tudjunk egy-egy iskolai kórus
részvételével. A koszorúzók és a kórus tagjai összesen kb. 45 főre tehető.
Nemzeti Ünnepünk, Március 15. (március 14-15.)
A rendezvénysorozat március 14-én, 10 órakor Görgey Artúr szobrának megkoszorúzásával
kezdődött - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából - a
Herman Ottó Múzeum előtt. A koszorúzók létszáma kb. 10 fő volt. Hagyományosan a napján
március 15-én, 8.30 órától az Avasi temetőben kerestük fel Szemere Bertalan, Palóczy
László, Butykai József, Horváth Lajos sírjait.
Ebben az évben fordított sorrendben haladtunk az emlékhelyek felkeresésével az előző évhez
képest - Kossuth szobor, Gróf Széchenyi István szobra, Petőfi Sándor emléktáblája, Szemere
Bertalan szobra, Lévay József szobra, Deák Ferenc szobra, Batthyány Lajos emléktáblája és
végül Petőfi Sándor szobra - az Erzsébet tértől a Petőfi térig. A központi ünnepségen a
himnuszt és az ünnepi beszédet követően, koszorúzással folytatódott a program. Majd ezt
követően hallhattuk és láthattuk a Miskolci Nemzeti Színház műsorát Fandl Ferenc
színművész rendezésében. Mintegy harminc diák, a Szinvavölgyi Néptáncműhely felnőtt
csoportja és a Miskolci Nemzeti Színház színművészei idézték meg 1848. március 15.
lelkesítő hangulatát. A helyszíneken az „örökbefogadó” iskolák diákjai várták a
megemlékezőket, néma főhajtással elhelyeztük a megemlékezés virágait a Számadó Zenekar
koszorúzó zenéjére.
Az ünnepség végén a Montázs Egyesület tagjai interaktív színház keretében
megelevenítették a korabeli hangulatot, korhű ruhákban elvegyültek a tömegben és Kossuth
kiflit osztogattak a közönség részére a téren. A Szent István téren hagyományosan
megszerveztük a Családi napot.
Egész nap érkeztek a kisebb és nagyobb gyermekekkel a családok, hogy kipróbálhassák a
toborzó és vágta játékokat, valamint betekinthettek a huszárok életébe, ’48-as indulókat
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tanulhattak, nyeregbe szállhattak. Az érdeklődők részére Maródi Attila néptáncot oktatott a
Szinvavölgyi Néptáncműhely tagjait bevonva. A nap folyamán közel ezren látogattak ki a
megemlékezésekre és a családi napra együttvéve.
Miskolc Városi Majális (május 1.)
A majális egy egész napos program; családi tavasz-ünnep. Célunk, hogy tartalmas és
élménydús együttlétet biztosítsunk a családok számára, hogy valamennyi korosztály egy
helyen találjon szórakozási, sportolási lehetőséget.
A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is a ligetes Népkertben tartottuk meg a
város majálisát. A kedvező időjárásnak köszönhetően ezrek szórakoztak a színvonalas
programokon. A felnőtteket koncertek, s ahogy a majálison már megszokott, finom ételek
és italok várták, a gyerekek pedig egy igazi játék birodalomba csöppenhettek. Sok más
mellett volt aszfaltrajz-verseny, meghívást kapott a szegedi Flip Unit Team csapat, akik Flip
Track Show-t tartottak többször a nap folyamán. Látványos élményt nyújtottak a Mazsorettés Ködmön-bemutatók, volt bohócműsor, musical részleteket énekelt nekünk Szécsi
Viktória és Vízi Viktor, bűvészműsort láthattunk 7 uszkárkutyával. A délelőtt folyamán
elindult a MAKadémia – a Miskolci Egyetem Anyagtudományi Karának játszóháza, ahol a
gyerekeket látványos kísérletek, interaktív bemutatók, mágikus ragacs, alumínium plakett
öntés és temérdek buborék várta. A Spider Mentőcsoport kutyás bemutatóját nagy
érdeklődéssel várta a közönség, ugyanis mindig színvonalas mentési bemutatókkal
készülnek.
Az idősebb korosztály részére Bereczki Zoltán, Varga Miklós és zenészbarátainak élő
koncertje nyújtott emlékezetes szórakozást. A május eleji rendezvényre nemcsak
városunkból, hanem a megyéből is érkeztek vissza-visszatérő vendégek. A nap folyamán kb.
4000 fő látogató szórakozott programjainkon.
Miskolc Város Napja (május 11.)
A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e lesz Miskolc ünnepe, annak
tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak címeres kiváltságlevelet Ferenc
József. Az ünnepet 1993 óta tartjuk meg minden évben. A város több pontján zajlanak
rendezvények. Hagyomány, hogy ezen a napon adják át a Miskolci Nemzeti Színházban a
Miskolc díszpolgára címet és a város kitüntető díjait.
Miskolc Város Napjának ünnepi programsorozata, 8 órától a hagyományoknak megfelelően
koszorúzással indult. A város korábbi polgármestereinek sírjainál az önkormányzat és
városi, illetve megyei intézmények vezetői, képviselői rótták le kegyeletüket.
A Szent István téren délelőtt 11 órától várták az érdeklődőket, gyermekprogramokkal,
társasjátékkal, Európa-nappal, honvédségi bemutatóval, toborzóval.
Miskolc város napjának díszvendége idén a Magyar Honvédség volt, ezért bemutatkozott a
Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár díszelgő alegysége,
a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár pedig önvédelmi, valamint
gépjárműtechnikai bemutatót tartott. A téren számos fellépő szórakoztatta a miskolciakat a Buborék Együttes gyermekműsora után fellépett a Destination Drum Group, majd a
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Honeybeast együttes koncertje zárta a programot. Évről évre egyre többen tartják fontosnak
városunk napjának megünneplését, ezért láthatóan növekszik a részvétel a rendezvényen,
mely most már a 4-5000 főt is eléri.
Miskolc Városi Gyermeknap és Ezer Lámpás Éjszakája (május 27.)
A gyermeknapi programunk helyszíne szintén a Népkert volt. Széleskörű kínálatot
nyújtottunk a közönség részére, volt gyermekkoncert, bábszínházi előadás, gitárkoncert.
Most már hagyományosan kitelepült a rendezvényünkön az Utazó Planetárium, ahová
belépve lelkes csillagászok tolmácsolásában a nézők szeme láttára megelevenedett az
éjszakai égbolt. A programban szerepelt hőlégballon függeszkedés, rendőrségi- és tűzoltó
bemutató, ugrálóvár, lézerharc, vidámpark, lovagoltatás, hajfonat készítés is.
Késő délután kezdődtek el a koncertek, Bihal Roland & The Crew, Kökény Attila, majd Őt
Tolvai Reni követett.
Az estét az elektro folk jeles képviselője, a Miskolcról indult Holdviola zenekar koncertje
tette felejthetetlenné. Este fél tízkor pedig az ország több pontján – köztük Miskolcon is –
húszezer világító lufi emelkedett egyszerre a magasba az eltűnt gyermekekért és egyben
mutatva a fényt azok számára, akiket hazavárnak – az Ezer Lámpás Éjszakája akció
keretében.
Megemlékezés A Hősök Napja Alkalmából (május 27.)
A magyar hősök emléknapjának eredete egy 1917. évi törvényre vezethető vissza. A magyar
hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről szóló 2001. évi
törvény ismét a magyar hősök emlékünnepévé nyilvánította minden esztendő májusának
utolsó vasárnapját.
Városunkban két helyszínen is zajlott megemlékezés a Magyar Honvédség díszőrsége
közreműködésével.
A Népkertben az Országzászlónál 9 óra 30 perckor kezdődött az ünnepség, melyen a
Himnusz és a Szózat a Földes Ferenc Gimnázium Kórusának közreműködésével hangzott
el. A jelenlévők köszöntése után, Fónagy Zsuzsa, a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola
6. osztályos tanulója Albert Ferenc: A feledhetetlen múlt című verset szavalta el.
A Hősök temetőjében 10 óra 30 perckor tehették tiszteletüket a jelenlévők.
Mind a II. Világháborús Hősök Emlékműnél, az I. Világháborús Hősök Emlékműnél, a 65ös Gyalogezred Emlékműnél, illetve a Hadifoglyok Kopjafájánál, az 56-os Emlékműnél, a
Hősök Temetője mellett lévő volt Köztemetőben, az I. Világháború Áldozatainak
Emléktáblájánál és a Cserkészek által a Hősök tiszteletére állított Kopjafánál is elhelyezték
koszorúikat a megemlékezők.
A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Népkerti Országzászlónál tartotta központi
megemlékezését június 4-én, 16.30 órai kezdettel a Nemzeti Összetartozás Napján. 1920ban ezen a napon írták alá a trianoni békeszerződést.
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A magyar országgyűlés 2010-ben június 4-ét, a trianoni békediktátum aláírásának napját a
Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. A törvény megerősítette Magyarország
elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatának
fenntartásában, ápolásában. A Magyar Országgyűlés kötelességének tekinti a nemzeti
összetartozás erősítését. Az ünnepélyes zászlófelvonást, majd a zászló félárbocra engedését
követően, Kriza Ákos polgármester beszédét hallhattuk, mely arról szólt, hogy a mai nap a
közösség újjáépítésének a szimbóluma is. Majd a trianoni diktátumra és mai napig tartó
hatására emlékezett Vári Fábián László, József Attila díjas költő, Mezőváriból –
Kárpátaljáról. A beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői közös imát mondtak
el a határon túli magyar testvéreinkért. A megemlékezésen kb. 80-90 fő vett részt.
Államalapításunk és Szent István Király Ünnepe (augusztus 20.)
Államalapításunk ünnepén I. István szentté avatásának napjára (1083. augusztus 20.)
emlékezünk. 1991-től Államalapító Szent István napjaként ismét hivatalos állami és egyházi
ünnep lett.
Augusztus 20-án, a már hagyományos népkerti zászlófelvonással és a hámori Szent István
szobor koszorúzásával kezdődött az Államalapításunk ünnepe. Kora délután megtelt a
belváros ünnepelni vágyó miskolciakkal, akiket az új kenyér illatán kívül, most is számos
szórakoztató programmal, koncerttel, családi- és gyermekrendezvénnyel vártunk.
Idén is zakatolt a rétesvonat, és „megnyílt” a népművészeti kirakodóvásár is. Újdonságként
volt „kezes-lábas” játszóház, népművészeti mesterségbemutató.
A Szent István téren az érdeklődők egész nap vásárolhattak az új lisztből készült új
kenyérből, volt még tönkölykenyér sütés és dagasztás is.
Az ünnepi kenyérszentelés előtt – melyen közreműködött a BERKŐ-Berzéte-Kőrösi
Népdalkör - a Szinvavölgyi Néptáncműhely Aprók és Kisszinvavölgyi csoportja tartott
bemutatót.
A jó hangulatról olyan fellépők gondoskodtak még az éjszakába nyúlóan, mint KállaySaunders András, Demjén Ferenc, de itt volt még a Miskolci Dixieland Band is. Az
államalapítás ünnepét pedig a várva várt tűzijáték zárta 22 órakor a Szent István téren. Nagy
örömünkre a népszerű énekesnek, Demjén Ferencnek és a tűzijátéknak köszönhetően több
mint 5000 fő szórakozott a szabadtéri rendezvényen.
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Megemlékezés és Koszorúzás az 1878-As Nagy Miskolci Árvíz Évfordulóján (augusztus
31.)
Az egykori krónikák szerint 1878. augusztus 30-án este heves zivatarok érték el Miskolcot.
Másnap hajnalra a Szinva és a Pece kilépett medréből. Egyes helyeken csaknem 6 méteres
volt a víz. A belváros épületeinek nagy része összedőlt, vagy károsodott és az árvíz négyszáz
ember életét is követelte. Csaknem 2200 ház dőlt össze, a város épületeinek fele károsodott,
összesen 277 miskolci vesztette életét ebben a tragikus eseményben.
Társaságunk második alkalommal rendezte meg az 1878-as nagy miskolci árvíz
évfordulójának megemlékezését 10 órától a Szent Anna téri emlékműnél. Méltóságteljesen
zajlott a koszorúzási ünnepség, ahol városunk vezetőinek képviselői és civil szervezetek
tagjai helyezték el koszorúikat. A megemlékezők létszáma 30-35 fő volt.
Aradi Vértanúk Napja (október 6.)
1849. október 6-án Aradon kivégezték az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 13
tábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajos miniszterelnököt. Mártírhaláluk azóta jelképpé
vált – annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává váltak ők, amelyet a
magyar nép évszázadokig folytatott függetlensége megteremtéséért, társadalmi haladásáért.
Miskolc városa tisztelettel és kegyelettel emlékezett az aradi vértanúk kivégzésének 169.
évfordulója alkalmából Batthyány Lajos, Magyarország első felelős kormánya
miniszterelnökének emléktáblájánál. A nevek felolvasását és a harangkondítást követően, az
árvákra és özvegyekre is emlékezve gyászruhás anya, gyermekével együtt gyújtotta meg a
fekete szalaggal átkötött fakeresztek előtt elhelyezett 13 mécsest. A koszorúzók szép
számban megjelentek az együtt emlékezésre. Kb. 200 fő.
Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Évfordulóján (október 23.)
A hagyományoknak megfelelően az 1956. október 26-ai sortűz áldozatainak
emléktáblájánál, a Zsolcai kapuban 11 órától kezdődtek el Miskolcon a városi
megemlékezések nemzeti ünnepünkön. A 62 évvel ezelőtt történtekre emlékezve városunk
vezetőivel, pártok, intézmények, civil szervezetek vezetőivel, képviselőivel helyeztük el a
megemlékezés koszorúit. Ezt követően koszorúztunk a Romek emlékoszlopnál, Misley
Emese emléktáblájánál, Nagy Imre emléktáblájánál, az Elesett Hősök Emlékművénél a
Hősök terén, a Nagy Attila szobornál, Szabó Lőrinc emléktáblájánál, a Megyei
Munkástanácsok emléktáblájánál, a DIGÉP munkásgyűlés emléktáblájánál, és a Petőfi
szobornál. A legnagyobb létszámban a Petőfi téren vettek részt, ahol az 1956. október 25-ei
nagygyűlés zajlott és ahol Nagy Attila színművész a mintegy 40.000-es tömeg előtt
elszavalta a Nemzeti Dalt, majd innen vonultunk át a program zárásaként szervezett ünnepi
megemlékezésre este 6 órától Miskolci Nemzeti Színházba. Ebben az évben a Miskolci
Nemzeti Színház művészeinek négy helyszínen történt performansza elmaradt. Az esti
előadás teltházzal működött, az egész napos megemlékezéseken kb. 300 fő volt jelen.
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Halottak napi megemlékezés a Kolera temetőben (október 29.)
Az I. világháború idején pusztító kolerajárványban elhunyt katonákra emlékeztünk a
miskolci kolera temetőben, ahol csaknem ezer hősi halott nyughelye található, pontosan 962.
A felújított temetőben Miskolc város vezetése, valamint a pártok, intézmények vezetői,
képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit, a romkápolna lábánál.
A területen mintegy 3 ezer beteget befogadó katonai barakk-kórház működött az I.
világháború idején. A Miskolci Városszépítő Egyesülettől átvéve a feladatot, Társaságunk
szervezi a megemlékezéseket. Azóta rendszeresen gondozzuk, október végén pedig
koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk itt, a kolerajárványban meghalt katonák
és az őket ápoló orvosok tiszteletére. A kápolnát 1915. november 2-án szentelték fel, ezért
halottak napján rójuk le tiszteletünket a hősök előtt. Ebben az évben a megemlékezésen
közel 80 fő vett részt, éreztetve azt, hogy Miskolc nem felejti el a hősökért és áldozatokért
vállalt karitatív tevékenységét.
Nemzeti Gyásznap az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Hőseiért és Áldozataiért
(november 4.)
November 4-ét a magyar kormány hivatalosan 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá.
1956-ban a szovjet csapatok ezen a napon indítottak átfogó támadást a forradalom és
szabadságharc leverésére.
Hagyományosan az 1956-os forradalom hőseire és mártírjaira emlékeztünk azokon az
emlékhelyeken, amelyek a forradalom leverésének és megtorlásainak élő emlékhelyei
városunkban. Így megkoszorúztuk Oláh Miklós emléktábláját, majd a Hősök temetőjében a
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Kamarakórusa közreműködésével, néma főhajtással és
koszorúzással emlékeztünk az ’56-os Emlékműnél, a mártírok - Soltész József, Jakab
András, Hullár Gábor, Bartha Béla, Kolozsi István, Varga Péter - sírjánál, a Borsod-AbaújZemplén megyei áldozatok emléktáblájánál, valamint Klibán András, a POFOSZ volt
megyei elnökének emléktáblájánál. Ezt követően ökumenikus istentiszteletre vártuk a
megemlékezőket a Deszka templomba, ahol közreműködött Kilyén Ilka színművész, aki
Marosvásárhelyről érkezett. A megemlékezésen és az istentiszteleten együttesen 230 fő vett
részt.
BÚÉK Miskolc 2019 – Belvárosi Szilveszter (december 31.)
A tavalyi év sikeres tematikáját megtartva idén is ugyanazzal a külsős céggel szerződve
zajlottak le az óévet búcsúztató programok. Szinte teljesen megtelt a Szent István tér
szilveszter este, idén is több ezren választották a bulizás helyszínének. Társaságunk célja,
hogy élménydús együttlétet biztosítsunk városunk lakosságának, a családoknak, a fiatalság
részére és az idősebb korosztály számára egyaránt.
Sztárfellépők, látványos fény- és tűz show, meleg ételek, forró italok várták a közönséget.
A színpadon19.30 órától az év felfedezettje a Follow the Flow nyitotta meg a bulit, ezt
követően Bárány Attila, Spigiboy és Veréb Tamás, a Delta Sigma dj-i szórakoztattak
Bennünket.
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A tavalyi évhez hasonlóan az éjfél köszöntése után, illetve a program befejezéseként, a
nagyparkolóból és a színpadról tűzijáték fogadta a közönséget, mely nagy sikert aratott.
A kedvező időjárásnak köszönhetően kb. 4-5000 ember köszöntötte az újévet Miskolc
főterén.
Gördülő Csűrdöngölő (október 25., november 23., december 4.)
Pályázat útján évről évre megújuló komplex programokat szervezünk a családoknak.
Célunk, hogy együtt szórakozzanak, művelődjenek kicsik és nagyok, egymásra találjanak a
generációk, a hagyományok öröklődjenek, a nemzeti kultúra, továbbá a külhoni
nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetésben segítsünk. Magyar népi
ünnepkörökhöz kapcsolódó táncházat szerveztünk októbertől minden hónapban egy
alkalommal a késő délutáni órákban. Azért kapta a „Gördülő” nevet, mivel minden hónapban
más-más tagintézményünk látja vendégül a táncosokat, a táncos lábú vendégeket és a
Zenekar tagjait. Októberben az MKK Ady Endre Művelődési Ház, novemberben az MKK
Ifjúsági Ház, decemberben az MKK Görömbölyi Művelődési Ház volt a házigazda.
Városunkban több táncház is működik, ennek ellenére alkalmanként 30 fő körüli volt a
látogatottság.
Nemzetközi Jóga Nap (június 24.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Indiai Nagykövetség idén 4. alkalommal
szervezte meg a Nemzetközi Jóga Napot 18.00 és 23.00 óra között, és 3. alkalommal a
Gangesz-Duna: Indiai Kulturális Fesztivált Magyarország-szerte, többek között Miskolcon
is, melynek helyszíne a Szent István tér volt. Cél: az egyetemes kultúra értékeinek
megismertetése.
Az elmúlt három év sikereit követően a Magyarországi Indiai Nagykövetség
együttműködésben a helyi prominens jóga iskolákkal különböző programok
megrendezésével hívja fel a figyelmet az egészségtudatos életmódra, a nemzeti tradíciók és
hagyományok megőrzésére, ápolására. Ebből az alkalomból helyi jóga iskolák mutatták be
az ősi jóga gyakorlatot. A programot a helyi jóga iskolák Ankita Sood jóga szakértővel
közösen dolgozták ki, aki az Indiai Nagykövetség, Budapestre delegált Jóga szakértője. A
programban szerepelt országos szinten egy 10 tagú indiai társulat produkciója, és szintén
egy 10 tagú indiai néptánc csoport bemutatkozása, valamint nyilvános jóga órák. Három
miskolci jóga iskola csoportonként kb. 15-20 fővel vett részt a bemutatókon. A közönség
létszáma 150-200 fő közötti volt.
„Rock and Roll Parti Marót Viki és a Novakultúr Zenekarral” (március 10.)
címmel a Rocky Klub rendhagyó és egyben utolsó rendezvényén a The Memphis Zenekar
vendége volt az intézményben Marót Viki és zenekara, akik az ’50-’60-as évek nagy
sikerű slágerei mellett saját számokat játszva képviselik a mára már az egyetemes kultúra
részét képező Rock & Roll zenei stílust. Az eseményre 110 jegy kelt el, a látogatók fele
a fiatalabb generációt képviselte, így célkitűzésünk, melyben az irányzat megismertetése
és felelevenítése is szerepet kapott, sikerrel valósult meg.
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2.5.2 Ady Endre Művelődési Ház
Koncertek
Az Ady Endre Művelődési Ház szinte havi rendszerességgel ad otthont főként rockzenei
koncerteknek. Célja: az egyetemes kultúra részét képező rockzene támogatása, minél
szélesebb körben való megismertetése, lehetőség az élőzenei koncertekre való eljutásra,
kikapcsolódás nyújtása.
2018-ban az alábbi koncerteknek adtunk otthont:
• Hobó és Bandája (részvétel: 550 fő)
• Random Trip (részvétel: 300 fő)
• Vágtázó Halottkémek (részvétel: 350 fő)
• Zártosztály és Bakancsos Edda tagok (részvétel: 550 fő)
• Tunyogi Péter emlékkoncert a Mobilmániával és vendégeivel (részvétel: 550 fő)
• Kormorán (részvétel: 280 fő)
Diósgyőri Mária-búcsú
Helyszín: Diósgyőri Római Katolikus Templom udvara, Puskás Tivadar utca.
Diósgyőr hagyományához híven, minden év szeptemberében Mária naphoz kötődő egyházi
ünnep szentmisével, körmenettel, vásárral és kulturális programokkal. Célja: ünnepek
kultúrájának gondozása, helyi hagyományos kulturális értékek átörökítésével.
Látogatói létszám: 300 fő.
Táncház
A Gördülő Csűrdöngölő elnevezésű táncház egy alkalommal az Ady Endre Művelődési
Házban került megrendezésre. Célja: nemzeti kultúra, a népzene és a néptánc
megismertetése.
Résztvevői létszám: 25 fő.
Roma hagyományőrző kulturális nap
Az Ady Endre Művelődési Ház helyet biztosított az rendezvény lebonyolításához. Célja:
kisebbségi közösségek bevonása a kulturális életbe, a kisebbségi hagyományok ápolása.
Létszám: 200 fő.
Lúdas Matyi interaktív zenés mesejáték
Kisiskolások számára szervezett dupla gyermekelőadás. Célja: a nemzeti kultúra értékeinek
megismertetése.
Létszám: 750 fő.
Borsodi Népdalok Ünnepe
Célja: nemzeti kultúra értékeinek megismertetése.
Létszám: 500 fő.
Légy jó mindhalálig
Móricz Zsigmond regényét bemutató előadásnak egymás után két alkalommal adott helyet
az intézmény. Célja: a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése.
Létszám összesen: 700 fő.

