Beszámoló
a XXII. Egri Civil Ünnepe rendezvényről
ÁLTALÁNOS ADATOK
Időpont: 2017. szeptember 22–23–24.
Hely: Eger, Érsekkert
Résztvevő szervezetek száma: 69
 Ebből az Egri Civil Fórum tagja: 58
 Fórumon kívüli szervezet: 8
 Határon túli szervezet: 3 (11 fővel)
Támogatók: 1 főtámogató + 15 támogató
Programok
 Színpadi kulturális programok száma: 27
 Sátorban bemutatkozó szervezetek száma: 42
 Sportversenyen benevezett résztvevők száma: 587 fő (479 amatőr, 108 profi)
 Egyéb programok száma: 3 (főzőverseny, véradás, veterán járművek)
 Kapcsolódó rendezvények száma: 11

A rendezvény célja
Az Eger Civil Ünnepének két alapvető célja van:
1) a közel száz civil szervezet kohéziójának, belső összetartásának, a szervezetekben dolgozó emberek közösségi tudatának erősítése;
2) az egri és környékbeli civil szervezetek tevékenységének bemutatása az egri polgárok
számára és az ide látogató vendégek számára, a civil mozgalmak társadalomépítő, önfejlesztő tevékenységének vonzóvá tétele.

Az elnevezésről
Már korábban megfogalmazódott: rendezvényünk megnevezésében jelezni kellene, hogy
nem városi (önkormányzati), hanem civilek megmozdulása áll mögötte. A név tavaly „Eger
Ünnepe – Civil Napok”-ra módosult. Végül a város önkormányzatának kezdeményezésére ettől az évtől a rendezvény nevébe bekerült a CIVIL megjelölés. Ám a folytonosságot vállalva
hirdettük, hogy 22. alkalommal kerül rá sor.
A névváltozás magával hozza a reklámanyagok módosítását is. Erre azonban nem került
sor, a tavaly készült molinók olyan jó állapotban vannak, hogy kár lenne kidobni őket. Keressük a megoldást. Emellett új logó igénye is fölvetődött, már vannak ötletek, várunk ilyet másoktól is.

Helyszín és körülmények
Külső okok miatt idén visszakerültünk az Érsekkertbe. a tapasztalatok alapján úgy tűnik, az
ilyenfajta rendezvények számára – sátrak felállítása, a főzőverseny, sportprogramok – alkalmasabb terep, mint a Dobó tér.
Újdonságképpen a rendezvény ezúttal a szökőkút köré szerveződött. A fókuszban mindig a
színpad áll a maga dinamikus programsorozatával, hangerejével. Kósa László elgondolása
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hasznosnak és követendőnek bizonyult, ugyanis a színpad minden irányból könnyen megközelíthetővé vált, és a közönségnek is megfelelő hely jutott a körsétányon. A körös elrendezés a
sátrak elhelyezésére is alkalmas. Egyedül a futóverseny célhelyének nem a legmegfelelőbb a
színpad előtti rész, azt érdemes lesz visszavinni a stadion elé.
A szabadtéri rendezvények sikere – a szervezés mellett – alapvetően függ az időjárástól.
Idén sem volt hozzánk kegyes, de nem is panaszkodhatunk rá.

