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Fórum előtt

Az egri civil összefogás negyedszázados múltjában a huszonkettedik alkalommal találkoznak az Egri Civil Fórum Hálózat szervezetei,
szerveződései a városháza dísztermében. A hálózatot alkotó szekciók szervezeteinek együttműködését az Egri Civil Kódex foglalja keretbe. Ennek alapelvei a demokratikus felépítés, a szervezetek egyenlősége és a nyitottság minden városi szerveződés felé, amely az
alapelveket elfogadja. Különös jelentőségű és bizonyító erejű ezeknek az alapelveknek az érvényesülése a hálózatban; biztos irány mutat a részvételi aktivitásnak. A hálózat szervezetei aktívak várospolitikai és távolságtartók a pártpolitikai kérdésekben. Így maradhatott
fenn az egri modell, amely számos városnak szolgált már példaként.
A szervezetek képviselői a fórumon összegezik, elemezik egy év munkájának eseményeit, eredményeit, tapasztalatait. A fórum biztosítja az a belső civil kontrollt, amely a hálózat összetartozástudatát, a partnerségi szerep erősítését, a hálózat szervezeteinek összefogott
tőkéjét gyarapíthatja. A fórum állásfoglalásában foglaltak adnak irányt, az Egri Civil Kerekasztal tagjainak munkájához. Negyedszázad
eredményei, tapasztalati bíztatást és egyben távlatot is jelentenek minden hálózatunkban tevékenykedő szervezetnek.

Felhívások
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.
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 8-18 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.

Az éves önkéntes munka elismerése a fórumon
Első alkalommal adják át a fórum által alapított, a hálózatban kimagasló önkéntes munkát végző szervezet, személy számára az elismeréseket. Az elismerések alapításának célja olyan személy és szervezet önkéntes munkájának elismerése, akinek/amelynek a tevékenysé-gét az önzetlenség, a lokálpatrióta szellemiség vezéreli, és a közösségért végzett önzetlen éves munkája/munkájuk méltóvá vált a
közösség és a nyilvánosság előtti elismerésre.
Az elismerésekre történő jelölés alapelvei a Fórum által alapított elismerésekre jelölés a hálózat szervezeteinek joga.
Az elismerésre javasolt(ak) teljesítménye a felelős állampolgári részvétel példáját állítja a város polgárai, közösségei elé, különös tekintettel az ifjúságra. Tevékenységével hozzájárul a civil hálózat demokratikus hagyományain alapuló gyakorlat erősítéséhez, a város
imázsának emeléséhez.
Személy és szervezet esetében is az éves kimagasló tevékenység kerül elismerésre, amelyet személy/szervezet több alkalommal is
kiérdemelhet.
A fórumon két díj átadására kerül sor:
„AZ ÉV SZEKCIÓJA” címet az EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KARÍTATÍV SZEKCIÓ – vezetője Jakabné Jakab Katalin – veheti át.
A „CIVIL KÖZÖSSÉGI DÍJ” elismerésben a 2019-ben végzett munkája alapján ROMÁN GÁBORNÉ – „Civil Érték” Közhasznú Egyesület –
részesül. Gratulálunk a szekció szervezeteinek és hálózatunk díjazott önkéntesének!
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Együttműködés az Egri Civil Fórum Hálózat szekcióiban
Egészségügyi, Szociális és Karitatív Szekció
Szerveződések száma: 14
Szekcióvezető: Jakabné Jakab Katalin, Cukorbetegek Egri Egyesülete
A szekciót alkotó szervezetek: Cukorbetegek Egri Egyesülete, Egri Családsegítő Alapítvány, Egri Szív Egyesület, Eger Város Védőnői
a Családokért Alapítvány, Egri Veseklub, Ételt az Életért Kh. Alapítvány Egri Irodája, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egri Csoportja,
Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezete, Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete, Rákbetegek Országos Szervezetének Egri
Amazon Klubja, Rotary Club Eger, SOS Vox Humána Telefonszolgálat Alapítvány, Szalai Környezetvédő és Ifjúsági Egyesület, Szegényeket
Támogató Alap (SZETA) Egri Alapítványa
Szekció delegáltjai az Egri Civil Kerekasztalban: 1. Jakabné Jakab Katalin, 2. Kékesi Györgyné, 3. Pfaffné Lovász Mária Lídia, 4. Vincze-Pap
Kálmánné
Civil Alap Bírálóbizottság tagja: Farkasné Juhász Margit
Civil delegált: Jakabné Jakab Katalin - Városi Szociális és Családügyi Bizottság
Az évben 3 szekcióülést tartottunk, Eger Civil Ünnepe, a Civil Randevú és a Civil Fórum előtt. A Civil Fórum után levelezőlistát hoztunk
létre, ahol folyamatosan hírleveleket és szekció tájékoztatókat küldtünk ki a tagoknak. Értesítettük egymást és a tagokat az aktuális
dolgokról, közös feladatokról, egymás programjairól, a Kerekasztal munkájáról, döntéseiről. A szekcióhoz tartozó szervezetek programjaira és jubileumi ünnepségeire meghívást kaptunk és sokan, sokszor voltunk együtt. Az Egri Civil Randevún is együtt köszöntöttük az
ünnepelteket.
Sok programot szerveztünk, amelyek több, a szekciónkhoz tartozó szervezet részvételével valósultak meg: Esélyegyenlőségi Nap,
Rákellenes Világnap, Együtt a méhnyakrák ellen, Prosztata- szűrések, Vércukormérések, Nemzetközi Cukorbeteg Találkozó, Rózsaszín
szalagos séta a mellrák ellen, Figyelemfelkeltő „kék diabétesz séta” a cukorbetegség ellen, Hospice Világnap, Étel és adományosztás,
Jótékonysági akciók, Napközi, nyári gyerektábor Korrepetálás hátrányos helyzetű diákoknak, Tehetséggondozás, Nyelvvizsga felkészítő,
Játszóházak, Gyereknap, Egészség-és Családi Nap, Sportnap, Gyereksarok felügyelet a Kórház Rendelőintézetében, egyesületeink Jubileumi ünnepségei és nagy rendezvényei
Városunk többségében romák lakta városrészében, a Szalában, szervezeteink egészségügyi szűrővizsgálatokat és tanácsadást, nyári
napközit, tábort, esélyegyenlőségi napot, gyereknapot, játszóházat, étel és adományosztást szervetek. A Szalai Közösségi Ház Karácsonyán és a SZETA Egri Alapítványa 30. Jubileumán a felnémeti Béke-telepen is több egyesületünk vett részt és könyv, játék és süteményadománnyal tettük szebbé a gyerekeknek az ünnepet.
Eger Civil Ünnepén 10 szervezetünk volt jelen és csatlakozott még hozzánk az Egészségszigeten az Egri Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztálya, a Medicina Alapítvány, a Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány és a Várva Várt Alapítvány. A szekciónk összefogását,
közös bemutatkozását és arculatát szolgáló Egészségszigetet először 2012-ben alakította ki szekciónk Eger Civil Ünnepe alkalmából, ami
azóta is folyamatosan jól működik és évről-évre új tagokkal bővül.