65
3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
2.5.3 Vasgyári Közösségi Ház
Az elmúlt év végén az Észak-Keleti Átjáró Egyesület gondozásában megjelent Privát
Félmúlt Miskolcon sorozat, Kiss Kriszta: „Vörös téglák, fehér köpenyek” címmel írott
munkáját mutatták be nálunk. Cél: a helytörténettel és a település szellemi kulturális
örökségével kapcsolatos ismeretek továbbadása.
A bemutatón 40 fő meghívott vendég és a sajtó is képviseltette magát.
A Vasas Nyugdíjas Klub, a Mozgássérültek Szenior Klubja, valamint a Miskolci
Cukorbetegek Egyesületének tagjai rendszeres résztvevői a nemzeti ünnepek alkalmából
rendezett városi ünnepségeknek, koszorúzásoknak.
2.5.4 Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Wass Albert születésének 110. évfordulójának tiszteletére előadói estet szerveztünk a
Református Egyházkerületi Székház Nagytermében. Az előadó művész Kulcsár-Székely
Attila volt, aki Wass Albert műveiből felolvasói estet tartott. Az anyanyelvápolás, a nemzeti
kultúra és a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében rendezett
programban résztvevők száma – 80-90 fő volt.
Mini koncert Török Ádám részvételével: Nosztalgia koncertként hirdettük meg, hiszen a
70-es években a Gárdonyiból indult ezt a zenekar is. Megnyitottuk a „nosztalgia útvonalat”,
a hátsó kaput, a 40 évvel ezelőtt, a Hejő patakon keresztüli kishíd bejárót. A Mini rendszeres
fellépője volt ennek a kultikus helyszínnek. A koncert érdekessége, hogy Török Ádám, aki
itt ünnepelte 60. születésnapját a Gárdonyi Művelődési Házban, 2018-ban a jubileumi bulin,
a Mini találkozón, a Gárdonyi nagy színpadán ünnepelte a 70. születésnapját is. Az
egyetemes kultúra részét képező hazai rockzenét népszerűsítő programon résztvevők száma
több mint 300 fő volt.
Jam Republic Cover Band – Cipő Emlékkoncert: 2014-ben megalakult Jam Republic
Cover Band emlékzenekar, - az akkori megalakulásukkal tiszteletüket fejezték ki Cipő, a
már elhunyt Republik frontembere felé. A koncerten jelen volt Tóth Zoltán, az eredeti
Republic együttes gitárosa is, ezzel is emelve a koncert színvonalát. Az egyetemes kultúra
részét képező hazai rockzenét népszerűsítő programon résztvevők száma 350 fő volt.
Hagyományos Hejőcsabai Toros - Boros Disznótoros: Minden év januárjában
megrendezésre kerül a Hagyományos Hejőcsabai Toros - Boros Disznótoros, ahol egy
hagyományőrző disznóvágáson vehetnek részt az emberek. A disznó szúrása reggel 8 órakor
kezdődött, hagyományosan szalmával való perzseléssel folytatódott, majd az ott lévő kb.
100 ember megitta az áldomást, a szúrópálinkát. A böllér a hagyományos disznótor minden
fázisát közvetítette az ott lévő felnőtteknek, gyerekeknek, megtűzdelve tréfákkal, viccekkel.
A disznó feldarabolása után elfogyaszthatták a sült vért. Következett a hurka és
kolbásztöltés, majd a húsok feldarabolása a párolt káposztához, és sült a finom, ropogós
tepertő. Közben fellépőkkel és hagyományos disznótoros programokkal szórakoztattuk a
közönséget. Célja: a település kulturális örökségének megismerése. Résztvevők száma
egész nap kb. 1000 fő.
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Szüreti fesztivál: Minden év szeptemberében a másik legnagyobb eseményünk a szüreti
fesztivál. Egy présház berendezését hoztunk le a pincesorról, helyben daráltuk, majd
préseltük a szőlőt, így a mustot mindenki elkészíthette magának és természetesen meg is
kóstolhatta. Korábban Hejőcsabán a lakosok minden évben szüreteltek. A XXI. századi
csabaiak felidézték ezt a dolgos, vidám őszi munkát, amikor a család minden tagja összejött,
a munka végeztével pedig egy jól szórakoztak. Mi is ezt tettük, a színpadon egymást
követték a fellépők mindenki nagy megelégedettségére. A Hejőcsabán ma már az is ismeri
a régi szüreti szokásokat, akik korábban soha nem voltak szüreten, hagyományt teremtettünk
ezzel a múltat idéző szép szokással. E hagyományápoló rendezvény résztvevők száma kb.
1000 fő volt.
Baranta tábor: Hagyományosan minden nyáron egy hétig megrendezésre kerül a gyerekek
számára a Baranta tábor. A gyerekek megismerkedhetnek a magyar műveltséghez tartozó
régi kézműves mesterségekkel és a mai napig is fejlődő magyar mozgáskultúrára épülő
harcművészettel, a barantával! Különböző programokban vehetnek részt a lányok és a fiúk
úgy, mint: a körtemuzsika készítés, néptánc és népdaltanulás, nemezelés, szövés, rovásírás
elsajátítása, övbirkózás, magyar szabja vívás, íjászat és íjászpárbaj és a hét végén pedig
játékos vetélkedő formájában adtak számot a gyerekek a héten megszerzett tudásukból.
Minden évben nagy élménnyel és sok tudással térnek haza a gyerekek és nagyon várják a
következő Baranta tábort. A hagyományosan már minden évben megrendezett táborban 22
gyerek vett részt.
Jazz: Ebben az évben vezettük be a jazz zene és tánc népszerűsítését, ezen alkalmakkor a
fiatal zeneiskolás tanulók tanáraikkal zenélnek, énekelnek és táncolnak, - egy országos hírű
jazz zenész pedig a jazz zenélésen kívül zenetörténeti előadást is tart.
Első alkalommal Kreol napot tartottunk, ahol nem csak zenei, de gasztronómiai élvezetben
is részünk volt, megfőzve a kreolok nemzeti ételét, a jambaláyát. Karácsonykor telt házas
Jazz – karácsonyi előadást szerveztünk, híres karácsonyi dalokat jazz stílusban adták elő a
fiatalok, óriási élményben volt részünk. Az egyetemes kultúra értékeinek megismerése
résztvevőinek száma –200 fő volt.:
Minden évben megrendezésre kerül a „Vendégségben Hejőcsabán” elnevezésű esemény,
aminek hagyományos a jelentősége Hejőcsaba lakosai számára. Jó idő esetén kinn a kertben
terítettet asztallal, bográcsban főzött gulyással várjuk a lakosokat. A finom ebéd alatt szólt a
„Jó ebédhez szólt a nóta”. Ez az esemény fontos a Hejőcsabaiak számára, mert jobban
összekovácsolja a lakosságot, jó kedvvel és élménnyel térnek haza.
Társadalmi és közösségépítő program, résztvevőinek száma 170 fő volt.
Virágvásár évente két alkalommal kerül megrendezésre. Áprilisban, amikor a természet
feléled, a csabai asszonyok is itt vásárolják meg a kiültetendő virágokat, nem kell a távoli
piacra utazniuk. Ősszel pedig halottak napján hozzuk ide a szebbnél-szebb krizantémokat.
A lakosok nagyon hálásak ezért, hiszen nem csak közel van, de jóval olcsóbban tudják
beszerezni a virágokat a helyi lakosok. Tavasszal és ősszel is 350-400 csabainak tudunk
örömet szerezni.
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A Mária zarándokok minden évben megpihennek nálunk, akik, Mariazellből
Csíksomlyóba zarándokolnak. Évente 3-4 csapatot fogadunk rendszeresen. A 3-4
alkalommal meleg vacsorával, jó szóval és a helyi plébános áldásával várjuk őket. Reggel
bőséges reggelivel és imádsággal búcsúzunk tőlük, azzal, hogy várjuk őket jövőre is. A
zarándokok elmondása szerint a mi közösségünk ad nekik erőt az út nehézségeinek
leküzdéséhez, mi pedig belőlük merítünk hitet a mindennapi gondjaink leküzdésében.
A nemzetrészek kulturális, értékeink megismertetése érdekében programunkban évente kb.
50 zarándokot látunk vendégül, mi magunk készítjük el a vacsorájukat, reggelijüket. A
helyiek ilyenkor összefognak, pogácsákat sütnek nekik a hosszú útra.
Minden évben megrendezésre kerül a Polgári bál, felidézve a régi polgári világ farsangi
szórakozási szokásait. Itt a Bárczay kúriában, a Gárdonyi Géza Művelődési házban már 10
éve minden évben helyet adunk e rangos rendezvénynek, évente közel 100 fő a báli vendégek
száma.
Táncház: Az évente megtartott táncház bálon mostani táncházas fiatalok, szüleikkel,
barátaikkal mulattak, akik most, vagy akár régebben néptáncot tanultak. A szülők
időkitöltésként, - míg várakoztak a táncházban táncoló gyerekeikre – szintén oktatáson
vettek részt, végül megalakult az „Öreg Tyúkok és Kakasok Egyesülete”, az ÖTYKE.
Fiatalok, középkorúak, idősek külön-külön, lányok és legények csodálatos néptáncokat
bemutatva hajnalig mulatnak. A nemzeti, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális
értékeinek megismertetése érdekében szervezett programban résztvevők száma 2018-ban
110 fő volt.
2.5.5 Görömbölyi Művelődési Ház
A húsz évre visszatekintő - régen - "Görömbölyi Ősz” elnevezésű eseményt a
hagyományokhoz híven ismét megrendeztük „Családi Napok” címmel. Immáron hetedik
éve a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit. Kft. görömbölyi telephelye és Dr. Nehéz
Károly önkormányzati képviselő úr támogatásával szerveztük meg. A program célja, hogy
gasztronómiai és színvonalas kulturális programokat biztosítsunk elsősorban a helyiek
szórakoztatására. Ebben az évben is lakossági terménykiállítással, szüreti labdarúgótornával,
lovas szekér túrával színesítettük a programokat. A Művelődési Ház udvara a piactér és a
környék összes utcája vásári forgataggá vált. Az árusok kézműves termékekkel és az ételtitalt forgalmazók pazar választékkal fogadták a vásárlókat. Tíz órától sötétedésig
szórakoztattuk a kilátogatókat a szabadtéri színpadon a helyi iskolások óvodások és
kiscsoportjaink fellépéseivel, délután változatos és színvonalas műsorszámokkal mulattattuk
a nagyérdeműt. Az est záró eseménye a helyi kötődésű HOLDVIOLA zenekar koncertje
volt. A rendezvényt 1000-1200 lakos látogatta meg.
Idén a hagyományőrzés és közösségépítés érdekében ismét szerveztünk Táncház délutánt,
kicsiknek és nagyoknak a helyi egyházzal közösen. Rendkívüli jó hangulatú 120 fő
látogatottságú sikeres rendezvény volt. Ezenkívül a Csoóri Sándor alap támogatásával
részesei lehettünk a „Gördülő csűrdöngölő” táncház programnak is. Görömbölyön már
évek óta hagyomány a népzenei tájegységek visszatanítása. A helyi gyerekek a „Pöttömök”
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program keretén belül részt vehetnek különböző ölbe ringató, zenés-verses foglalkozásokon
is.
Advent időszakában a gyermekek örömére fektettük a hangsúlyt ezért idén is megrendeltük
a Csodamalom Bábszínház „Jer pajtás Betlehembe!” című produkcióját. A helyi
óvodások és kisiskolások szüleikkel együtt ingyenesen látogathatták meg az előadást,
amelyre közel százan jöttek el.
Zenei koncert, a tervezett három fellépés közül egy valósult meg az idén. Ripoff
Raskolnikov, a nemzetközi hírű szuverén szellemiségű blues zenész adott remek hangulatú,
minőségi kétórás koncertet. Értő közönség várta a fellépő művészeket 130 fő (teltházas)
színpadunkon. Igazolva a tényt, hogy van létjogosultsága a jazz és blues műfajnak is a
térségben, mely része az egyetemes kultúrának.
2.6

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

Cél: a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a
versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató
amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja
azok működését, valamint a közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és
infrastrukturális támogatást nyújt.
2.6.1 Ifjúsági Ház
A városi és a megyében működő fotóklubok, illetve azok tagjai számára biztosít egyéni és
csoportos bemutatkozási lehetőséget az Ifjúsági Ház Fotógalériája, ahol szeptembertől
májusig minden hónapban új kiállító munkáit ismerhetik meg a látogatók. Profilbővítés és a
különböző művészeti ágak megismertetésének céljából, valamint a helyi amatőr művészek
bemutatkozásához lehetőséget nyújtva, a képzőművészet egyéb ágaiból is rendeztünk
kiállításokat.
A tárlatokat ingyenesen tekintheti meg minden korosztály, akik számára próbálunk
különböző témákat és eljárási technikákat felsorakoztatni. A megnyitókon 50-60 vendéget
fogad a galéria, a kiállításokat pedig átlagosan 500-600 érdeklődő tekinti meg.
• Januárban a Mezőkövesdi Fotóklub,
• februárban a Mezőkövesdi Fotóklub tagja, Szlovák Sándorné,
• márciusban Fekete Zoltán, Miskolci Fotóklub tagja mutatkozott be,
• áprilisban az elhunyt Mitterpach Ildikó emlékére rendeztünk tárlatot volt klubja
összefogásával,
• májusban az Egri Fotóklub,
• júniusban Barnáné Juhász Ildikó, szeptemberben Kovács Anikó amatőr
képzőművészek rajzait, vázlatait és festményeit fogadták nagy szeretettel a
látogatók, üdvözölve a változatosságot,
• novemberben Kiss Tanne István,
• december Nagy Bendegúz, a „Kerekes-székes világjáró” fotóit láthatták az
érdeklődők.
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A témájában gyermekeket célzó kiállítási anyagot csoportosan látogatta a város számos
óvodája és általános iskolája májusban, ekkor volt megfigyelhető kiugró látogatószám.
A kiállítás-megnyitókon a résztvevők nemcsak baráti, hanem szakmai élményeket és
ismereteket is átadnak egymásnak, ezzel növelve az együttműködés lehetőségét.
A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. fenntartásában működik a 40 éves múltra
visszatekintő KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes és a 35 éves Miskolci Majorette Együttes.
Mindkét táncművészeti egységünk nagy hangsúlyt fektet az utánpótláscsoportok
kialakítására és fejlesztésére: az új tagok számára minden szeptemberben felvételt hirdetünk,
nyílt órákkal, helyi óvodai és iskolai bemutatkozásokkal, városi rendezvényeken történő
fellépésekkel is igyekszünk népszerűsíteni csoportjainkat, ezáltal tudjuk növelni a
csoportlétszámokat és lehetőségünk van új csoportok indítására minden évben.
A magas szakmai szintű felkészülés mellett bemutatkozási lehetőségeket, illetve
versenyeken való részvételt is biztosítunk csoportjaink tagjainak, a legtöbb általunk
szervezett városi rendezvényen és családi napon fellépnek és számos felkérést kapnak helyi
és vidéki rendezvényszervezőktől.
A KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes 6 csoportja az Ifjúsági Házban tartja a
foglalkozásait 3 csoportvezető irányításával:
- a legkisebbek számára 4 éves kortól a „Samba Ovi” és
- az általános iskolai alsó tagozat számára a D csoport heti két órában,
- a felső tagozatosok számára a C csoport már heti 3,
- az ifjúsági korosztály számára az A-B csoport heti 4 órában,
- a „Tíz társastánc” csoport heti 2 órában ad lehetőséget a foglalkozások
anyagának elsajátítására,
- a Hobby csoport felnőtt tagjai heti két alkalommal találkoznak a
foglalkozásokon.
A tagok létszáma 2018-ban 98 fő volt. A C és D csoportok az évben 3 alkalommal vettek
részt országos és nemzetközi minősítő versenyeken, szerepeléseik eredményeképpen 4 arany
minősítéssel és kiemelt minősítéssel büszkélkedhetnek.
A KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes ebben az évben ünnepelte 40. születésnapját. Ebből
az alkalomból hagyományainkat, közösségünket tovább erősítve Országos Táncgálát és
bált rendeztünk a Miskolci Egyetem éttermében, illetve egy olyan szakmai konferenciát
az Ifjúsági Házban, amely segítette a társastánc formációt oktató, a tehetséges gyermekekkel
foglalkozó, művelődési házakban dolgozó amatőr művészeti csoportvezetőket a
továbblépésben, munkájuk újragondolásában. A rendezvényt 2018. december 8.-án
tartottuk, a konferencia, a Gálaműsor és bál fővédnöke Dr. Kriza Ákos, Miskolc Megyei
Jogú Város polgármestere volt. A rendezvényen a résztvevők létszáma a táncos előadókkal,
hozzátartozókkal, vendégfellépőkkel, csoportvezetőkkel együtt meghaladta a 250 főt.
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A Miskolci Majorette Együttes 8 csoportból álló egysége 135 taggal szintén az Ifjúsági
Házban működik 3 csoportvezető irányításával. Ebből 65 fő a Premier AMI tagja, melynek
köszönhetően heti 1 óra balett foglalkozáson is részt tudnak venni a heti 1-2 órás edzések
mellett, melyek időtartama a korosztályokkal egyenes arányban növekszik.
A Miskolci Majorette Együttes csoportjai 2018-ban összesen 18 versenyen szerepeltek nagy
sikerekkel, melyek közül legkiemelkedőbb a Magyar Bajnokság 1. helyezése, az Európa
Bajnokság 2. helyezése, és nagy büszkeség az Együttes számára 2 tagjának
Világbajnokságon való részvétele. Az önkormányzati képviselők által felajánlott
támogatások nagy segítséget jelentettek a versenyeken való részvételhez kapcsolódó
költségek csökkentésében, az Együttes összesen 410.000 forintot fordíthatott eszközök
beszerzésére, útiköltségek és nevezési díjak kifizetésére, illetve MMJV Sport Mecénás
Alapjából az idén 150.000 forint támogatásban részesült.
A Balett foglalkozás szeptembertől új résztvevőkkel indult, a „Színházi táncok”
mozgásművészeti foglakozás novembertől várta a 6-10 éves korosztály gyermekeit. Mindkét
foglalkozás heti egy alkalommal, 45 percben, 12 résztvevő számára kínál lehetőséget a
táncművészeti alapok elsajátítására, a mozgáskultúra és a társas együttműködés
fejlesztésére.
25. Veczán Pál Egyházzenei Kórustalálkozó (október 10-14.)
Az eddigiektől eltérően idén nem csütörtökön kezdődött a rendezvénysorozat, hanem –
hagyományteremtő szándékkal – a szerdai napra meghirdettük a Veczán Pál Egyházzenei
Kórustalálkozó Zsoltáréneklő versenyét általános és középiskolások részére. Nem hittünk
nagyszámú jelentkezésekben, de örömmel vettük a 48 produkciót – melyek szakavatott zsűri
előtt – hangzottak fel, szóló és csoportos kategóriában, három korcsoportban. A több mint
200 fő résztvevő bizonyítja, hogy városunkban szükség van az effajta megmérettetésekre, a
diákok kíváncsian és egyben izgatottan várták az eredményhirdetést. A versenyen minden
induló versenyző minősítő oklevelet kapott; arany-, ezüst-, és bronz minősítést érhettek el.
A koncertsorozat helyszínei és időpontjai: csütörtökön 16 órától a Mindszenti templomban,
pénteken szintén 16 órától a Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Székesegyházban,
szombaton 17 órától a Belvárosi Evangélikus templomban, végül vasárnap 16 órától a
Belvárosi Református templomban. Az egyes alkalmakon 50-60 fő volt a közönség létszáma.
A találkozó célja a templomokban szolgáló kórusok megismerhessék egymást, bővíthessék
repertoárjukat, tapasztalataikat, valamint betekintést nyerhessenek a többi felekezetben
előforduló éneklési módokba, valamint inspirációt nyerjenek a hangszerelési lehetőségeket
illetően. A találkozás lényege, hogy a kórusok bemutatkozásának nincs tétje, ez nem
verseny, tanulhatnak egymástól, meghallgathatják egymást, ki hová fejlődött az előző
év(ek)hez képest.
2.6.2 Ady Endre Művelődési Ház
Diósgyőri Alkotó Képzőművészek Baráti köre
Havi kétszer tartanak szakmai találkozókat az Ady Endre Művelődési Házban. Célja: az
amatőr képzőművészet támogatása.
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Létszám: 20 fő.
Hétszínvarázs Foltvarró kör
Havi kétszer tartottak szakmai találkozókat, de év elején feloszlottak létszámhiány miatt.
Célja: az amatőr képzőművészet támogatása.
Létszám: 8 fő.
Színjátszó kör (Montázs Egyesület)
2018 év végétől az Ady Endre Művelődési Ház ad otthont a foglalkozások megtartásához,
heti egy alkalommal. Célja: az amatőr színművészet támogatása.
Létszám: 20 fő.
Festmény- és fotókiállítások
Az Ady Endre Művelődési Hát Galériája közel havi rendszerességgel rendez kiállításokat.
2018-ban 11 kiállítás volt megtekinthető.
• Fónad István fafaragó gyűjteményes kiállítása,
• Kassai Katalin önálló kiállítása,
• Natural Art Stúdió nőnapi kiállítása
• Diósgyőri Vasas Fotóművészeti Kör kiállítása,
• BAK Képzőművész Egyesület kiállítása,
• Eisele Gyula 3/2 Trilógia kiállítása,
• Rajztáborban készült művek kiállítása,
• Nagy István festőművész kiállítása,
• Szakács Barna festőművész kiállítása,
• A magyar és az ukrán nép történelmi kapcsolódásait bemutató fotókiállítás,
• Diósgyőri Alkotó Képzőművészek Baráti körének karácsonyi kiállítása.
Célja: alkotó egyének és közösségek infrastrukturális támogatása, a képzőművészet segítése.
Látogatói létszám összesen kb. 1000 fő.
KÖDMÖN Ovi Dance, Disco Dance, eLTE Táncelőkészítő ovisoknak, eLTE Hip Hop
Heti kétszeri alkalommal működő mozgásművészeti csoportok. Célja: az amatőr
táncművészet támogatása, fellépési lehetőség nyújtása.
Létszáma összesen: 70 fő.
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Táncgálák
Az Ady Endre Művelődési Ház népszerű helyszíne a táncgáláknak. 2018-ban 8 ilyen típusú
rendezvénynek adtunk otthont. Célja: az amatőr táncművészet infrastrukturális támogatása.
Létszám összesen: 3200 fő
2.6.3 Vasgyári Közösségi Ház
A nyugdíjas klubokon belül négy amatőr művészeti csoport működik:
• Szivárvány tánc és irodalmi kör /12 fő
• Főnix tánccsoport /10 fő
• Mosoly Országa tánc és színjátszó csoport /10 fő
• Cukorbetegek és Szívbetegek közös kórusa „CukiSzív Kórus” /15 fő
A klubokat egyénileg is több amatőr művész látogatja, akik a festészet és a zeneművészet
területén tevékenykednek.
Fellépések, bemutatkozások városi rendezvényeken:
• A CukiSzív kórus: „Becherovka” Miskolci Farsangon, Miskolc Város Napja
• A Főnix tánccsoport, Mosoly országa tánccsoport: Civil nap
• A Szivárvány tánc és irodalmi kör: Komlóstetői családi nap
Egyéb rendezvényekkel, tehetségkutatókkal együtt az elmúlt évben összesen 60 alkalommal.
Az amatőrművészeti csoportok rendszeresen megmérettetik magukat az idősek számára
szervezett országos Ki - Mit Tud? jellegű versenyeken. Ingyenes próbaterem
biztosításával támogatjuk felkészülésüket.
Próbák száma az elmúlt évben összesen 47 alkalom volt.
Terembérletben állandó helyet adtunk a Grand Jeté tánccsoport táncpróbáinak 40
alkalommal. Valamint közös szervezésben, fellépésükkel farsangi rendezvényt valósítottunk
meg.
Terembérletben megvalósuló táncbemutatók: Grand Jeté, BDance táncstúdió
A Kalánnéni Összefogás Egyesület Tanodai foglalkozásait halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek látogatják. Számukra helyszínt biztosítunk, terembérletben kizárólagos
használatra átengedett helységekkel, valamint időszakonként próbateremmel. A
bemutatkozási lehetőséget két alkalommal, számukra ingyenesen biztosított helyszínnel
tettük lehetővé.
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2.6.4 Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Bőm Gabriella festőművész és Máté László grafikus kiállítása: Bőm Gabriella
festőművész tárlata harmadik alkalommal került megrendezésre, míg Máté László grafikáit
először állítottuk ki. Több héten keresztül láthatták a folyóson az ide látogatók a kiállított
képeket. A kiállítás látogatóinak száma: 150-200 fő a kiállítás teljes ideje alatt.
Magyar Nóta és Operett rendezvény: Több alkalommal rendeztük meg a Magyar Nóta és
Operett zenés délutánt. Az érdeklődés óriási volt, már tudhattuk az eladott jegyek számából
is, de annyira teltházas volt, hogy már több széket be sem tudtunk rakni. Az amatőr énekesek
mind képzett hanggal rendelkeznek, énektanárhoz járnak, már ezért is megilleti őket a
dicséret. A zeneművészeti amatőr csoport előadásán 220-an vettek részt.
Bábbal a világban: A Gárdonyi Művelődési Házban első alkalommal rendeztük meg a
Bábbal a világban – Gyermekbábos válogatót. Az eseményen amatőr bábos
gyermekcsoportok és szólójátékosok vettek részt. A megyei gyermekbábos találkozó nem
pusztán műfaji megmérettetés, hanem lehetőség is volt egymás előadásainak
megtekintésére, a tapasztalatcserére, a másoktól való tanulásra. Továbbá cél volt a minőség
felé vezető út kijelölése, mely egyben szórakoztató és tanulságos együttlétet jelentett a
gyermekek, a tanáraik és a közönség számára. A bábjáték sokoldalú, komplex hatása miatt
alkalmas módszer lehet a gyermeki személyiség fejlesztésére. Ezt a rendezvényt szeretnénk
évről- évre megrendezni a gyerekek örömére. A rendezvényen résztvevők száma: 90-100 fő:
2.6.5 Görömbölyi Művelődési Ház
Négy képzőművészeti kiállításnak is teret adtunk az év folyamán. Az időszakos
kiállításokat tavaszra, kettőt őszre és egyet télre osztottuk el. Novemberi kiállításunk a
„Koraszülöttek Világnapja” alkalmából műsorral összekötött jótékonysági kiállítás volt,
ahol a „megvásárolt” képek árát az alkotó felajánlotta a Megyei Kórház újszülött osztálya
javára. Az érdeklődők száma meghaladta a 80 főt.
Nagy sikere volt ezenkívül a minden évben megrendezésre kerülő (Görömbölyi Családi Nap
keretén belül) a lakosok kertjeiben megtermelt impozáns „Termény kiállításnak” is.
Megközelítőleg ezerötszáz lakos tekintette meg két nap alatt.
Iparművészeti kiállításunkat a Művelődési Ház galériáján rendeztük be. Szelekovszky
Magdolna kerámiaművész és tanítványainak munkáit mutattuk meg az érdeklődőknek rövid
ideig, karácsonnyal bezáróan.

