Ünnep után, ünnep előtt
Huszonnégy éve született meg a gondolat „…legyen Egernek egy
ünnepe” – és lett. Nem azért kezdtem emlékezéssel, mert akkor
egy nyitottabb, békésebb társadalomban éltünk, pusztán azért,
mert az elhatározás az egriek összefogásához új, valóságos lehetőséget kínált. A lokálpatriotizmus hagyománya új értelmet
kapott, városvezetők, képviselők, hivatali emberek, intézményi
szakemberek és civilek körében. Az ünnep alaptőkéjét nem a pénz
jelentette, hanem a bizalom, a város szeretetének tettekben kifejezhető értéke, az aktív, egri polgárok felelős részvételében való
bizonyosság.
A város legnagyobb közösségi ünnepe hagyomány lett, és ebben
meghatározó szerepet töltöttek be az egri egyesületek, alapítványok. Jó gazdát választott a városvezetés, amikor nem valamely
saját intézményére, hanem a nonprofit szektor nyitott, demokratikus rendszerének gondjaira bízta ennek a közösségi tőkének a
gyarapítását, működtetését. Több mint két évtized alatt formálódott az ünnep szerkezete, a rendezőgárda, az összefogás sokszínű
hálója. Az önkormányzat a kezdetektől támogatta, évről évre erősödött a városi intézmények, gazdasági szervezetek, vállalkozók
segítő közreműködése. A feladatokra a civil szervezetek önkénteseinek szellemi, szervező, rendező, fizikai munkája mindig rendelkezésre állt, sikeres pályázatokkal erősítették a költségvetést.
Így jutottunk el napjainkban ahhoz, hogy az országban Eger Ünnepét az egri összefogás példájaként tartják számon. A szlogen:
„Eger a te történeted” – kifejeződik ebben az ünnepben, ennek
a történetnek a lapjait a civilek írták. Eger legnagyobb közösségi
ünnepévé nőtt a szeptemberi randevú, amely a városimázs növelésének is jelentős forrása.
Napjainkra az ünnep mögött már egy egész hálózat, az Eger Városi Civil Fórum áll. Idén kilencven két szervezete mellé tizennégy
partner és huszonnégy támogató szervezet csatlakozott.
Mit kínáltak az egri civilek az egrieknek, városunk vendégeinek
2019-ben?
Elsősorban egri értékek megismerését. Az ünnep az önzetlenség,
az összefogás és a vendégváró szeretet jegyében zajlott. A személyes kapcsolatokat és az egymás iránti figyelmet, tiszteletet
állította fókuszba. A három nap eseményeit, látnivalóit, lehetőségeit felsorolni felesleges erőlködés lenne, a fotógaléria színesebb
panorámát nyújt.
Idén több újdonság várta a látogatókat: az érsekkertben „szigetek, udvarok” kínáltak választási lehetőségét. A „Család sziget,
Esély sziget, Egészség sziget és Zöld sziget sátraiban, a kézműves
és gasztronómiai udvarban: szabadtéri kiállítások, kézműves foglalkozások, kóstolók, tájfutó mátrix, rajzversenyek, vetélkedők,
eszközbemutatók, műhelyfoglalkozások, prevenciós egészségügyi tanácsadás, egészségmegőrző szűrések, fogyasztóvédelemi
és kismama tanácsadás. Rétegprogramok fogadták a kisgyerekes
családokat, az egészségügyi gondokkal küzdőket, az időskorúakat,
a választás előtt álló fiatalokat és a különböző szabadidős hobbik
kedvelőit. Első alkalommal társult az ünnephez. borszakmai, idegenforgalmi egyesületek, borászatok rendezvénye a III. VINO Borkóstoló Piknik. Újdonság volt a Bródy Sándor Könyvtár „Kincsek
úton, útfélen” valamint a Heves Megyei Levéltár „Hetedíziglen”
–programja.

A látványprogramok sem maradnak el; a szabadtéri színpadon
egri művészeti, hagyományőrző csoportok, szabadidős közösségek produkciói az ének – zene – tánc sokszínű műfaji kínálatával
léptek a közönség elé.
A vasárnap a hagyományos 24. Barokk Futóparádé zárta az ünnepet, amely minden évben a legnagyobb tömegsport rendezvénye
a városnak. A több mint hétszázan neveztek be a futásra és az
Európai Mobilitás Hét „Gyalog barokk” versenyére.
Az Érsekkertben közel kétszáz önkéntes töltötte „munkával” a
hétvégét – az egriekért. Az egri civilek azonban jelmondatukhoz
híven a hétköznapok forgatagában is helyt állnak. Köszönet illeti
őket, és legnagyobb köszönet számukra az év közben feléjük megnyilvánuló bizalom, és az ünnepen megjelent sok-sok vendég.
Köszönjük Eger gazdasági szervezeteinek, vállalkozóinak, intézményeinek nonprofit partnereinknek a bizalmat és a támogatást:
Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft., Agria, Speciális Mentő és
Tűzoltó Csoport, Decatlon, Dobó István Vármúzeum, Egri Borút
Egyesület, Egri Hegyközség, Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye, Egri Kulturális és Művészeti Központ, Egri Városi Sportiskola, ELMŰ-ÉMÁSZ, Eszterházy Károly Egyetem, EKE Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat, EVAT Zrt., Heves Megyei Hírlap, Magyar
Vásár Kulturális Egyesület, Média Eger Nonprofit Kft., Moongoose
Bt., ORIFLAME, Szent István Rádió, TESCO Eger Áruház.
A történet folytatódik 2020 szeptemberében.

Portré

F. Gál Sándor

Radics Istvánné
Az Egri Civil Kerekasztal – a
civil kódex alapelveinek érvényesítésével – demokratikus
döntési gyakorlatának megfelelően ebben az évben a
Jogi és Érdekvédelmi Szekció
vezetőjét találta alkalmasnak
a kitüntető címre. A jelölést
Eger Megyei Jogú Város Képviselőtestülete
egyöntetűen támogatta és döntésével
megerősítette: Radics Istvánné eddigi önkéntes munkája
méltó az elismerésre.
Civil körökben és a város közéletében ismert Erzsike olyan személyiség, aki megtestesítője a klasszikus önkéntes értékeknek. A
nyolcvanas évek elejétől dolgozik a civil szektorban, munkájában
küldetésének tartja a sérült gyermekek és felnőttek segítésének
ügyét. Eger civil életének egyik legaktívabb tagja, nem túlzás; Erzsike igazi példakép. Munkabírása, kezdeményezései, kapcsolatai
és emberi tulajdonságai teszik méltóvá erre a minősítésre.
Családi érintettsége okán is kereste a lehetőséget, hogy bekapcsolódjon abba az önkéntes munkába, amely életének meghatározó tevékenységévé vált. A Fogyatékkal Élők és Segítők Országos
Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) volt az a civil szervezet, amelynek keretében kulturális és szabadidős programok szervezésével
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vált ismertté. Kiemelkedő önkéntes munkáját elismerve 2001-től
az ÉFOÉSZ Heves Megyei Szervezete megyei elnökeként, majd
2004 májusától az önállóvá vált ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú
Egyesülete elnökeként tevékenykedik. Tagja az ÉFOÉSZ országos
elnökségének. Munkájáért 2011-ben ÉFOÉSZ Emlékérem elismerésben részesült.
Elnökként nagy hangsúlyt fordít arra, hogy az egyesületi munkában azokat a kezdeményezéseket képviseljék és támogassák,
amelyek a megyénk városaiban, településein élő fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítését szolgálják. Figyelmük kiterjed az emberi és állampolgári jogaik érvényesítésére, valamint a társadalmi integráció, a szociális biztonság,
a rehabilitáció kérdéskörére. Kiemelten kezeli a fogyatékosokat
ellátó intézetekkel való együttműködést, valamint a hazai és határon túli szervezetekkel való kapcsolatok ápolását, amely öregbíti
városunk jó hírnevét.
Nemcsak civil önkéntesként, de közéleti emberként is megnyilvánul felelősségtudata. A Heves megyei és egri településfejlesztési
koncepcióhoz javaslattal élt: az értelmi fogyatékosok részére átmeneti ellátást biztosító otthon, valamint a kis létszámú lakóotthon, ill. az új jogszabályi forma szerint a „támogatott lakhatás”
létrehozását és Eger MJV Önkormányzatánál egy Átmeneti Ellátó
működtetését kezdeményezte..
Törekszik arra, hogy a médián keresztül - megjelenés lehetőségével élve - biztosítsák az értelmi fogyatékos emberek önvállalását és ép társaikkal való minél szélesebb körű találkozást. Ezt
egri székhelyű szervezetük gazdag programkínálattal is segíti.
Programszervezéseikben körültekintőek; magas minőségre, élményalapú módszerek alkalmazására törekszenek, mint például
az „Add a kezed, mert együtt kerek a világ!” Dobó téri rendezvényük, vagy a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja –adventi
jótékonysági koncert a Minorita templomban.
Elnöksége alatt több sikeres projekt valósult meg és folyamato-

