Az ECK kulturális Szekciójának beszámolója
Az, hogy elkészült, és ilyen tartalommal készült el Eger város korszerű kulturális koncepciója,
annak is köszönhető, hogy a kulturális szekció együtt és külön –külön is kivette a részét a
társadalmi vitából.
A KULTURÁLIS KONCEPCIÓ ELŐKÉSZÍTÉSE:
Eger város kulturális koncepciója 2008-ban készült el 2008-2012 közötti időszakra
2011-ben megfogalmazódott a 2012-ben elkészítendő koncepció terve
2011 október 25: A Kulturális Szekció által szervezett fórum a Kálvin Házban
2011. november 9: A Közművelődési tanács, valamint az EKMK dolgozóinak
egyeztetése a koncepcióról
2012. február a Kulturális Szekció fóruma a Kálvin Házban
2012. június Majnár Márta, független szakértő megbízást kap a Kulturális Koncepció
elkészítésére
2012 augusztus Elkészül a helyzetelemzés az egri kultúra színtereiről
2012. szeptember. A szekció írásos kiegészítése a helyzetelemzéshez
2012. október Fórum a városházán a kultúra szereplőivel
2012. november 5. elkészült a koncepció tervezete
2012. november 7. ECK ülés
2012. november Egyeztetés a Közművelődési Tanáccsal, a civil szektorral
2012. november 29. Eger MJV közgyűlése tárgyalja ,és elfogadja a koncepciót!
A kulturális szekció tagjai a V4 Prokjektben megvalósított Testvérvárosi Konferencia
lebonyolításában is részt vettek Eger ünnepén, miközben az Érsekkertben bemutatkoztak a
szekcióhoz kötődó együttesek. A konferencia délelőttjén a testvérvárosi küldöttek
tájékoztatóját követtük nyomon, délután pedig a szekcióvezető irányításával nemzetközi
workshopoot tartottak. Ezt a munkát tovább vittük, kiegészítettük a felnémeti ECK ülésen, ,
aho9l a résztvevők ajánlásaikat a külföldiekéhez. Ez a dokumentum feljegyzés formájában
eljutott a cseh, szlovák, lengyel résztvevőkhöz is.
Eger város által vezetett szociális város rehabilitációs projekt az URBACT keretében
támogattuk és támogatjuk a verőszalai kulturálisegyesület létrejöttét és működését, s a
decemberi ECK ülésen lehetőséget teremtettünk számukra a bemutatkozásra.
A szekció 36 tagjának programjait kölcsönösen látogattuk. A Bartakovics Egyesület, mely 12
civil szervezetet tömörít a Kulturális Örökség Napján a névadó Bartakovics Béla munkásságát
idézte, valamint a székház történetéről hallgattunk meg előadást. Hasonlóképpen egy PPT-s
előadásban idéztük Gárdonyi Géza emlékét. Sok kitüntetettünk van. A Cantus Agriensis
Kulturális Egyesület a Magyar Kultúra Napján Csokonai Vitéz Mihály közösségi díjat kapott.
Az egyesület ügyvezetője Bimbó Zoltán, személyesen is átvehette a város elismerését, s a
civil randevún pedig a szekcióban végzett munkáját köszöntük meg.

2013 nagy kihívása, hogy a városi intézmények és az EKMK új szervezeti lehetőségei között
mutassák meg a kulturális egyesületek életképességüket, és rugalmasságukat.
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