2.7

A tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása

2.7.1 Ifjúsági Ház
A KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes 2 csoportjának 20 tagja – melynek mintegy
egyharmada hátrányos helyzetű - 2018 szeptemberétől 2019 áprilisáig a „Mindenem a
tánc, az alkotás” – A jövőnk alapja a jelen tehetségei elnevezésű tehetséggondozó
programban vesz részt. A komplex tehetséggondozó program fő területe a táncművészet,
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célja, hogy a résztvevő 16-26 év közötti fiatalok kiscsoportos és egyéni tevékenységek során
megerősítő visszajelzéseket kapjanak a bennük rejlő tehetségelemekről, valamint a program
során úgy formálódjon viszonyuk önmagukhoz, társaikhoz és a környezetükhöz, hogy ez
segítse a bennük rejlő tudás kibontakozását és hosszú távú fenntartását, előtérbe helyezve a
társadalmi integrációt. A csoportos munka révén a tanulók kapcsolatteremtő képességét, a
tánc által a zenei képességeket, a térérzékelést, a testtartást, a mozgáskoordinációt és az
állóképességet fejlesztjük. A 60 órás programon belül 1,5 órás szakaszokra bontva történik
a képességek fejlesztése, így az órák felépítése hetente 1,5 óra koreográfiai óra és 1,5 óra
balett elemek és társastánc technika oktatása.
A program résztvevői 3 napot tölthettek edzőtáborban, egységes fellépő ruhákat varrattak,
lehetőséget kapnak az elkészült koreográfiák bemutatására a helyi közönség előtt és
táncversenyen is részt vesznek. A Nemzeti Tehetség Program nyertes pályázatának
köszönhetően 1.000.000 forintot fordíthatunk tehetségfejlesztésre.
Június 13-án az Országos Rendőr-főkapitányság és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság közös szervezésében harmadik alkalommal rendezték meg a
„Roma Ki-Mit-Tud” területi döntőjét az Ifjúsági Ház színháztermében. 52 diák 18
produkciója mérettette meg magát, a tehetséges roma származású fiatalok zenei és táncos
produkcióikat iskolai tanáraik, felkészítő tanáraik, szüleik jelenlétében mutatták be, a
rendezvényen így a szervezőkkel együtt 200-an vettek részt. A verseny által a gyerekeknek
egyrészt lehetőségük nyílt megmutatni a bennük rejlő tehetséget, másrészt fontos
célkitűzés volt, hogy a gyerekekben pozitív kép alakuljon ki a rendőrségről az
együttműködés által.
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata immár 8. alkalommal
szervezte a hagyományos karácsonyi ünnepségét az Ifjúsági Házban, ahol mintegy 200
gyermekkel élték meg a szervezők a várakozás örömét énekkel, karácsonyi versekkel. A
rendezvény célja a hagyományok ápolása mellett a hátrányos helyzetű családok és
gyermekek megajándékozása volt.
2.8

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

2.8.1 Ady Endre Művelődési Ház
Állásinterjúk
5 alkalommal biztosított helyet állásinterjúknak az Ady Endre Művelődési Ház. Célja: a
munkaerőpiacra való visszalépés támogatása.
Létszám: 200 fő.
Casting
3 alkalommal tartottak castingot egy angol történelmi filmhez. Célja: munkaerő toborzás
filmművészeti tevékenységhez.
Létszám: 300 fő.
Miskolci Termelői Nap
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Havi rendszerességgel ismétlődő vásár-piac, amely minden hónap harmadik vasárnapján
kerül megrendezésre Miskolcon, az Erzsébet téren. Célja: a helyi identitástudatot erősítve
lehetőséget biztosítson a helyi és Miskolc környéki termelőknek és kézműveseknek, hogy
bemutatkozhassanak és portékáikat értékesíthessék. Kulturális programokkal színesített
rendezvény.
2018 júniusától került a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. szervezésébe, tehát
2018-ban 7 alkalommal szerveztük meg.
Látogatói létszám összesen: 3000 fő.
2.8.2 Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Bárczay emlékszoba: A nagy múltú Bárczay família egyike az ország legrégibb nemesi
családjainak, eredetüket a XIII. század elejére vezetik vissza. Ősi fészkük a Felvidéken lévő
Abaúj vármegyei (Kassa melletti) Bárca (régiesen Bárcza) település volt, de már több
évszázada volt birtokuk Hejőcsabán is. A Bárczayak az elmúlt nyolcszáz évben több
községben birtokosok voltak Borsod és Abaúj vármegyében, a miskolci kastélyon kívül
több, Észak-Magyarországon és az ország más részén általuk építtetett kastélyt és kúriát
ismerünk. Templomokat, malmokat építettek, munkát adva a helyi embereknek, példát
mutattak segítségnyújtásból, legfőképpen nemzetünk iránti odaadásból és hazaszeretetből.
A Bárczay szoba átadásánál részt vett Bárczay Ágnes is, aki elmondta, sok rosszban volt
részük, de hál’ Istennek ez mostanra megváltozott. A Bárczay emlékszoba kialakítása már
nem csak egy emlékhely egy több száz éves család tiszteletére, de turisztikai látványosság
is, főleg a tapolcai vendégek látogatnak ide, a hely közelsége miatt.
A Bárczay kiállítás mindig nyitva áll az ide látogatók számára. Az egész folyosón a Bárczay
család tagjairól és életéről, családfáiról készült fotókat láthatnak az ide látogatók. A kiállítás
egy időben nyílt meg a Bárczay szobával. Az ország minden területéről ellátogatnak ide,
hogy megtekintsék a Bárczay Kúriát. Ezzel a programunkkal a kulturális turizmust segítjük.
A látogatók száma a 2018-as évben több mint 500 fő volt.
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház a Bárczay Kúria parkja védett, területté van
nyilvánítva. Az 2,5 hektáros park a környék ékessége, mely mindennapi gondozást igényel.
A több száz éves fákat rendszeresen gondozzuk. A pázsit ápolása és a virágok ültetése
tavasztól késő őszig minden napi elfoglaltságot igényel. Azzal, hogy ezt az értéket őrizzük,
részt veszünk ezzel egy folyamatos gazdaságfejlesztő, zöld beruházásban, a kulturális
turizmus elősegítésében.

2.9

Egyéb, nem kötelezően ellátandó közművelődési feladat

V. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár
(szeptember 7-8.)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Munkaügyi Központ közreműködésével immár 5. alkalommal rendezte
meg a Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárt Miskolc belvárosában. Ez a közös rendezvény
lehetőséget adott a 2010-ben indult közmunkaprogram keretében megvalósult
76
3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
eredmények bemutatására, áttekintésére. Pénteken 10 órakor nyitotta meg kapuit az
érdeklődők előtt a kétnapos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár a Szent István téren.
A rendezvény célja, hogy megmutassa, az egyes települések hogyan kapcsolódtak be a
közfoglalkoztatásba, milyen értékteremtő munkát végeztek és milyen termékeket állítottak
elő. A kiállított termékek megtekintésén kívül természetesen azok megvásárlására is
lehetőség nyílt.
Az érdeklődők a mezőgazdasági termékek mellett találkozhattak matyó népművészeti
portékákkal, dísz- és használati tárgyakkal, kültéri bútorokkal, gyógynövényekkel,
ajándéktárgyakkal, tésztakészítőkkel, szőttes- és fonott árukkal, seprűkötőkkel, saját
gyártású betonelemekkel, valamint varrodai termékekkel. A kiállítók közel egyharmadánál
a termékek megvásárlására is lehetőség nyílt. A rendezvényt a megye járásaiból érkező
amatőr művészeti csoportok műsorai színesítették. A kiállítók között meghirdetett
főzőversenynek ebben az évben is nagy sikere volt, valamint a legötletesebb kiállítóknak
járó díjakat is átadtuk. Azt mondhatom, hogy városunk lakossága körében ez az egyik
legkedveltebb rendezvény, a látogatók száma évről évre csak növekszik, kb. 5000-6000 főre
tehető a két nap folyamán.
Az intézmények szabad teremkapacitásainak terhére külsős szervezők szórakoztató,
ismeretterjesztő rendezvényeihez, családi ünnepekhez, oktatási intézmények programjainak
megtartásához terembérleti formában infrastrukturális segítséget nyújt.
2.9.1 Ifjúsági Ház
Február 10-én „Út a boldogsághoz” címmel Gunagriha, a spirituális mester a
meditációhoz tartott gyakorlati útmutatót az érdeklődőknek Sri Chinmoy írásai alapján. Az
ingyenes előadáson 210 fő vett részt.
Február 24-én a miskolci Fókusz Gimnázium rendezte meg hagyományos Szalagavató
ünnepségét a végzős diákok számára, a szülők és közeli hozzátartozók meghívásával
közel 220 fő vett részt a rendezvényen. Ugyanilyen céllal novemberben a MIOK József
Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola számára nyújtottunk segítséget. (190 fő)
Február 25-én a Kalap Jakab Bábszínház tartott 2 előadást gyermekek számára
„Kisvakond” címmel. A résztvevő 310 látogató nemcsak az ismert mesefigura
mindennapjaiba tekinthetett bele, hanem a környezetszennyezés veszélyeiről és a
környezetvédelem fontosságáról is tanulhatott játékos formában.
Május 5-én az Országos Ultibajnokság selejtezőjének adott otthont az Ifjúsági Ház, az
eseményen a szervezőkkel együtt 110 fő volt jelen.
Rendszeres a konferenciaterem igénybevétele szakmai konferenciák, továbbképzések,
termékbemutatók és tájékoztatók kapcsán. 2018-ban 7 alkalommal biztosítottunk
helyet alkalmanként 40-50 érdeklődő és meghívott számára és igény szerint technikai
eszközöket is rendelkezésükre bocsátottunk.
Immár 20 éve az Ifjúsági Házban ad Óévbúcsúztató koncertet St.Martin, előadásai mindig
teltházzal működnek.
A fenti terembérleti konstrukció keretében összesen kb. 1600 látogatót fogadott
intézményünk.
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2.9.2 Ady Endre Művelődési Ház
Iskolai rendezvények
Az Ady Endre Művelődési Ház 6 alkalommal biztosított helyet környékbeli általános- és
középiskolák évzáróihoz, szalagavatóihoz és kulturális programjaihoz. Célja: oktatási
intézményekkel való közreműködés, infrastrukturális támogatás.
Létszám összesen: 2500 fő
Esküvő
Egy alkalommal esküvőnek adott otthont a művelődési ház. Célja: családi eseményhez
infrastrukturális támogatás.
Létszám: 50 fő.
Bababörze
Lakossági baba-, gyermekruha- és játékbörzét szervezett az intézmény 3 alkalommal. Célja:
a környékbeli családok találkozása, egymást segítése, közösségek kialakulása.
Létszám összesen: 120 fő.
Aradi Tibor és Varga Ferenc József Humorestje
Az Ady Endre Művelődési Ház egy alkalommal stand-up comady estnek adott otthont.
Célja: kikapcsolódási lehetőség nyújtása, a rendezvény infrastrukturális támogatása.
Létszám: 350 fő.
2.9.3 Vasgyári Közösségi Ház
A lakosság számára családi rendezvények céljából is nyitottak vagyunk.
Kisebb családi összejövetelekre, születésnap, házassági évforduló és temetések utáni családi
rendezvények céljából az elmúlt évben 14 alkalommal kötöttünk terembérleti szerződést,
melyeken összesen mintegy 450 fő vett részt.
2.9.4 Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Esküvők: Április - májusban elkezdődik az esküvői szezon. Már az előző évben foglalások
vannak és szinte minden hétvégénk be van táblázva. Nem csak hejőcsabai és miskolci
lakosok keresnek fel minket, az ország távolabbi tájáról érkeznek ide, hogy itt legyen az
esküvőjük. Sok ifjú házas keres fel minket, hogy itt köthesse, össze az életét a Gárdonyi
Géza Művelődi Házban, a Bárczay Kúriában. A folyamatosan gondozásban lévő parkban, a
több mint 100 éves fák alatt mondhatják ki az anyakönyvvezető előtt a boldogító igent. A
ceremónia után mindenki elfoglalja a helyét a rendezvényteremben, ami gyönyörűen fel van
díszítve az asztalokkal együtt, a kért ifjú pár kívánsága szerint. Ezt követi a vacsora, majd a
másnap hajnalig tartó szórakozás.
2018-ban kb. 1800 esküvői vendégünk volt.
Egyéb terembérlések száma 35, kb: 1700 fővel.
2.9.5 Görömbölyi Művelődési Ház
2018-ban már kevesebb (12) hétvégén bonyolítottunk le esküvői rendezvényt, mint az
eddigi években. Sajnos egyes érdeklődők az áremelésünk miatt nem választották
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helyszínünket. Ezzel szemben az egyéb terembérlet meglehetős rendszerességgel valósult
meg. A Művelődési Ház bérbeadása 34 alkalommal biztosítottuk a bérlők számára.
Változatos körben előadásokra, családi ünnepi alkalmakra, vásárokra, vetélkedőre, céges
bemutatókra, bálokra, évértékelőkre, külsős rendezvényekre kötöttünk terembérleti
szerződést.
Résztvevők száma: kb. 2800 fő

3
3.1

2019. évi Munkaterv
Diósgyőri vár és Lovagi Tornák Tere

A Diósgyőri vár a megvalósuló felújítás nyomán Közép-Európa legnagyobb mértékben, a
modern kor elvárásainak és a középkor hagyományainak teljes körű figyelembevételével,
komplexen felújított vára lesz, amely a turisztikai trendek által előirányzott és a látogatók
által mindinkább elvárt élmények nyújtására lesz alkalmas.
Kívánatos lenne külföldi kapcsolatokat építeni, amelyeket mind szakmai, mind turistaszám
növelési érdekből folyamatosan fejleszteni érdemes. Az újonnan létrejövő adottságokat
megfelelően kihasználni csak nemzetközi kapcsolatok megléte esetén lehetséges. A vár
szolgáltatásai olyan érdeklődésre tarthatnak számot a nemzetközi piacon, mint a nagy múltra
visszatekintő és nagyszámú turistát vonzó Loire-völgyi kastélyok.
A kapcsolatok megvalósítása három irányban lehetséges:
• Együttműködés nemzetközi szinten is jól teljesítő és nagy elismerést kivívó várakkal
vagy az azokat üzemeltető szervezetekkel.
• Kapcsolatfelvétel és szoros együttműködés kialakítása azon szakosodott
utazásszervezőkkel, akik az ilyen irányú érdeklődéssel rendelkező turisták igényeit
elégítik ki, illetve útjaikat szervezik.
• Komplex megjelenésekkel, kampányokkal az egyéni látogatók megcélzása.
Kiemelendően kezelendőek az alábbi lehetőségek:
• Lengyel-magyar kapcsolat, a Szent Hedvig legendára alapozva
• Osztrák-magyar kapcsolat, Habsburg Mária és II. Lajos szerelmének legendájára
alapozva
• Olasz-magyar kapcsolat, I. (Nagy) Lajos hódításaira, valamint a Turini békekötésre
alapozva
A felújítás során megvalósulnak azon szolgáltatások feltételei, amelyek jelenleg hiányoznak,
de visszajelzések alapján igény lenne rá. Ezzel együtt a jelenlegi látogatói szegmensek
kibővülnek, újabb csoport számára válik vonzóvá a vár, újabb célcsoportok kerülnek
meghatározásra. A jelenlegi egyéni látogatók (családok, illetve középkorú párok) és
gyermekcsoportok mellett a belépő új csoportba a 18-26 év közöttiek tartoznak, akik
élethelyzete a fiatal kapcsolati állapot, amelybe tökéletesen beleillik a szerelem, hűség vára,
ahol a jelenlegi esküvői helyszín mellett kialakításra kerül egy programcsomag lánykérést
fontolgató fiatalok számára. Ugyanezen korosztály - amennyiben baráti társasággal érkezik
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– érdeklődésére tart számot az élményséta, amely termekben a népszerű szabaduló játék is
várja majd az érdeklődőket.
Fontos még, hogy bevezetésre kerülnek a luxus szolgáltatások, amelyek magas ára miatt
csak kevesek számára lesznek elérhetőek, illetve ritkán kerülnek megvalósításra,
különlegességüket azonban pontosan ez adja.
A megépülő nagyobb tér, a lehetőségek tárházát kínálja majd a látogatóknak, akik köre így
a jelenlegihez képest jelentősen bővül. A szolgáltatásbővítés természetes módon vonzza
magával a látogatószám és bevételnövekedést is.
A nagyszámú látogató fogadásához elkerülhetetlen a belső és külső kiszolgáló
infrastruktúra, így például a várban egy állandó étterem/kávézó kialakítása. Ezen
egységekben, valamint az ajándékboltokban értékesítésre kerülnek majd a vár arculati
elemivel készült termékek, amelyek nem csupán megjelenésükben, de tartalmukban is
szorosan kapcsolódnak vár kínálatához. Például a gyógynövénytúrák résztvevőinek
gyógytea készlet márkázott változata, a teázás kellékeivel vagy cserepes, középkorban is
ismert és használt gyógynövénnyel.
A nagyobb infrastruktúrához indokolt lenne a személyzet megfelelő minőségű
humánerőforrással történő bővítése minden operatív szinten!
A fizetőképes kereslet megnövekedésével megjelenik az igény a vár környezetében
megfelelő számú és minőségű turisztikai szolgáltató iránt, mint éttermek, szálláshelyek,
ajándékboltok vagy kávézók. A jelenlegi kapacitás semmilyen szempontból nem fogja tudni
a későbbiekben kialakuló igényeket kielégíteni.
A vár felújításával egyidőben vagy szorosan követve azt, a vár körül, illetve városszerte új
kiszolgálóegységek jönnek létre. Így a felújítás tágabb értelemben az idegenforgalom
fellendülését eredményezi, amely keretében új munkahelyek jönnek létre, nő a szálláshelyek
kihasználtsága és ezzel együtt a szállásadók bevételei, nő az adóbevétel, minden szektorban
plusz bevételt eredményezve nő a turisták által itt elköltött jövedelem is.
Szolgáltatásfejlesztés
Folyamatosan dolgozunk új programokon, hogy bővítsük kínálatunkat, és széles palettáról
választhassanak vendégeink. Bevezetés alatt álló új programjaink:
• Középkori vadászat
• Középkori fűszerek és konyha
• Fúvós hangszerek bemutatója (már bevezetésre került, megtalálható hétvégi
programjaink között).
• Folyamatban van a Kincskereső játék átalakítása, hogy a mai kor, illetve a látogatók
igényeihez jobban igazodjon. Illetve cél az is, hogy olyan rendszert dolgozzunk ki,
amely 1 fő segítőt vesz igénybe kollégáink közül, jelentősen csökkentve így a
szervezési és anyagi terheket.
• Jelenleg is dolgozunk azon, hogy szélesítsük nemzetközi kapcsolatainkat. A XX.
jubileumi Középkori Forgatagra szlovák, cseh és olasz résztvevőket is tervezünk
meghívni. A tárgyalások folyamatosan zajlanak.
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Elindult a kapcsolat Szarajevóban Adnan Hajrulahović Haad divattervezővel. Aki
egy Kotromanics Erzsébet ihlette divatbemutatóval kapcsolatban kérte a
segítségünket. A program alatt a Diósgyőri várról készült fotókat vetítették ki a
háttérben. Tervezzük a további együttműködést, akár olyan módon is, hogy
meghívjuk a tervezőnőt a Diósgyőri várba, hozza el a ruháit kiállítani.