san gyarapodnak a partnerségi együttműködési megállapodások.
Ezek a programok meghatározóan hozzájárulnak az egri és megyei
családok életminőségének javításához. Irányításával az egyesület
folyamatosan működtet, szervez különböző klubokat, fejlesztő
tréningeket, mozgásfejlődést segítő foglalkozásokat, nyári táborokat, amely nagy segítséget jelent az érintetteknek és nem utolsósorban családjuknak.
Radics Istvánné 2001-től aktívan részt vesz az ECK munkájában.
2009-ben „Kiváló Civil munkáért” elismerésben részesítették.
2012-ben a Jogi és Érdekvédelmi Szekció vezetőjévé választották.
A szekcióvezetői munkáját nagy aktivitással végzi, új színt hozott
civil hálózatunk munkájába. Az általa vezetett egyesületén kívül a
szekcióhoz tartozó húsz szervezet együttműködését koordinálja.
Megbízható partnere az egri hálózat szekcióinak, segítőként vállal
feladatokat más területen tevékenykedő civil szervezetek kezdeményezéseiben. Mindig kész és képes ebben az összefogásban a
maximumot nyújtani. Nagy hozzáértéssel, türelemmel építette
fel azt az emberi, szervezeti kapcsolatrendszert, amely az egri civil
életben példaértékűvé, követhetővé vált. 2009-ben „Kiváló Civil
munkáért” elismerésben részesült. Önzetlensége magával ragadó
példát nyújt a városi civil fórum, az Eger Ünnepe, az Egri Civil Randevú szervezésében, rendezésében. Aktív résztvevője a civil műhelyeknek, személyisége, közösségfejlesztő tudása meghatározó
a hálózati vitakultúra alakításában. Tevékenysége elismeréseként
az Egri Civil Kerekasztal 2016-ban az „Év szekcióvezetője” elismerő
oklevéllel jutalmazta.
Radics Istvánné iránt civil társai és közössége bizalma töretlen.
Életét embertársai iránt felelősség hatja át.. Teszi ezt magas szakmai felkészültsége, nagy tapasztalata birtokában önzetlenül, szerényen és nagy empátiás képességgel.
Eddig végzett magas színvonalú közösségi és értékteremtő munkája elismeréséhez a - „Pro Agria” szakmai díjhoz - gratulálunk.

Szolgálat egy életen át

közösségi programokat, színvonalas előadásokat ahol a betegek
és az érdeklődők megosztják egymással életük nehéz kérdéseit, válaszokat keresnek azokra a megélt pillanatokra, amelyekkel
találkoznak a diagnózis felállításakor, a terápia ideje alatt érzett
érzelmi krízis állapotokban. Szakmai programokon túl kirándulásokat, sétát, koncerteket, színház és múzeumlátogatásokat szervez, mely erősíti a közösség erejét. A kirándulásokon a tagok és
érdeklődők megismerhetik Eger és a környék nevezetességeit.
Munkáját elismerik regionális és országos szinten is. Az Egri Alapszervezet rendezvényein kívül, részt vesz a Magyar Rákellenes Liga
központi és tagszervezetei rendezvényein. Az egri programokról,
országos kitekintéssel, mindig híradással van, ezzel is öregbíti Eger
hírnevét.
Munkája, családi érintettsége miatt, hiteles. Kedves, megnyerő
személyiségével őszintén tud a betegtársak felé fordulni és segíteni őket. Rákbetegeket segít, gyakran személyesen kíséri el az érintetteket a szakvizsgálatokra. A „lelki csapda” útvesztőiben támaszt
nyújt, a lehetőségeket egyénre szabottan igyekszik felderíteni.
Az eredményes szervezeti élet, a szakmai programok sikerének
biztosítéka a jó együttműködés az alábbi intézményekkel: Markhot Ferenc Kórház, Egri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály,

Bak Imréné Marika 2006 óta tagja a Magyar Rákellenes Egri Liga
Alapszervezetének, feladatuk az egészségnevelés, figyelemfelhívás a daganatos betegségek korai felismerése, szűrések szervezése
és népszerűsítése a lakosság körében. Marika, a szervezet meghatározó tagjaként, nagy odaadással és lelkesedéssel szervezi, koordinálja az alapszervezeti munkát. Havi rendszerességgel szervez
2

KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgálat, Eger Megyei Jogú Város

az önkéntes munkába. Az általa szervezett előadások reményt kel-

Önkormányzata, Eszterházy Károly Egyetem, Bükki Vörös Meteor

tőek, a rákról alkotott szomorú képet átszínezik.

Sportegyesület és nem utolsó sorban az egri civil szervezetek.

Áldozatos tevékenysége, önzetlen tenni akarása és segítőkészsége

Munkájával, önkéntes segítőivel Eger város életében elfogadottá

példaértékű.

tette a daganatos megbetegedésekről történő nyílt, őszinte be-

Az Egri Civil Fórum tagjaként 2019. augusztus 20-án munkája elis-

szélgetéseket, a szűrővizsgálatokra történő mozgósítást, az or-

meréseként, kitüntetésben részesült.

vos-beteg kapcsolat erősítését. A városban egyre nagyobb szám-

A rákbetegekért és családjukért végzett áldozatos munka elisme-

ban vesznek részt a „Rózsaszín szalagos” sétán, a férfiak prosztata

résére Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése KIVÁLÓ MUNKÁÉRT

szűrésén. Nagy gondot fordít arra, hogy a fiatalokat is bekapcsolja

díjat adományozott Bak Imréné aktivistának. Büszkék vagyunk rá!

MŰHELY
Közösségek és hálózataik - nemzetközi konferencia
Az Életfa Környezetvédő Szövetség EFOP 5.2.2-17-2017-00095 projektjének célja a civil hálózatok fejlesztése és kutatása nemzetközi
szinten, a hálózatok erősítése és együttműködések generálása az országok között. A projekt része nemzetközi konferenciák szervezése
a civil hálózatok kapcsolatainak építésére és a tapasztalatok megosztására.
A konferenciát direkt Eger Civil Ünnepére szerveztük. Régóta szokás, hogy Eger Civil Ünnepén nem csak bemutatkoznak az egri szervezetek, nemcsak magát és magában ünnepel a város, hanem vendégeket is hívunk, akikkel együtt ünnepelhetünk, sokszor Eger testvérvárosaiból vagy más országbeli együttműködő partnereinktől. Azon is tudatosan dolgozunk már jó ideje, hogy az Ünnep ne csak az
ismerkedés és bemutatkozás terepe legyen, de egyben a civil szakmaiság, a szektor fejlesztése és a jövőnkről való közös gondolkodás
színhelye is.
Az idei Eger Civil Ünnepének nemzetközi szakmai eseményei a Nemzetközi Cukorbeteg Találkozó, az Egri Kertbarátok körének rimaszombati partnereinek vendéglátása és az Életfa “Közösségek és hálózataik” konferenciája volt.
A konferencia meghívottjai Lengyelország, Szlovákia és Magyarország civil hálózatai voltak. Jelen voltak a pályázati partnereink, Lengyelországból Magyarországról a civil kerékasztalok és más hálózatok képviseltették magukat, Kecskemétről, Kazincbarcikáról, Békéscsabáról, Szombathelyről, Nagykanizsáról, Salgótarjánból és Gyöngyösről. A magyar városok civil kerékasztalaival nagyon régi kapcsolatunk van, a legtöbbel együtt fejlődtünk, de örömmel láttuk és hallgattuk az újabb hálózatokat is.
A konferenciát Sebestény István (Budapest, Civitalis Egyesület) magyar nonprofit szektor aktuális helyzetéről szóló előadásával kezdtük.
Ezután a kerékasztalok képviselői egy kerekasztal :-) beszélgetésben a saját hálózataik helyzetéről, külső-belső kommunikációról szóltak. Rengeteg olyan ötlet és megoldás hangzott el, amit a hálózatok jó példaként jegyezhettek fel maguknak.
A nemzetközi konferencia második napját direkt szerveztük úgy, hogy egybeessen Eger Ünnepe szombati napjával, amikor megtelik a
szervezetek sátraival, műsorával és szolgáltatásaival az Érsekkert.
A szakmai program a lengyelországi és szlovákiai hálózatokról szóló előadásokkal kezdődött. Magdalena Malec (Start5b, Regionálne
Centrum Wolontariatu) a lengyel ifjúsági hálózatokról, Hajdú István (Fundament Polgári Társulás) pedig a szlovákiai hálózatokról beszélt. A budapesti Gyökerek és Szárnyak alapítvány képviseletében Komáromi Mátyás az Élőadás közösségi adománygyűjtő kezdeményezésről és annak hálózatáról beszélt.
A konferencia végén a civil kerekasztalok hálózata egyeztetett a konferencia eredményeiről a jövő célkitűzéseiről és a következő találkozó helyszínéről.
Az ebédet is kedves és házias nonprofit megoldásban, az Egri Civil Kerekasztal Felnémeti szekciójának vendéglátásában tálaltuk fel, de
a programot is direkt szabadabbra terveztük hogy a vendégek megmártózhassanak az Ünnepben.
Jó volt látni régi ismerőseinket és az új hálózatokat is Eger Civil Ünnepén, felmelegíteni a régi kapcsolatokat és újakat kötni közös barátaink között. A program és hálózataink is tovább működnek, új megoldások és új ötletek születtek a konferencián. A visszajelzések
alapján is állíthatjuk, hogy emlékezetes konferenciát rendeztünk, és külön köszönjük az égieknek a remek nyárias időt, a szervezőknek
pedig a rengeteg önkéntes munkát.
Csathó Tibor
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Az egri civil hálózatról
Nagy színes, gazdag réthez hasonlítható az egri civil hálózat. Embereket, közösségeket, önkormányzatot, intézményeket, közügyeket, közösségi értékeket szolgáló önkéntesek népes serege alkotja
ezt a láthatatlan hálót. Az egri egyesületek, alapítványok ereje abban, rejlik, hogy készek és képesek voltak összefogni és aktivitásukat a város szolgálatába állítani. Húsz éve töretlen az önkéntesek
egymás iránti figyelme, bizalma. Példaértékű az országban az egri
összefogás, amely kiállta az idő próbáját.
Történetüknek természetesen nincs vége, Egerben sem idilli a jelenlegi helyzet. A civil szektor kezdeti fejlődését meghatározó módon (negatívan) befolyásolta a módosított civil törvény. A Nemzeti Együttműködési Alap pályázati rendszerében megszűnt a civil
kontrol érvényesítésének lehetősége. Csökkentek a nemzetközi
(lásd Norvég Civil Alap) pályázati lehetőségek, véletlenszerű az
összefogást, hálózati együttműködést, a képzéseket célzó pályázatok támogatása. Heves megyében – Füzesabony kivételével – a
kistérségi civil összefogás szinte teljesen elsorvadt. Mindezekkel
együtt napjainkban a civil szervezetek számos nehézséggel szembesülnek, hiszen helyben évről évre jelentkeznek problémák,
keletkeznek új, megoldásra váró ügyek. Az egri hálózat alkalmazkodni tudott a kihívásokra, a polgárok részéről jelentkező új igényekre. Ha számba vennénk az összefogásban résztvevő egyesületek, alapítványok eddigi tevékenységének eseményeit, azt csak
egy terjedelmes tanulmányban lehetne hitelesen bemutatni.
Nem is célom ez, most csupán a civil hálózat arculatának, működésének, kapcsolatrendszerének és a partnerség jellemző vonásainak csokorba kötésére vállalkozom. Nem csak civileknek, de a
civilekért. Akik megértik, talán indíttatást kapnak az összefogásra
és általuk gyarapodhat ennek a különleges embercsoportnak a
tábora; mert a hálózatban olyan emberek dolgoznak önzetlenül,
akik engedelmeskednek egy belső parancsnak: önként vállalt kötelességüknek. Emberek, akik felelősek családjuknak, munkahelyüknek, de felelősséget vállalnak embertársaikért is. Teszik ezt
úgy, hogy önkéntes munkájukhoz az időt a családtól, a személyes
törekvésektől, a számukra kedves hobbi gyakorlásától veszik el.