Az egri idősek klubjaiban és napközi otthonaiban szervezeteink rendszeresen közreműködnek ismeretterjesztő (egészségügyi, irodalmi,
helytörténeti) előadások, műsorok, kirándulások, programok, vetélkedők szervezésében.
Sokrétű kapcsolatot ápolunk a többi szekcióval is, többször működtünk közre rendezvényeiken vagy szerveztünk együtt közösségépítő
szakmai és szabadidős programokat, túrákat és kirándulásokat.
Régóta jó az együttműködésünk az Érdekvédelmi Szekcióval. Az ÉFOÉSZ Heves Megyei Szervezetének „Add a kezed, mert együtt kerek
a világ” megyei kulturális seregszemle és közvélemény formáló napjához, 2019.május 23-án is csatlakoztak a szekciónkból.
Több szervezetünk vett részt az Egri Egészség-és Környezetvédő Egyesület meghívására okt.19-én a Felsővárosban, a Tinódi Általános
Iskolában szervezett Egészségnapon különböző szolgáltatásokkal. Itt írtuk alá öt egyesület részvételével az Együttműködési Megállapodást az Egri Zenészek Egyesületével, hogy programjainkat zenés műsorral színesítik.
A Falusi Turizmus Egyesület felkérésére csatlakozunk minden évben a „Karácsonyi készülődés hátrányos helyzetű gyermekeknek” rendezvényhez, az idén nov.29-én.
Szekciónk együttműködik az Egri Kertbarátok Egyesületével is, akikkel több közös programot szerveztünk.
A Markhot Ferenc Kórház szervezésében egészségügyi szervezeteink részvételével Rendelőintézeti Nyílt Napot tartottunk 2019. nov.
8-án különböző szűrésekkel, vizsgálatokkal, ahol 300 fő vette igénybe szolgáltatásainkat. A Kórház Rendelőintézetében egyesületeink
minden héten felváltva felügyeletet tartanak a gyerekeknek kialakított játszósarokban.
A Kórház Felügyelő Tanácsának vezetője és öt tagja is a szekciónkból került ki. Több egyesületünk részvételével - a Richter Gedeon és a
Dobó István Gimnázium támogatásával- könyveket és játékokat adományoztunk a Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet Mikulásnapján a Kórház Gyerekosztályának és a Rendelőintézeti játszóháznak.
Eger MJV Önkormányzatával edukációs, prevenciós programokat (pl. a bárányhimlő elleni védőoltás) és szűrővizsgákatok szervezünk.
Több szervezetünk vesz részt az önkormányzat partnereként városi pályázatokban: „A társadalmi együttműködés erősítése a Szala
városrészben”, „Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása” és a helyi identitás és kohézió erősítése TOP pályázat keretében „Felsőváros csillagai közösen a közösségért” projekthez is kapcsolódtak szervezeteink az EKMK, a Liszi
és a Felsővárosi Szekcióval együttműködve. A TOP pályázat CLLD közösség vezérelt, helyi együttműködések helyi közösségek számára
szervezett másik programhoz pedig az Egri Zenészek Egyesületével kötött együttműködési megállapodás keretében csatlakoztak többen szervezetink közül. A Szociális és Családügyi Bizottságban nem csak a szekciónk, hanem az egész civil közöség érdekeit képviseljük.
Szekciónk kezdeményezésére létrejött a Városi Szociálpolitikai Kerekasztal, amibe az Egri Civil Kerekasztal négy fő tagot delegált, akik az
önkormányzat képviselőivel és a város intézményeinek vezetőivel részt vettek a Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotásában és a
jövőben is jelen lesznek a városi szociálpolitikai kérdések megvitatásában javaslattételi, tanácskozási és véleményezési joggal.
Jó a kapcsolatunk a Médiával, szervezeteink minden évben ott vannak a TV Eger Családbarát Donornapján és a Szent István Rádió Vé2

radónapján különböző szűrésekkel és tanácsadással. Cserébe tudósítanak közhasznú híreinkről, programjainkról.
Sikeres együttműködést alakított ki szekciónk az Eszterházy Károly Egyetemmel, a város iskoláival, óvodáival, ahol egészségnapokat,
tájékoztatókat és szűréseket tartunk. A középiskolai tanulók közül pedig többen szervezeteinknél végzik közösségi munkájukat.
Több egyesületünk működik együtt helyi cégekkel, vállalkozásokkal, akik a helyi iparűzési adójuk 2 %-ával támogatják munkánkat és
egyéb anyagi és természetbeni juttatást nyújtanak.
A nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok területén tovább erősítettük az együttműködést Magyarkanizsával, Szabadkával, Zomborral,
Marosvásárhellyel, Máltával és a testvérvárosok közül Gyergyószentmiklós, Przemysl, Esslingen és Kutná Hora civil szervezeteivel.
Jövőbeni terveink: közös pályázat, a szekció egységes arculatának kialakítása, szekció kiadvány és programfüzet, melanoma szűrés a
Strandon, Szekció Családi és Sportnap, országos, nemzetközi kapcsolataink bővítése és kiterjesztése a Civil Fórum szervezetinek bevonásával.
Jakabné Jakab Katalin szekcióvezető
Felnémeti Szekció
Szerveződések száma: 5
Szekcióvezető: Vallusné Farkas Andrea Magyar Vásár Kulturális Egyesület
Szekciót alkotó szervezetek: Életminőségért Alapítvány. Felnémeti Civil Társaság, Felnémet Kultúrájáért Alapítvány, Magyar Vásár Kulturális Egyesület, Tűzliliom Környezetvédő Egyesület
Szekció delegáltjai az Egri Civil Kerekasztalban: 1. Vallusné Farkas Andrea, 2. Kárász Imre, 3. Gál Sándor
Civil Alap Bíráló Bizottság tagja: Vágner Lászlóné
Szekció szervezeteinek összetartozását erősítő eseményekre négy alkalommal került sor: 2019. február szekcióülés, melyre meghívást
kaptak a szekcióba nem tartozó felnémeti civil szervezetek. Fő téma: a 2019. évi program tervezése, összehangolása
2019. augusztusban a Felnémet Kultúrájáért Alapítvány meghívására kibővített szekcióülést tartottunk. Fő téma: a Felnémeti Szüreti
Napok előkészítése.
2019. októberben az új önkormányzati képviselő kérésére tartottunk rendkívüli szekcióülést.
Tájékoztató a szekció hálózati összefogással megvalósult tevékenységéről:
2019. március 9-én magbörzét szerveztünk a Felnémeti Civil Házban az Egri Kertbarát Kör Egyesület és felnémeti érdeklődők részvételével, majd Zerényi Endre, a Kertbarát Kör Egyesület elnöke, színvonalas előadását hallgathattuk meg. Ezt a rendezvényt az Eger Tv is
közvetítette.