Új program ötletek:
• „Mozdulj Gamer”: A kezdeményezés célja, hogy egyrészt kimozdítsa a számítógép
elől a játékosokat, másrészt lebontsa a velük szembeni előítéleteket. A mozgalom
mögött az ország legnagyobb gamer rendezvénysorozata a PlayIT, és a
legnépszerűbb gamer magazin, a GameStar áll. A Diósgyőri várhoz kapcsolódva
találhatnánk olyan történelmi, középkori tematikát, amelyhez kapcsolódva egy
szabadtéri rendezvényt szervezhetnénk pl. a Lovagi Tornák Tere előtt található
Vásártéren.
• Legóvár építő verseny: a LEGO cég támogatásával, a helyi iskolákat is bevonva
szervezhetnénk az eseményt, mely megmozgatja a fiatalokat, vonzza a médiát, ezzel
együtt a Diósgyőri várra irányíthatja a figyelmet. Esetleg Guiness rekord kísérlet is
lehet.
• Light Bike: Egy rendezvényünkhöz kapcsolódva, akár annak 0. napján, a
Városháztérről indulhatnának kivilágított biciklivel a jelentkezők, akik a Diósgyőri
várhoz futnának be. Ezzel a látványos felvonulással ráirányítva a figyelmet a
rendezvényre.
• Gasztronómiai
rendezvények/rendezvénysorozat
bevezetése,
igényeknek
megfelelően. Többek között:
• Díszes vacsora, a lovagteremben pl.: Királyi lakoma I. Nagy Lajos asztalánál
• Vacsoraestek, a borozóban felszolgált középkori lakomákkal pl: Sültek és mártások,
ahogy a királyunk szereti vagy esetleg középkori „borkorcsolyák” és édességek.
• Reneszánsz jelmezes bál a Lovagteremben, ahol az érdeklődők korhű öltözékben
ünnepelhetnek, élő zene és finom ételek mellett. Célcsoport: fiatal- és középkorúak
• Középkori családi nap. Ügyességi feladatok, sportos sorversenyek, és tematikus
játékok várják a gyermekeket és szüleiket. Fából készült játékok, középkorból
ismeretes feladatok során mérettethetik meg tudásukat a családok.
• Nemzetközi Buhurt Viadal, során hazai és nemzetközi látogatók megszemlélhetik a
harcosok kemény viadalát.
• Múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz pályázatot írhatnánk ki pedagógusok számára,
akik számára az lenne a feladat, hogy óravázlatot készítsenek a Diósgyőri várban
eltöltött időhöz.
• Workshopokat és konferenciákat rendeznénk a szakma, illetve a nagyközönség
számára is, hogy a nálunk működő jó gyakorlatokat bemutathassuk.
• Országos Vívóverseny
• Diósgyőri Szánhúzó Nap
• Regionális és Országos Íjászverseny
• Táncszínházi előadások a Lovagi Tornák Terén
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Országos Tűzzsonglőr Találkozó

Újragondolt programok:
• Borsodi Fonó
• Koncertek, szabadtéri színházi előadások
Letölthető anyagok a honlapon
Letölthető játékokat, feladatlapokat tennénk elérhetővé a gyerekek és a családok számára,
hogy ezzel is nagyobb kedvet csináljuk egy kiránduláshoz.
Kiadvány értékesítése
Azoknak, akik önállóan szeretnék felfedezni a várat, terveink szerint, a pénztárnál
megvásárolható, játékos kiadvány lesz elérhető. A kiadványban a vár termeiről, illetve
nevezetes alakjairól és legérdekesebb történeteiről is kaphatnak feladatokat a látogatók.
Több nyelven is elérhető lesz, így a külföldi vendégek jóval több ismeretet szereznek. A
turisták számára ez örök emlék. (Nem üres kézzel távozik). Tervezzük egy, a rendhagyó
tárlatvezetések tematikája alapján készült, megvásárolható kiadvány összeállítását is.
Családi rejtvény értékesítése
Ezzel a kiadvánnyal a szülők és gyermekeik közösen, játékos feladatok, és fejtörők során
tudják megismerni a Diósgyőri várat. Célunk, hogy a vár termeiben különböző magasságban
elhelyezett információs táblák, szimbólumok és képek segítenek, hogy a legkisebbek is
kivegyék a részüket a feladatokból. Így a család minőségi időt tölt el, és sikerélménnyel
távozik.
Diákok számára tematikus programok
Kreatív pályázatok keretében, megcéloznánk a középiskolás fiatalokat, akik az előre
meghatározott témából (uralkodó, korszak stb.) ihletet merítve alkotnak (pl.: rajzpályázat).
Célunk, hogy vonzóvá tegyük a fiatalkorúak számára a Diósgyőri várat, mint attrakciót XXI.
századi programokkal és modern, interaktív eszközökkel.
Szolgáltatásbővítés – Saját márkás termékek értékesítése
Folyamatban van saját termékpaletta fejlesztése, egyedi logóval ellátott, arculati elemek
felhasználásával megtervezett csomagolással. Ennek részei: „A király bora”. Kávé, tea,
kávés és teáscsésze, csokoládé, gyermekjátékok. Mindezt a későbbiekben webshopon
keresztül is lehetne értékesíteni.
Idén szakértő zsűri választotta ki „A király borát” három kategóriában. Elkészült a vár kávéja
is, melyet az ajándékboltban megvásárolhatnak a vendégek. Célunk, hogy az egyre bővülő
termékpaletta egységes megjelenést, magas minőséget, letisztult formát képviseljen.
Összegzés
A szolgáltatásfejlesztés során arra törekszünk, hogy látogatóink elégedetten távozzanak és
élményeikről meséljenek másoknak is, így generálva újabb érdeklődőket. Mivel elsősorban
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a diákok és családok teszik ki a látogatószám nagy részét, számukra külön programokkal és
szolgáltatásokkal készülünk a jövőben. A hétvégi programok bővítésével célunk, hogy azok
számára is újdonságot kínáljunk, akik már jártak nálunk. Továbbra is szem előtt tartjuk, hogy
ez egy élő, eleven, önmagát és a középkori életet bemutató vár, mely ezredéves értékeket
közvetít.
3.2

Művészetek Háza

A Művészetek Háza Miskolc kulturális életének meghatározó színtere. Nem klasszikus
értelemben vett művelődési ház funkciókat tölt be, hiszen egyrészt az épület adottságai sem
teszik ezt lehetővé, hiszen nincsenek benne kisebb termek, helységek, amik alkalmasak
lennének arra, hogy művészeti csoportok rendszeresen próbáljanak itt, vagy kézműves
foglalkozásoknak, önképző köröknek tudjunk otthont adni.
A másik nehézséget a programterv kialakításánál az jelenti, hogy a Művészetek Házában
élnek együtt szimbiotikusan az Art mozik, a Miskolci Szimfonikus zenekar és a Filharmónia
is.
Az évek programterv kialakításánál, figyelembe kell venni az Art mozik esetén a Jameson
CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál 10 napos időtartamát és az ezt megelőző
előkészítő időszakot. Ebben a több, mint 2 hétben nem szervezünk programokat, hanem a
Művészetek Háza teljes stábja a fesztivál szervezőinek munkáját segíti.
A Miskolci Szimfonikus Zenekar és a Filharmónia esetében alkalmazkodunk a koncertek
időpontjaihoz és az azt megelőző próbákhoz.
Szerencsére mindegyik esetben gördülékenyen segítjük egymás munkáját, de az esetleges
időpontok kiküszöbölhetetlenek.
A harmadik nehézséget pedig a ház befogadó jellege hozza magával. Büszkén mondhatjuk,
hogy évről évre egyre több a terembérlések száma. A Művészetek Házát egy professzionális,
belvárosi intézményként tartják számon, ami a magas technikai igényeket támasztó
előadásokat is ki tudja szolgálni.
A tervezés folyamatában azt tartjuk szem előtt elsősorban, hogy minden hónapban legyen
legalább egy színházi előadás, egy gyerekelőadás (ez lehet koncert, színház, tánc stb.) egy
életvezetési vagy pszichológiai témában előadó, legyen koncert. Szem előtt tartjuk, a
tervezésnél, hogy adott hónapban milyen ünnep van. Az ünnepkörhöz kapcsolódóan
szervezünk illeszkedő programokat. (pl: Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Márton
nap, Nőnap, Gyereknap stb.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett programok egy részének
szintén otthont ad a Művészetek Háza legyen szó akár idősek karácsonyáról vagy
kiválósportoló díjátadóról vagy más ünnepi eseményről.
A Művészetek Házában a tervezés a fent felsoroltak figyelembevétele mellett lehetséges. A
Ház színes program kínálatát ez adja többek között, de az állandó változás és alkalmazkodás
nagyban megnehezíti a pontos programterv elkészítését egy naptári évre előre.
Művészetek Háza programterv 2019.
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Január
• Pilát Gábor- Tiszta érzelmek, zavaros kapcsolatok
• Csend?-Élet? - BAK képzőművészeti egyesület kiállítás
• “Csönded vagyok” Cseh Tamás emlékest
• A folyón túl Itália - Orlai produkció – színházi előadás
• Csingiling mesejáték- gyerek színház
• A magyar kultúra napja: Rékasi Károly önálló estje
• Azt meséld el, Pista! Örkény István az életéről / Mácsai Pál
• Adrian Mole újabb kínszenvedései a felnőttkor küszöbén-ifjúsági színház
• Kiscsillag- Dalok párban Vendég: Földesi Eszter-koncert
Február
• Reményi Ede kamarazenekar Vivaldi koncert
• Lehetetlen nincs - egy nap a nevelőszülőségért -országjárás EMMI
• Dzsungel könyve – Cserkészszövetség zártkörű rendezvénye
• Ne most, drágám! – színház
• Két Lotti – ifj. színház
• L’art pour L’art
• Eszenyi Enikő: A gyönyörben nincs középút - önálló est
• Karnevál / Képes Tibor képműves kiállítása
• Bányász fúvós zenekar koncertje
Március
• Játékszín Kölcsönlakás
• Honeybeast:Legyen tánc! - zene
• Közelebb- Bereczki akusztik nőnapi koncert
• Mojo - Orlai produkció-színház
• Nőnapi operett gála
• Dolgok, amikért érdemes élni - Pokorny Lia önálló est
• Dumaszínház: Szex és más tabuk - Benk Dénes, Felméri Péter és
• Kaláka 50 - Hét határon át
• Halász Judit - Csiribiri gyerek koncert
• Reményi koncert
• Dr. Bagdy Emőke előadása - pszicho
• Kiev City Ballet - Rómeó és Júlia

Csenki Attila

Április
• Grecsó Krisztián - Kollár - Klemencz L. - Szív ha üt,magyar
• Nicsak ki lakik itt ... Bánfalvy - színház
• Játékszín: Két nő
• Szépséges pászka
• Müller Péter: Vallomás a szerelemről
• Mézga Géza - színház
• Beatles vs Rolling Stones vendég Dolák-Saly Róbert és Vitális Iván -zene
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Május
• Second life - Orlai produkció - színház
• Szécsi Pál 75 Gergely Róbert és zenekara, vendég Malek Andrea
• Csernus Imre előadása
• Klezmer vendég: Szinetár Dóra
• Harlekin Bábszínház: Bambi
• Álomfejtés: Kováts Kriszta, Szirtes Edina Mókus, Vendég: Farkas Gábriel
• 30Y Kocsmakoncert -opciós
• Csoportterápia - Madách musical
• Kecskeméti Zoltán kiállítás
• Pál utcai fiúk - zene
Június
• Légy jó mindhalálig
• Kecskeméti Zoltán fotóművész emlékkiállítás
Július
• MÜHA GasztroPlacc 4 pénteki alkalom
Augusztus
• MÜHA GasztroPlacc 4 pénteki alkalom
Szeptember
• Pál Feri atya
• Musical és Miskolc
• 30Y
• Wojcieh Waleczek zongoraművész
• Tari Annamária
• Műanyag kertiszékek élete - irodalmi koncert
Október
• Lackfi+Fugato
• HavasArt kiállítás
• Byealex és zongorista
November
• Orosz Ottó kiállítás
• L’art pour l’art
• Lackfi+Fugato
December
• Hadházy Molnár Attila kiállítás
• Margaret Island symphonic
• Magic show
• Bánfalvy
• Budapest Bár
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Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása

3.3

Intézményeink alapfeladataik ellátásához a 2019-es évben is biztosítják az alábbi
feltételeket:

3.4

•

A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a
feladatellátó felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil
fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai
tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.

•

Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű
művelődési, közösségi tevékenység végzéséhez.

•

Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő
közösség számára.

•

Fórum szervezése a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő
közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

3.4.1 Ifjúsági ház
TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00002 –
Miskolc Te Vagy!)
2018-ban Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatot nyert a
TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése programban „Miskolc Te Vagy!” címmel.
A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft-t, mint lebonyolító konzorciumi partnert vonta
be a város a nagyszabású pályázatba. A négy célterületet magába foglaló projekt
lakosságszáma: 30.649 fő.
2018-as, a közösségek részvételével megvalósuló felmérések során felmerült ötletek,
igények alapján 2019-ben az alábbi programok megvalósítása kezdődik meg:
1.számú célterület: Avas–déli I. ütem és Csabai kapu
„Kortalan Helytörténészek Közössége”: a városrész kulturális örökségének a bemutatása,
a közösség, a lokálpatriotizmus, a helyi identitás megerősítését célzó programok,
tevékenységek végzése.
„Tanuljunk Netül Nagyi!”: a szépkorúak közösségi életének fejlesztése, informális
tanulás, tudásátadás által, az élethosszig tartó tanulás támogatása, a generációkat
összekapcsoló tudásátadás és a digitális írástudás fejlesztése az aktív idős korban.
„Szomszédoltatás”: a jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek között.
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„Tehetségkutató verseny”: különböző érdeklődésű helyi lakosok találkozási pontja. A
versenykategóriák a nevezett produkciók alapján alakulnak ki, Bármelyik helyi lakos, aki
valamilyen tehetséggel rendelkezik, jelentkezhet.
„Szedd magad”: szemétszedési, fásítási és virágosítási akció egészségügyi előadásokkal
egybekötve a helyiek szervezésében az őket érintő problémákat előtérbe helyezve. Az
előadásokat egy olyan kis közösség szervezné, aki vállalta, hogy feltérképezi azokat a
igényeket, amik alapján előadókat lehet hívni.
„Avasi képek – avasi portrék/ fotó- és amatőr képzőművészeti pályázat és kiállítás”: a
helyi környezet jelenlegi állapotának és múltjának megismerését szolgálná. Az amatőr
fotósok találkozó helyeként is szolgál.
„Ifjak az idősekért kulturális és gasztronómiai esemény”: generációk találkozása,
2. számú célterület: Avas–déli III. ütem és történelmi Avas
„Pincegazdák Baráti Társasága”: A nagyrészt panellakásokat magába foglaló terület
egyedülálló része az Avasalja, melynek a pincesora eklektikus, a borházak nagy része
elhanyagolt. Az utóbbi évek tendenciája az épületek felvásárlása, felújítása és élettel
megtöltése. A program célja hely történetének feltárása, a hagyományos és újraalkotott
örökség együttes bemutatása, működő kisközösségek erősítése, a helyi kultúra, tradíció
bemutatása, találkozási alkalmak teremtése.
„Lokális kulturális és gasztronómia programok”: Az akcióterületen található sport és
kiránduló liget közösségi hasznosítása, (főzőverseny, lakosok amatőr művészeti
bemutatkozása stb.) a közösségi kapcsolatok megerősítésére. Megvalósítható
tevékenységek: Főzőverseny és Amatőr művészeti bemutató
„Szomszédoltatás”: a jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek között.
„Tehetségkutató verseny”: különböző érdeklődésű helyi lakosok találkozási pontja. A
versenykategóriák a nevezett produkciók alapján alakulnak ki, Bármelyik helyi lakos, aki
valamilyen tehetséggel rendelkezik, jelentkezhet.
„Szedd magad!”: szemétszedési, fásítási és virágosítási akció egészségügyi előadásokkal
egybekötve a helyiek szervezésében az őket érintő problémákat előtérbe helyezve. Az
előadásokat egy olyan kis közösség szervezné, aki vállalta, hogy feltérképezi azokat a
igényeket, amik alapján előadókat lehet hívni.
„Fotópályázat/helytörténeti kiállítással”: a helyi környezet jelenlegi állapotának és
múltjának megismerését szolgálná. Az amatőr fotósok találkozó helyeként is szolgál.
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3.számú célterület: Belváros
A „Kisbocs - kuckó” - lehetőség biztosítása a kisgyermekes édesanyák számára, hogy az
adott akcióterületen belül élők megismerjék és segítsék egymást. Hivatalos vagy egyéb
ügyintézés ideje alatt gyermekfelügyeletet vállalva. Klasszikus baba-mama klubok által
preferált tematikákat sem nélkülözve, egy olyan közösség létrehozása, amely hozzásegíti az
édesanyákat ahhoz, hogy a mai kor kihívásaival szemben helyt tudjanak állni. A program
része lenne az állatsimogató, ahol a kedvenceken kívül a különböző állatokkal foglalkozó
szervezetek, intézmények is megjelennének. Célcsoport: 18-35 év közötti az akcióterületen
élő kisgyermekes édesanyák.
A „Nagyi mesélj!” elnevezésű közösségfejlesztő akció során az információs ponton (de
esetleg máshova is kihelyezve) mesesarkokat rendeznénk be, ahol rendszeres
felolvasásokkal, mesélésekkel, közös meseírással, énekléssel tölthetik idejüket a több
generációs jelenlévők.
A projekt családi kötődésű idősek és fiatalok közös
ismeretátadásához teremt lehetőséget, amelyben a családok közötti, családon belüli
kapcsolódás fejlesztése mellett az egyedülálló idős személyek bevonása megvalósul. A
projektet vetélkedők, versenyek, közös ünnepek színesítik. Célcsoport: az akcióterületen élő
családok és magányos emberek korhatár nélkül.
„Helyi kulturális és gasztronómia szabadtéri programok”-at kívánunk megvalósítani
(főzőverseny, lakosok amatőr művészeti bemutatkozása, stb.) a közösségi kapcsolatok
megerősítésére. Megvalósítható tevékenységek: köztéri festés (kulturális programmal
összekötve) és gasztronómiai program.
A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk
népszerűsíteni.
„Öko- és Kézműves Klub”: a környezetvédelemről tartott előadás mellett a megjelentek a
nylon szatyrokat kiváltandó saját készítésű ökoszatyrot varrhatnának.
„Fásítás és virágosítás” keretében a helyiek együttes munkával tudnák környezetüket
szebbé tenni. A program gasztronómiai vagy kulturális programmal is összeköthető.
A „rádiós irodalmi és helytörténeti műsor külső helyszínen” azt a célt szolgálja, hogy a
téma iránt érdeklődők összegyűlve egy kulturális program keretében az éteren keresztül is
be tudják mutatni saját közösségüket és az itt született, vagy őket érdeklő irodalmi
alkotásokat.
4. számú célterület: Bulgárföld - Diósgyőr – Hámor – Lillafüred
„Várbarátok Köre”: A helyi tradíciók erősítése, a kulturális, történelmi és természeti
örökség, a természeti és épített környezet értékeinek feltárása és a közösségek témaközpontú
fejlesztése.
„Herman Ottó Természetbarát Kör”: A zöldgondolkodás elősegítése, lokális kulturális
és gasztronómiai programok, természettudományos tematikák eseményeinek létrehozása,
versenyek, vetélkedők, tematikus túrák, főzőverseny, lakosok amatőr művészeti
bemutatkozása megvalósítása. Megvalósítható tevékenységek: Csillagászati klub,
valamint Öko-vetélkedő
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A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk
népszerűsíteni.
„Varróműhely”: ahol nemcsak a közös érdeklődésűeknek ad lehetőséget az összegyűlésre,
hanem a fiatal anyukák megtanulhatnak varrni, és a műhely segítséget tud adni a
rászorulóknak.
„Asztali tenisz és egyéb sport verseny”: iskolák, családok, baráti közösségek, klubok,
műhelyek, civil szervezetek bevonásával, a kis közösségek összetartásának erősítése
céljából. Az eseményen ügyességi és sport versenyek lesznek.
„Társas-játékklub”: a legkisebbektől a legnagyobbakig olyan elfoglaltságot ad, ahol
csapatépítés, közösségi élet, barátságok valósulnak meg.

TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése (TOP-6.9.2-16-MI1-2017-00003 Legyünk együtt, Tegyünk együtt!)
2018-ban Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniós pályázatot nyert a
TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése programban „Legyünk együtt, Tegyünk
együtt!” címmel. A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft-t, mint lebonyolító
konzorciumi partnert vonta be a város a nagyszabású pályázatba. A négy célterületet magába
foglaló projekt lakosságszáma: 23.679 fő.
2018-as, a közösségek részvételével megvalósuló felmérések során felmerült ötletek,
igények alapján 2019-ben az alábbi programok megvalósítása kezdődik meg:
1. számú célterület: Belváros
A tudásátadás, generációkat összekapcsoló és a digitális írástudás fejlesztés az aktív idős
korban programként, „Tanuljunk Netül, Nagyi!” elnevezésű közösségfejlesztő akciót
hirdetünk meg az általános és középiskolás korú fiatalok célcsoportját összekötve ezáltal az
idősebb generációval. A Digitális Közösség Miskolc program keretében 17.000 laptop került
a lakosság tulajdonába, programunkkal segíteni, tovább fejleszteni kívánjuk az eszközök
használatát. Célcsoport: általános- és középiskolás korúak, 60 év felettiek
„Szomszédoltatás”: a jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek között.
„Gasztronómiai program”: Évente egyszer a helyiek összegyűlnek egy olyan főzési
programra, ahol nemcsak recepteket oszthatnak meg egymással, hanem a helyiek által
előadott műsor is színesíti az eseményt.
A „Helytörténeti kutatás” programban résztvevők a helyi nevezetességek történeteit, itt
született, élt, vagy a helyhez kötődő híres emberek életét kutatják fél éven keresztül, hogy
azután ezt a nyilvánosság elé tárva bemutathassák. Az esetlegesen begyűjtött, létrejött
anyagokból lehet időleges vagy állandó kiállítást szervezni.
„Szedd magad!”: szemétszedési, fásítási és virágosítási akció egészségügyi előadásokkal
egybekötve a helyiek szervezésében az őket érintő problémákat előtérbe helyezve. Az
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előadásokat egy olyan kis közösség szervezné, aki vállalta, hogy feltérképezi azokat a
igényeket, amik alapján előadókat lehet hívni.
„Gasztronómiai és kulturális program”: a helyi kulturális és gasztronómiai hagyományok
megismerése, a tehetségek feltérképezése és megmutatása egy kulturális program keretében.
2. számú célterület: Diósgyőr
„Apród-és udvarhölgyképző program”: a lokálpatriotizmust és identitást erősítő
programként, a helyi történelmi hagyományokra építve az akcióterület fiatal és gyermekkorú
célcsoportját bevonva valósulna meg.
A „Kisbocs - kuckó” - lehetőség biztosítása a kisgyermekes édesanyák számára, hogy az
adott akcióterületen belül élők megismerjék és segítsék egymást. Hivatalos vagy egyéb
ügyintézés ideje alatt gyermekfelügyeletet vállalva. Klasszikus baba-mama klubok által
preferált tematikákat sem nélkülözve, egy olyan közösség létrehozása, amely hozzásegíti az
édesanyákat ahhoz, hogy a mai kor kihívásaival szemben helyt tudjanak állni.
„Szomszédoltatás”: a jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek között.
„Én kis kertész…”: a zöld akciók támogatása – zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos
ismeretátadással az Ady Endre Művelődési Házban hosszú idők óta működő Kocsis Pál
Kertbarátok Körére alapozva, velük együttműködve.
A Helytörténeti kutatás programban résztvevők a helyi nevezetességek történeteit, itt
született, élt, vagy a helyhez kötődő híres emberek életét kutatják fél éven keresztül, hogy
azután ezt a nyilvánosság elé tárva bemutathassák. Az esetlegesen begyűjtött, létrejött
anyagokból lehet időleges vagy állandó kiállítást szervezni.
Idősek informatikai tudásának fejlesztése: „Tanuljunk Netül Nagyi!” program átemelése.
Asztali tenisz és egyéb sport versenyt rendeznénk az iskolák, családok, baráti közösségek,
klubok, műhelyek, civil szervezetek bevonásával, a kis közösségek összetartásának erősítése
céljából. Az eseményen ügyességi és sport versenyek lesznek.
3. számú célterület: Hejőcsaba
„Borbarát Kör”: a helyi borászokat, szőlősgazdákat, kiskert tulajdonosokat vonná be, azzal
a céllal, hogy egy olyan közösséggé formálódjanak, ahol a helyi borászok megoszthatják
tapasztalataikat egymással, illetve a lakosság megismerheti a környezetében működő
pincészetek tevékenységeit, borait a kulturált borkészítés, borfogyasztás jegyében.
A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk
népszerűsíteni.
„Tanuljunk Netül, Nagyi!”: az élethosszig tartó tanulás támogatása, generációkat
összekapcsoló tudásátadás és a digitális írástudás fejlesztése.
„Nagyi mesélj!”: mesesarkokat rendeznénk be, ahol rendszeres felolvasásokkal,
mesélésekkel, közös meseírással, énekléssel tölthetik idejüket a több generációs jelenlévők.
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„Szedd magad!”, szemétszedési, fásítási és virágosítási akció a helyiek igényeihez
igazodva, az ő szervezésükben, a közösség által kijelölt területeken.
A Helytörténeti kutatás programban résztvevők a helyi nevezetességek történeteit, itt
született, élt, vagy a helyhez kötődő híres emberek életét kutatják fél éven keresztül, hogy
azután ezt a nyilvánosság elé tárva bemutathassák. Az esetlegesen begyűjtött, létrejött
anyagokból lehet időleges vagy állandó kiállítást szervezni.
Egészségügyi előadások (időseknek, kismamáknak, anyukáknak stb.) a helyiek
szervezésében az őket érintő problémákat előtérbe helyezve. Az előadásokat egy olyan kis
közösség szervezné, aki vállalta, hogy feltérképezi azokat az igényeket, amik alapján
előadókat lehet hívni. Az azonos terület iránt érdeklődők egymásra találásának lehet ez
helyszíne.
4. számú célterület: Görömböly – Miskolc-Tapolca
„Helytörténet-kutató borász-műhely”: ahol a helyi borászok egy közös társaságba
szervezésére kerülne sor, amely lehetőséget teremtene számukra a szakmai
tapasztalatcserére, valamint a helyi lakosság számára, hogy megismerhessék a
környezetükben működő pincészetek tevékenységeit, borait. Borászati előadások, borélményműhelyek (ismerkedés a borkészítéssel), borkóstolók és borvacsorák tartása mellett
borászati kiállítás szervezését is tervezzük.
„Tanuljunk Netül, Nagyi!” elnevezésű közösségfejlesztő akciót hirdetünk meg. A projekt
családi kötődésű idősek és fiatalok közös ismeretátadásához teremt lehetőséget, amelyben a
családok közötti kapcsolódás fejlesztése mellett az egyedülálló idős személyek bevonása
egyszerre valósul meg.
A jó gyakorlatok megismertetését az akcióterületek közötti „szomszédoltatással” kívánjuk
népszerűsíteni.
„Gasztronómiai program”: Évente egyszer a helyiek összegyűlnek egy olyan főzési
programra, ahol nemcsak recepteket oszthatnak meg egymással, hanem a helyiek által
előadott műsor is színesíti az eseményt.
Művészeti műhely beindítása (zenei, színházi, tánc vagy képzős igénytől függően) A
helyiek igényeit figyelembe véve valamilyen művészeti irányú műhely indítása, amely
folyamatosan működik, és bemutatókat tart. A műhely egybegyűjti az azonos érdeklődésű
helyi lakosokat.
„Sportverseny rendezése évente egyszer, amely megmozgatja és összehozza a sport iránt
érdeklődő helyieket.
„Tedd szebbé” környezetrendezés és szépítés terv(ek) alapján. A különböző érdeklődési
közösségek szerveznek környezet átalakító eseményeket, amin bárki részt vehet.
Az Ifjúsági Házban 2018 áprilisától havonta egy alkalommal az Esély és Részvétel
Közhasznú Egyesület - B.-A.-Z Megyei Civil Információs Centrummal együttműködve a
helyi (Győri kapu) lakosság számára szerveződő megbeszélések, fórumok keretében
biztosítjuk a társadalmi részvétel lehetőségét. A “Kapuzörgető” elnevezésű
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kezdeményezés célja, hogy a Győri kapuban élők, valamint az itt működő közösségek,
szervezetek, intézmények, vállalkozások lehetőséget kapjanak a városrész közösségi
életének alakítására, közös ügyeik intézésére. A helyi lakosságot alkalmanként 15-20 fő
képviseli a találkozások alkalmával. Az együttműködés a 2019. évben a megszokottak
szerint zajlik és keressük a lehetőséget további közös programok szervezésére.
Az intézményben működő Nagyi Klub tagjai a mindennapi élményeket irodalmi és színházi
estekkel, meghívott vendégek előadásaival, szülinapi és névnapi ünnepségekkel és
kirándulásokkal gazdagítják.
A klub tagjai továbbra is kéthetente egy alkalommal két óra hosszat töltenek együtt az
intézményünk által biztosított helységben, illetve tárgyi eszközöket is igénybe vesznek
(terítő, pohár, tányér stb.) rendezvényeiken. A klub nem zártkörűen működik, a 20 állandó
tag várja a csatlakozni kívánó érdeklődőket, ezzel a helyi társadalom azonos korosztályú és
érdeklődési körű tagjai számára kívánunk lehetőséget biztosítani közösségi életük,
kapcsolatrendszerük építésére.
2019 júniusáig az alábbi programokat tervezi megvalósítani a klub a rendszeres találkozókon
felül:
• Február 18.
„Toscana” - képes beszámoló Rózsa György előadásában
• Február 22-23. A Becherovka Miskolci Farsang meglátogatása
• Március 4.
Az Áldozatsegítő Központ előadása
• Április 1.
A Selmeci Műemlék Könyvtár meglátogatása (Egyetem)
• Április
Kirándulás Nyíregyházára
• Április 29.
Szalonnasütés
• Május 3.
Regionális Versmondó verseny (Rákóczi könyvtár)
• Május 13.
Beszámoló a Nyugdíjas Parlament üléséről - Teszárovics Miklós
tájékoztatója
• Május 17.
Dalkörök Versenye Szikszó
• Május 28.
Kirándulás Erdőtelekre, az Arborétum megtekintése
• Június eleje
3 napos kirándulás Gyulára
• Június 8.
Bükki túra
A Sakk Kör célja megegyezik a Nagyi Klubéval, a környékbeli idősebb korosztályt
fogadjuk heti 2 alkalommal, amelyen a közös érdeklődési kör kapcsán találkoznak, de a játék
mellett baráti beszélgetéseket is folytatnak. A tagság állandó, 8 fős létszámmal működik a
klub, igyekszünk nyitni az ifjúság felé, erősítve ezzel a generációk közötti kapcsolatot, az
ismeretátadás-ismeretszerzés, önképzés lehetőségét.
Az Illés Klub 13 éven át működött havi rendszerességgel az Ifjúsági Házban, 2019
januárjában azonban utoljára adott ezen a helyszínen koncertet a Miskolci Illés
Emlékzenekar Jenei Szilveszter vendégszereplésével. Februártól a klubok helyszíne az Ady
Endre Művelődési ház lesz, ezzel a helyszínváltozással a diósgyőri városrész lakosságát is
könnyebben elérjük majd, így várhatóan a látogatószám emelkedésével számolhatunk. A
klubnak megközelítőleg 60 állandó tagja van, ők és az új csatlakozók klubtagságot fizetnek,
mellyel kedvezményes jegyárral vehetnek részt a rendezvényeken. A koncerteken az eddigi
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100-140 látogató helyett, az Ady Endre Művelődési Ház adottságai miatt, várhatóan 20%kal többen fognak részt venni alkalmanként. A Klub célja a helyi társadalom
kapcsolatrendszerének, közösségi életének elősegítése, az igényes szórakozási lehetőség
megteremtése az idősebb korosztály számára is.
A gyermekek számára meghirdetett egy hetes, nyári napközik célja a hagyományőrzés, az
ismeretszerzés, a már megszerzett kompetenciák elmélyítése, a közösségépítés. A Lovagi
Tornák Tere ad majd az idén is otthont a két lovas-íjász és két kutyás napközi számára, a
mozgásművészeti csoportok edzőtáborai ismét az Ifjúsági Házban kerülnek
megszervezésre.
A csoportvezetőkkel napközi és edzőtáborok időpontjainak egyeztetése már folyamatban
van, - a tervek szerint június-július hónapokban - az eddigi évek tapasztalatai alapján
várhatóan az idén is maximális létszámmal, alkalmanként 15-25 fővel tudjuk megvalósítani
táborainkat.
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának balatonmáriafürdői ifjúsági táborában az
idén 75 gyermek vehet részt csoportvezetőik kíséretében. Mozgásművészeti csoportjaink
számára fontos a 8 napos edzőtábor, remek lehetőséget nyújt a szeptemberi évkezdésre való
felkészülésre. Az edzőtábor az idén a Nemzeti Kulturális Alap 800.000.- forintos támogatási
összegét felhasználva valósul meg, ezzel csökkentve a szülők anyagi kiadásait.
Belvárosi Családi Nap (szeptember 14.)
2014 óta minden év szeptemberében megrendezzük a Belvárosi Családi Napot a helyi
társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének fejlesztése érdekében, a generációk
közötti kapcsolatok erősítése céljából. Ezen a napon, a gyermekek és szüleik, nagyszüleik,
egyaránt megtalálhatják a számukra kedves programot. Célunk az együttlét örömének
kifejezésre juttatása, a szabadidő együtt-töltésével erősítendő közösségi együvé tartozás
megszilárdítása. Rendezvényünk elsődleges célja, hogy a családoknak színvonalas, érdekes
programokat biztosítsunk a lakótelepeken.
A gyermekeket most is ugrálóvár, arcfestés, vidámpark, gyermekműsor és számtalan egyéb
játék várja a Király és a Vörösmarty utca kereszteződésénél felállított színpadon és
környékén.
3.4.2 Ady Endre Művelődési Ház
A Cselekvő Közösségek számára mentorirodát biztosít az Ady Endre Művelődési Ház.
A kulturális közösségfejlesztő mentorhálózat felkészült szakemberei segítik a közösségi
kezdeményezéseket és új kapcsolatok létrehozását, ösztönözik a kulturális életben való
részvételt, bátorítják a civil kezdeményezéseket, módszertani segítséget nyújtanak a
települések értékeinek feltárásához.
Várható részvételi szám: 15 fő.