Az első lépésekről

Hogyan jött létre, hogyan dolgozik ez a hálózat? Rövid történeti
visszatekintés szükséges ennek megértéséhez. Az egri „civil időszámítás előtt” több száz szervezet működött a városban. Jellemző volt az „én szervezetem” fontosságának hangoztatása. Létezett
azonban egy disszonánsnak tűnő hang is a környezetvédők részéről, amely a „mi szervezeteink” együttműködéséről adott hírt. Az
Életfa Környezetvédő Szövetség volt az első hálózat, amely példa
lehetett az összefogás gondolatát pártolók körében.
Huszonöt évvel ezelőtt, az első Eger Ünnepén megtörtént az első
lépés, amellyel a szervezetek, közösségek összefogásának eredményeként egy addig nem tapasztalt érték született: a város legnagyobb közösségi ünnepe. Lökést adott a további lépésekhez
az Egri Civil Ház megnyitása. Összehozta azokat a szervezeti vezetőket, akik felismerték, hogy tudásuk, kapcsolataik összeadása
távlatos és új értelmet adhat saját szervezetük tagjainak munkájához. Ennek nyomán beszélgetések kezdődtek, melynek témája a
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„hogyan tovább” volt. Hogyan lehet a véletlenszerű, vagy alkalmi
kapcsolatokat olyan együttműködéssé formálni, amelyben minden szervezet megtalálja a helyét, ugyanakkor a szervezet minden tagja ráérez, elfogadja az együttműködéssel járó kötelezettségeket. Ez azt jelentette, hogy kész beadni a „közösbe” tudását,
idejét, és pénzben is kifejezhető szolgáltatásait és vállalja az ös�szefogással járó egyéb „terheket”. A személyes beszélgetéseken
kirajzolódott, hogy számtalan kérdés vár válaszra. Erre a megoldást a „magot” alkotó egyesületek, alapítványok elnökei – a civil
ház munkatársaival, a civil referenssel egyeztetve – egy civil fórum
megszervezésében látták megvalósíthatónak. Egerben ekkor már
több mint ötszáz bejegyzett szervezet szerepelt a bírósági nyilvántartásban. Az első fórumra ennek az egytizede küldte el képviselőjét. Megalakult a civil fórum, amely mint egy információs hálózat kezdte meg munkáját. Közös célként fogadták el a kapcsolatok
fenntartását, a hírek kölcsönös cseréjét és az együttműködés
lehetséges területeinek, alkalmainak tervezését. A fórum szervezetei létrehozták a hálózat demokratikus elvek alapján működő
operatív testületét az Egri Civil Kerekasztalt. Döntő fontosságú
epizódja volt ez az együttműködésnek, hiszen az akkor még egymást nem ismerő szervezetek képviselői szavaztak kölcsönösen
bizalmat egymás jelöltjeinek. Döntöttek, hogy folytatják az Eger
Ünnepe megrendezését, így megteremtették a hálózat első közös
programját. Az ünnep szervezése aztán lehetőséget adott újabb
szervezetek bekapcsolódására, illetve a hálózat kiléphetett a nyilvánosság elé. Az ünnepen láthatóvá vált az egri civil szféra sokszínűsége, tapasztalható lett az összefogás ereje és értelmezhető
távlat nyílt az együttműködéshez. A folyamatokban embertől emberig, szervezettől szervezetig eljutott az összefogás híre, értelme, lehetősége. Ezekben a mindennapokban meghatározó volt a
Civil Ház, mint az „összetartozás és koordináció helye”, valamint
a ház dolgozóinak szakmai közreműködése, tudást, kapcsolatot,
forrásteremtő információt biztosító tevékenysége és önkénteseket segítő személyes biztatása. Ezzel vált a civil ház a hálózat igazi
otthonává, ezért ragaszkodnak mind a mai napig a szervezetek a
szolgáltató funkciót betöltő ház nonprofit működtetéséhez.
Azóta sok víz folyt le az Eger patakon és az egri civil hálózat működik, kudarcok, sikerek tapasztalataival fejlődik. Az együttműködés
során kialakult szerkezet tükrözi a hálózat jegyeit és magába foglalja az egri együttműködés sajátosságait. Ilyen sajátosság, hogy
egy informális (bíróság által be nem jegyzett) összefogásról van
szó, amely sajátos szabályzat (civil kódex) alapján működik, és jogi
személyiség hiányában is partnerré tudott válni az önkormányzat,
intézmények és szervezetek számára. Megkülönböztető jegyei: a
bizalom, ami egyben a tőkéje is; demokratikus működési alapelvek gyakorlása, a negyedszázada elkötelezett önkéntesek lassan,
de gyarapodó hada; a partnerségben felelős részvétel és képviselet biztosítása.
A civil szervezetek együttműködésének keretét az Egri Civil Kódex
adja, amely az összefogás szakmai, etikai ismérveivel segítséget
nyújt a hálózathoz kapcsolódni szándékozó szervezetek tagjainak.
A hálózat működését biztosító bázist korábban a szolgáltató civil
ház jelentette, amely napjainkban csökkentett üzemmódban vegetál. Évről évre gyarapodott a hálózathoz csatlakozó szervezetek
száma és két évtized alatt hármas együttműködési tagozódás alakult ki: az első körön szakmai/területi alapon összeállt szekciók

működnek, szám szerint tizenegy önálló szekcióhálózat. A második körben a szekciókat alkotó szervezetek jelennek meg a fórumon
(jelenleg 87 szervezet). A harmadik kört a fórumon választott kerekasztal tagok alkotják (42 fő), akik nem szervezeti, hanem személyes
együttműködéseket vállalnak. A szervezetek mindhárom hálózati szinten – a kódexben foglaltaknak megfelelően, valamint a hálózat
önállóságának megtartása és a hálózaton belüli együttműködés prioritása mellett – önállóan alakítják saját kapcsolatrendszerüket.