2019. április 06-án szekciónk részt vett a Szent Korona Konferencián, Eger Megyeházán.
2019. májusban szekciónk csatlakozni kívánt az almári Pálos kolostorrom takarítási akciójához, de a programot a szélsőséges időjárás
miatt nem tartották meg.
2019 július 26-án a Felnémeti Civil Szervezet a Felnémet Séták keretében előadást és bejárást szervezett Felnémet fontos nevezetességei újbóli megtekintésére. Tóth Sándor Phd. történész előadását hallgathattuk a magtár altemplomának faldomborműveiről, majd a
Bükki Nemzeti Park Igazgatósága engedélyével megtekintettük a híres kutat, amelyen keresztül át lehetett kelni a templom alatti török
kori alagútrendszerbe.
2019. augusztus 31-én részt vett a szekcióvezető és családja a Pásztorvölgyi Általános Iskola udvarán megrendezett Felnémeti Macokfesztiválon és különdíj helyezést ért el és elnyerte a fakanáltartót.
2019. szeptember 22-én szekciónk a Magyar Vásár Kulturális Egyesület és a Felnémeti Civil Társaság összefogásával bemutatkozott a
XXIV. Eger Ünnepe programon Eger-Érsekkertben.
2019. szeptember 27-én került sor a Pásztorvölgyi Általános Iskolában a Felnémeti Szürei Napok megnyitójára és Jeles Teréz természetfestő, a Felnémeti Civil Társaság tagja, kiállításának megnyitójára. A kiállítást Vallusné Farkas Andrea nyitotta meg. Ekkor került sor a
Nagy Ernő-híd avatásának 1. évfordulós ünneplésére, azon belül a másodjára megrendezett Nagy Ernő rajzverseny díjainak kiosztására.
2019. októberében a szekciónk a Magyarok Vására rendezvényen idősek napi közös programot szervezett az Ezüstidő Szabadidős Szervezettel, a Nyugdíjasok HM-i Szervezetével és a Dobó Katica Nyugdíjas Szervezettel.
2019. október 17-én a Felnémet Civil Társaság szervezésében Jakab Kovács megemlékezést tartottunk. Részt vettek a Pásztorvölgyi Iskola tanárai, tanulói, a Felnémet Lokálpatrióta Egyesület tagjai, felnémeti fertálymesterek, stb. Az Egri Vitézlő Oskola díszőrséget adott,
feleskette a jelenlévőket arra, hogy az egri várat életük árán is megvédik, valamint fegyverbemutatót tartottak.
2019. októberében levelező honismereti vetélkedőre hívtuk a Pásztorvölgyi Iskola tanulóit. Az ötfordulós vetélkedőn 15 csapat vett
részt. A díjazásukhoz hozzájárult az Egri Idegenforgalmi Hivatal is.
A Felnémeti Szekció tagjai minden felnémeti rendezvényen segítőként vagy résztvevőként, de ott vannak. Összességében a szekció
szervezetei az év során 19 programot szerveztek.
A szekció szervezeteinek egri hálózaton kívüli civil kapcsolatai:
Vallus István Fertálymester évek óta hagyományosan jótékonysági célú főzést szervez a felnémeti idősek számára, ami 2019-ben is
megvalósult márciusban a Felnémeti Gondozási Központban.
Szekció hálózati együttműködése: 2019. januárban részt vettünk az Egri Civil Randevún, ahol a Tűzliliom Egyesület volt a jubiláló szervezetünk, a szekció 2019. évi önkéntesének járó elismerést pedig Jakab Ernőné Jeles Teréz vehette át
2019-ben a következők pályáztak a Civil Alapba: Berva völgyi Egyesület, Erdélyi Magyarok Baráti Társaság Egyesület, Felnémeti Civil
Társaság, Felnémet Kultúrájáért Alapítvány, Felnémeti Lokálpatrióta Egyesület, Magyar Vásár Kulturális Egyesület, Tűzliliom Környezetvédő Egyesület. A fent felsorolt tevékenységek szinte mindegyikét segítette a Civil Alapból megpályázott összeg.
2019. szeptember 22-én részt vett a szekció a XXIV. Eger Ünnepe programon, Eger-Érsekkertben, szekciónk a főzőverseny szervezését,
és a civil vendégek étkeztetését vállalta, 70 adag vadpörkölt elkészítésével és tálalásával.
Felnémet két nagy rendezvényére – a Macokfesztiválra és a Lecsófesztiválra a Berva völgyi Egyesület kerámia szakköre készítette el a
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fődíjakat – fakanáltartót - a fesztivál jellegének megfelelő díszítéssel.
A szekció közös programjait segítő, támogató városi intézmények, szervezetek, gazdasági egységek: Pásztorvölgyi Általános Iskola,
Berva-völgyi Óvoda, Felnémetért Lokálpatrióta Egyesület, Bükki Nemzeti Park, Berva völgyi Egyesület, Felnémeti Gondozási Központ,
Gárdonyi Konyha, Egri Fertálymesterek Testülete, Egri Vitézlő Oskola, Eger Város hegybírója, Szuperinfó, Felnémeti borászok, gazdálkodók, több felnémeti vállalkozó.
Médiamegjelenése a szekció szervezeteinek: Eger Tv közvetítette a Felnémeten megrendezett magbörzét és fűszernövény telepítést.
Felsővárosi szekció
Szerveződések száma: 4

Vallusné Farkas Andrea szekcióvezető

Szekcióvezető: Botkáné Németi Ibolya, Zöldpanel Egyesület
Szekciót alkotó szervezetek: Csere Kör Egyesület, Forrás Alapítvány Eger, Vidám Mancsok Állatvédő Egyesület, Zöldpanel Egyesület
Szekció delegáltja az Egri Civil Kerekasztalban: Botkáné Németi Ibolya
Civil Alap Bírálóbizottsági tag: Lisztóczki Mónika
Tájékoztató a szekció hálózati összefogással megvalósult tevékenységéről
A felsővárosi programok koordinációja témában két alkalommal tartottunk szekcióülést.
A szervezetek közös rendezvényei, akciói: Térfoglaló Közösségi Nap, Felsőváros Ünnepe – „Felsőváros Csillaga“ közösségi díj átadó; Eger
Civil Ünnepe; „Mozgásba hozzuk a közösséget“ – helyi TOP CLLD pályázati projekt eseményei.
A szekció szervezeteinek közös rendezvénye, akciója más szekciók közreműködésével: a Jogi és érdekvédelmi szekcióval– Add a kezed,
mert együtt kerek a világ programban; a Kulturális szekcióval Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület – Mozgással az egészségért
programban; az Egészségügyi, szociális és karitatív szekcióval a Magyar Máltai Szeretetszolgálat – Adni öröm; ÉTELT AZ ÉLETÉRT Közhasznú Alapítvány és a Govinda Étterem Egerrel – adománygyűjtési akcióban.