93
3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Illés Klub
13 éve működött havi rendszerességgel az Ifjúsági Házban, házigazdája a Miskolci Illés
Emlék Zenekar klubja. Februártól átköltözik az Ady Endre Művelődési Házba, ahol a
megszokott módon folytatják a munkájukat. Általában kéthavonta van lehetőségük vendég
előadóművészek meghívására, ezzel színesebbé téve klubestjeiket. A klubnak
megközelítőleg 60 állandó tagja van, ők klubtagságot fizetnek, mellyel kedvezményes
jegyárral vehetnek részt a rendezvényeken. A koncertek 100-140 látogató vesz részt minden
alkalommal. A klub célja a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének
elősegítése, az igényes szórakozási lehetőség megteremtése az idősebb korosztály számára
is, illetve a már nemzeti kulturális értékké vált hazai pop-rock zene értékeinek
megismertetése, népszerűsítése.
Ady Rajzstúdió Napközis Tábor
A tavalyihoz hasonlóan 2019-ben is szeretnénk rajztábort indítani az Ady-ban.
A délelőtt szakmai foglalkozásokat tart egy képzett pedagógus, délután pedig színes
programok várják a résztvevőket. A tábor végén kiállítást szervezünk a héten készült
művekből, amelyeket egy kis megnyitó műsor után megtekinthetnek a szülők.
Célja: ismeretszerzés, közösségépítés, a szabadidő hasznos eltöltése.
Zenetábor
2019-ben a rajztábor mellett zenetábort is szeretnénk indítani a szomszédos Erkel Ferenc
Zeneiskolával együttműködve.
A gyermekek szakmai foglalkozása mellett lehetőséget nyújtanánk a szórakozásra,
kikapcsolódásra és felkészülnének egy közös záró koncertre.
Célja: ismeretszerzés, közösségépítés, szabadidő hasznos eltöltése.
Kocsis Pál Kertbarát Kör
A főként nyugdíjasokból álló 30 fős csoport célja közösségfejlesztő programok szervezése,
az idősek és a rászorulók életének segítése azzal, hogy önkéntes kertészkedéseket vállalnak.
A Kertbarát körnek van egy kb. 15 főből álló kórusa, akikkel városi rendezvényeken gyakran
fellépnek.
Minden hétfőn 4 órás foglalkozást tartanak az Ady Endre Művelődési Házban.
Diósgyőri Nyugdíjas Klub
A 25 fős nyugdíjasokból álló klub célja a közösségépítés és az egymáson való segítés.
Gyakran tartanak ünnepségeket, kártyáznak, beszélgetnek.
Minden pénteken 3 órát töltenek az Ady Endre Művelődési Házban.
Pingpong kör
A foglalkozás célja az egészségmegőrzés mellett a függőségek és az áldozattá válás,
csellengés, deviancia megelőzése. A fiatalok fizikai leterhelése, hasznos közösségi életre
való buzdítása, az elkallódás megakadályozása.
Állandó tagja 15 fő.
Minden csütörtökön 3 órát játszanak az Ady Endre Művelődési Házban, este 8 óráig.
Önkormányzati iroda
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Célja a diósgyőri lakosok részére a lehető legszélesebb körű tájékoztatást adni, segíteni a
hivatali ügyintézést.
Minden szerdán tartanak ügyfélfogadást 15.00-tól 18.00-ig az Ady Endre Művelődési
Házban.
Az ügyfélfogadásokra átlagosan 50 fő érkezik.
MVK bérletpénztár
Miskolc Városi Közlekedési Zrt-vel való együttműködés célja, hogy a diósgyőri lakosok
részére elérhető legyen egy bérletpénztárt, bérletváltási időszakban (minden hónap utolsó
napja, valamint 1-11. között), az Ady Endre Művelődési Házban. Nyitva tartás: 9.00-18.00
óráig.
Napi látogatói szám átlag 50 fő.
Lakógyűlések
Az Ady Endre Művelődési Ház 2019-ben is várhatóan biztosít helyet környékbeli
társasházak lakógyűlésének.
Átlagosan 40 fő érkezik egy alkalomra.
Véradás
2019-ben is tervezzük a véradást az Ady Endre Művelődési Házban.
Célja: önkéntes véradás támogatása.
Összesen egy alkalomra kb. 25 fő érkezik.
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
(ÉFOÉSZ)
Szellemi és testi fogyatékossággal élők számára szerveznek kulturális műsort. A tavalyi év
sikeres együttműködésére hivatkozva idén is szeretnének jönni a művelődési házba.
Célja: a megértés, a befogadás és az esélyegyenlőség elősegítése.
Részvételi szám: 150 fő.
Szeretetvendégség
Célja: a mélyszegénységben élők és a hátrányos helyzetűek meleg étellel és itallal történő
megvendégelése és kulturális program szolgáltatása, a társadalmi részvételük fejlesztése.
Időpontja: december hó
Részvételi szám: 100 fő.
MáSzínház KépMás – „Próbálom túlkiabálni magam” című inkluzív színházi előadása
Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő színészek kamara előadása.
Célja: az esélyegyenlőség és a befogadás elősegítése.
Létszám: 250 fő
3.4.3 Vasgyári Közösségi Ház
Közösségi Házunkban ettől az évtől 11 nyugdíjas klub működik. Foglalkozásaik
lehetőséget teremtenek az idősebb generáció szabadidejének tartalmas időtöltésére. Ünnepi
alkalmakon emlékeznek meg az évfordulókról, egyházi ünnepekről, valamint az idősek
napjáról, a születés és névnapokról. Az alkalmakra műsorral készülnek. Heti, illetve havi
rendszerességgel találkoznak, klubonként változó létszámmal vesznek részt a
foglalkozásokon. A tavalyi évet figyelembe véve, valamint számolva az újonnan hozzánk
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érkezett klub tevékenységével összesen 300 fő klubtagsággal számolunk. A tervek szerint
200 alkalommal látogatják majd a Közösségi Házunkban szervezett foglalkozásokat.
Számítunk a közösségek részvételére a nemzeti ünnepek alkalmából szervezett
megemlékezéseken, városi ünnepségeken, fesztiválokon.
A leadott programtervezetek szerint ebben az évben is szerveznek kirándulásokat, és
tovább folytatva a környező településeken működő egyesületekkel való együttműködést,
velük közös programokat. Közösségi Házunkba a Kistokaji Nyugdíjas Klub meghívását
tervezik, két alkalommal.
A nyugdíjas klubok 11 vezetőjével önkéntes szerződés alapján dolgozunk együtt.
A generációk közötti kapcsolat jegyében, rajzversenyt hirdetünk az óvodás és az általános
iskoláskorú gyermekeknek. „Unokáink is fogják látni” címmel. A Húsvéti népszokások,
locsolóversek megelevenítését várjuk a gyermekek keze által. A rajzokat szakmai zsűri
értékeli. A beérkezett rajzok kiállításra kerülnek a Közösségi Ház termeiben. A díjátadót, a
Gördülő Csürdöngölő Táncházzal kötnénk össze, melyen az unokák és a nagyszülők együtt
vehetnek majd részt.
A rajzversenyre a nyugdíjas klubok tagjainak unokáit kérjük fel, legalább 60 db alkotást
várunk a gyerekektől.
A díjátadó és a táncház tervezett látogatóinak létszáma: 80 fő
A kiállítás látogatói létszámát 200 főre tervezzük.
Festménykiállítást tervezünk Izsó Lajos munkáiból, a festőművész a Mandl Ernő Veterán
Repülős klub tagja.
Fotókiállítást tervezünk a Ténykép Fotográfus Kör munkáiból, akik fiatal amatőr fotósok
felkarolásával segítenek a fotóművészet szépségét megismertetni a közönséggel.
A kiállítások az idősek művelődését is helyben segítik, mivel a klub alkalmak helyszínén
lesznek megtekinthetőek. Mindkét kiállításra 300 fő látogatóval számolunk.
A lehetőségekhez mérten, idén is tervezzük támogatni ingyenes és kedvezményes
rendezvénybelépőkkel a nyugdíjas klubok közösségi művelődését.
Idén is három alkalommal tervezzük segíteni a Magyar Vöröskereszt önkéntes véradás
szervezését, valamint kérésükre a helyet biztosítjuk számukra. Legalább 30 véradóra
számítunk.
Ingyenes helyet biztosítottunk a nyugdíjas klubok által szervezett, az idősek mentális
egészségének megőrzését támogató előadásoknak.
Január végén egy alkalommal már helyet biztosítottunk, egy interaktív bűnmegelőzési
előadásnak, mely Uniós támogatással, a TOP 6.9.2-16-M12-2017-00002 keretein belül 60
fő résztvevőnek szolgált hasznos információkkal. A közönség tagjai a nyugdíjas klubokból,
valamint a környéken élő idős emberekből tevődtek össze. Veszélyhelyzetekről,
segélyhívásról, jogi segítségről egyaránt tájékoztatást kaptak. Valamint az előadók
kiemelték a lakosság figyelmességének fontos szerepét a bűnmegelőzésben.
A nyugdíjas klubok szervezésében az év folyamán 3 alkalommal lesznek még ebben a
témában valamint az áldozatvédelemmel kapcsolatban előadások. Nagyjából újabb 60-70 fő
tájékoztatására adnak majd lehetőséget.
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A helyi önkormányzati képviselő fogadóóráinak, lakossági fórumainak rendszeresen
helyet biztosítunk. A 2019-es Európai Uniós Parlamenti képviselő, valamint az
Önkormányzati képviselőválasztás alkalmain egy szavazókörnek biztosítunk helyszínt.
„A Közösség Téglái” című TOP 6.9.2-16-M12-2017-00002 projekt kapcsán szervezett
megbeszélések, egyeztetések, valamint a projektben szervezett rendezvények számára adunk
helyet. Valamint a projekttel kapcsolatos információs pontként működünk. A rendezvények
szervezésében lebonyolításában, szakmai és infrastrukturális támogatást nyújtottunk.
Ingyenesen helyet adunk a Területi Szolgáltatási Központ (MESZEGYI és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat közös projektje) szervezésében létrejövő rendezvényeknek: A felújításra
került, vagy kerülő vasgyári szociális bérlakások lakóinak további segítése kapcsán,
álláskereső tréningek, valamint családi napok, egészségügyi szűrések,
alapkompetencia fejlesztő tréningek, gyermekrendezvények
3.4.4 Gárdonyi Géza Művelődési Ház
A művelődési házban kéthavonta tartunk fogadóórákat, meghívjuk a terület önkormányzati
képviselőjét, a város szakmai irányítóit a lakosok elmondhatják a feladatellátással
kapcsolatos észrevételeiket, sőt javaslataikkal segítik a város vezetőinek munkáját. A jelen
lévő képviselő és a város más vezetői azonnal választ is tudnak adni a felmerülő probléma
megoldására
Ebben az évben a terület önkormányzati képviselőjével megbeszélve, a lakosokat jobban
bevonva havonta tervezzük a fogadóórákat, illetve igény szerint. A Gárdonyi Művelődési
Ház ezen alkalmakkor ingyenesen vehető igénybe.
Várhatóan: évente 12 alkalommal, kb. 500 lakost tudunk fogadni.
Gárdonyi Nyugdíjas Klub: Heti egy alkalommal, csütörtöki napon találkoznak a
művelődési házban. Nemzeti ünnepeink megemlékezésére szívesen jönnek el, állandó
vendégeink. Nagyon fontos számukra, hogy állandó helyet tudunk biztosítani. Önszerveződő
egyesület, de gyakran kérik segítségünket saját rendezvényeik megszervezéséhez ebben az
évben is szívesen nyújtunk segítséget nekik. A Gárdonyi Nyugdíjas Egyesület tagjai közül
sok ember csatlakozik az önkéntes brigádhoz, ilyenkor főleg tavasszal terület takarítást
szervezünk.
Idősek működését segítő programban várható résztvevők száma alkalmanként 45 fő, évente
52 alkalommal tervezzük találkozásukat.
Csabavas Lokálpatrióta Egyesület: Továbbra is havonta egy alkalommal jönnek össze,
önkéntes segítői a művelődési háznak. Tervezzük kitakarítani a Hejő patak vizét és partját,
fákat ültetni. Önkéntességgel kapcsolatos programokban, rendezvényeken a 2019-es évben
is számíthatunk rájuk. Évente12 alkalommal találkoznak, várható számuk, alkalmanként 35
fő.
Véradás: Az idén is 3- 4 alkalommal szervezünk véradást a fiatalkorosztály bevonva, hogy
érezzék, milyen az, másokon segíteni, ezzel életet menteni. Nagyon jó csapatépítő és
egészségmegtartó szerepe van. Évi 4 alkalommal, igény szerint a várható létszám kb. 60 fő.
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Gyermeknap - Iskolai programok, bemutatás, színpadi előadás: A 2019. május. 05.-én
megrendezésre kerülő Ó Ó Ó VAKÁCIÓ, a szünidő előtti hétvégén a gyerekek színpadi
előadásokkal, táncbemutatókkal kápráztatják el szüleiket és a vendégeket. A szülők,
nagyszülők beszervezésével pedig megvalósítjuk a generációk játéka rendezvényt.
Ifjúsági együttműködését elősegítő programunkban várható részvevők száma: kb. 400 fő.
Hurci baba-mama klub: Hetente egy alkalommal jönnek a kismamák és kisbabák. A
csoport célja, hogy segítsék egymást a megfelelő hordozó eszköz megtalálásában,
megvásárlásában, használatában. A hordozók közelebb hozzák egymáshoz a babát és a
mamát, mindig érezhetik egymás test melegét és szívük dobbanását, amitől különleges és
értékes kapcsolat alakul ki kettőjük között. Könnyebbé teszi az anyuka számára a
mindennapi teendőinek ellátását és a babája is nyugodtabb. A családi életre nevelő, család
barát programot támogatjuk, helyet adunk a hetente egyszeri találkozáshoz, várható
résztvevők száma hetente 1 alkalommal 10-15 fő, évente, kb. 130.
Köztisztviselők napja: Minden évben egyszer így 2019. június vagy júliusban is
megrendezzük a köztisztviselők napját a Gárdonyi parkjában. Az önkormányzati dolgozók
főzőversenyt rendeznek. A főzőverseny nyerteseinek kihirdetése után egy igazi, nótás,
táncos nappal zárjuk a rendezvényt az együttműködést elősegítő program keretében.
Görömbölyi Művelődési Ház
2019-ben a művelődési ház célkitűzése volt a hagyományok követése mellett, hogy színes
tematikus programokat szervezzünk a térség adottságaihoz mérten kialakítva, ahol a
közművelődés feladat megközelítőleg ötezer ember ellátása. Nagyobb hangsúlyt fektetve a
felnövekvő generáció igényeire és egyben a közművelődés által adott lehetőségek
kihasználásával.
Nyári napközit idén is tervezünk két kurzusban szervezni 8-12 éves korú gyermekeknek.
Görömböly adottságait kihasználva idén is „Lovas-Alkotó” tábor szervezünk a
hagyományőrzés elmélyítésére. Két csoportban, legalább 15-15 gyermek számára
csoportonként. A gyerekek délelőttönként lovagolnak a helyi lovardában és
megismerkedhetnek a felelős állattartással. Délutánonként művészeti vezetőnkkel
különböző kézműves technikák alkalmazásával különlegesen szép munkákat alkothatnak,
amikből a záró napon kiállítást rendezünk a szülők és érdeklődők számára.
Dr. Nehéz Károly önkormányzati képviselő kérésére februárban megszervezzük az „Idősek
napját” idén is. A területen élő 80 év feletti lakosokat vendégül látjuk ebédre egy műsor
keretén belül. A rendezvényt 120-130 idős ember várja minden évben.
Civil szervezeteink 2019-ben is rendszeresen megtartják összejöveteleiket, üléseiket,
évfordulóikat, eseményeiket.
Csoportjaink:
• Nyugdíjas Klub (38 fő)
• Kertbarátok Köre (27 fő)
• Görömbölyi Zengedezők (32 fő)
• LATRE Lombok Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület (17 fő)
• „Pöttömök” (baba-mama klub) (alkalmanként változó 20-30 fő)
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•
•

Borbarátok Hagyományőrző Egyesülete, (14 fő)
Polgárőrség, (16 fő)

Állandó programok 2019. évben:
Hétfő

18:00-19:30-ig

Karate Kerékgyártó Istvánnal (12 fő)

Kedd

10:00-11:30-ig

Pöttömök Sinka Tímeával, baba-mama klub

15:00-16:00-ig

Nyugdíjas Klub (helyi civil szervezet)

Szerda:

16:30-17:30-ig

Görömbölyi Zengedezők Bárdos-Simon Katalinnal

Csütörtök:

18:00-19:30-ig

Karate Kerékgyártó Istvánnal

16:00-18-00-ig

Kertbarátok köre (helyi civil szervezet)

08:30-10:00-ig

Etka Jóga mindenkinek, Sárvári Mónikával (14 fő)

Péntek:

Ingyenes házi könyvtár: Minden kedden és csütörtökön 10:00 – 14:00-ig

3.5

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

3.5.1 Ifjúsági Ház
A Varró tanfolyamot, ahogy eddig általában, az idén is tavasszal és ősszel hirdetjük meg.
A 12-14 fős létszámmal induló 10 alkalmas, 30 órás tanfolyam végére a résztvevők egészen
a készruha megvarrásáig terjedően sajátítanak el képességeket. A foglalkozásokhoz
varrógépet biztosít az Ifjúsági Ház, a szükséges eszközöket a résztvevők maguk hozzák.
A Világjáró Klub ismeretterjesztő előadásaira továbbra is havi egy alkalommal várjuk az
érdeklődőket. Az 50-60 állandó, regisztrált tagot e-mailben kiküldött meghívón keresztül
elérjük el közvetlenül, emellett plakáton, szórólapon, honlapon és Facebookon megtalálható
tájékoztatók jelennek meg. Igyekszünk hónapról hónapra új előadókat hívni, olyan
országokat, tájakat, úti célokat bemutatni, amelyeket még nem ismerhetett meg általunk a
közönség.
Kiscsoportos mozgásművészeti foglalkozásaink célja, hogy lehetőséget teremtsünk a
rekreációra, az egészséges életmód kialakítására és megőrzésére, ezzel biztosítva az
életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőséget a helyi lakosság számára. A
csoportok közösségformáló mentális szerepe is fontos, hiszen több generáció találkozik a
foglalkozásokon, ezt erősíteni is igyekszünk családi belépő árusításával.
Társaságunk, mint családbarát vállalat, fontosnak tartja dolgozói munkakörülményeinek
javítását, mentális állapotát. Jóléti, szociális intézkedéseink egyikeként lehetőséget
biztosítunk telephelyeinken a mozgásművészeti-, hobby- és egyéb kreatív tanfolyamok
igénybevételére, kedvezményes díjtételekkel.
2019. február 1-jétől a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. munkatársai a
tanfolyamokat, klubokat ingyenesen látogathatják. A gyermekek és közvetlen hozzátartozók
részére - egy háztartásban élők - pedig a részvételi díj 50 %-át elengedjük.
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Minden korosztály megtalálhatja a számára legideálisabb, legvonzóbb mozgásformát.
Heti egy alkalommal

-

Piloxing tréninget,

-

Etka Jóga és

-

Hatha Jóga foglalkozást, illetve

-

Hastánc tanfolyami órát tartanak a csoportvezetőink,

heti két alkalommal pedig Zumba fitness és Alakformáló tornákon vehetnek részt a
vendégeink.
A látogatók igényeihez igazodva a Pilates foglalkozások alkalmait áprilistól heti egyről
kettőre emeljük, így már a keddi nap mellett csütörtökön is részt vehetnek az órákon.
A foglalkozások megismertetése és népszerűsítése érdekében januárban is tartottunk nyílt
órákat, illetve tablókon, szórólapokon, interneten keresztül is igyekeztünk felhívni a helyi
lakosság figyelmét. A nyári hónapokban a foglalkozások nagy része szünetel majd, de
szeptembertől júniusig nagyjából azonos látogatói létszámmal tartunk minden órát, a
foglalkozásokon alkalmanként átlagosan 15-20 fő van jelen, melynek nagy része rendszeres
résztvevő.
Két éve hirdettünk utoljára társastánc tanfolyamot felnőttek számára, ezt az idén ismét
szeretnénk megvalósítani min. 14 résztvevővel, heti egy alkalommal 6 héten keresztül.
2018 júliusától hetente, szeptember közepétől heti két alkalommal, 30 résztvevő számára
tart továbbképzést a NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. A tanfolyam keretében
közművelődési szakterületen dolgozó, nem szakmai végzettségű kollégák, vagy a
közművelődés területén elhelyezkedni kívánó leendő kollégák számára biztosítanak OKJ
szerinti szakképesítést. Terembérleti konstrukció keretében infrastrukturális támogatást
nyújtunk, eszközöket biztosítunk a szervezőknek, előadóknak 2019. június végéig.
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3.5.2 Ady Endre Művelődési Ház
Senior Örömtánc
A foglalkozás célja a demencia és az Alzheimer kór megelőzése.
Részvételi szám átlagosan 12 fő.
Minden pénteken 1,5 órás foglalkozást tartanak.
Mozgásművészeti órák
Az Ady Endre Művelődési Házban heti 2 alkalommal működik meridián torna, zenés női
kondi torna és pilates. Ezeknek a részvevői átlagszáma 15 fő, kivéve a meridián tornát,
ahol 30 fő van átlagosan.
Heti 1 alkalommal van jóga, családi zumba, tai-chi és piloxing, melyeken 10-12 fő vett
részt. Szintén heti 1 alkalommal van nyugdíjas torna, melyre 20-25 fő jár átlagosan.
Ezeknek a foglalkozásoknak a célja az életminőség javítása, közösségek megalakulása.
Új mozgásművészeti órák
2019-ben indítunk Balett foglalkozást heti egy alkalommal gyermekek számára.
Szeptembertől be van ütemezve baba-mama torna, vital torna és köredzés foglalkozások
indítása.
Céljuk az életminőség javítása, közösségek megalakulása.
Gombász Egyesület
Kéthetente tartanak szakmai megbeszéléseket, ismeretterjesztő alkalmakat szervez és
vállalnak iskolarendszeren kívüli képzést.
Létszámuk átlagosan 20 fő.
3.5.3 Dr. Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló
2019-ben szeretnénk tovább vinni azokat a programjainkat, azt a munkát, amelyet 2018-ban
és az azt megelőző években – immár több mint 20 éve – végzünk. A Kis Medve
Csillagászati Szakkörben a létszámot szeretnénk úgy felfejleszteni, hogy újra önálló
szakkörként működhessen.
A Diósgyőri vártól megkaptuk 2019. évre azokat az időpontokat, amikor is távcsöves
bemutatásokat tudunk tartani a várban. Igyekszünk ezeken a programokon
mindenféleképp részt venni.
Terveink között szerepel szeptember végén a Kutatók Éjszakáján távcsöves bemutatást
tartani az érdeklődőknek.
2019 januárjában teljes holdfogyatkozás volt megfigyelhető Magyarországról. Mivel ez
hétfői napra, hajnali és kora reggeli időpontra esett, ezért erre külön bemutatást nem
szerveztünk.
2019-ben még jelentősebb csillagászati esemény, amely Magyarországról is megfigyelhető
lesz egy Jupiter-oppozíció (Jupiter-közelség), egy részleges holdfogyatkozás és egy
Merkúr-átvonulás lesz. Ezeket a jelenségeket lehetőség szerint – többek között az időjárási
körülmények függvényében - szeretnénk figyelemmel kísérni, ill. a Nagyközönség részére
távcsöves bemutatásokat szervezni.
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3.5.4 Vasgyári Közösségi Ház
Kizárólagos használatra szobákat, valamint időszakosan egy termet biztosítunk tanodai
foglalkozásokhoz, amelyeken 30 gyermek vesz részt egy éven át. A tanoda nem formális,
informális képzést biztosít a gyermekek számára. A foglalkozások tehetséggondozást,
valamint képességfejlesztést szolgálnak. (Terembérlet)
A Vasgyári Közösségi Házban működő Nyugdíjas Klubok, amelyek tevékenységét a
helyszín ingyenes biztosításával támogatjuk:
• Vasas Nyugdíjas Klub
• Összefogás Nyugdíjas Klub
• Cukorbetegek Miskolci Egyesülete
• Mozgássérültek és Barátaik Szenior Klubja
• Mosoly Országa Kulturális Egyesület
• Szépkorúak Barátság Klubja
• Mandl Ernő Veterán Repülős Klub
• Főnix Nyugdíjas Klub
• Szivárvány Nyugdíjas Klub
• Avas Nyugdíjas Klub Egyesület
• Huszár és Sportkutatók Hagyományőrző Egyesülete
Heti két alkalommal Etka Jóga foglalkozásokat szerveztünk, melyek az életminőséget, ezen
belül az egészségmegőrzést szolgálják.
A rettegett idős kori betegség, a demencia megelőzésével, demens beteg gondozásával
kapcsolatos előadást tervezünk 60 fő részvételével, két alkalommal.
Havi négy alkalommal hétköznap délelőttönként és hétvégén (terembérletben) helyet
biztosítunk kismamák, kisgyermeket nevelők mindennapi éltét megkönnyítő
tanfolyamoknak,
így
például
elsősegélynyújtó
tanfolyamnak,
babák
képességfejlesztését célzó játszóházaknak, foglalkozásoknak.
Várható létszám havonta 40 fő felnőtt és legalább 30 fő gyermek.
3.5.5 Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Asztali tenisz: klubunkat népszerűsítve, melyet hetente két alkalommal tartunk, évente
egyszer rendezünk sportnapot. 2019. február. 11-én újra meghívtuk Klampár Tibor
asztalitenisz világbajnokunkat, aki a terv szerint még ebben az évben háromszor ellátogat
hozzánk, ezzel reményeink szerint sok fiatal tehetséget sikerül idecsábítani, Klampár Tibor
tanítja őket az asztalitenisz sport fortélyaira és főleg szeretetére. Bevonva a médiát, reméljük
minél több fiatalt tudunk elcsábítani erre a labdajátékra.
Az életminőséget, életesélyt javító tanulási lehetőséget szervező program, várható
résztvevők száma 30-35 fő, évente közel 400 fő.
Zumba: Már most érezhető, hogy az elmúlt évben beindított Zumba oktatásbon résztvevők
száma tavalyinál jóval több. Hetente egy alkalommal, a zene ritmusát felhasználva egy
fergeteges zsírégető edzőprogramnak lehetnek részesei a tornázók. Nem csak fiatalok, egyre
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inkább középkorúakat is érdeklő torna, a várható résztvevők száma 2019-es évben heti egy
alkalommal, évente 300 főt tudunk megmozgatni.
Gyógytorna: Hetente egy alkalommal tartunk gerinctornát, ahol már inkább csak az idősebb
korosztály vesz részt. A gyógytorna célja, a fájdalom csökkentése, mozgáskorlátozottság,
mérséklése, megszüntetése. Az élet minőség javítása érdekében várhatóan heti egy
alkalommal, kb. 10 fő, évente kb. 50 alkalommal.
Demencia klub. Tavaly év végén indult a Demencia klub, amit 3 hetente tartunk. A
demencia olyan egyre fokozódó memóriazavar, amelyhez a magasabb szellemi,
intellektuális képességek romlása és pszichés tünetek egyaránt járulhatnak. E tünetek
problémát okoznak a beteg mindennapi életében s egy megelőző, magasabb teljesítmény
romlását jelentik. Ez a klub könnyebbé teszi a mindennapjaikat és segít feldolgozni a
betegség vele járóit. A helyi háziorvossal együtt szervezzük az alkalmakat, aki megtanítja a
klub tagjainak, hogy milyen agyserkentő tevékenységekkel lehet a betegségen úrrá lenni.
Egy demens ember életében ez a klub igazán életminőséget javító program, amit az elmúlt
év végén szerveztünk és még most van kidolgozás alatt. Három hetente, alkalmanként 15
fővel évente 18 alkalommal.
Egészség nap: Minden évben megrendezzük az egészségügyi napot, ebben az évben
2019.augusztus. 25-re tervezzük, aminek keretében egy egész napos ingyenes
szűrővizsgálaton vehetnek részt az ide látogatók. Látás – hallás vizsgálat, hasi ultrahang,
PSA vérnyomásmérés, csontsűrűség mérés, tüdőszűrés, melanóma szűréseket végzünk
évente egy alkalommal, várhatóan kb. 100 lakost várunk.
Szalon tánc tanfolyam: Ez évben háromszor indítunk szalon tánc tanfolyamot, fiataloktól
idős korig bárki jelentkezhet. A XXI. században már mondhatjuk, hogy az évekkel ezelőtt
elkezdett táncoktatással hagyományápoló tevékenységet végzünk, hiszen a régi polgári
világban kötelező táncokat visszahozva, ma már újra reneszánszát éli a szalon tánc.
Az iskolarendszeren kívüli tanfolyamot várhatóan évente várhatóan 60 fővel.
Virágkötészeti tanfolyam: Iskolarendszeren kívüli tanfolyam keretében 2019-ban
előreláthatóan 2 alkalommal tudunk indítani virágkötészeti tanfolyamot, amelyen
munkanélküliek vesznek részt. A szóbeli és a gyakorlati vizsga után OKJ-s bizonyítványt
fognak kapni. A két tanfolyamon várhatóan kb. 30 fő végez.
3.5.6 Görömbölyi Művelődési Ház
Idén bővítenénk mozgáskultúra foglalkozásainkat kisgyermekek és 30-40 + korosztály
számára is. Terveink szerint női alakformáló, kondicionáló tornát tervezünk bevezetni.
Gyerekeknek tartásjavító órákat az Etka Jóga és Karate csoportjaink mellett. Így a jelenlegi
25 fős létszámot legalább duplájára kívánnánk növelni
Vetítéssel egybekötött úti beszámolóinkat továbbra is szervezünk. Különleges országok
életéből a helyszínek eszközök, tárgyak, emlékek bemutatásával érdekes előadásokat
tartanak a világjárók. Az érdeklődés és a látogatottság ezeken az előadásokon kimagasló,
alkalmanként 40-50 érdeklődő szokott eljönni. A művelődési ház civil csoportja a Lombok
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Alatt Turisztikai és Rekreációs Egyesület továbbra is rendszeresen megtartja a klubnapjait
ahol az évben meglátogatott helyszíneikről vetített beszámolókat tartanak.
3.6
3.6.1

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
Ifjúsági Ház

Magyar Kultúra Napja (január 22.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. január 22-én, 10 órától megemlékezést
tart a Magyar Kultúra Napja alkalmából Kölcsey Ferenc emléktáblájánál (Széchenyi út 38.).
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon befejezte a Himnusz megírását. Ez alkalomból minden év januárjában a város
vezetői és kulturális intézményeinek vezetői elhelyezik a megemlékezés virágait. Az
ünnepségen a Fráter Kórus közreműködik Regős Zsolt tanár úr vezényletével. Az esti
előadás a Művészetek Házában zajlik – telt házzal, melyen regisztrációt követően lehet részt
venni.
Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja (február 25.)
A Zsolcai kapuban a Megyei Rendőr-főkapitányság falán 2017-ben felavatott emléktáblánál
megemlékezést tartunk, amely az itt összegyűjtött és innen 1945-ben a gulágokra elhurcolt
500 miskolci lakosra emlékezik. Az emléktábla méltó helye, hogy évenként a Kommunista
Diktatúrák Áldozatainak Emléknapján közösen emlékezzünk ez évben a Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium Leánykórusával.
Nemzeti Ünnepünk, Március 15. (március 14-15.)
A rendezvénysorozat március 14-én, 10 órakor Görgey Artúr szobrának megkoszorúzásával
kezdődik - az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából - a
Herman Ottó Múzeum előtt. Hagyományosan a napján március 15-én, 8.00 órától az Avasi
temetőben keressük fel Szemere Bertalan, Palóczy László, Butykai József, Horváth Lajos
sírjait.
Ebben az évben a Petőfi tértől haladunk az Erzsébet tér felé, az emlékhelyeknél néma
főhajtással tisztelgünk nagyjaink előtt - Petőfi Sándor szobra, Batthyány Lajos emléktáblája,
Deák Ferenc szobra, Lévay József szobra, Szemere Bertalan szobra, Gróf Széchenyi István
szobra, Petőfi Sándor emléktáblája, Kossuth Lajos szobra.
A központi ünnepségen a himnusz eléneklése után, Polgármester Úr és Országgyűlési
képviselő úr beszédét követően, koszorúzással folytatódik a program. Majd ezt követően
láthatjuk a Miskolci Nemzeti Színház műsorát Fandl Ferenc színművész rendezésében. Az
emlékhelyeken az „örökbefogadó” iskolák diákjai várják az emlékezőket.
Az ünnepség végén a Szinvavölgyi Néptáncműhely néhány tagja Kossuth kiflit osztogat a
közönség részére a téren. A Szent István téren hagyományosan megszervezzük a
Huszártábort.
Lesz vágta- és toborzó játékok, céllövölde, sorskerék, őrbódé, lengőteke, tábori nyomda,
óriás kifestő, néptánc tanítás, a gyerekek nyeregbe szállhatnak.
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Miskolc Városi Majális (május 1.)
A Majális célja, hogy tartalmas és élmény dús együttlétet biztosítsunk a családok számára,
hogy valamennyi korosztály egy helyen találjon szórakozási, sportolási lehetőséget.
A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is a ligetes Népkertben tartjuk meg a város
majálisát. A felnőtteket koncertek, s ahogy a majálison már megszokott, finom ételek és
italok várják a kilátogatókat, a gyerekek pedig egy igazi játék birodalomba csöppenhetnek.
Sok más mellett itt lesz a szegedi Flip Unit Team csapat, akik Flip Track Show-t tartanak
többször a nap folyamán. Látványos mazsorett- és ködmön-bemutatók lesznek, a Csiri-biri
Együttes gyermekműsora, Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia, Eperjesi Erika
operett részleteket ad elő. A délelőtt folyamán kitelepül a MAKadémia – a Miskolci
Egyetem Anyagtudományi Karának játszóháza, ahol a gyerekeket látványos kísérletek,
interaktív bemutatók, mágikus ragacs, alumínium plakett öntés és temérdek buborék várja
majd. 35 érdekes és különleges játékból álló "játszóteret" építenek ki, a rendezvényen,
mintegy 150 nm-en. A különleges játékokat, többnyire az érzékek (látás, hallás, tapintás,
illatozás) világa köré készítették el. Különlegességgel is várjuk az ügyesebbnél ügyesebb
gyermekeket, ugyanis Magyarországon még nem igazán elterjedt, a slackline program,
amelyek lényege, hogy egy két pont között kifeszített hevederen egyensúlyozva trükköket
mutatnak be az akrobaták.
Az idősebb korosztály részére a Miskolci Illés Emlékzenekar, és a Cimbaliband, Danics
Dórával szórakoztatja a közönséget.
Miskolc Város Napja (május 11.)
Az ünnepet 1993 óta tartjuk meg minden évben a Szent István téren. Idén úgy tervezzük,
hogy a Népkertbe szeretnénk átvinni a rendezvényt, a Borangolás rendezvényhez
kapcsolódva.
Miskolc Város Napjának ünnepi programsorozata, 8 órától a hagyományoknak megfelelően
koszorúzással indul. Hagyomány, hogy ezen a napon adják át a Miskolci Nemzeti
Színházban a városi kitüntető díjakat azoknak, akik sokat tettek a városért. A város korábbi
polgármestereinek sírjainál az önkormányzat és városi, illetve megyei intézmények vezetői,
képviselői róják le kegyeletüket. Kora délutántól várjuk ki a családokat a különböző
színvonalas programokra. Újdonságként, amennyiben a Népkertben kerül megrendezésre
Miskolc Város Napja, akkor kora este szeretnénk PikNik Mozit szervezni az aszfaltozott
kosárlabda pályával szembeni lampionokkal feldíszített füves területre. Körbe
sörgarnitúrákat helyeznénk el, hogy az idősebb korosztály is részese lehessen a programnak.
A mozit megelőzően sztárfellépő meghívását tervezzük.
Miskolc Városi Gyermeknap és Ezer Lámpás Éjszakája (május 26.)
A gyermeknapi programunk helyszíne szintén a Népkert lesz. Az Utazó Planetárium
meghívását tervezzük idén is, nagyon népszerű programunk volt tavaly is, ahová belépve
lelkes csillagászok tolmácsolásában a nézők szeme láttára megelevenedett az éjszakai
égbolt.
Az Ezer Lámpás Éjszakája civil kezdeményezést 2011-ben indították el azzal a céllal, hogy
felhívják a társadalom figyelmét a gyermekeltűnések aggasztó jelenségére. A program a
nemzetközileg is bejegyzett Eltűnt Gyermekek Világnapjához (május 25.)
kapcsolódik. Célunk, hogy segítséget nyújtsunk az eltűnt gyermekek minél
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hatékonyabb felkutatásában és felhívjuk a figyelmet a preventív intézkedések fontosságára.
A program részeként meghonosítottuk a tejesdoboz akciót, aminek segítségével több tucat
fiatalkorút sikerült megtalálnunk, és hozzájárultunk a jelenséggel összefüggő
párbeszéd elindításához.
2019-ben ismét csatlakozik Miskolc Városa a Gyermeknapon megrendezésre kerülő „Ezer
Lámpás Éjszakája” rendezvényéhez. Színvonalas, gyermek- és családi programok veszik
kezdetét a délelőtt folyamán, majd sztárfellépők veszik át a színpadot késő délutántól. A
tervek szerint lesz hőlégballon függeszkedés, rendőrségi- és tűzoltó bemutató, ugrálóvár,
lézerharc, vidámpark, lovagoltatás, hajfonatkészítés is.
Este fél tízkor pedig az ország több pontján – köztük Miskolcon is – húszezer világító lufi
emelkedik egyszerre a magasba az eltűnt gyermekekért és egyben mutatva a fényt azok
számára, akiket hazavárnak – az Ezer Lámpás Éjszakája akció keretében.
Idén először a gyermeknap keretében tájékozódási futóversenyt is szeretnénk szervezni a
gyermekeknek, melyen értékes ajándékokat nyerhetnek.
Megemlékezés A Hősök Napja Alkalmából (május 26.)
A magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről szóló 2001.
évi törvény ismét a magyar hősök emlékünnepévé nyilvánította minden esztendő májusának
utolsó vasárnapját. Városunkban két helyszínen is zajlik majd megemlékezés – a Népkertben
és a Hősök temetőjében - a Magyar Honvédség díszőrsége közreműködésével.
A Hősök temetőjében 10 óra 30 perckor tehették tiszteletüket a jelenlévők.
A II. Világháborús Hősök Emlékműnél, az I. Világháborús Hősök Emlékműnél, a 65-ös
Gyalogezred Emlékműnél, illetve a Hadifoglyok Kopjafájánál, az 56-os Emlékműnél, a
Hősök Temetője mellett lévő volt Köztemetőben, az I. Világháború Áldozatainak
Emléktáblájánál és a Cserkészek által a Hősök tiszteletére állított Kopjafánál is elhelyezik
koszorúikat a megemlékezők.
A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a Népkerti Országzászlónál tartja központi
megemlékezését június 4-én, a délután folyamán a Nemzeti Összetartozás Napján. 1920-ban
ezen a napon írták alá a trianoni békeszerződést.
A magyar országgyűlés 2010-ben június 4-ét, a trianoni békediktátum aláírásának napját a
Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. A törvény megerősítette Magyarország
elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatának
fenntartásában, ápolásában. A Magyar Országgyűlés kötelességének tekinti a nemzeti
összetartozás erősítését. Az ünnepélyes zászlófelvonást, majd a zászló félárbocra engedését
követően Dr. Kriza Ákos polgármester úr beszédét hallhatjuk. A beszédet követően a
történelmi egyházak képviselői közös imát mondanak el a határon túli magyar testvéreinkért.
Államalapításunk és Szent István Király Ünnepe (augusztus 20.)
Államalapításunk ünnepén I. István szentté avatásának napjára (1083. augusztus 20.)
emlékezünk. 1991-től Államalapító Szent István napjaként ismét hivatalos állami és egyházi
ünnep lett. Augusztus 20-án, a már hagyományos népkerti zászlófelvonással és a hámori
Szent István szobor megkoszorúzásával kezdődik az Államalapításunk ünnepe. Kora
délutántól színes, szórakoztató programok veszik kezdetét a Szent István téren. Idén is