A fórumról

A hálózat legfelső koordináló, döntéshozó szintje az Eger Városi Civil Fórum, az egri polgárok civil szervezeteinek parlamentje, amely
1999-től megszakítás nélkül biztosítja minden egri szervezet számára az összefogás, együttműködés lehetőségét. A fórum résztvevői
- a kapcsolatok fejlesztése, a hálózati együttműködés erősítése, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek és feltételeinek alakítása, a
helyi társadalom összefogása érdekében - évente egy alkalommal tanácskoznak.
A fórum tájékoztatás kap az Egri Civil Kerekasztal hálózatot szolgáló egy éves működéséről. A különböző szekciók ismertetik hálózati
együttműködésük egy éves mérlegét, valamint beszámoló hangzik el a civil alap felhasználásáról, az önkormányzat bizottságok civil
delegáltjainak tevékenységéről. Állásfoglalásban rögzítik az Egri Civil Kerekasztal következő évi tevékenységének irányait, céljait.
A fórum választja meg a szakmai és területi alapon létrejövő szekciók vezetőit, az Egri Civil Kerekasztal tagjait, valamint a szakmai programok pénzügyi alapját kezelő Civil Alap Bíráló Bizottságot.
A fórum szervezetei jelenítik meg az egri egyleti hagyományok értékeit: az önkéntesség, önzetlenség, bizalom és szolidaritás egységét,
valamint a pártpolitikától való függetlenséget.

A szekciókról

A szekciók év közben – saját döntésük szerint – tartják összejöveteleiket, ahol a szakmai kérdéseket, illetve a területi alapú szekciókban
az adott városrész civil aktivitásának lehetőségeit, tapasztalatait beszélik meg. A szekciók szervezetei év közben – az ECK koordinációja
mellett – önállóan tevékenykednek. A szakmai, vagy városrészi rendezvényeken, akciókban együttműködnek a hálózat szervezeteivel.
Erősítik az önkéntesek táborában tevékenykedők emberi kapcsolatait. Ismertségükkel, személyes példamutatásukkal, közérdekű kezdeményezéseikkel keresnek és találnak támogatókra a gazdasági szervezetek, vállalkozók, intézmények körében. A szekciók biztosítják
a polgárok közösségi kezdeményezéseinek felkarolását, valamint új szervezetek bekapcsolódását.

A kerekasztalról (ECK)

A kerekasztal a fórum választott koordinációs, érdekképviseleti és tanácsadó testülete. Tagjait a városi fórumon választják, megbízatásuk egy évre szól. Kapott felhatalmazás alapján legitim partnere az önkormányzatnak a döntés-előkészítésben. Munkáját a fórum állásfoglalásában meghatározott feladatok mentén végzi, üléseit munkaterv szerint évente tíz alkalommal tartja. Az üléseket a mindenkori
soros elnök (szekcióvezetők) vezeti.
Bizottságokat, munkacsoportokat alakít, műhelyt működtet a szakmai feladatok megoldásához. Forrásokat teremt a közös feladatok
megvalósításához. Szervezi a nyilvánosság fórumait, biztosítja, koordinálja az Eger Civil Ünnepe megrendezését. Mozgósít a város közösségi részvételt és aktivitást igénylő feladataihoz. Tájékoztató, információs és tanácsadói szolgálatot működtet.
Civil szakembereket delegál az önkormányzat bizottságokba, általuk látja el a közösségi érdekek képviseltét a döntéselőkészítő folyamatokban. Kapcsolatokat tart fenn intézményekkel, vállalatokkal, vállalkozókkal és városon kívüli szakmai szerveződésekkel. Hozzájárul
a megyei civil hálózati kapcsolatok fenntartásához. Egész évben fórumot biztosít az egri polgárok közösségi kezdeményezéseinek. Az
Egri Civil Kerekasztal ülésein a fórumot alkotó szervezetek képviselői vehetnek részt, amelyen kizárja a pártpolitikai megnyilvánulások
lehetőségét. Az ECK minden évben megrendezésre kerülő három fontos hálózati programja: Eger Civil Ünnepe, Civil Fórum, Egri Civil
Randevú.

Bizottságok, munkacsoportok, műhelyek

A fórumtól fórumig tartó egy évben sok feladatot kell megoldani a kerekasztalnak. Ezt összefoglalóan: a fórum állásfoglalásainak teljesítése, az önkormányzattól átvállalt feladatok, az összefogást igénylő feladatok, Eger Ünnepe, Egri Civil Randevú megrendezése, város
polgárainak életminőségét javító, szakmai összefogást igénylő szolgáltatások, valamint a hálózatépítés teszik ki.
Állandó, működést segítő bizottságok az Eger Ünnepe, civil randevú szervezőbizottságai, Kommunikációs Bizottság, Civil Alap Bíráló
Bizottság és a fórum szervezőbizottsága. A nyilvánosság minden önkéntest jó érzéssel tölt el, ha közfigyelem irányul munkájára, hírt
adnak szervezetük sikeréről, vagy éppen a polgárokat mozgósítása, a nagyobb társadalmi összefogás elérése a hálózat célja – ez a kommunikációs bizottság feladata. A városi civil alap pályázatainak véleményezését a bíráló bizottság végzi.
A bizottságok mellett munkacsoportok alakulnak egy-egy szakmai feladat megvalósításának előkészítésére (kódex módosítása, kötelező önkéntes tevékenység fejlesztése, szakvélemény elkészítése, civil újság szerkesztése, hálózat internetes megjelenése, stb.).
A hálózatépítés feladatai, vagy jelentős önkormányzati feladat vállalása részleteinek kialakítására, illetve a nonprofit szektor ismereteinek gyarapítására műhelyeket szervez a hálózat. Ez a gyakorlat évek alatt alakult ki és formálódik napjainkban is. Hatékonysága a
kerekasztal tagjainak, illetve a hálózatot alkotó szervezetek tagjainak aktivitásán, felkészültségén múlik. Minden önszabályozás, szerkezetalakítás, közösségfejlesztő módszer a hálózat rugalmasságának megtartását szolgálja a civil kódex etikai kontrollja alatt.
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Az Egri Civil Fórum Hálózat ábrája

CABB = Civil Alap bíráló bizottság
Jelmagyarázat:
3 szervezet által alakított szekció
4 szervezet által alakított szekció
5, vagy több szervezet által alakított szekció
hálózaton kívüli civil szervezetek