A szekció aktívan kapcsolódott be a civil fórum hálózati programjaiba: az Egri Civil Randevú – szervezőbizottsági feladat vállalt Botkáné
Németi Ibolya. A randevún 2019. évi szekció önkéntes munka elismerését Botkáné Németi Ibolya vehette át. „Cselekvő Felsőváros“
szlogennel voltunk jelen a XXIV. Eger Civil Ünnepén. Eger Városi Civil Fórum előkészítésében szervezőbizottsági feladatot vállalt Botkáné Németi Ibolya.
ÍA szekció összefogását erősítő pályázati tevékenység: „Parkinsonnal élni“ előadás, Kirándulás Szilvásváradra; ”Zöldpanel Otthon a Természetben” környezetszépítés, közösségépítés; “Mozgásba hozzuk a közösséget“,
Egri Helyi Közösség CLLD pályázat: „Közösségi terek kisebb léptékű infrastrukturális fejlesztése a kulturális és aktív szabadidő- eltöltés
érdekében” – Mozgásba hozzuk a közösséget projekt: a közösségépítést is szolgáló,
mindennapi aktív többgenerációs szabadidő-eltöltést kívántuk bővíteni a helyi kapcsolatok, a generációk közötti párbeszéd elősegítése, a találkozási pontok fejlesztése. A
városrész szabadtéri programjainak megvalósítását összefogással több mint 30 civil szervezet és intézmény együttműködése biztosította.
A hálózati közös tudást segítő „jó gyakorlatok“:
„Felsőváros Csillaga“ Közösségi Díj – díszoklevél, emlékplakett, emlékül díszfa ültetése a Nemzedékek terén. A városrész életében már
meghatározó esemény a díj átadása, mely civil
kezdeményezésként
2014-ben indult el, a lakosság szavazata alapján kerül
átadásra. Központi gondolata:
az
identitásformálás, a közösségépítés és az aktív cselekvésre késztetés. A Felsőváros Csillaga
cím birtokosa minden évben egy olyan személy lehet, aki
felsővárosi kötődésű; civil, közösségi vagy művészi munkája,
szakmai sikerei, életvezetése révén példaként állhat az itt
élők előtt. Társasjáték Klub fiataloknak – Felsővárosi Gyerekek Baráti
Köre, Íródeák a LISZI szolgáltatásaként. Nyugdíjasok napi problémáinak, hivatalos ügyeinek intézéséhez szükséges segítségnyújtás.
A szekció közös programjait segítő, támogató városi intézmények, szervezetek, gazdasági egységek: Egri Kulturális és Művészeti Központ
( Föld Napja; Lakossági Szolgáltató és Információs Iroda, Állati Bemutatko Zoo); Egri Szociális Szolgáltató Intézmény (Szedjük együtt! Föld Napi rendezvény; Vizuális
pályázat: Csebox, ahogy én látom); Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár (könyvtár költöztetés
„Sátorfaszedés”);
Városgondozás Eger Kft és a Rotary Club Eger (Tegyük szebbé, tisztábbá a
belvárost és a patakot!”);
Eger MJV Önkormányzata Városüzemeltetési Iroda (tanácsadás).
Média-megjelenések: Eger Városi Televízió, Heves Megyei Hírlap, Szuperinfó, Apropó.
Ifjúsági Szekció
Szekciót alkotó szerveződések száma: 5

Botkáné Némedi Ibolya szekcióvezető

Szekcióvezető: Nagyidai Tamás, Eger Kapui Kulturális Alapítvány
Szekciót alkotó szervezetek: Baba-Kocsi-Fittness, Bázis Ifiklub, Eger Kapui Kulturális Alapítvány, Konszenzus Alapítvány, Magyar Speciális
Művészeti Műhely Egyesület
Szekció delegáltjai az Egri Civil Kerekasztalban:1. Nagyidai Tamás, 2. Katonáné Fekete Tímea Civil Alap Bírálóbizottsági tag: Jékli Gergő
Tájékoztató a szekció hálózati összefogással megvalósult tevékenységéről:
Az elmúlt év a szekciónk számára kisebb aktivitást hozott, mint az előző évek. Ez a szekciót alkotó szervezetek nagyobb leterheltsége
miatt alakult így (főállású munkahelyi teendők, családi változások, stb.). Így külön szekcióülést nem tartottunk, a Fórum fogunk még.
Az ECK üléseken rendszeresen találkoztunk, megbeszéltük az aktualitásokat, online kommunikáció formájában tartottuk egymással a
kapcsolatot, az információkat megosztottuk.
Közösen megjelentünk Eger Ünnepén a családi sátorban. A Baba-Kocsi-Fittness szervezésében a II. Kismotoros Felvonuláson részt
vettünk.
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A Baba-Kocsi-Fittness megjelent a Felsővárosi Szekció szervezetei által szervezett rendezvényeken. A szekció szervezetei kapcsolatban
vannak az Ifi Ponttal, egri ifjúsági zenekarokkal, valamint erdélyi, délvidéki és felvidéki szervezetekkel.
Szekciónk önálló oldallal rendelkezik Facebook-on illetve Instagram-on, melyeken rendszeresen posztol, saját hírek mellett az ECK bejegyzéseit is megosztja.
Nagyidai Tamás szekcióvezető
Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szekció
A szekciót alkotó szerveződések száma: 5
Szekcióvezető: Badacsonyiné Bohus Gabriella, Egyesület Eger Idegenforgalmáért
Szekciót alkotó szervezetek: Egyesület Eger Idegenforgalmáért, Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete, Egri Borút Egyesület, Falusi Turizmus
Heves Megyei Szervezete, Belvárosi Kereskedők Egyesülete.
Szekció delegáltjai az Egri Civil Kerekasztalban: Badacsonyiné Bohus Gabriella, Haász Tamásné, Hajdú György, Vasné Ignác Katalin
Civil Alap Bírálóbizottsági tag: Hajdú György
Civil delegáltak: Badacsonyiné Bohus Gabriella - Városimázs Bizottság, Haász Tamásné - Városgazdálkodási Bizottság
Tájékoztató a szekció hálózati összefogással megvalósult tevékenységéről:
A szekcióban résztvevő 5 civil szervezet domináns részt vállal Eger és környékének turisztikai, kulturális, életének fejlesztésében, az itt
működő szolgáltatók érdekvédelmi tevékenységében. Több ezer önkéntes munkaórát teljesítettünk, az itt élő lakosság komfort érzésének, szociális ellátásának javításáért.
A saját szekciónk a városkép, a város imázs megteremtésében élen jár, kezdeményez, szervez és ötleteivel „Élhetőbb vonzóbb várost“
vendégbarát környezetet szeretne kialakítani, ahol a dinamikusan növekvő turista forgalom mellett a helyi lakók komfortérzete is megmarad.
Szekció szervezeteinek közös rendezvénye más szekciók közreműködésével:
Idegenforgalmi Szekciónk kapcsolatára jellemző a város és vidék közös programjai, amely nemcsak a résztvevők, a helyi lakosság, számára teszi élhetőbbé Eger városát, hanem a beutazó turisták számára is élményekben gazdagabb vonzerőt teremtenek.