106
3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
zakatol majd a rétesvonat, és megnyílik a népművészeti kirakodóvásár is. Ebben az évben
másodszor vendégünk lesz a „kezes-lábas” játszóház is.
Miskolc főterén az érdeklődők egész nap vásárolhatnak az új lisztből készült új kenyérből.
Lesz még tönkölykenyér sütés és dagasztás is. Két színpadon zajlanak majd a programok, a
kisszínpadon gyermek-koncerteket szervezünk, a nagyszínpadon pedig a jó hangulatról
olyan fellépők gondoskodnak majd, mint a Children of Distance és a Bohemian Betyars.
Az államalapítás ünnepét pedig a várva várt tűzijáték zárja 22 órakor a Szent István téren.
Megemlékezés és koszorúzás Az 1878-as nagy miskolci árvíz évfordulóján (augusztus
31.)
Az egykori krónikák szerint 1878. augusztus 30-án este heves zivatarok érték el Miskolcot.
Másnap hajnalra a Szinva és a Pece kilépett medréből. Egyes helyeken csaknem 6 méteres
volt a víz. A belváros épületeinek nagy része összedőlt, vagy károsodott és az árvíz négyszáz
ember életét is követelte. Csaknem 2200 ház dőlt össze, a város épületeinek fele károsodott,
összesen 277 miskolci vesztette életét ebben a tragikus eseményben.
Társaságunk harmadik alkalommal fogja megrendezni az 1878-as nagy miskolci árvíz
évfordulójának megemlékezését a délelőtt folyamán a Szent Anna téri emlékműnél.
Aradi Vértanuk Napja (október 6.)
1849. október 6-án Aradon kivégezték az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 13
tábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajos miniszterelnököt. Mártírhaláluk azóta jelképpé
vált – annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává váltak ők, amelyet a
magyar nép évszázadokig folytatott függetlensége megteremtéséért, társadalmi haladásáért.
Miskolc városa tisztelettel és kegyelettel emlékszik az aradi vértanúk kivégzésének 170.
évfordulójára Batthyány Lajos, Magyarország első felelős kormánya miniszterelnökének
emléktáblájánál. A nevek felolvasását és a harang megkondítását követően, feketébe öltözött
özvegy gyermekével gyújtja meg a fekete szalaggal átkötött fakeresztek előtt elhelyezett 13
mécsest.
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján (október 23.)
A hagyományoknak megfelelően az 1956. október 26-ai sortűz áldozatainak
emléktáblájánál, a Zsolcai kapuban 10 órától kezdődnek el Miskolcon a városi
megemlékezések nemzeti ünnepünkön. A 63 évvel ezelőtt történtekre emlékezve a nap során
több helyen koszorúzunk, városunk vezetőivel, pártok, intézmények, civil szervezetek
vezetőivel, képviselőivel helyezzük el a megemlékezés koszorúit. Ezt követően elhelyezzük
a megemlékezés virágait a Romek emlékoszlopnál, Misley Emese emléktáblájánál, Nagy
Imre emléktáblájánál, az Elesett Hősök Emlékművénél a Hősök terén, a Nagy Attila
szobornál, Szabó Lőrinc emléktáblájánál, a Megyei Munkástanácsok emléktáblájánál, a
Digép munkásgyűlés emléktáblájánál, és a Petőfi szobornál. A program zárásaként
megrendezésre kerülő ünnepi emlékezésre este 6 órától a Miskolci Nemzeti Színházban
kerül sor.
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Halottak Napi Megemlékezés A Kolera Temetőben (október 29.)
Az I. világháború idején pusztító kolerajárványban elhunyt katonákra emlékezünk a miskolci
kolera temetőben, ahol csaknem ezer hősi halott nyughelye található, pontosan 962. A
felújított temetőben Miskolc város vezetése, valamint a pártok, intézmények vezetői,
képviselői elhelyezik a megemlékezés koszorúit, a romkápolna lábánál.
A területen mintegy 3 ezer beteget befogadó katonai barakk-kórház működött az I.
világháború idején. A Miskolci Városszépítő Egyesülettől átvéve a feladatot, Társaságunk
szervezi a megemlékezéseket. Azóta rendszeresen gondozzuk, október végén pedig
koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk itt, a kolerajárványban meghalt katonák
és az őket ápoló orvosok tiszteletére. A kápolnát 1915. november 2-án szentelték fel, ezért
halottak napján rójuk le tiszteletünket a hősök előtt.
Nemzeti Gyásznap Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Hőseiért és Áldozataiért
(november 4.)
November 4-ét a magyar kormány hivatalosan 2013-ban nyilvánította nemzeti gyásznappá.
1956-ban a szovjet csapatok ezen a napon indítottak átfogó támadást a forradalom és
szabadságharc leverésére.
Hagyományosan az 1956-os forradalom hőseire és mártírjaira emlékezünk azokon az
emlékhelyeken, amelyek a forradalom leverésének és megtorlásainak emlékhelyei
városunkban. Így megkoszorúzzuk Oláh Miklós emléktábláját, majd néma főhajtással és
koszorúzással emlékezünk az ’56-os Emlékműnél, a mártírok - Soltész József, Jakab András,
Hullár Gábor, Bartha Béla, Kolozsi István, Varga Péter - sírjánál, a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei áldozatok emléktáblájánál, valamint Klibán András, a POFOSZ volt megyei
elnökének emléktáblájánál. Ezt követően ökumenikus istentiszteletre hívjuk és várjuk a
megemlékezőket a Deszka templomba.
BÚÉK Miskolc 2020 – Belvárosi Szilveszter (december 31.)
Az utóbbi két év sikeres tematikáját megtartva idén is ugyanazzal a külsős céggel szeretnénk
szerződni, akikkel ezidáig színvonalas, minőségi szórakozást tudtunk nyújtani Miskolc
lakosságának. Évről évre szinte teljesen megtelik a Szent István tér – ez köszönhető a
kedvező időjárásnak is. Szilveszter este, sokan válasszák a bulizás helyszínének.
Társaságunk célja, hogy élménydús együttlétet biztosítsunk városunk lakosságának, a
családoknak, a fiatalság részére és az idősebb korosztály számára egyaránt.
Sztárfellépők, látványos fény- és tűz show, meleg ételek, forró italok várják idén is a
közönséget. A színpadon zenekarok és dj-k szórakoztatnak Bennünket.
A tavalyi évhez hasonlóan az éjfél köszöntése után, illetve a program befejezéseként, a
nagyparkolóból és a színpadról tűzijáték fogadja a közönséget, mely nagy sikert arat.
Gördülő Csűrdöngölő (január 25., február 21., március 22., április 16.)
Pályázat útján évről évre megújuló komplex programokat szervezünk a családoknak.
Célunk, hogy együtt szórakozzanak, művelődjenek kicsik és nagyok, egymásra találjanak a
generációk, a hagyományok öröklődjenek. Magyar népi ünnepkörökhöz kapcsolódó
táncházat szervezünk januártól áprilisig minden hónapban egy alkalommal a késő délutáni
órákban. Azért kapta a „Gördülő” nevet, mivel minden hónapban más-más tagintézményünk
látja vendégül a táncosokat, a táncos lábú vendégeket és a Zenekar tagjait. Januárban az
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MKK Ifjúsági Ház, februárban a MKK Gárdonyi Géza Művelődési Ház, márciusban szintén
a MKK Ifjúsági Ház, és áprilisban a Vasgyári Közösségi Ház lesz a házigazda.
Nemzetközi Jóga Nap (június 22.)
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Indiai Nagykövetség idén 5. alkalommal
szervezi meg a Nemzetközi Jóga Napot 18.00 és 23.00 óra között, és 4. alkalommal a
Gangesz-Duna: Indiai Kulturális Fesztivált Magyarország-szerte, többek között Miskolcon
is, melynek helyszíne a Szinva terasz lesz. Az elmúlt három év sikereit követően a
Magyarországi Indiai Nagykövetség együttműködésben a helyi prominens jóga iskolákkal
különböző programok rendezésével hívja fel a figyelmet az egészségtudatos életmódra, a
nemzeti tradíciók és hagyományok megőrzésére, ápolására. A helyi jógaiskolák minden
évben bekapcsolódnak a programba.
3.6.2 Ady Endre Művelődési Ház
Koncertek
Az Ady Endre Művelődési Ház szinte havi rendszerességgel ad otthont főként rockzenei
koncerteknek.
Célja: az egyetemes kultúra részét képező rockzene támogatása, az emberekkel való
megismertetése, lehetőség az élőzenei koncertekre való eljutásra, kikapcsolódás nyújtása.
2019-ban az alábbi koncerteknek adunk otthont:
• Sex Action,
• Pokolgép,
• Leander Kills,
• Ossian.
Diósgyőri Mária-búcsú
Helyszín: Diósgyőri Szűz Mária Neve Római Katolikus Templom udvara, Puskás Tivadar
utca.
Minden év szeptemberében helyi hagyományként Mária naphoz kötődő egyházi ünnep
szentmisével, körmenettel, vásárral és kulturális programokkal.
Célja: ünnepek kultúrájának gondozása, hagyományos kulturális értékek átörökítésével.
Látogatói létszám: 300 fő.
Borsodi Népdalok Ünnepe
Hagyományosan megrendezésre kerülő népdal verseny iskolások részére.
Célja: nemzeti kultúra értékeinek megismertetése.
Létszám: 500 fő.
Ifjúsági színházi előadások
Olyan műveket bemutató előadásoknak adunk helyet két alkalommal az Ady Művelődési
Házban, amelyek a magyar ifjúsági irodalom jeles alkotásait mutatják be.
Célja: az anyanyelvápolás és a nemzeti, külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek
bemutatása, népszerűsítése.
Létszám összesen: 700 fő.

109
3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
3.6.3 Vasgyári Közösségi Ház
A Vasas Nyugdíjas Klub, a Mozgássérültek Szenior Klubja, valamint a Miskolci
Cukorbetegek Egyesületének tagjai rendszeres résztvevői a nemzeti ünnepek alkalmából
rendezett városi ünnepségeknek, koszorúzásoknak.
Ingyenes belépőket biztosítunk a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó előadásokra.

3.6.4 Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Március 15-ei megemlékezés: Buvári Lívia énekesnőt hívjuk Hegedűs Valérral, „Gárdonyi
kaszinó Dankó Pistával és Blaha Lujzával” címmel nemzeti ünnepünk, 1848-49-es
Forradalom és Szabadságharc ünnepi megemlékezésre jó idő esetén az országzászlónál,
rossz idő estén a művelődési ház rendezvény termében. Az 1848. március 15-ei forradalom
a Bárczay kúriában azért is nagy esemény, mert a kúriát építő Bárczay Miklós
honvédszázadosként részt vett a szabadságharcban, ismert történelmi alakja volt a 48-as
eseményeknek. Jókai Mór, a Kőszívű ember fiai c. Regényében Baradlay Richárd alakját
Bárczay Miklósról mintázta. Hagyományápoló, hagyományőrző ünnepi rendezvény várható
résztvevők száma kb 150 fő.
Június 4.-e Nemzeti összetartozás napja: Minden évben így ezen az éven is
megemlékezünk a Nemzeti összetartozás napjáról. Kulcsár - Székely Attila színművészt
hívjuk el Wass Albert „Mustármag” című előadásával, tisztelegve Wass Albert munkássága
előtt. A nemzeti emléknap a trianoni békeszerződés aláírásának (1920) évfordulója, 2010 óta
emléknap. A megemlékezés a parkban lévő Országzászlónál, ünnepélyes zászlófelvonással
kezdődik, majd felidézzük az 1920 előtti Nagymagyarország történelmi helyeit és most a 99.
évi évfordulón felsoroljuk Magyarország több mint kétharmadának főbb területeit, a
Nagymagyarország gyönyörű városait, történelmét. Iskolásokat és óvodásokat hívunk a
megemlékezésre, hogy maradjon meg emlékezetükben és soha ne feledjék el a magyarok
elleni „békediktátum” szomorú valóságát.
Hagyományápoló, hagyományőrző rendezvény várható résztvevők száma kb 120 fő.
Augusztus 20: Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az. Itt helyben
Hejőcsabán a három történelmi egyház méltósága a református, a római katolikus és a
görögkatolikus, Barta Gábor képviselő úrral fognak megemlékezni az államalapítás
évfordulójáról és államalapító István király legnagyobb tettéről, a keresztény kultúra
megalapításáról. Hagyományápoló, hagyományőrző rendezvény (nemzeti ünnepünk),
résztvevők száma kb 120 fő.
Október 23. 1956-os forradalom ünnepe: Minden évben így ezen az éven is
megemlékezünk a nemzeti ünnepről az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc emlékére.
Az 1956-os forradalom eseményeinek közvetlen előzményei Miskolcon október 22-én
kezdődtek, amikor az egyetemisták összegyűjtötték követeléseiket 11 pontban. Október 25én az eredetileg a Búza térre szerveződő, majd az Egyetemvárosban folytatódó tüntetésen
több ezren tüntettek és hallgatták meg a diákok által összeállított 11 pontot. Az
eseményekben a legnagyobb szerepet a diákok és a munkások játszották A 20. századi
magyar történelem egyik legmeghatározóbb és legmegrázóbb eseménye volt.. A történelmi
igazsághoz híven ebben az évben fiatalokkal – gimnazistákkal és egyetemistákkal népesítjük
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be a Bárczay Kúria parkját, akik egy „utcaszínház” keretében eljátsszák a történelmünk
legszebb szabadság napjait.
Nemzetrészek kulturális értékeinek megismerése, hagyományápoló, hagyományőrző
(nemzeti ünnepünk) rendezvény résztvevők száma kb. 100 fő.
Hagyományos Hejőcsabai Toros - Boros Disznótoros: Február 2. napján megrendezésre
került a Hagyományos Hejőcsabai Toros - Boros Disznótoros, e napon egy hagyományőrző
disznó vágáson vehettek részt az emberek. A disznóvágás reggel 8 órakor kezdődött,
hagyományosan szalmával való perzseléssel folytatódott, majd az ott lévő kb. 100 ember
megitta az áldomást, a szúrópálinkát. A böllér a hagyományos disznótor minden fázisát
közvetítette az ott lévő felnőtteknek, gyerekeknek, megtűzdelve tréfákkal, viccekkel. A
disznó feldarabolása után elfogyaszthatták a sült vért. Következet a hurka és kolbásztöltés,
majd a húsok feldarabolása a párolt káposztához, közben sül a finom, ropogós tepertő. Mind
e közben a színpadon a fellépők váltották egymást, elsőként a Destinaion Drum Group dob
show, Ihos József és Vajtó László kabaréja, Király L. Norbert, Kiss Kata Zenekar és végül
Dévényi Tibor lépett fel. Antal Gábor élő főző show-ján finom disznótoros ételeket főzöttsütött, majd kóstoltatott.
A hagyományőrző rendezvényen résztvevők száma egész nap kb. 1000 fő.
Szüreti fesztivál: Minden év szeptemberében a másik legnagyobb eseményünk a szüreti
fesztivál. 2019.-es évben két naposra tervezzük. Már kora reggel kezdődnek a munkálatok,
hogy az emberek, akik szüretet soha nem láttak, ők is részesei legyenek egy igazi szüreti
mulatságnak. Egy egész présházat hozunk le a pincesorról, helyben daráljuk, majd préseljük
a szőlőt, így a mustot mindenki elkészítheti magának és természetesen meg is kóstolhatja.
Korábban Hejőcsabán a lakosok minden évben szüreteltek. A XXI. századi csabaiaknak és
egész Miskolcnak, de még a környékének is felidézzük ezt a dolgos, vidám őszi munkát,
amikor a család minden tagja összejött, a munka végeztével pedig egy jót mulattak. Az első
nap végét Varga Miklós egy órás színpadi előadása, majd a második nap az Ismerős Arcok
koncerttel zárjuk a szüreti fesztivált. A hagyományápoló rendezvényre két nap alatt, kb.
3000 embert várunk.
Baranta tábor: Hagyományosan minden nyáron egy hétig megrendezésre kerül a gyerekek
számára a Baranta tábor, amit most is megrendezünk 2019 augusztusában. A gyerekek
megismerkedhetnek a magyar műveltséghez tartozó régi kézműves mesterségekkel és a mai
napig is fejlődő magyar mozgáskultúrára épülő harcművészettel, a barantával! Különböző
programokban vehetnek részt a lányok és a fiúk úgy, mint: a körtemuzsika készítés, néptánc
és népdaltanulás, nemezelés, szövés, rovásírás elsajátítása, övbirkózás, magyar szabja vívás,
íjászat és íjászpárbaj és a hét végén pedig játékos vetélkedő formájában adnak számot a
gyerekek a héten megszerzett tudásukból. A tavalyi évben is nagy élménnyel és sok tudással
tértek haza a gyerekek. A hagyományosan augusztusban megrendezendő táborban várható
25 gyermek vesz részt.
Vendégségben Hejőcsabán: A minden évben megrendezésre kerülő, így 2019-ben is - a
Vendégségben Hejőcsabán, amelynek hagyományos jelentősége van a Hejőcsabai a lakosok
számára. Jó idő esetén kinn a kertben terítettet asztallal, bográcsban főzött gulyással várjuk
a lakosokat. A finom ebéd alatt szól a „Jó ebédhez szólt a nóta”. Ez az esemény fontos a
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Hejőcsabaiak számára, jobban összekovácsolja a lakosságot, jó kedvvel és élménnyel térnek
haza.
Társadalmi és településhez kötődő program, várható résztvevők száma 170 fő.
Borverseny: A borversenynek helyt adó Bárczay Kúriában nem először rendezünk ilyen
megmérettetést. Idén ezt 2019. április 25-re tervezzük. Mindenki a legjobb tudása szerint
pontozza a versenyző borokat. Három asztalon: fehér, vörös, rosé és hegyaljai borokat
zsűrizhetnek. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház évek óta rendszeres szervezője a
borversenyeknek.
Társadalmi és településhez kötődő program, várható résztvevőinek száma 100 fő
Virágvásár: Minden évben két alkalommal kerül megrendezésre, így 2019-ben is.
Áprilisban, amikor a természet feléled, a csabai asszonyok itt vásárolják meg a kiültetendő
virágokat, nem kell a távoli piacra utazniuk. Ősszel pedig halottak napján hozzuk ide a
szebbnél-szebb krizantémokat. A lakosok nagyon hálásak ezért, hiszen nem csak közel van,
de jóval olcsóbban tudják beszerezni a virágokat a helyi lakosok. Tavasszal és ősszel is
várhatóan 350-400 csabainak tudunk örömet szerezni.
A Mária zarándokok minden évben így ezen az éven is megpihennek nálunk, akik,
Máriacelltől Csíksomlyóig zarándokolnak. Évente 3-4 csapatot fogadunk rendszeresen. A 34 nap alatt meleg vacsorával, jó szóval és a helyi plébános áldásával várjuk őket, majd reggel
bőséges reggelivel és imádsággal búcsúzunk tőlük azzal, hogy várjuk őket jövőre is. A
zarándokok elmondása szerint a mi közösségünk erőt ad nekik az út nehézségeinek
leküzdéséhez, mi pedig hitet merítünk belőlük.
A nemzetrészek kulturális, értékeink megismertetése érdekében programunkban várhatóan
évente kb. 50 zarándokot látunk vendégül, mi magunk készítjük el a vacsorájukat,
reggelijüket. A helyiek ilyenkor összefognak, pogácsákat sütnek nekik a hosszú útra.
Közlekedéstudományi Egyesület farsangi bál: Minden évben egyszer így most 2019.
február 23-ra tervezzük, a közlekedési tudományi egyesület farsangi bálját. Ezen a bálon a
MKV, ÉÁKV, BKV dolgozói összegyűlnek egy egész hajnalig tartó mulatság erejéig.
Beöltöznek, ahogy egy farsangon illik, esznek, isznak, mulatnak. Majd éjfél után jön a
szokásos tombolasorsolás. Társadalmi és településhez kötődő program, tervezett résztvevők
száma kb. 100 fő.
Varga János koncert: Várható 2019. április. 26.-án először láthatja a közönség a Gárdonyi
Géza Művelődési Ház színpadán Varga Jánost. Varga János emblematikus zenei figura,
akinek korai gitárjátékában már jellemző volt az indiai és arab népzene dallamvilága - a jazz
és a rock lüktetésével, nagy ívű improvizációkkal. Varga János mellett a zenekarban Kézdy
Luca hegedül, Király István dobol (ex-East), ifj. Varga János basszusgitározik, Nagy Zsolt
billentyűs hangszereken és Tsoukalas Hristos darbukán játszik.
Zeneművészeti program, várható résztvevők száma kb. 300 fő.
P-Mobil koncert: Várható időpontja 2019. május. 5. A Gárdonyi Géza Művelődési házban
a P-Mobil kezdeti időszakában rendszeresen koncertezett az épület mögötti szabadtéri
színpadon, sőt P-Mobil klub is sokáig működött. Május 5-én Aranylakodalom címmel ad
nagyszabású koncertet a Gárdonyi Parkban, ami az 50 éves P-Mobil jubileumi buliját
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takarja. Az 1969-ben megalakult Gesarol együttes az Országos Rendező Iroda nyomására
változtatott nevet 1973-ban, amióta P. Mobil néven játszanak, így jön ki az 50 év. A Schuster
Lóránt vezette zenekar idei turnényitó koncertjét tehát Miskolcon, a zenekar ősrégi
törzshelyén, a Gárdonyi Parkban tartja meg. Az este 7 órakor kezdődő buli elő zenekara a
Radar lesz.
Zeneművészeti program, várható résztvevők száma kb. 900 fő.
Rudán Joe Akusztik koncert: 2019. július 12-én első alkalommal láthatja a közönség a
Gárdonyi Géza Művelődési Ház, Bárczay kúria színpadán. 1988-ban alakult Coda nevű
zenekara, mely elsősorban régi feldolgozásokat játszott, de saját számokat is játszik. 1990ben a Pokolgép együttes énekeseként folytatta karrierjét. 1997-2007 között a P. Mobil
zenekarban is énekel. 2010 januárjában megalapította a “Rudán Joe Akusztik” zenekarát.
Zeneművészeti program, várható résztvevők száma kb. 600 fő.
Bakancsos Edda koncert: 2019. július. 19.-én újra láthatja a közönség a Gárdonyi Géza
Művelődési Ház, Bárczay Kúria színpadán a Bakancsos-Eddát. A ’70-es évek végére – a
miskolci Edda Művek felfutásával egy időben- a rock fővárosának nevezték Miskolcot.
2018-ban a Gárdonyi falára a „Rock kultikus fellegvára” emléktábla került.
Zeneművészeti program, tervezett résztvevők száma kb. 1000 fő.
Ismerős arcok: A Gárdonyi Géza Művelődési ház színpadon 2019. szeptember.22-én
láthatja a közönség az Ismerős Arcok magyar nemzeti rock zenekart. 1999. október 23-án
alakult meg az Udvari Bolondok és a $texas együttes tagjaiból. Első időkben rythm'n'bluest
játszottak. Egy erdélyi út következményeként változott meg a szövegviláguk és
témaválasztásuk, mely nagyrészt a magyar emberek és a nemzet sorsával, a trianoni döntés
igazságtalanságával foglalkozik. Zenéjükben a népi elemek, népdalfeldolgozások mellett
előfordulnak hard rock, heavy metal stílusú alkotások, illetve Éberálom című lemezükön
több szám is erősen dzsesszes beütésű. Az együttesre nagy hatással van a magyar népzene
mellett az irodalom is.
Zeneművészeti program, várható résztvevők száma kb. 1000 fő.
Message To Hendrix Tátrai Tiborral koncert: 2019. június 28- án fellép a Gárdonyi Géza
Művelődési Ház színpadán. Ötven éves karrier, több mint ötven nagylemez, tucatnyi
zenekar, magyar és külföldi sikerek: Tátrai Tibor megkerülhetetlen figurája a magyar
gitárzenének. A gitáros-dalszerzőt a III. Petőfi Zenei Díj keretein belül 2018-ban tüntették
ki. Egyedül neki volt Magyarországon professzionális gitárja, rendes erősítője, és ő játszott
olyan újra gondolt gitározást, mint Jimi Hendrix. „Amikor Hendrix bejött, összedőlt a világ.”
Zeneművészeti program, várható résztvevők száma kb. 800 fő.
Táncház: Az évente megtartottuk és most idén is megrendezzünk 2019. január 19-én a
SZÖTYKE (Szinvavölgyi Öreg Tyúkok és Kakasok Egyesület) táncház bált. A táncház
bálon, mostani táncházas fiatalok, szüleikkel, barátaikkal mulatnak, akik most, vagy akár
régebben néptáncot tanultak. A szülők időkitöltésként, - míg várakoznak a táncházban
táncoló gyerekeikre – ők is vesznek órákat, végül megalakul az „Öreg Tyúkok és kakasok”
egyesülete. Fiatalok, középkorúak, idősek külön-külön, lányok és legények csodálatos
néptáncokat bemutatva hajnalig mulatnak. A társadalmi és településhez kötődő programban
várható résztvevők száma kb. 110 fő.
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3.6.5 Görömbölyi Művelődési Ház
Közművelődési feladatként idén is megrendezzük a "Görömbölyi Ősz” elnevezésű
eseményt a hagyományokhoz híven, „Családi Napok” címmel. Immáron nyolcadik éve a
Miskolci Kulturális Központ Görömbölyi telephelye és Dr. Nehéz Károly önkormányzati
képviselő úr támogatásával szervezzük meg. A program célja, hogy gasztronómiai és
színvonalas kulturális programokat biztosítsunk elsősorban a helyiek szórakoztatására.
Ebben az évben is lesz majd lakossági terménykiállítás, szüreti labdarúgótorna, lovas szekér
túra. A Művelődési Ház udvara a piactér és a környék összes utcája vásári forgataggá válik.
Az árusok kézműves termékekkel és az ételt-italt forgalmazók széles választékkal fogadják
majd a vásárlókat. Tíz órától sötétedésig szórakoztatjuk a kilátogatókat a szabadtéri
színpadon a fellépésekkel, változatos és színvonalas műsorszámokkal szórakoztatjuk a
közönséget. A rendezvényre 1200-1500 fő látogatót várunk.
Idén a hagyományőrzés és közösségépítés érdekében ismét szervezünk majd Táncház
délutánt, kicsiknek és nagyoknak. Rendkívüli jó hangulatú várhatóan 100 fő látogatottságú
sikeres rendezvényre számítunk a tavalyi siker alapján. Görömbölyön már évek óta
hagyomány a népzenei tájegységek visszatanítása. A helyi gyerekek a „Pöttömök” program
keretén belül, jelenleg is részt vehetnek különböző ölbe ringató, zenés-verses
foglalkozásokon.
2019-ben is megszervezzük az állami ünnepnapokat a helyi történelmi egyházak
bevonásával. Közös szervezésben a Református egyházzal együtt rendezzük meg
regionálisan az ökumenikus ünnepségeket. Közösségünk összefogva emlékezik meg:
március 15. augusztus 20. október 23-i nemzeti ünnepeinkről. A templomban megtartott
egyházi és irodalmi műsorok után a lakosok levonulnak a helyi Kopjafához, ahol
megközelítőleg 150-200 fő vesz részt.
3.7