Előkészítés
A rendezvény előkészítése idén korán indult, az Egri Civil Kerekasztal által megválasztott
szervezőbizottság – Varga Gyula elnök vezetésével – február 7-én megtartotta alakuló ülését,
ahol a következőképpen osztotta el a feladatokat:
 a bizottság koordinátora, vezetője: dr. Varga Gyula
 a gazdasági, pénzügyi teendők felelőse: Huszár László és egyesülete
 a kulturális programok szervezője: Lisztóczki Mónika
 a sátras szolgáltatások szervezője: Huszár László és Kósa László
 a sportprogramok szervezője: dr. Nagy Árpád
 a logisztikáért felelős: Kósa László és Bolyki Ferenc
 a kommunikációért felelős: dr. Varga Gyula
A bizottság eleinte havonként ülésezett, majd a kommunikációs bizottsággal júniusban tartott
összevont megbeszélést követően – nyáron is! – hetente tanácskozott. Ennek az lett az eredménye, hogy sikerült mindent időben előkészíteni, hiányosságok, csúszások nemigen voltak.
Szerencsés és tanulságos a bizottság munkamegosztása és működése, követendőnek
mondható a feladatok, a kompetenciák és a tevékenységek elosztása.
Ám a rendezvény sikere alapvetően a részvevőkön múlik, azon, hogy ők mit és mennyit
vállalnak, a szervezők dolga őket segíteni! Azt hiszem, a Kerekasztal az egész Civil Fórum
nevében is köszönhet azok áldozatos munkáját, akik mások segítésére vagy szórakoztatására,
mindenesetre másokért vállalták az előkészületek a szereplés gyakran nem könnyű munkáját.

Kommunikáció, médiamegjelenés
A tavalyi tapasztalatok birtokában korán elkészült a kommunikációs ütemterv, lépéseit
sikerült tartanunk. Ebben sokat segített a Kommunikációs Bizottság két új tagja, Melczer
Lászlóné, főleg pedig fáradhatatlan Pro Agria díjasunk, Farkasné Juhász Margit, aki aktivizálta
az eck.hu honlap Eger Civil Ünnepe felületét, és Facebook-oldalunk is naprakész volt. Ez utóbbiak utógondozása a következő napokra vár.
Idén nem panaszkodhatunk az egri média munkatársaira, bőséges tájékoztatást adtak a
rendezvényről. Már a sajtótájékoztató is jelezte a helyi média erőteljes érdeklődését. A városi
televízió, a Szent István Rádió és az FM7 Rádió stúdióbeszélgetéssel és híradással, az FM7
még kétórás helyszíni közvetítéssel is népszerűsített bennünket; sőt a Kossuth Rádió reggeli
műsorában is szerepeltünk. A Heves Megyei Hírlap háromoldalas betétben, képanyaggal mutatta be a nagy eseményt, a Szupeinfó közölte a részletes programsorozat tartalmi összetevőit. Egyedül az Egri Magazinból maradt ki a leadott tájékoztató anyag.

A programokról
Rendezvényünk forgatókönyve viszonylag korán összeállt. Jó elgondolásnak bizonyult a
felvonulás, annyi megjegyzéssel, hogy valamiféle zenei kíséret hiányzott. Mivel a fúvós zene2

kar sokba kerül, érdemes lenne dobosokban gondolkodni (Vitézlő Oskola, Kaptárkő, cserkészek).
A megnyitót sikerült egy félórán belül tartani, részt vett rajta a polgármesterünk, a civil tanácsnokunk és referensünk és számos meghívott vendég. Ekkor került sor a Pro Agria díj átadására is.

Kulturális programok
 Színpadi kulturális programok száma: 27
 Színpadi nem kulturális programok száma: 4 (külhoniak, Vöröskereszt, díjak átadása)
 Fellépők száma: kb. 350 fő
Lisztóczki Mónika mintaszerűen, nagy tapasztalat birtokában, profi módon szervezte meg
és bonyolította le a kulturális programokat. Csapatot szervezett maga mellé (Pitluné László
Erika, Koczka Brigitta), és tartotta a kapcsolatot az EKMK munkatársaival.
A fellépők, szereplők mind időben megérkeztek, és tudásuk legjavát adták, köszönet nekik
érte. Igyekeztünk mindenki kívánságot teljesíteni. Probléma, hogy néhány nevezési lap elkeveredett, mint kiderült, a jelentkezéskor nem kaptuk meg mindet.
Néhány fellépő nem jól mérte föl az előkészület, főleg pedig a produkció idejét, emiatt például a szimfonikus zenekar 20 perccel később tudott kezdeni, ami nekik problémát okozott.
Két fellépés maradt el, az egyikük az időjárásra hivatkozva időben jelezte, a másik viszont
évek óta bejelentkezik, és nem jön el (jelzés nélkül). Nyilván többször nem fogadjuk őket.
El kell gondolkodni, hogy este 6-7 óra után kell-e még színpadi program.
Nagy érdeklődés kísérte a Heves Megyei Természetbarát Szövetség „városismertető” versenyét. A nagy múltú (1964 óta rendezik!) vetélkedő célja: minél szélesebb körben megismertetni városunk történelmét, műemlékeit, irodalmi, építészeti, művészettörténeti értékeit. Ez
évben 18 csapat indult három kategóriában: gyermek, ifjúsági és felnőtt. Kategóriánként az
első három helyezett oklevél és érem, az első helyezettek kupát kaptak.