Veszélyek, gátló tényezők

Hogyan is válhatna egyetlen szervezet önmagában erővé - bármilyen fontos, hiányzó, vagy látványos tevékenységet végez is -, ha nem
lennének társak, akik az összefogás erejét képesek társítani a megvalósításhoz. Húsz évvel ezelőtt ezt a „magányosságot” szüntette
meg a fórum létrehozása. A tapasztalatok bizonyítják, hogy az együttműködéshez még nem nőtt fel minden szervezet, de azt is látni
kell, hogy ennek az elsajátítása csak hálózat tagjaként lehet hatékony. A hálózatnak kezdetektől célja, hogy minél több civil szervezet
számára érthetővé vállaljon és ösztönözze a csatlakozásra. Nem lehet ez eredményes, ha a hálózat gyenge pontjait nem vizsgáljuk
kellő körültekintéssel, felelősséggel. Az egri hálózat nyitottsága magában hordozza azokat a veszélyeket, amelynek negatív következményeit már néhányszor megtapasztalhattuk. Elemi érdek (önvédelem), hogy az egri hálózatot azonos jogállású, önállóan gazdálkodó
szervezetek alkossák. A működésben zavart eredményez, ha különböző érdekeknek nem lehet azonos platformot teremteni. ez történt
a civil ház működtetése esetében. Ennek egyik oka, hogy az egri hálózatnak a klasszikus civil szervezetek mellett – a kódex eredeti szabályát feloldva – különböző szerveződések (művészeti csoport, civil társaság, klub) is tagjai lehetnek. Ezért nem lehet igazán hatékony
például a nonprofit szektor ismereteinek oktatása, a szektortudat erősítése, az érdekvédelem, az együttműködésben az önzetlenség,
kölcsönösség elvének érvényesítése. Nem szűrhető ki – kockázat nélkül – az önös, az érvényesülésnek külön utat kereső személyek
hálózatgyengítő tevékenysége. A helyzet kezelését segítheti, ha őszintén rendszerbe szedjük a hálózatot alkotó szervezetek, szerveződések sajátosságait.
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Itt a helye hálózat fogalmáról szólni: a hálózatnak négy fontos ismérve van:
1. a hálózatban résztvevők közös célt tűznek ki maguk elé,
amelynek elérését közösen megoldandó feladatnak tekintik;
2. hálózatban való részvétel autonóm szervezetek önálló döntésén alapul, és a hálózatban egyenrangú tagként vesznek
részt;
3. a közös cél elérése a hálózati tagok aktív részvételén keresztül
valósul meg;
4. idővel a közös munka során közös értékek, munkamódszerek,
tevékenységek és egyfajta közös tudás alakul ki, amelyet ös�szefoglalóan közös identitásnak is nevezhetünk.
Természetesen vannak olyan jól funkcionáló együttműködések,
amelyeknek nem célja, hogy minden ismérvnek eleget tegyen,
pl. az együttműködésben résztvevő szervezetek között alá-és fölérendeltségi viszony van, a célokat nem közösen határozzák meg,
stb. vagy nincs lehetőség arra, hogy közös munkamódszerek, tevékenységek alakuljanak ki, ezek azonban nem hálózatok.
Tehát a hálózat egy olyan rugalmas együttműködési forma, amelynek tagjai szabadon lépnek be és hagyják el a hálózatot. minden
civil szervezet maga dönti el, hogy hosszú távra, vagy egy időszakra, kíván tagja lenni a hálózatnak. Előfordulhat például, hogy egy
projekt időszakára vállalnak közösséget a hálózat szervezeteivel.
Utóbbiak esetében veszélyt jelent a hálózat erőforrásait, imázsát
kihasználók megjelenése, amely ellen az együttműködésben érdekelt szervezeteknek védekezni kell. Erre nem is olyan egyszerű
felkészülni, sem megszűntetni a gátló tényezőket. Az egri hálózati civil kódexnek nincs etikai fejezete, azonban a két évtizedes
együttlét során kialakult a belső civil kontroll gyakorlata. A szervezetek, szervezetek vezetői számára is a bizalom a legnagyobb
érték, ennek elvesztése komoly visszatartó erő. A hálózat ereje,
azonosságtudata – a hálózat egészét érintő ügyekben - az egységes fellépésben is kifejeződik. Ennek megtartása erősítése csak
őszinte közösségi légkörben képzelhető el. Erre a szintre csak a
szektor alapvető ismereteivel rendelkező hálózati tagok képesek.
A tudáshiány nagymértékben befolyásolja az együttműködési
képességet. Hiába a hajlandóság, a lelkesedés, ha az önkéntes
együttműködéshez szükséges tudása hiányzik. A hálózat teljesítménye az együttműködési képesség birtokában válik a partnerkapcsolatokban kiszámíthatóvá.
A hálózatban különböző világnézetű emberek dolgoznak együtt.
Ezt az intimitást meg kell tartani az együttműködők körében. Jellegzetes sajátossága az egri összefogásban érdekelteknek, hogy
eddig - néhány esettől eltekintve - sikerült a hálózat eseményein,
rendezvényein kívül tartani a pártpolitikai megnyilvánulásokat.
Gátja lehet azonban a közös fellépésnek, ha (leggyakrabban rejtve) pártos elkötelezettségtől indíttatva mindenféle politizálástól
el kívánja tiltani a hálózat tagjait. Nemes egyszerűséggel lehetne kérdeni, hogy akkor miért alakulnak egyesületek, hoznak létre
alapítványokat. Egy város társadalmában a civil szervezetek azt a
küldetést vállalják, hogy közérdekű, közhasznú tevékenységükkel
segítik a közösséget. Egyben a helyi demokrácia feltételeként a
képviseleti oldal mellett megjelenítik a részvételi oldal jogszerű
jelenlétét a közügyekben. Ingovány ez így is, úgy is, de a hálózat
éppen arra jó, hogy a szektort érintő közügyekben– egyik párt
programjához, álláspontjához sem kapcsolódva– önálló, felelős

szakmai véleményt fogalmazzon meg, ezzel tegye nyilvánvalóvá
a civil kontrolt. Ilyen céllal működnek a hálózati munkacsoportok,
műhelyek, amelyek a döntések meghozatalában nem csak a véleményt, vagy tiltakozást, hanem a felelős részvételt is vállalják.
Fentiekben összegezve – szubjektív – a hálózatépítés következő
lehetséges lépéseinek sarokpontjait foglaltam össze. A teljesebb
helyzetképet csak közös műhelymunka tárhatja fel, részletesebb
kifejtésre a jelenlegi írás nem alkalmas.

A hálózat jövőjéről

Első gondolatként az önkéntes munka értékéről. Egy város önbecsülését mutatja az önkéntes munkát végző emberek megbecsülése. Azáltal hogy az Egri Értéktárban helyet kapott az „egri civil
összefogás”, az Egri Civil Kerekasztal, valamint a kerekasztal által
javasolt önkéntesek Pro Agria díja fogalmazhatok úgy, hogy jó
úton járunk. Az érvényben lévő civil-önkormányzati együttműködési megállapodásban kifejeződik, hogy a város eddigi vezetése
partnerként számít az egri civil fórum szervezeteire. Ugyanakkor
fontos, és időszerű - a hálózat fejlődését befolyásolja - a partnerség kereteit magába foglaló megállapodás a megújítása.
Az Eger Ünnepe a város legnagyobb közösségi ünnepe, amely a
városimázs egyik tényezőjévé vált. A rendezvény mindhárom (civil, önkormányzati, gazdasági) szektor együttműködését kívánja.
Az összefogással eltöltött huszonöt év eredménye, tapasztalata
a hálózat egyik legnagyobb tőkéje. Ebből merített a kerekasztal,
amikor létrehozta az önkéntes munka elismerésének rendszerét,
illetve a civil randevút, amely az a hálózati ünnep, amikor a város
vezetői és a hálózat tagjai közösen értékelik az egriek érdekében
végzett civil tevékenységet. A hálózatban az emberi kapcsolatok
elmélyítése, a bizalom tőkéjének erősítése és az egymás iránti
tisztelet kultúrájának megőrzése a jövő legfontosabb záloga. A
hétköznapok szolgáltató jelenléte mellett az ünnepek, a találkozások mutatják meg leghitelesebben a hálózat arcát. Ezekben kifejeződik a „Civilek érted értünk…” szlogen valóságos üzenete.
A hálózat jövőjét meghatározó módon alakítja az Egri Civil Kerekasztal. Bár a kerekasztal 42 fős, de az üléseken (ahol a szekciók
3-5 taggal képviseltetik magukat) 25-30 fő vesz részt. A műhelyekben, bizottságokban folyó előkészítő munkában 15-20 fő vesz
részt. A magot az a 10-12 fő akik szakmai tudásuk, nonprofit ismeretik, tapasztalataik alapján végeznek önkéntes munkát. A többi
jelenlévő véleményével, felajánlásával segít, de vannak teljesen
passzív tagjai is a kerekasztalnak. Ez a passzivitás az egyik, a felkészületlenség a másik gyengesége ennek a nagy létszámú testületnek. A napirendekhez készített munkaanyagok vitáján való részvételben megnyilvánul a tájékozatlanság, olykor az önös érdek.
Ennek kezelése a napirendekhez fűzött hozzászólások, javaslatok
szakmai színvonalának és hatékonyságának javítása fontos hálózati feladat. A viták intenzitásától függetlenül meg kell tartani a
kölcsönös bizalom és tisztelet légkörét, ennek feltétele az azonos
felkészültség elérése, illetve az együttműködésben érdekelt - jogállásában azonos - szervezetek jelenlétének biztosítása.
Jövőnket meghatározó, új kihívás időszakát éli a hálózat. Ez - a hálózatépítés fenti feladatai mellett - az önkormányzati döntéselőkészítésben, a közösségi érdek megjelenítésében, védelmében
és a nyilvánosság előtti markánsabb megjelenésben fejeződik ki.
A fejlődéséhez, illetve a partnerség erősítéséhez, a hálózat hite7

lességének megtartásához elengedhetetlen a teljeskörű helyzetfeltárás, a kerekasztal tagjai és a civil fórum szervezeteinek aktív
tagjai körében végzendő tudás és kompetenciafelmérés. A civil
szektortudat – az egri civil hálózat „mi” tudatának – fejlesztésére,
számonkérésére nagyobb gondot kell fordítani a kerekasztal tagjai
körében. A jövő szempontjából fontos lenne, hogy a közvetlen és
kölcsönös kommunikáció hatékonyságát növeljük azok között a civil szervezetek között, akik a fórumon részt vesznek.
Egerben is követhető út a hazai városok kerekasztalainak gyakorlata; a jogi személyiségű összefogás (egyesület) létrehozása.
Hiányzik a hálózat gazdaszervezete (korábban az Életfa Környezetvédő Szövetség, utóbbi időben korlátozott mértékben az Életminőségért Alapítvány), ezért időszerűvé vált olyan egyesület
megalakítása, amelyben kizárólag felkészült civilek vesznek részt.
A műhelyek munkáját, a civil ház szolgáltatásainak visszaállítását
ilyen egyesület láthatja el (Nagykanizsa, Békéscsaba, Szombathely
mintájára). Az egyesület semmilyen formában nem vállalhatja át
a kerekasztal funkcióit, hanem szakmai, technikai hátteret biztosít
a testület hálózati munkájához.
A pályázati lehetőségek jobb kihasználása, a képzési támogatások
elnyerése érdekében meg kellene vizsgálni a gazdaszervezet létrehozásának, lehetőségeit (Egri Civil Közösségekért Egyesület?).
A hálózat működésének hatékonyságát befolyásoló feladat a
képzések visszaállítása. A 2010 előtti években kialakított képzési
rendszer (alapfokú, haladó nonprofit ismeretek, szakmai kompetenciát fejlesztő formák) alkalmas a hálózat tagjainak felkészítésére. Ezeknek a tematikáját, tartalmát az egri, gyöngyösi, füzesabonyi, hatvani civil szervezeti vezetők igénye alakította és megyei
nonprofit szakemberek készítették el.
Nagyobb hangsúlyt kell kapjon a szekciókon belüli és a szekciók
közötti közvetlen partnerség gyakorlatának erősítése. Ezzel párhuzamosan a szekciótanácsok és az Egri Civil Kerekasztal munkamegosztásának fejlesztése.
A jövő feladata a városrészekben a civil aktivitás fejlesztése. A
területi alapú együttműködés új szintre emelése a civil szervezetek összefogásával, aktív polgárok megnyerésével, intézmények,
vállalkozók érdekeltségének kialakításával, jelentős személyiségek bevonásával. Ehhez az érintettekkel meg kell ismertetni a közösségi alapítvány, illetve legújabban a követes adománygyűjtés
módszereit, tapasztalatait. Városrészi összefogás így erősítheti az

egri a hálózat ismertségét, célkitűzéseinek hatékonyságát, a részvételi oldal hitelességét.