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

Cél: a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a
versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató
amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja
azok működését, valamint a közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és
infrastrukturális támogatást nyújt.
3.7.1 Ifjúsági Ház
A városi és a megyében működő fotóklubok, illetve azok tagjai számára biztosít egyéni és
csoportos bemutatkozási lehetőséget az Ifjúsági Ház Fotógalériája, ahol szeptembertől
májusig minden hónapban új kiállító munkáit ismerhetik meg a látogatók.
A tárlatokat ingyenesen tekintheti meg minden korosztály, akik számára próbálunk
különböző témákat és eljárási technikákat felsorakoztatni. A megnyitókon 50-60 vendéget
fogad a galéria, a kiállításokat pedig átlagosan 500-600 érdeklődő tekinti meg havonta.
Januárban Kégl Imre, februárban Szűcs Árpád fotóit tekinthetik meg a látogatók, márciusban
a Balázs Győző Református líceum diákjainak anyagából nyitunk kiállítást, áprilisban pedig
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a Miskolci Fotóklub tagja, Kolozsvári Dezső vasúttörténeti témájú fotóiból rendezünk
tárlatot.
Terveinkben szeptembertől ismét szerepel a Mezőkövesdi és Egri Fotóklubok meghívása.
A kiállítás-megnyitókon a résztvevők nemcsak baráti, hanem szakmai élményeket és
ismereteket is átadnak egymásnak, ezzel növelve az együttműködés lehetőségét. A
környékbeli oktatási intézmények kiállításainak szervezésekor pedig az adott intézménnyel
való kapcsolatot, az együttműködés lehetőségeit tudjuk bővíteni.
A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. fenntartásában működik a 40 éves múltra
visszatekintő KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes és a 35 éves Miskolci Majorette Együttes.
Mindkét nagy táncművészeti egységünk nagy hangsúlyt fektet az utánpótláscsoportok
kialakítására és fejlesztésére: az új tagok számára minden szeptemberben felvételt hirdetünk,
nyílt órákkal, helyi óvodai és iskolai bemutatkozásokkal, városi rendezvényeken történő
fellépésekkel is igyekszünk népszerűsíteni csoportjainkat, ezáltal tudjuk növelni a
csoportlétszámokat és lehetőségünk van új csoportok indítására minden évben.
Év elején a versenykiírásokat követik figyelemmel a csoportvezetők, az új koreográfiákat
gyakorolják a csoporttagok, illetve a báli szezon felkéréseinek teszünk eleget 20-30 perces
műsorokkal.
A KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes 6 csoportja és a Miskolci Majorette Együttes 8
csoportja az idén megközelítőleg összesen 25 országos és nemzetközi, szövetségek számára
hirdetett és nyílt meghívásos versenyen fog részt venni.
A KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes 6 csoportja az Ifjúsági Házban tartja a
foglalkozásait 3 csoportvezető irányításával:
• a legkisebbek számára 4 éves kortól a „Samba Ovi” és
• az általános iskolai alsó tagozat számára a D csoport heti két órában,
• a felső tagozatosok számára a C csoport már heti 3,
• az ifjúsági korosztály számára az A-B csoport heti 4 órában,
• a „Tíz társastánc” csoport heti 2 órában ad lehetőséget a foglalkozások anyagának
elsajátítására,
• a Hobby csoport felnőtt tagjai heti két alkalommal találkoznak a foglalkozásokon.
A Miskolci Majorette Együttes 8 csoportból álló egysége 135 tagot, a KÖDMÖN Formációs
Táncegyüttes 6 csoportja összesen 126 tagot számlál.
A Balett és a „Színházi táncok” mozgásművészeti foglakozások óraszámának növelését és
új, kezdő csoport indítását tervezzük szeptembertől. Jelenleg a 6-10 éves korosztály
gyermekeit várja mindkét foglalkozás heti egy alkalommal 45 percben, ugyanilyen
beosztással a 4-7 évesek számára is szeretnénk foglalkozásokat indítani. A résztvevő
gyerekek számára ezzel lehetőséget adunk a táncművészeti alapok elsajátítására, a
mozgáskultúra és a társas együttműködés fejlesztésére, emellett az iskolára történő
felkészülésre, óvodán kívüli fejlesztésére.
26. Veczán Pál Egyházzenei Kórustalálkozó (október 9-13.)
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A tavalyi sikeres zsoltáréneklő versenyt követően – hagyományteremtő szándékkal – ebben
az évben is meghirdetjük a Veczán Pál Egyházzenei Kórustalálkozó Zsoltáréneklő versenyét
általános és középiskolások részére, szóló és csoportos kategóriában, három korcsoportban.
A versenyen minden induló versenyző minősítő oklevelet kap; arany-, ezüst-, és bronz
minősítést érhetnek el.
A koncertsorozat alkalmainak helyszínei négy miskolci különböző felekezetű templomban
valósulnak meg. A találkozó célja a templomokban szolgáló kórusok megismerhessék
egymást, bővíthessék repertoárjukat, tapasztalataikat, valamint betekintést nyerhessenek a
többi felekezetben előforduló éneklési módokba, valamint inspirációt nyerjenek a
hangszerelési lehetőségeket illetően. A találkozás lényege, hogy a kórusok
bemutatkozásának nincs tétje, ez nem verseny, tanulhatnak egymástól, meghallgathatják
egymást, ki hová fejlődött az előző év(ek)hez képest.
3.7.2 Ady Endre Művelődési Ház
Diósgyőri Alkotó Képzőművészek Baráti köre
Havi kétszer tartanak szakmai találkozókat az Ady Endre Művelődési Házban. 2019-től
negyedévente szerveznek megyei művészklubot, ahol a környékbeli művészek
találkozhatnak és megoszthatják egymással tapasztalataikat.
Célja: az amatőr képzőművészet támogatása.
Létszám: 20 fő.
Színjátszó kör (Montázs Egyesület)
Heti egy alkalommal tartanak foglalkozást általános- és középiskolás diákoknak.
Célja: az amatőr színművészet támogatása.
Létszám: 20 fő.
Apród- és Udvarhölgy képző
Helytörténeti kalandozással egybekötött színjátszó foglalkozás, amely 2019-től indul az Ady
Művelődési Házban heti egy alkalommal, diósgyőri gyerekeknek. A foglalkozás ingyenes,
a „Legyünk együtt – Tegyünk együtt” Európai Uniós TOP projekt támogatásával valósul
meg.
Célja: az amatőr színművészet támogatása.
Létszám: 20 fő.
Festmény- és fotókiállítás
2019-ben az alábbi kiállításoknak ad otthon az Ady Endre Művelődési Ház:
• Mileff Éva és Rádai Mária közös kiállítás „A mi utunk” címmel,
• Szántó János fafaragó művész kiállítása,
• Németh Erika kiállítása,
• A Balázs Győző Református Líceum diákjainak kiállítása,
• Az Ady Rajzstúdió Napközis Tábor résztvevőinek kiállítása,
• Szaniszlóné Kövesdi Judit kiállítása,
• Kálmán Éva kiállítása,
• Tóth Tamás kiállítása.
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Célja az amatőr képzőművészet támogatása.
KÖDMÖN Ovi Dance, Disco Dance, eLTE Táncelőkészítő ovisoknak, eLTE Hip Hop
Heti kétszeri alkalommal működő mozgásművészeti csoportok.
Célja: az amatőr táncművészet támogatása, fellépési lehetőség nyújtása.
Létszáma összesen: 70 fő.
Miskolci Majorette Együttes
A Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. fenntartásában működő 35 éves Miskolci
Majorette Együttes 2019 márciusától átköltözik az Ady Endre Művelődési Házba a kadett,
junior és senior korosztállyal.
Heti egy alkalommal 1,5 – 2 órás foglalkozásokat fognak tartani szombatonként Dudás
Ágnes vezetésével.
Célja: az amatőr táncművészet támogatása.
Létszám: 55 fő.
Táncgálák
Az Ady Endre Művelődési Ház népszerű helyszíne a táncgáláknak. 2019-ben is körülbelül
8 alkalommal adunk otthont ilyen típusú rendezvényeknek.
Célja: az amatőr táncművészet infrastrukturális támogatása.
Létszám összesen: 3200 fő
3.7.3 Vasgyári Közösségi Ház
A nyugdíjas klubokon belül több amatőr művészeti csoport működik:
- Szivárvány tánc és irodalmi kör (12 fő)
- Főnix tánccsoport (10 fő)
- Mosoly Országa tánc és színjátszó csoport (10 fő)
- Cukorbetegek és Szívbetegek közös kórusa „CukiSzív Kórus” (15 fő)
A klubokat egyénileg is több amatőr művész látogatja, akik a festészet és a zeneművészet
területén tevékenykednek.
Fellépések, bemutatkozások városi rendezvényeken:
A Főnix Mosoly Országa, Szivárvány tánccsoportok idén is vállalnak fellépést a városi és a
zártabb körű, kisebb rendezvényeken, családi napokon.
Tehetségkutatókkal együtt összesen 50-60 fellépést terveznek a nálunk próbáló csoportok.
Az amatőrművészeti csoportok rendszeresen megmérettetik magukat az idősek számára
szervezett országos Ki - Mit Tud? jellegű versenyeken. Ingyenes próbaterem biztosításával
támogatjuk felkészülésüket.
Próbák száma a fellépésekhez kötött, de legalább 50 alkalom, amelyekre ingyenes helyet
biztosítunk.
Terembérletben helyet adunk a Grand Jeté tánccsoport táncpróbáinak, tervezeten 40
alkalommal. Valamint közös szervezésű rendezvények megvalósítására is nyitottak
vagyunk.
A fiatal táncosok, február hónaptól kezdődően 5 alkalommal terveznek ingyenes tánctanítást
a nyugdíjas tánccsoportok tagjainak, tervezett 40 fő részvételével, mely a generációk közötti
kapcsolatot is erősíti.
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Tervezett terembérletben megvalósuló táncbemutatók:
• Grand Jeté
• BDance táncstúdió
Településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének
kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében működő művészeti és egyéb
foglalkozások keretében:
A Kalánnéni Összefogás Egyesülettel együttműködve, hátrányos helyzetű gyermekek
bemutatkozásának támogatása rajz és egyéb kézműves kiállítás helyszínének, valamint
rendezvényükre kedvezményes terembérlet biztosításával. Tevékenységünk megfelel a
kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programok
támogatásának is.
Az általunk megrendezésre kerülő kiállításokra a környékbeli halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekekkel foglalkozó oktatási intézmények számára ingyenes csoportos
látogatási lehetőséget biztosítunk.
3.7.4 Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Magyar Nóta és Operett rendezvény: Több alkalommal rendeztük meg a Magyar Nóta és
Operett zenés délutánt. Az amatőr énekesek mind képzett hanggal rendelkeznek,
énektanárhoz járnak, már ezért is megilleti őket a dicsőség. A zeneművészeti amatőr csoport
előadásán 220-an vettek részt, reményeink szerint a 2019-es évben is így lesz.
Bábbal a világban: A Gárdonyi Művelődési Házban második alkalommal rendezzük meg
a Bábbal a világban – Gyermekbábos válogatót 2019. április. 20-án. Az eseményen amatőr
bábos gyermekcsoportok és szólójátékosok vesznek részt. A megyei gyermekbábos
találkozó nem pusztán műfaji megmérettetés, hanem lehetőség is egymás előadásainak
megtekintésére, a tapasztalatcserére, a másoktól való tanulásra. További cél a minőség felé
vezető út kijelölése, mely egyben szórakoztató és tanulságos együttlétet jelent a gyermekek,
a tanáraik és a közönség számára. A bábjáték sokoldalú, komplex hatása miatt alkalmas
módszer lehet a gyermeki személyiség fejlesztésére. Ezt a rendezvényt áprilisban rendezzük
meg. Bábművészet, folytató amatőr művészeti csoport előadásán várható résztvevők száma
– 90-100 fő:
3.7.5 Görömbölyi Művelődési Ház
Képzőművészeti kiállításoknak is teret adunk az év folyamán. Az időszakos kiállításokat
tavaszra, őszre és télre osztjuk majd el. A kiállításaink mindig nagy érdeklődésre tesznek
szert, így alkalmanként 200-300 fő is megtekinti azokat.
Nagy sikere volt a január elején megrendezett Újévi Jazz koncertnek. A Miskolc Big Band
zenekar teltházas fergeteges műsort adott az értő közönségnek, 120-an vettek jegyet a
különlegesen színvonalas koncertre.
Ezért szeretnénk a Jazz műfajt erősíteni Miskolcon. Tervezünk rendszeres klub esteket és
szervezzük az előadások változatos helyi fellépőit.
Iparművészeti kiállítás sorozatnak is teret adunk a Művelődési Házban.
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Egyéb műfajú zenei koncert szerződés szerint, márciusban fog megvalósulni: Laár-Bornai
produkció is teltházat sejtet, maximum 150 főt.
Advent időszakában a gyermekeknek idén is megrendeljük a Csodamalom Bábszínház
produkcióját, a helyi óvodások és kisiskolások számára. Szüleikkel együtt ingyenesen
látogathatják meg az előadást, amelyre közel 100-an jöhetnek majd el.
3.8

A tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása

3.8.1 Ifjúsági Ház
A KÖDMÖN Formációs Táncegyüttes 2 csoportjának 20 tagja (melyből hat fő hátrányos
helyzetű) 2018 szeptemberétől 2019 áprilisáig a „Mindenem a tánc, az alkotás” – A
jövőnk alapja a jelen tehetségei elnevezésű tehetséggondozó programban vesz részt. A
komplex tehetséggondozó program fő területe a táncművészet, célja, hogy a résztvevő 1626 év közötti fiatalok kiscsoportos és egyéni tevékenységek során megerősítő
visszajelzéseket kapjanak a bennük rejlő tehetségelemekről, valamint a program során úgy
formálódjon viszonyuk önmagukhoz és a környezetükhöz, hogy ez segítse a bennük rejlő
tudás kibontakozását és hosszú távú fenntartását. A csoportos munka révén a tanulók
kapcsolatteremtő képességét, a tánc által a zenei képességeket, a térérzékelést, a testtartást,
a mozgáskoordinációt és az állóképességet fejlesztjük. A 60 órás programon belül 1,5 órás
szakaszokra bontva történik a képességek fejlesztése, így az órák felépítése hetente 1,5 óra
koreográfiai óra és 1,5 óra balett elemek és társastánc technika oktatása.
A program résztvevői egységes fellépőruhákat varrattak, február 23-án Miskolcon, majd
áprilisban Budapesten az Országos Táncművészeti Fesztiválon mutatják be koreográfiájukat
és mérettetik meg magukat, ezzel lehetőséget kapnak arra, hogy reális képet alakítsanak ki a
megszerzett tudásukkal kapcsolatban és a többi táncművészeti csoporthoz mérten.
3.8.2 Görömbölyi Művelődési Ház
Harmadik alkalommal ad helyet a Görömbölyi Művelődési Ház a „Hangok Varázsa”
Tehetségkutató Versenynek, ahol Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye legkiválóbb
tehetségeit keresik a neves zsűritagok. Az egész napos rendezvényen 80-100 fő nevező
tehetséget hallgat majd meg a zsűri.
Szerződésünk szerint a Premier Alapfokú Művészeti Iskola továbbra is megtartja a
hangszeres zeneoktatást intézményünkbe. Színház termünket kivéve minden
klubszobánkban intenzíven zajlik a zene és szolfézs oktatás délutánonként hétfőtől péntekig.
Hatékonyan, kiváló zenetanároktól tanulhat 34 gyermek zongorán, furulyán, dobon,
szaxofonon, klarinéton tehetségüket kibontakoztatva a kötelező szolfézs órák mellett.
Reményeink szerint tavasszal elkészül az ütő tanszak számára kialakított alagsori
„hangszigetelt” helysége. Amit a helyi Polgárőrök szívélyesen megosztanak a helyi
gyerekek zenei óráinak megtartásának érdekében.
A Magyar Hollywood Tanács folytatja a „Hollywood magyar gyökereiről” elnevezésű
országos vetélkedőjét. Idén is részt vesznek a Görömbölyi iskolások. A felkészülés a
művelődési házban az országos döntő pedig a Jameson CineFest keretén belül a Művészetek
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Házában kerül megrendezésre. Amint küldik a felkészülési anyagot a gyerekek a művelődési
házban kezdik a felkészülést az elődöntőre, amit májusban szervezünk meg.
3.9

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

3.9.1 Ady Endre Művelődési Ház
Állásinterjúk
Előreláthatólag több alkalommal is biztosítunk helyet 2019-ben állásinterjúknak az Ady
Endre Művelődési Házban.
Célja: a munkaerőpiacra való visszajutás támogatása.
Létszám: 200 fő.
Miskolci Termelői Nap
Havi rendszerességgel ismétlődő vásár-piac, amely minden hónap harmadik vasárnapján
kerül megrendezésre Miskolcon, az Erzsébet téren
Célja: a helyi identitástudatot erősítve lehetőséget biztosítson a helyi és Miskolc környéki
termelőknek és kézműveseknek, hogy bemutatkozhassanak és portékáikat értékesíthessék.
Kulturális programokkal színesített rendezvény.
2019-ben 12 alkalommal tervezzük megszervezni a rendezvényt
Látogatói létszám összesen: 5000 fő.
3.9.2 Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Bárczay kiállítás mindig nyitva áll az idelátogatók számára. Az ősök tiszteletére hoztuk
létre Miskolc egyik legszebb nemesi kúriájában a Bárczay emlékszobát és kiállítást. A
hosszú folyosón a Bárczay család tagjairól, életéről és családfáiról készült fotókat láthatnak
az ide látogató vendégek. A kiállítás egy időben nyílt meg a Bárczay emlékszobával. Ezzel
a programunkkal a kulturális turizmus területén és az örökségvédelem területén tevékenyen
részt veszünk.
Természeti Örökség, tevékenységet és szolgáltatásokat szervező programban résztvevők
száma évente várhatóan kb.500 fő.
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház a Bárczay Kúria parkja védett területté lett
nyilvánítva. A 2,5 hektáros park a környék ékessége, mely mindennapi gondozást igényel.
A több százéves fákat rendszeresen gondozzuk. A pázsit ápolása és a virágok ültetése
tavasztól késő őszig minden napi elfoglaltságot igényel, gyakran a helyiek is dolgoznak,
mert sajátjuknak tekintik a csabaiak örökségét, a Bárczay kúria parkját és épületét. Értéket
őrzünk és részt veszünk ezzel egy folyamatos gazdaságfejlesztő, zöld beruházásban.
3.10 Egyéb, nem kötelezően ellátandó közművelődési feladat
VI. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás És Vásár (szeptember
6-7.)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Munkaügyi Központ közreműködésével 6. alkalommal rendezi meg a
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárt Miskolc belvárosában. Ez a közös rendezvény
lehetőséget ad a 2010-ben indult közmunkaprogram keretében megvalósult eredmények
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bemutatására, áttekintésére. Pénteken nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a kétnapos
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár a Szent István téren.
A rendezvény célja, hogy megmutassa, az egyes települések hogyan kapcsolódtak be a
közfoglalkoztatásba, milyen értékteremtő munkát végeztek és milyen termékeket állítottak
elő. A kiállított termékek megtekintésén kívül természetesen azok megvásárlására is
lehetőség nyílik.
Az érdeklődők a mezőgazdasági termékek mellett találkozhatnak matyó népművészeti
portékákkal, dísz- és használati tárgyakkal, kültéri bútorokkal, gyógynövényekkel,
ajándéktárgyakkal, tésztakészítőkkel, szőttes- és fonott árukkal, seprűkötőkkel, saját
gyártású betonelemekkel, valamint varrodai termékekkel. A rendezvényt a megye járásaiból
érkező amatőr művészeti csoportok műsorai rendszeresen színesítik. A kiállítók között
meghirdetett főzőversenynek ebben az évben is nagy sikere lesz, az utóbbi éveket
figyelembe véve, valamint a legötletesebb kiállítóknak járó díjakat is átadjuk.
Az intézmények szabad teremkapacitásainak terhére külsős szervezők szórakoztató,
ismeretterjesztő rendezvényeihez, családi ünnepekhez, oktatási intézmények
programjainak megtartásához terembérleti formában infrastrukturális segítséget nyújt.
3.10.1 Ifjúsági Ház
Rendszeres a konferenciaterem igénybevétele szakmai konferenciák, továbbképzések,
termékbemutatók és tájékoztatók kapcsán, ugyanezt a termet veszi igénybe júniusig a NMI
Művelődési Intézet Nonprofit Kft., ezért 2019-ben még egy termet alakítunk ki ilyen jellegű
rendezvények számára.
3.10.2 Ady Endre Művelődési Ház
Iskolai rendezvények
Az Ady Endre Művelődési Ház több alkalommal is biztosít helyet környékbeli általános- és
középiskolák évzáróihoz, szalagavatóihoz és kulturális programjaihoz.
Célja: oktatási intézményekkel való közreműködés, infrastrukturális támogatás.
Létszám összesen: 2500 fő
Bababörze
Lakossági baba-, gyermekruha- és játékbörzét szervez az Ady Művelődési Ház 2
alkalommal 2019-ben
Célja: a környékbeli családok találkozása, egymást segítése, közösségek kialakulása.
Létszám összesen: 100 fő.
3.10.3 Vasgyári Közösségi Ház
A lakosság számára családi rendezvények céljából is nyitottak vagyunk. Kisebb családi
összejövetelekre, születésnap, házassági évforduló és temetések utáni családi rendezvények
céljából terembérleti szerződéssel helyszínt biztosítunk.
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3.10.4 Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Esküvők: Április-május hónapan elkezdődik az esküvői szezon. Már az előző évben
foglalások vannak és szinte minden hétvége le van foglalva. Nem csak Hejőcsabai és
Miskolci lakosok keresnek fel minket, az ország távolabbi tájairól érkeznek, hogy itt
mondják ki a boldogító igent. Egy munkatársunk végig bent van, ügyel a tisztaságra és a
rendfenntartására, parkoltat és folyamatosan takarít, ezzel is jó hírünket viszik a vendégek,
mert egy igényes környezetben mindenki jobban érzi magát. 2019-ban várhatóan kb. 1800
esküvői vendéget várunk.
Terembérlés: A Gárdonyi Géza Művelődési Házat elég gyakran keresik fel különböző
terembérlések kapcsán. Céges vacsorák rendezvénye, halotti tor, születésnapok, gyerek zsúr,
konferenciák, szalagavatók rendezvényeire veszik bérbe az igényes kúriát. Igyekszünk a
bérlő igényeit teljesíteni, mindenben segítünk, amiben csak tudunk. Évente várhatóan kb.
30 alkalommal számítunk terembérlet kiadására, kb.: 1700 fővel.
Bárczay filagória építése: 2018-ban a régi romos cselédházat lebontottuk, a bontásból
kiszedett B.M. (Bárczay Miklós) nyomtatott téglákat összegyűjtjük és terv szerint az
önkormányzat segítségével a lebontott cselédház helyére, stílusban a kúriával megegyező
filagóriát építünk
Görömbölyi Művelődési Ház
A helyi Polgárőrök idén a lakosok számára, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt terveznek
előadásokat a helyes közlekedés és biztonság megelőzés témákban a helyi Sheriff
közreműködésével.
2019-ben még csak hat hétvégére van szerződésünk esküvői rendezvényre. Az egyéb
terembérlet folyamatos változatos körben, előadásokra, családi ünnepi alkalmakra,
vásárokra, céges bemutatókra, bálokra, külsős rendezvényekre kötünk terembérleti
szerződéseket.

Miskolc, 2019. február 18.

Novák Irén
ügyvezető
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
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