A szekció tagjai és annak egyesületei évente együttműködés keretében szervezi meg, a helyi üzletekkel összefogva, a kirakat versenyt,
a tematikus rendezvényekre a termékbemutatót. / Utcazenész Fesztivál, Szüreti napok vagy, Eger Ünnepi Fényei/ ezzel is színesítve a
belvárost az utcaképeket.
“Vidék a Városban hagyományőrző program, a Dobó téri kulturális és borgasztronómiai, tavasztól egészen Adventig megjelenő programok. A „Vidéki kiskertekből a Városi kamrákban” felajánlott zöldség és gyümölcs akciók, „ A Virágos falvak és Virágos városi erkélyek“
közös beszerzési, telepítési és ápolási munkái, a generációk összefogására, a hagyományok átadása, környezetünk szépítése, teremt
közös alkalmat.
Évek óta visszatérő programunk - a Karácsonyi, kulturális jótékonysági gyűjtés és civil adományozás, a közös Adventi koszorúkészítés,
cipős doboz akció, sok családnak, gyereknek és idős embernek segíti az év végi ünnepi, lelki felkészülését.
Belvárosi Kereskedők Egyesülete - Eger Ünnepi Fényei – fényekkel Eger város utcaképi megjelenésének előmozdítói voltak Advent kapcsán, hasonlóan az Egyesület Eger Idegenforgalmáért szállodáihoz és vendéglátó egységeihez.
Egerben és Eger zöld övezetében is, egyre több önkéntest vonz, a környezetvédelem, a hatékonyabb hulladékkezelés alkalmazása, az
egészségesebb, jobb levegőjű lakóhelyek feltételeinek megteremtése, az élhetőbb város és környezet kialakításában való aktív részvétel.
Ezen feladatunk megvalósításában, szoros kapcsolatban dolgozunk, Eger városgondozásért felelős intézményeivel, a környező falvak
Önkormányzataival, amelyekhez több alkalommal csatlakoztunk, a környezetvédő és zöld civil egyesületekkel:
Közös akcióin: „Tiszta udvar“ Virágos falu, Te szedd mozgalom, a túra útvonalak, vizek megtisztítása is. A Szépasszony- völgyben “ Tavaszi nagytakarítás“ Érsekkerti játszótér, padok festése. Szezonelőtti lomtalanítás a kijelölt turista utakon, Szilvásváradon a Mátrában és
Kékestetőn „Tiszta levegő Tiszta környezet szervezeteinek közös, akciója más szekciók közreműködésével, az egri hálózaton kívüli civil
kapcsolatainkkal.
A szekciónkkal rendszeresen együttműködő civil partnereink száma közel 50 civil egyesület, alapítvány,, amelyek az Egri Civil Kerekasztal tagjai, Eger város területén működő, főként egészségügyi és szociális tevékenységgel foglalkozó aktív szervezetek, és a Heves megyében működő kulturális, turisztikai , hagyományőrző, civil szervezetek, Önkormányzatok, akikkel közös rendezvényeinket , akciókat
szervezzük.
Szekció szervezeteinek egri hálózaton kívüli civil kapcsolatai: Utazás Kiállítás 2019. Budapest, ahol Egert és térségét képviseltük, kínáltuk az érdeklődő belföldi és külföldi turistáknak programjainkat
Egyesület Eger Idegenforgalmáért, Egri Borút, Heves megyei Falusi Turizmus Egyesület, Egri Borbarát Hölgyek, Eger Magánszálláshelyeinek Egyesülete és Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. (TDM)
Falusi Turizmus Heves Megyei Szervezete, újra felvette a kapcsolatot a németországi Esslingen városának turizmussal foglalkozó csoportjával, az Egri Önkormányzat és az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft és az egri civil partnerekkel közösen.
A 16 fős német delegáció fogadásánál házigazdák és szállásadók voltunk. Az itt töltött 5 napban megszerveztük a társadalmi párbeszédet, programokat, szakmai gyakorlat bemutatására is sorkerült.
Az elmúlt évben a Kárpátaljai civilek, az ott élő Falusi Turizmus Egyesület tagjai vettek részt a civil felvonulásunkon, az Érsekkertben
saját biotermékeket kínáltak az sátrukat felkereső érdeklődőknek.
A Beregdédai civil egyesület tagjai 4 napot töltöttek Egerben és környékén, ahol a falusi Vendéglátás feltételeit, a minősítés szakmai
követelményeit, sajátították el.
A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége éves értékelését a 14 megye küldötteivel Egerben tartotta , ahol a szekciónk volt a há5

zigazda, ahol bemutatásra került „ Eger mint a 2019. év Turisztikai Települése“ cím nyertese, és azok a fejlesztések és vonzástényezők,
civil összefogások, amelyek eredményezték a megtisztelő cím elnyerését.
A turisztikai, a szakmai, a lakossági összefogás eredményeinek, a “jó gyakorlat“ bemutatására az Eger környéki falvakban került sor,
ahol a falusi szálláshelyek mellett, a közösségi terek, hagyományok , a zöld környezet vonzástényezőt mutattuk be az ország 14 megyéjéből érkező turisztikai szakembereknek, civil egyesületek tagjainak.
Szekció részvétele a civil fórum hálózat programjain: Civil randevú, Eger Városi Civil Fórum, XXIV. Eger Civil Ünnepe.
A 2019 évi Civil Randevú szervezésének aktívan részt vettünk, ahol szekciót alkotó egyesületi tagjai elismerő oklevélben részesültek, a
civil munka területén végzett önkéntes munkájáért, az eredményes együttműködésért.
Eger Civil Ünnepére A szekció közös sátorban jelent meg, ahol az aktuális turisztikai kínálatot igyekeztünk bemutatni. Eger vonzerőiről,
a vidék hagyományairól, helyi termékkínálatról, borokról, család barát szálláshelyekről adtunk információt.
WIP sátor mellett a nyári szezon végén igyekszünk bemutatni, a „szüreti hangulatot”, „kukoricafosztás”, hangulatát, a „ TÖK_JÓ szüretet, az kis állatsimogatókat, a régi gyerekjátékokat. Az Egyesület Eger Idegenforgalmáért támogatja, tagjai pedig részt vesznek a Virágos
Egerért programba, melynek díjátadója az ünnepen van.
Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesületének célja a kulturált borfogyasztás és a borgasztronómia népszerűsítése! Sok meghívásnak eleget
téve vesznek részt a város rendezvényein. A Borútnak évente több közös és saját szervezésű programjaikból kiemelkedik a VINO Kóstoló Ünnep, amit 3. alkalommal az Egri Civil Ünneppel összehangolva az Érsekkertben valósult meg.
A szekció közös programjait segítő, támogató városi intézmények, szervezetek, gazdasági egységek: EKMK , Eger Városi Turisztikai Nonprofit Kft.