Örök kérdés

Mit jelent a hálózat az egrieknek, az önkormányzatnak, a civil szervezeteknek? A kérdés évek óta foglalkoztatja a kerekasztal tagjait.
Messze a teljességtől, de sokféle válasz született már, amelyek
összefoglalásra alkalmasak.
Az egrieknek olyan egészségüket, szabad idejüket, művelődési,
sportolási lehetőségeiket, tehetséggondozást, bajban tanácsadást, segítséget, közösségi kezdeményezéseikhez összefogást,
és olyan ünnepeket, amely a hálózat nélkül erőtlenebb, szűkebb,
színtelenebb lenne.
Az önkormányzatnak látható, konstruktív, megbízható partnert
a döntéselőkészítésben, hatékonyságot a kommunikációban, felelős önkéntesek hadát a döntéseket megvalósításában és nem
utolsósorban civil kontrollt a hatalom demokratikus hagyományainak megtartásához.
A civil szervezetnek biztos partnereket saját programjaik sikeres
megvalósításához, hálózati forrásokat, szakmai tanácsokat kezdeményezéseikhez, nyilvánosságot munkájuk megismertetéséhez,
értékeléséhez és szolgáltató civil házat, mely az otthonuk lehet.
Tagjaiknak megbecsülést biztosító érdekvédelmet, a város ügyeinek döntésénél a részvétel gyakorlásának lehetőségét, önkéntes
munkájuk elismerését és a társakkal való összefogás sikert biztosító erejét.
A kérdések figyelmet, érdeklődést jeleznek. A válaszokat mindennapi életünkben az érdekeltek közös gondolkodása, cselekvő részvétele adhatja meg, vagy formálhatja, ahogy az élet megkívánja.
Ahogy a nyilvánosság számunkra oxigént jelent, a demokrácia viszont a civileknek nem játék, nem öt évre szóló szereplést jelent.
A választott képviselőkben lehet csalódni, lehet leváltani, de az
egyesületek, alapítványok önkénteseinek számát csak gyarapítani, vagy csökkenteni lehet. Az egri polgárok megtapasztalták már,
hogy intézmények, hivatalok mellett hosszú évek óta rugalmas
szolgáltatásokat kapnak a civilektől. Ez ébresztheti a helyi társadalom tagjaiban a folytonosság érzését, ha ismerik, tapasztalják,
hogy élnek emberek közöttük, akik értük – nem pénzért, sem hatalomért – dolgoznak.
F. Gál Sándor

A követes adománygyűjtésről
Magyarországon még újszerű az úgynevezett „Követes adománygyűjtés”. Az adományozó kampány gyűjtések „főszereplői” a Követek,
azaz olyan önkéntesek, akik egy adott jótékony cél -Jó Ügy- érdekében valamilyen egyéni vállalást tesznek (a vállalás lehet sport vagy
egyéb jellegű), amelyet az általuk kiválasztott „Eseményeken” teljesítenek. A Követek vállalásaikat és az ezen keresztül támogatni kívánt Jó Ügyeiket egy egyéni kampányoldalban foglalhatják össze, melyet a jóügyekért.hu segítségével akár néhány perc alatt el tudnak
készíteni. A Követeknek ezután már csak annyi a feladatuk, hogy vállalásukat teljesítsék, minél szélesebb körben népszerűsítsék annak
érdekében, hogy kampányukhoz minél több támogató csatlakozzon, akik a Követ által javasolt Jó Ügyet anyagilag támogassák. Követ
lehet bárki (nem kell, hogy ismert személyiség legyen), aki egy adott Jó Ügy elkötelezett támogatója és szívesen vesz részt a Jó Ügy
népszerűsítésében és az ahhoz kapcsolódó adományszervezésben saját ismeretségi körén belül.
Eger kiváló lehetőségekkel rendelkezik az, adománygyűjtő, új forrásteremtés meghonosításához. A Jó Ügy kiválasztását egy civil szervezet kezdeményezheti az adott városrészben élők véleményére alapozva, és kér fel követnek alkalmasnak ítélt személyeket. A követ
kampánya során beérkező adományozásokról a szervezet honlapján biztosít folyamatos nyilvánosságot. A követek maguk döntik el,
hogy az ügyért mennyi adományösszeg gyűjtésére vállalkoznak. Egy Jó Ügyért több követ is jelentkezhet, de nincs közöttük verseny.
Ami hiányzik a város költségvetéséből, de fontos a polgároknak, arra kiváló lehetőséget kínál a követes adománygyűjtés.
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KALEIDOSZKÓP
A Felsővárosban meghirdetett pályázatra érkezett pályaművek:
Pálkovács Gáborné, Veres Tamásné Kiss Katalin, Sigér Gyula, Pál
Margit. Lapunkban a díjnyertes írást közöljük:

Kedvenc helyem a „LISZI”

1990-től élek Egerben, a Felsővárosban, és szeretek itt élni. Abban az időben Csebokszárinak hívták ezt a lakótelepet. Jelenleg
nevezhetnénk lakóparknak is, hiszen sok a park és a fás rész. Az
50 év alatt megnőtt fák biztosítják a levegő tisztaságát és a mi
kellemes közérzetünket. Ebben az időszakban ez a városrész alacsony infrastruktúrával rendelkezett. A rendszerváltás óta viszont
sorra nyíltak a nagy bevásárlóközpontok ebben a térségben, melyek biztosítják a megfelelő élelmiszer és ruházati ellátást. Színvonalas iskolák, óvodák találhatók ebben a városrészben, melyek
gondoskodnak a gyerekek fejlődéséről. Az utazási feltételeink jók,
a város minden pontjára el tudunk innen jutni. Sok játszótér áll a
gyermekek rendelkezésére. Van sportolásra alkalmas területünk
is. Az állatbarátok kutyasétáltatására is lehetőség van, melynek
köztisztaságra gyakorolt hatása is megoldott. Sok a parkolóhely
is e térségben, van megfelelő orvosi ellátás, posta, gyógyszertár,
könyvtár, fodrászat. Kerékpárút köt össze bennünket a belvárossal és Felnémettel, Felsőtárkánnyal. Lakásépítés szempontjából is
újra fejlődésnek indult e térség a volt kemping területén.
Az én kedvenc helyem a LISZI 2010 után nyílt meg a Forrás Alapítvány Eger pályázatának köszönhetően. Nagy szüksége volt ennek a városrésznek erre a kis közösségi térre, minden korosztály
számára biztosít kikapcsolódási lehetőséget. A szolgáltatásokat Egészség klub, Masszázs, Kertészet mindenkinek, Kézműves kör,
Teadélu, Egészségmegőrző torn, Közelbaba Csevegő Klu, Angol
Csevegő Klub, Társasjáték Klub, Táborok szervezése, Felsőváros
csillaga, faültetés - egyre több ember ismeri meg és veszi igénybe.
Kezdettől járok a LISZI-be, ahol jól érzem magam és sok emberrel
tudok megismerkedni. Részt veszek a tornán, a kézműves körben,
az angol csevegő klubban, a teadélutánon, és voltam masszázson
is, igénybe vettem az egészség tanácsadás szolgáltatását. Érdekelnek az itt megtartott előadások témái is.
A LISZI megalakulása óta a Nemzedékek terén megrendezett programokkal egyre jobban be tud kapcsolódni a városi programokba
ez a városrész is. Például: Felsőváros ünnepe, melyen átadásra kerül a Felsőváros csillaga díj, utcazenészek találkozója, Kaláka, Mal-

ek Andrea...stb. Játékos és zenei programok színesítik az itt élők
napjait, melyet közös szalonna sütéssel zárunk.
A LISZI-ben dolgozó kulturális szakemberek mindent megtesznek
azért, hogy jó közérzettel töltsük el itt a szabadidőnket. Kedvesek,
segítőkészek, figyelmesek, gondosak, családias légkört biztosítanak minden korosztály számára.
Köszönet a LISZI-ben tevékenykedő önkéntes klubvezetőknek a
programokért, akik tudásukat és szabadidejüket a velünk való
foglalkozásokra áldozzák.
Pál Margit