Sátras bemutatók
 Sátrak száma: 35
 Sátorban bemutatkozó szervezetek száma: 42
 Résztvevők száma: kb. 600 fő
A legnehezebb, legszerteágazóbb feladatkört a logisztika (az Érsekkert berendezése, a
színpad, a sátrak és egyéb technikai eszközök megszerzése, szállítása, építése-bontása) jelentette. Kósa László és Huszár László a tavaly szerzett tapasztalatok és kapcsolatok birtokában
nagy gonddal, kitartással, fáradhatatlanul végezték, munkájukat Bolyki Ferenc segítette.
A sátrak egy részét jutányos összegért béreltük, a Magyarok Vására ingyen adott 3 sátrat, a
többit a különböző szervezetek hozták. Sajnos most is előfordult, hogy valaki előzetesen kevés
széket, padot igényelt, elfelejtett sátrat kérni. Szerencsére Huszár László végül minden problémát megoldott.
A szervezetek nagy gonddal készültek a sátras bemutatókra. Sátorszépség-versenyt ezúttal
sem hirdettünk, most is látványos bemutatóval rukkoltak ki a Dobó Katicások, a rimaszombatiakkal megerősített kertbarátok, a Folt-Tündérek, az egészségügyiek, de látványos kiállítással emelte a színvonalat a vendégként szereplő Szakképző Intézet és a Járműörökségeinket
Őrző Egyesület sátra.
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Kitűnő választás volt Vallusné Farkas Andreát felkérni a főzőverseny megszervezésére,
remekül vezényelte le. A kihívó bornemisszásoknak 6 csapattal kellett megmérkőzniük, a
vándorfakanalat ezúttal – a Kelemen Bettina (a Marlenka séfje), Somoskői Lilla, Gál Sándor
összetételű zsűri döntése alapján – a Szent Lőrinc diákjai őrzik egy évig, mögöttük az Egri Vitézek Dalköre és a SINOSZ egri csapata végzett.
Igazi forgalmas, nyüzsgő központtá vált az információs sátor Bartók Csabáné vezetésével.
Ennek oka: a jó személyi feltételek (Bartók Csabáné, Koczka Brigitta, valamint Zsólyom Mária,
Farkasné Juhász Margit), az érdeklődők korrekt felvilágosítása, a sok-sok szóróanyag, a kisgyermekes családoknak osztogatott promóciós anyagok.
Megjegyzendő, hogy ezúttal sem hívtunk vásározókat, legföljebb az ugrálóvár a büfé tartozhat ebbe a kategóriába, ők viszont a hideg idő miatt gyakorlatilag munka nélkül maradtak.
Volt néhány termelő árubemutatóval a Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Megemlíthető még a toborzók jelenléte (honvédség, rendőrség, Iparkamara, ZF Hungária).

Sportprogramok
Sportprogramok
 Sportversenyen benevezett résztvevők száma: 587 fő (479 amatőr, 108 profi)
 Kategóriák (kor, nem) száma: 14
 Sportversenyen díjazottak száma:42 fő
 Sportbemutatón fellépők száma: kb. 20 fő
Dr. Nagy Árpád imponáló és irigylendő szakszerűséggel vezényelte le a sportprogramokat.
Mögötte jól összeszokott csapat biztosította a szervezés gördülékenységét.
A Hírlap-futás főszponzora a Heves Megyei Hírlap, 500 db pólóval támogatta a futóversenyt.