Média megjelenések: Duna TV az Önkéntességről forgatott Eger városában, benne: az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete és Badacsonyiné Bohus Gabriella Egyesület Eger Idegenforgalmáért elnöke, idegenvezető.
Az M1 TV- több alkalommal élő bejelentkezés Eger városában zajló idegenforgalmat érintő eseményekről (Idegenvezetői Világnap,
Múzeumok Éjszakája, Turisztikai Világnap, Advent), Hazahúzó ATV műsorában való megjelenés, TV2 Poggyász, Eger Városi Televízió,
Szent István Rádió.
Badacsonyiné Bohus Gabriella szekcióvezető
Jogi és Érdekvédelmi Szekció
A szekciót alkotó szerveződések száma: 17
Szekcióvezető: Radics Istvánné, ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete
Szekciót alkotó szervezetek: „Civil Érték” Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület, 56’-os Szövetség Egri Szervezete,
Aranykapu Alapítvány, BEN Autista és Autisztikus Gyermekekért Egyesület, Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet, ÉFOÉSZ Heves Megyei
Közhasznú Egyesülete, Egri Barátnők a Jövőért Egyesület, Fegyveres Erők és Testületek Egri Dobó István Nyugdíjas Klubja, Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapítványa, Heves Megyei Hallássérültek Egyesülete, Kis Balázs Alapítvány, Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete, Nagycsaládosok Egri egyesülete, Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Heves Megyei
Szervezete, Szervátültetettek Heves Megyei Sport és Érdekvédelmi Egyesülete, Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete
Szekció delegáltjai az Egri Civil Kerekasztalban: 1. Román Gáborné, 2. Bányász Róbertné, 3. Kósa László, 4. Radics Istvánné, Istvánné,
Heves Megyei Hallássérültek Egyesülete
Civil Alap Bírálóbizottsági tag: Mihalik Istvánné
Civil delegált: Román Gáborné - Egri Települési Értéktár Bizottság
Tájékoztató a szekció hálózati összefogással megvalósult tevékenységéről:
A szekció 4 alkalommal tartott szekcióülést. Közös rendezvények, szervezetei kezdeményezés:
ÉFOÉSZ szervezésében: Gyermeknapi Majális a Mátyus Tanyán -“Add a kezed, mert együtt kerek a világ!” c. szemléletformáló nap“
- Győzzünk Együtt!” Játékos sportvetélkedő - Önálló Életviteli Centrum ünnepélyes megnyitója – Jótékonysági koncert a Minorita
templomban
Egri Barátnők a Jövőéret Egyesület szervezésében: Karácsonyváró ünnepség értelmi fogyatékos gyermekek részére
“Civil Érték” Közhasznú Egyesület szervezésében: Női Esélyegyenlőségi Civil Csoport
Nyugdíjas egyesületek szervezésében: Megyei Zsuzsanna bál - Megyei vers és prózamondó verseny,dalverseny, kórustalálkozók - Idősek Világnapja -, Megyei Sportnap - Nyugdíjas Ki Mit Tud.
Együttműködés a szekcióprogramokban való más szekciókkal: Kulturális Szekcióból az Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület Jóga
Klub, Felsővárosi Szekcióból Forrás Alapítvány, Zőldpanel egyesület, Csere Kör Egyesület, Idegenforgalmi Szekcióból Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület, Sport Szekcióból - Vakok Sportegyesülete, Széchenyi István Sportegyesülete.
A szekció megjelenése, együttműködése a XXIV. Eger Civil Ünnepén: Esélyek Szigete
A szekció szervezeteinek- az egri civil hálózaton kívül - kiterjedt kapcsolatrendszere van az ország 29 településének szervezeteivel.
(Verpelét, Besenyőtelek, Budapest, Felsőtárkány, Jászberény, Füzesabony, Miskolc, Recsk, Salgótarján, Zala megye, Koltó- Románia).
A Szekció részvétele a civil fórum hálózat programjain:
A szekció önkéntese elismerésben az Egri Civil Randevún Vinczéné Kovács Margit részesült. A randevú és az Eger Civil Ünnepe szervezőbizottságban Román Gáborné vett részt. XXII. Eger Városi Civil Fórum szervezőbizottsági feladataiban Radics Istvánné, Bányász
Róbertné és Román Gáborné vállalt feladatot.
A szekció összefogását erősítő pályázati tevékenység:
Eger MJV Kulturális Alap, Eger MJV Civil Alap pályázatain: ÉFOÉSZ: Add a kezed, mert együtt kerek világ! Fogyatékos Emberek Világ6

napja – jótékonysági koncert; Egri Barátnők a Jövőért Egyesület: Karácsonyváró ünnepség értelmi fogyatékos gyermekek részére; „Civil
Érték“ Civil Randevú megrendezésének támogatása.
ÉFOÉSZ: „Előny 2019“ elnevezésű pályázat: ÉFOÉSZ: Győzzünk együtt! játékos sportverseny értelmi fogyatékos fiatalok részére. EFOP
1.1.5-17-2017-00003 Infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása az ÉFOÉSZ-nél projektben való részvétel, 64 fő értelmifogyatékos személy bevonásával.
A Nyugdíjasok Heves Megyei szervezete a Civil Alap és NEA pályázat: kórustalálkozók és Abasári Bor és Katonadal fesztivál.
FET. Egri Dobó István Nyugdíjas Klubja NEA pályázat: Koltó, hagyományos „Petőfi Ünnepségen” való részvétel.
A szekció közös programjait segítő, támogató városi intézmények, szervezetek, gazdasági egységek:
Balassi Bálint Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája, Bélapátfalvai Értelmi, Fogyatékosok Otthona, Berill Kft., BestFm Rádió, Biosziget
Rehabilitációs Alapítvány, ÉFOÉSZ Védőotthon, Andornaktálya, EMJV Önkormányzata, Eger91 Kft, Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
EKVI, EKMK, Egri Rendőrkapitányság, Egri Szabadmotorosok Baráti Köre, Egri SzC Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája Kollégiuma és
Könyvtára, Egri Szociális Szolgáltató Intézmény, EGYMI Eger, ESZSZI ÉNEK, Eszterházy Károly Egyetem, EKE Tittel Pál Könyvtára, EVAT
Zrt., FM7 Rádió, Gyermekjóléti és Bölcsödei Igazgatóság Család és Gyermekjóléti Szolgálat Belvárosi Csoport, Hm-i Aranyhíd Egyesített
Szociális Intézmény Andornaktályai Fogyatékosok Intézete, HM-i ESZI Gyermekotthona, Heves Megyei Hírlap, Hm-i Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Hm-i Kórház Rendelőintézete, Hm-i Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Kutyaköztársaság, Munkakutya Egyesület,
Eger, Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület, Média Eger Kft.