A Kálnoky Egyesület
emlékezete
Húsz éve alakult a Kálnoky László Irodalmi és Művészeti Egyesület Egerben az akkori Megyei Művelődési Központban. Érdemes
megemlékezni a kezdetekről. Az akkor negyven tagot számláló közösség vezetősége: Ködöböcz Gábor irodalomtörténész,
Murawski Magdolna, író, Réti Árpád színművész,Gonda Zsigmond
könyvkereskedő ( aki az egyesület részéről az ECK alapító tagja is
volt, és Somodyné Jámbor Ildikó közművelődési előadó, újságíró
.A rákövetkező 15 évben színes programokkal, kezdeményezésekkel járultunk hozzá a város irodalmi, művészeti életéhez. Kétezerben antológiát adtunk ki Távol Betlehem címmel helyi szerzőkkel,
2013-ban országos műfordító pályázatot szerveztünk. Több előadássorozattal kapcsolódtunk jeles évfordulókhoz: Irodalmunk évezredei, a magyar irodalom szakrális költészete, Ötvenhat tükre az
irodalomban, Groteszk a magyar irodalomban- hogy csak néhányat említsünk. Az egyesület fóruma lett a helyi irodalmi próbálkozásoknak, összefogta az alkotókat, és ismeretterjesztő rendezvényein találkozhattak azok, akik a helyi irodalmi életet formálják.
Rendszeresen pályázatunk Eger MJV Civil és Kulturális Alapjához.
Az elmúlt években sok jeles személyiséget láttunk vendégül: Kányádi Sándor Ágh István, Kocsis István írókat, Kálnoky László özvegyét, Rodrigo E. Holguint Kálnoky László spanyol fordítóját,
Székács Verát, Mezei Katalint, Oláh János írókat. Madarász Imre,
Bertha Zoltán,Bitskey István irodalomtörténészeket, és még folytathatnánk a sort Az eltelt két évtized alatt sokan eltávoztak az
élők sorából.Elbúcsúztattuk: Apor Elemért tiszteletbeli elnökünket, Szokolay Károly költőt, Győrvári János színművészt, dr Miklós Endrét, Csillag Lászlót,alapító tagjaink közül Ruzsinszki Attila
előadóművészt,Cseh Károly költőt, dr. Renn Oszkár közírót, Martinovicsné Kutasi Ilona könyvtáros, írót, Hubai Gruber Miklós írót.
Többen elköltöztek a városból.A Bródy Sándor Könyvtár rendezvényei pedig átvették azt a szerepet, amit másfél évtizeden keresztül az egyesület folytatott.Hamarosan elkészül az egyesület
története, szeretnénk ah a a 21. század kihívásaira is felelhetnénk
rendezvényeinkkel. Várjuk tagjaink közé a fiatalokat!
Jámbor Ildikó
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Angyal szállt a szőlősoron
A Kertbarát Kör Egyesület bemutató kertjében iskolásokat fogadtunk szüretelésre. Egy kisegítő iskola hozta el tanulóit, hogy
ismerkedjenek a hagyományos szüret folyamatával. Olyan gyermekekkel foglalkoznak, akik valamiért nem férnek bele a nemzeti
tantervet alkalmazó, oktató iskola rendszerébe. Vannak hiperaktív, dawn-kór gyanús, születési problémák miatt lemaradó fogyatékos gyermekek. A szülők egy része nem is járult hozzá, hogy gyerekeik elhagyják az iskola falait. A kis csoport szülői és pedagógus
kísérettel érkezett.
Mindenki kis vödröt, saját ollót hozott, és megindult a szüretelés. A gyerekek addig szüreteltek, míg két műanyag láda teli nem
lett. Ezután egy kis szőlőprést (kb 20 literes) vettünk gondozásba.
Megtöltöttük szőlőfürtökkel, majd a gyerekek kipréselték a levét.

Néha négyen is nekigyürkőztek, hogy sikerüljön csavarni egyet a
présen. A csörgedező édes mustot gyerekek és felnőttek vidáman
kóstolgatták.
Egy tíz éves forma fiúcska üldögélt a kisszéken, nézte az egri panorámát, és néha a körülötte folyó nyüzsgést is. A körünkben lévő
pedagógus megkért bennünket, hogy hagyjuk a fiút békén, ő ilyen
csendes, ők már megszokták. A szüret már a vége felé járt, amikor
a kisfiú felkelt, odalépett a préshez, szomorú nagy bárányszemeit
rám emelve kérdezte: - Húzhatok én is a présen? Bíztató belegyezéssel bólintottam. Boldogan beállt társai közé, mintha egész nap
együtt dolgoztak volna.
Egy angyalt véltem látni a szőlősorok fölött. Megsimogatta a fiúcska tarkóját, majd szerényen elrepült az Eged hegy irányába. Ebből
a mustból nem készült bor. Megitták a szüretelők.
Zerényi Endre

HÍREK ÉS TÉNYEK
Minket választottak!

Az Életminőségért Alapítvány TESCO – „Ön választ mi segítünk – közösségi programján 14 756 szavazattal az „Eger Ünnepe” pályázatával 2. helyezést ért el. Ez 200 000 forint támogatást jelentett a rendező Egri Civil Kerekasztalnak.
Köszönjük a támogatóinknak szavazataikat! Köszönjük TESCO!

A hagyomány folytatódott

A helyi demokrácia egyik jelentős eseménye – amely hagyománnyá vált - a polgármester jelöltekkel való találkozás. A civilek azért hozzák létre önszerveződéssel egyesületeiket, hogy politizáljanak, azaz részt vegyenek a város közügyeiben. Hosszú vitákban vált egyértelművé, hogy ez nem jelentheti pártpolitikai akciókhoz, ügyekhez való kapcsolódást, hanem kifejezetten a helyi társadalom közösségi
értékeinek, ügyeinek érdekében való civil aktivitást, azaz várospolitizálást feltételez. Az eseménynek „A részvételi demokrácia gyakorlása - polgármesterjelöltek az Egri Civil Kerekasztal ülésén” címmel került megrendezésre szeptember 25-én. A hagyomány tehát a
kampányidőszakban folytatódott.
Az Egri Civil Kerekasztal a korábbi tapasztalatokra tekintettel – egyéni kérdéseket is magába foglaló - tematizált kérdéskört tartalmazó
levelet és hálózati tájékoztató anyagokat (Egri Civil Kódex, Civil Szemmel szakmai kiadvány, önkormányzati-civil együttműködési megállapodás) küldött a jelölteknek.
Az Egri Civil Kerekasztal városunkért, valamint a város polgárai szolgálatában végzett negyedszázados tevékenységét Eger MJV képviselőtestülete 2016-ban Pro Agria díjjal ismerte el. Az Eger Városi Civil Fórum több mint száz szervezete több ezer tagot és aktív egri polgárt képvisel. A civil szervezetek részvétele a demokratikus helyhatósági választás folyamatában nem kampánycélokat szolgált, hanem
a civil-önkormányzat jövőbeli együttműködésével kapcsolatos alábbi kérdésekre vártak választ a jelöltektől:
1. A részvételi demokrácia valós párbeszédet feltételez a képviselők és a választók között. Kérdéseinkkel nemcsak a tájékoztatást, de az
újjáválasztott testülettel való együttműködés gyakorlatát kívánjuk erősíteni. Milyen kapcsolatot kíván fenntartani a városban működő
egyesületekkel, alapítványokkal, illetve hogyan tervezi az együttműködést az Egri Civil Fórummal?
2. A városi civil alap programjaira pályázó szervezetek tagjai közül az utóbbi három évben 3448 fő vett részt a megvalósításban. Az önkéntes munka értéke ebben az időszakban 36 millió forint, az önkormányzat ráfordítása mintegy 20 millió forint volt. Az alap a kezdeti
10 millió forintról 5,7 millióra fogyatkozott. Miként ítéli meg a civil szervezetek egész évben végzett szakmai tevékenységét? Hogyan
támogatná a civil alap növelését?
3. Az önkormányzat bizottságaiban a civil delegáltak tanácskozási és véleményezési joggal vesznek részt döntés-előkészítő munkában.
Polgármesterként milyen módon számít a civil delegáltak munkájára?
4. Az önkormányzat és a civil hálózat kapcsolatát együttműködési megállapodás szabályozza. A partnerség folyamatos fenntartását civil
tanácsnok és civil referens biztosítja. Véleménye szerint a megállapodás, illetve a tanácsnoki, referensi megbízatás fenntartása segíti-e
a partnerség hatékonyságát?
5. Az Egri Civil Kerekasztal szervezetei részt vesznek a város fejlesztési terveinek kidolgozásában. Fontosnak tarjuk a koncepciók évenkénti szakmai alapú felülvizsgálatát. Hogyan képzeli a konzultációkkal, fórumokkal való együttműködést?
6. A civil hálózat kommunikációs és legitimációs tevékenységével segíti a város polgárainak tájékoztatását, motiválását. Ehhez a médi10