Támogatók, segítők
A rendezvény főtámogatója idén is a városi önkormányzat volt: az 1,2 millió forintos
anyagi támogatáson felül 100 ezer forinttal segítette a határon túli szervezetek költségeit
(szállás, étkezés). A városvezetés erkölcsi támogatása emelte a rendezvény presztízsét, elfogadottságát; a szervezeti támogatás (EKMK, EVAT, EKVI, Hulladékgazdálkodás, körcsarnok)
pedig az előkészítő és a szervezési munkákban értékelődött fel.
Jelentős segítséget kaptunk még további 15 támogatótól, közülük kiemelendő az Egri
Szakképzési Centrum, a FLAVIN 7 és a Marlenka étterem.
Köszönet illeti a felvonulás és a megnyitó értékét emelő, gazdagító Járműörökségeinket
Őrző Egyesületet, az Egri Vitézlő Oskola tagjait, az V. negyed fertálymestereit. Az ünnep rendjét civilekhez méltóan, önkéntes munkájukkal biztosították a polgárőrök és a közterületfelügyelők. Hasznos volt a 4 egyetemista munkája, mellyel a kiállítók válláról vették le a fizikai
munka (asztalok, székek széthordása, sátorépítés) egy részét. Javaslom, hogy jövőre vasárnap
délelőttre is fogadják fel őket. Segítőink munkáját az egerszalóki csapat ebéddel ismerte el.

Pénzügyi beszámoló
Bevétel a támogatásokból: 1.200.000 + 100.000 Ft.
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Kiadások:
A számlák kifizetése még folyamatban van, Huszár László pénztárnok szerint nagy vonalakban a helyzet a következő:

Összeg

Tartalma
Színpad (szállítás, építés, bontás)

110 000

Sátrak (szállítás, építés, bontás)

240 000

Elektromos hálózat kiépítése

150 000

Média, hirdetések

130 000

Nyomdaköltség (szórólap, leporelló, plakát)

120 000

Hangosítás, konferansz

100 000

Könyvelés

40 000

Szerzői jogok

30 000

Határon túliak ellátása (szállás, étkezés)
Területfoglalás
Éjszakai őrzés

140 000
20 000
120 000

Szemét elszállítása

40 000

Egyéb szervezői költségek (irodaszerek,
kitűzők, főzéshez alapanyagok, víz stb.)

60 000

1 300 000
Kiegészítés
A kapcsolódó programokról nem szoktunk beszélni, egyet azonban érdemes kiemelnünk,
ez pedig a 10. Egri szimpózium: PÁRBESZÉD A PARTNERSÉGÉRT (Eger, Civil Ház 2017.
szeptember 22–23.). Résztvevői: a kerekasztal szekcióvezetői, illetve meghívott civil szakemberek (Budapest, Ráckeve, Szentes, Szombathely, Eger).
Pénteken a szimpózium résztvevői a civil érdekképviselet törvényi kereteinek ismeretében
a lehetséges érdekképviseleti tevékenység gyakorlati kérdéseiről folytattak eszmecserét.
Sebestény István, a Civitalis Egyesület elnöke (a KSH főmunkatársa) értékes tájékoztató előadást tartott a civil szektorban zajló folyamatokról, tendenciákról. A szimpózium résztvevői
szombaton az egri civil szervezetekkel találkoztak az Eger Civil Ünnepén. A szimpóziumra
jelent meg az Egri civil kalauz kiadvány. A programot a NEA támogatta.

Összefoglalva:
A feladatkörök optimális elosztása, a rendezvény hosszas és gondos előkészítés után –
rendben és sikeresen lezajlott. Ismételten megköszönjük a résztvevőknek, a szervezőknek és a
segítőknek a munkáját. Reméljük, jövőre egy teljesen új csapat hasonló – vagy inkább még
nagyobb – eredményességgel szervezi meg a 23.-at. Az eredményesség záloga: a CSAPAT.
Eger, 2017. október 4.
Dr. Varga Gyula
a szervezőbizottság elnöke
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