Minorita templom, NFSZK, Szent István Rádió, Szuperinfó
Média-megjelenések: Eger Városi Televízió, Heves Megyei Hírlap, Szuperinfó, Szent István Rádió, Rádió1, FM7 Rádió, BestFm Rádió,
HEOL, egriprogramok.hu, Gyulai Városi Tv, egerhírek.hu, Egri Magazin, saját weboldalak, Facebook oldalak.
Hálózati közös tudást segítő „jó gyakorlat“: „Civil Érték“ Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület életét az elmúlt évben
döntően a nők helyi közéleti szerepvállalásának ösztönzése, a család és a munkahely egyensúlyának elősegítése, a nők munkaerő-piaci
helyzetének jobbítása, a csapatépítés kérdése határozta meg.
Kulturális Szekció
A szekciót alkotó szerveződések száma: 18

Radics Istvánné szekcióvezető

Szekcióvezető: Polacsek Anikó, Egri Egészség és Környezetvédő Egyesület
Szekciót alkotó szervezetek: Andante Kamarakórus, Arcadia Kamaraegyüttes, Bartakovics Béla Kulturális Szövetség, Black Rose Night
Kulturális Egyesület, Cantus Agriensis Kulturális Egyesület, Dobó Katica Népdalkör, DODI TRIBAL Tánc és Fitnesz Sportegyesület, Egri
Egészség- és Környezetvédő Egyesület, Egri Orosz Nyelvi Klub, Egri Tanító- és Tanárképzős Öregdiákok Baráti Köre, Egri Zenészek Egyesülete, Heves Megyei Honismereti Egyesület, Heves Megyei Népművelők Egyesülete, Heves Megyei Népművészeti Egyesület, Hun
Fokos Szövetség hagyományőrző Egyesület, Kálnoky László Irodalmi és Művészeti Egyesület, Pannónia SingersKulturális Alapítvány,
Szabad Szalon – Heves Megyében Élő és Tevékenykedő Képző- és Iparművészek Egyesülete.
Szekció delegáltjai az Egri Civil Kerekasztalban: 1. Polacsek Anikó, 2. Bimbó Zoltán, 3. Palotai Sándor, 4. Wiltner Ágnes
Civil Alap Bírálóbizottsági tag: Simon Klára
A szekció szervezetei hálózati tevékenységének jelentősebb eseményei:
A szekció vállalt feladata a 2019. évre a szervezeti megerősödés volt. Az év folyamán három alkalommal tartottunk szekcióülést különböző témákban. A Civil Fórumon regisztrált 12 szervezethez év közben még 6 szervezet csatlakozott. Civil kapcsolataink erősödtek a
szekción belül és kívül egyaránt. A kapcsolattartás megkönnyítése érdekében létrehoztunk Facebook csoportot is. A szekció szervezetei
több hálózati programon, akcióban vettek részt: Eger Városi Civil Fórum – február, Föld Napja – április, „Add a kezed, mert veled kerek
a világ” – május, Egészségnap – október, Egri Civil Randevú január 25.
A XXIV. Eger Civil Ünnepén a színpadi produkciókat a szekció szervezetei, civil szerveződései biztosították.
A szervezetek jelentősebb városi programjai, eseményei:
Andante Kamarakórus: 2019-ben ünnepelték fennállásuk 15. évfordulóját. Az év során 13 alkalommal közreműködtek rendezvényen,
fesztiválon.
Arcadia Kamaraegyüttes: Tevékenységük interaktív, ismeretterjesztő jellegű. Zenés irodalmi összeállításaik nyilvánosak és jótékonysági
célúak voltak. 13 alkalommal adtak koncertet iskolákban, templomokban.
Bartakovics Béla Kulturális Szövetség:56-os Szövetség egri szervezetével történelmi vetélkedőt rendeztek középiskolások részére. Advent időszakában Klasszikusok mindenkinek koncertsorozatot valósítottak meg három helyszínen.
Black Rose Night Kulturális Egyesület: 2019-ben ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját.
Cantus Agriensis Kulturális Egyesület: 20 rendezvény, hangverseny, előadás, fesztivál keretében mutatkoztak be - illetve voltak ezek
rendezői. A Heves megyei Príma-díjat november 30-án vehették át.
Dobó Katica Népdalkör:Egész évben folyamatosan voltak fellépéseik, Eger és Heves megyei települések nagyrendezvényeihez csatlakoznak, pl. Eger Civil Ünnepén is szerepeltek. Vezetőjük, Somfai Tiborné Elvira április 14-én Parád Díszpolgára címet vehette át.
DODI TRIBAL Tánc és Fitnesz Sportegyesület: A komoly sikereket elért törzsi hastánccsoport már hosszú ideje együtt dolgozik, de egyesületté csak 2019. decemberében váltak, kibővítve tevékenységüket. Bemutatkoztak többek között Eger Civil Ünnepén. Január elején
már csatlakoztak az Egri Civil Hálózat Kulturális Szekciójához.
Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület: Mint művelődő közösség az év során 20 alkalommal tartott nyilvános ismeretterjesztő
előadást. Megrendezték a Jóga világnapot és a „Mozgással az egészségért” mottójú Egészségnapot.
Egri Orosz Nyelvi Klub: A nagy hagyományokkal rendelkező klub ebben az évben is megszervezte nyilvános nagyrendezvényeit, pl. a
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mindig nagy látogatottságú Ortodox karácsonyt.
Egri Tanító- és Tanárképzős Öregdiákok Baráti Köre: Az országos szervezet tagjainak havi rendszerességgel szervezett kulturális, szabadidős programokat.Pl.: Ady Endre halálának 100. évfordulója, 26. prepa-napi ünnepség.
Egri Zenészek Egyesülete: Tevékenységük minden generációra és társadalmi csoportra kiterjed, gondot fordítanak a hátrányos helyzetűekre.Fontos feladata zenekarok fenntartása, működtetése, koncertek létrehozása és az oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás. Kiemelkedő esemény volt Egerben a IX. Szepesi György Bárzenész Fesztivál.
Heves Megyei Fotóklub: Az egész évben folyamatosan működő művészeti csoport kiemelkedő eseménye a Horváth Lajos Zsigmond
Fotókörrel közösen szervezett nyári tábor volt a Civil Házban, Demeter Pál vezetésével
Heves Megyei Honismereti Egyesület: A Rákóczi évhez kapcsolódóan a Rákóczi szabadságharc történetéről rendeztek az általános iskolai tanulók részére vetélkedőt. Történelmi, néprajzi, irodalmi témában 8 ismeretterjesztő előadást tartottak más egyesületek tagjai
és középiskolák részére, amiből négy a Rákóczi szabadságharchoz kötődött.2019 júliusában részt vettek a határokon is átnyúló XLVII.
Országos Honismereti Akadémia munkájában.
Heves Megyei Népművészeti Egyesület: Sikerekben gazdag évük volt, tagjaik egyenként is eredményes évet zártak. Saját szervezésük
volt a sikeres X. Országos népviseleti konferencia, az Aldebrői Fafaragó tábor és a Nyitott tábor, ahol az alkotók mutatják be szakmájukat.