anyilvánosság elengedhetetlen feltétel. Hogyan segítené a civil szervezetek megjelenését a városi média felületein?
7. Az egri civil összefogás negyedszázados múltjában meghatározó szerepet töltött be a nonprofit működtetéssel fenntartott Civil Ház.
A nonprofit működtetés lehetőséget biztosított a módszertani, fejlesztő tevékenység pályázati forrásokból történő finanszírozására. A
jelenleg önkormányzati fenntartású intézménnyel való működtetés nem tudja kielégítően segíteni a szervezetek működését, illetve a
szolgáltató tevékenység színvonalának biztosítását. Milyen finanszírozást tart célravezetőnek az egri civil szervezeteket segítő szolgáltatások ellátásának biztosításához? El tud-e képzelni egy önálló, nonprofit működtetésű civil Házat?
A találkozó célja – Farkasné Juhász Margit kerekasztal tag vezetése mellett - nem a jelöltek vitája, nem ígéretek kierőszakolása volt,
hanem a kérdésekre történő érdemi válaszok meghallgatása. A jelöltek felelősséggel nyilatkoztak a felvezetett témákban. A találkozóra – egy kivételével – négy polgármester jelölt fogadta el a meghívást. A jó hangulatú, estébe nyúló találkozó bizonyította, hogy kampányidőszakban is lehet nyílt párbeszéd a politikai oldal képviselőivel. A találkozó rávilágított arra, hogy az egri polgárok érdekvédelme,
a civil kontroll, a szektor jövőbeli helyzete, valamint a civil-önkormányzat partnerség megkerülhetetlen tényezők a város demokratikus
működésében.

Hálózati műhely

A hálózatot alkotó szekciók vezetői és a kerekasztal munkacsoportjainak aktív tagjai Bogácsra tervezik a „VÉLEMÉNYmEZŐ” rendhagyó
találkozót, amelyen a hálózat kihívásai, a civil-önkormányzati partnerség a szabadon választott beszélgetés témái. A műhely hagyományos rendszerében a véleményforgató, ötletbörze, illetve a közösségi tervezés módszerével zajlik. A műhelyeket a jövőben az Egri Civil
Kerekasztal tagjai, valamint a szekciók szervezetei igényének megfelelően tervezzük.

Akikkel együttműködünk városunk szolgálatában
Eger Megyei Jogú Város Képviselőtestülete

Városunkban kialakult hagyománya és fóruma van a képviseleti és a részvételi oldal szereplői közötti partnerségnek. A képviselők
nonprofit szektorról, hálózatunkról való ismereteit, az „Egri civil kalauz” kiadványunkkal segítettük. Az képviselőtestület bemutatása a
lapban a civil fórum hálózat tagjainak tájékoztatását szolgálja.
Mirkóczki Ádám polgármester, levélcím: Mirkoczki.Adam@ph.eger.hu
Az egyéni választókerületben megválasztott képviselők:
1. választókerület: Császár Zoltán Tamás, levélcím: Csaszar.Zoltan@ph.eger.hu
2. választókerület: Komlósi Csaba, levélcím:Komlosi.Csaba@ph.eger.hu
3. választókerület: Sós Tamás, levélcím: Sos.Tamas@ph.eger.hu
4. választókerület: Farkas Attila, levélcím: Farkas.Attila@ph.eger.hu
5. választókerület: Kovács-Csatlós Tamás, levélcím: Kovacs-Csatlos.Tamas@ph.eger.hu
6. választókerület: Juhász Ádám, levélcím: Juhasz.Adam@ph.eger.hu
7. választókerület: Berecz Mátyás, levélcím: Berecz.Matyas@ph.eger.hu
8. választókerület: Oroján Sándor, levélcím: Orojan.Sandor@ph.eger.hu
9. választókerület: Keresztes Zoltán, levélcím: Keresztes.Zoltan@ph.eger.hu
10. választókerület: Mirkóczki Zita, levélcím: Mirkoczki.Zita@ph.eger.hu
11. választókerület: Minczér Gábor, levélcím: Minczer.Gabor@ph.eger.hu
12. választókerület: Bódi Zsolt, levélcím: Bodi.Zsolt@ph.eger.hu
Kompenzációs listáról delegált képviselők:
13. Lombeczki Gábor, levélcím: Lombeczki.Gabor@ph.eger.hu
14. Orosz Ibolya, levélcím: Orosz.Ibolya@ph.eger.hu
15. Pápai Ákos, levélcím: Papai.Akos@ph.eger.hu
16. Dr. Pócs Alfréd, levélcím: Pocs.Alfred@ph.eger.hu

FELHÍVÁSOK
JUBILEUMI EGER CIVIL ÜNNEPE

Negyedszázados jubileumára készül az egri civil összefogás, amely eddig minden évben az Egri Civil Fórum Hálózat szervezetei és partnerei együttműködésével valósult meg.
A XXV. Eger Civil Ünnepe 2020. szeptember 18-19-20-án kerül megrendezésre, melyre várjuk lakossági szolgáltatásokat, szabadtéri
bemutatókat, akciókat és versenyeket szervező, illetve színpadi produkciókkal rendelkező civil szervezetek és civil társaságok jelentkezését.
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Kérjük a hálózathoz tartozó és a hálózaton kívüli civil szervezeteket, hogy jelentkezésüket 2020. április 15-ig adják le.
A hálózathoz tartozó szervezetek jelentkezését minden szekcióban közvetlenül a szekcióvezetőkhöz kell eljuttatni.
A hálózaton kívüli szerveződések az Egri Civil Házban nyomtatott jelentkezési lapon, vagy online formában az ecü@gmail.com címen
jelezhetik részvételüket.
Az Egri Civil Kerekasztal márciustól-májusig napirendjén tartja az ünnep megrendezésének előkészületeit és biztosítja a jelentkezéshez
szükséges információkat.
A rendezvénysorozat logisztikai előkészítését a szervezőbizottság végzi, amelyben önkéntesek dolgoznak. Munkájuk megbecsülése és a
jubileumhoz méltó, zavartalan rendezés érdekében – a több helyszín, más, ebben az időben zajló városi programok, a technikai eszközök lekötöttsége, illetve a már bejelentett eseményekre tekintettel - a határidőn túl érkező jelentkezés és technikai igény fogadására
nincs lehetőség.
Információ: 06/20/6242252 civil ház 8-16 óráig | eck.hu honlap
Jelentkezési lap igényelhető a szekcióvezetőknél, illetve az Egri Civil Házban (Bajcsy-Zsilinszky u. 9.), letölthető formátumban a honlapunkon: eck.hu/ecü
Az egri összefogás eddig is példaként szerepelt a hazai civil szervezetek körében. Az ünnep nagy lehetőség arra, hogy a város büszke
lehessen egyesületeiben, alapítványaiban önzetlenül munkálkodó önkénteseire.

PÁLYÁZAT
„A MI TÖRTÉNETÜNK”

Eger civil szervezeteinek negyedszázada”
A civil szervezetek hálózati együttműködésének jubileumi éve 2020. Az egri összefogás országosan is kiemelkedő eseménye városunk
legnagyobb közösségi ünnepe, amelyre már készülnek a szekciók civil szervezetei. Szeptemberben több program, akció vezeti be az
ünnepet. A negyedszázad méltó összegzését kívánja bemutatni és megörökíteni az a kiadvány, amelynek tartalmát a hálózathoz tartozó
szervezetek tagjainak közreműködése teheti élményszerűbbé.
A kiadvány hálózattörténeti része mellett önálló fejezetet terveztünk Eger „MI” történetei címmel. Ehhez várjuk az aktív, emlékező önkéntesek pályamunkáit, amelyben közösségi élményüket, szervezetük történetének legemlékezetesebb, egyben tanulságos epizódját
írják le. A pályamunkákat az fgs951@gmail.com címre kérjük beküldeni (A pályamunkán fel kell tüntetni az írás címe mellett a szerző
nevét, elérhetőségét, és szervezetét, amelynek tagja).
Kérjük, hogy a következő dokumentumformát használjátok: „Word” dokumentum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret.
Terjedelem: az írás tartalmához igazítva maximum 6000 karakter.
Beküldési határidő: 2020. április 30.
A beküldött pályamunkák közül – zsűrizést követően – kiválasztott írások és szerzőik megjelennek a „MI TÖRTÉNETÜNK” kiadványban.
Információ: fgs951@gmail.com
Közös emlékezetünkben bízva várjuk a pályamunkákat, szlogenünk most is:
„Civilek érted, értünk…”

INFORMÁCIÓK

Egri Civil Ház
3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.
e-mail: civilhaz@eck.hu
telefon: 20 624 2252
Működtető: Egri Kultúrális és Művészeti Központ

CIVIL SZEMMEL

Önálló honlap: www. eck.hu/civil szemmel
Felelős kiadó: Életminőségért Alapítvány
Szerkesztő bizottság: Csathó Tibor, Farkasné Juhász Margit, F. Gál Sándor, dr. Nagy Árpád, dr. Varga Gyula
Szerzőtársaink: Csathó Tibor, F. Gál Sándor, Pál Margit, Somodyné Jámbor Ildikó, Zerényi Endre
Felelős szerkesztő: F. Gál Sándor
Fotók: Bimbó Zoltán
Támogató: Eger Megyei Jogú Város Civil Alap
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