Hun Fokos Szövetség Hagyományőrző Egyesület: A szervezet 2019-ben is nagy érdeklődés mellett folytatta az Örökség Művelődési Sorozat nyilvános előadásait. Megrendezték a hagyományos Wass Albert felolvasóestet, gazdag programjukban szerepelt többek között
előadás, évfordulók, napfordulók megünneplése. Mozi hálózatban nem játszott több film levetítése. Szent Korona konferencia melynek
témája a víz volt. Ezeket civil szervezettel együttműködésben valósították meg.
Kálnoky László Irodalmi és Művészeti Egyesület: 2019-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját.
Pannónia Singers Kulturális Alapítvány: Ebben az évben is folytatták jótékonysági koncertsorozatukat. Bemutatkoztak többek között
Eger Civil Ünnepén is.
Szabad Szalon Egyesület: A fő tevékenységük a különböző képzőművészeti irányzatok kiállítási anyagainak bemutatása a nagyközönség
számára. Egyik fontos eseményük volt a Festészet napjához kapcsolódó Lépték című kiállítás.Fontos szakmai tevékenység volt a Szalon
Szerda előadássorozat, könyvkiadás és helytörténeti kutatások.
Szekció szervezeteinek önálló pályázati tevékenységet folytattak
Európai Unió CLLD: TOP 7.1.1-16-H-ESZA-2019-00252 pályázat: CantusAgriensis Kulturális Egyesület, Bartakovics Béla Kulturális Szövetség, Egri Zenészek Egyesülete
Interreg Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program: Egri Zenészek Egyesülete:
Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai: Cantus Agriensis Kulturális Egyesület, Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület, Egri Tanítóés Tanárképzős Öregdiákok Baráti Köre, Egri Zenészek Egyesülete, Szabad Szalon – Heves Megyében Élő és Tevékenykedő Képző- és
Iparművészek Egyesülete
Nemzeti Kulturális Alap: CantusAgriensis Kulturális Egyesület
Csoóri Sándor Alap: Heves Megyei Népművészeti Egyesület
EMJV Civil Alap, EMJV Kulturális Alap: Cantus Agriensis Kulturális Egyesület, Bartakovics Béla Kulturális Szövetség, Heves Megyei Népművészeti Egyesület, Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület
Nemzetközi kapcsolatai, együttműködése más szervezetekkel:
Via Carpatia Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (Kassa),Magyar Kultúrkert és a Magyar Társaság (Cleveland, USA),KutnaHora Baráti Kör (Csehország),Nagyszőlős (Ukrajna, Kárpátalja)
Országos kapcsolatok, együttműködések szekción kívül:
KÓTA- Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, Savaria Barokk Zenekar,Magyar Zeneművészeti Alapítvány,
MagyarZeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, a Magyar Zeneiskolák és MűvészetiIskolák Szövetsége, Életet az Éveknek Országos Nyugdíjas Szövetség,Honismereti Szövetség, MAFOSZ- Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége,Vass Lajos
Népzenei Szövetség, Nógrád Megyei Fotóklub, Miskolci Fotóklub,Vasas Fotóklub, Szempont Fotókör,Vidróczki Fotókör
A Helyi kapcsolatok, együttműködések:
Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ)Heves Megyei Közhasznú Egyesülete, Vöröskereszt Heves
MegyeiSzervezete helyi alapszervezet, Norma Alapítvány,Kárpát Alapítvány, 56-os Szövetség,Szalai Környezetvédő és Ifjúsági Egyesület, Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet,Kertbarát Kör Egyesület, Csere Kör Közösségi Egyesület, Cukorbetegek Egri Egyesülete, Magyar
Rákellenes Liga Egri Alapszervezete, Obsitos Fúvós Zenekar, Agria Vegyeskar.
Polacsek Anikó szekcióvezető
Környezetvédelmi és Urbanisztikai szekció
Szekciót alkotó szervezetek száma: 5
Szekcióvezető: Tóth Péterné, Eger Polgáraiért Civil Társaság,
Szekciót alkotó szervezetek: Életfa Környezetvédő Szövetség, Eger Polgáraiért Civil Társaság, Kertbarár Kör Egyesület Eger, Tűzliliom
Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület, Városszépítő Egyesület.
Szekció delegáltjai az Egri Civil Kerekasztalban: 1. Tóth Péterné, 2. Zerényi Endre
Civil Alap Bírálóbizottsági tag: Csathó Tibor
Civil delegált önkormányzati bizottságban: Rittenbacher Ödön 2019. október 30-ig, majd Dr. Kárász Imre
Tájékoztató a szekció hálózati összefogással megvalósult tevékenységéről:
Az év folyamán kettő szekcióülést tartottunk, Eger Civil Ünnepe, és a Civil Randevú előtt.
8

A városi Föld Napja rendezvényen együtt vettünk részt a szekció más szervezeteivel. Közös szakmai munkát kezdeményeztünk a Heves
megyei faültetési program kapcsán az Életfa, Kertbarát Kör Egyesület Eger és a Zöldpanel egyesület között.
A kertbarátok a Jogi és Érdekvédelmi és a Kereskedelmi és Idegenforgalmi szekcióval dolgoznak hálózatban.
A szekció szervezetei aktívan részt vettek a civil fórum, a Civil randevú, és az Eger Ünnepe megrendezésében
A szekció szervezeteinek egri hálózaton kívüli civil kapcsolatai: az Életfa kapcsolatot ápol az országos zöld szervezetekkel, rendszeres
résztvevője a Zöld Szervezetek Országos Találkozójának. Vezetője és tagja a KÖTháló és proHáló országos hálózatoknak. Tagja a nemzetközi CEESEN, NNCEE, InforSEE és Carpathian Civil Society Platform hálózatoknak. Szakmai partnereinkkel több projektben is dolgozunk
együtt Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában.
.
Nem volt közös pályázatunk 2019-ben, de már több programot is kidolgoztunk és 2020-ban tervezünk közös pályázat benyújtását.
A szekció közös programjait segítő, támogató városi intézmények, szervezetek, gazdasági egységek: Egri Kulturális és Művészeti Központ, Eger MJV Önkormányzata
Médiamegjelenések: a szekciót alkotó szervezetek a Kossuth Rádióban, Szent István Rádióban, füzesabonyi, gyöngyösi és egri városi
televíziókban, Heol.hu –n jelentek meg.
Tóthné Barta Judit szekcióvezető
Sportszekció
Szekciót alkotó szerveződések száma: 3
Szekcióvezető: Dr. Nagy Árpád, Egri Testedző Club
Szekciót alkotó szervezetek: Egri Senior Úszó Klub, Egri Testedző Club, Széchenyi Sport Club
Szekció delegáltjai az Egri Civil Kerekasztalban: 1. Dr. Nagy Árpád
Civil Alap Bírálóbizottsági tag: Pál József.
A szekció szervezeteinek tevékenysége:
Egri Testedző Club
Az egyesület a 2019. évben is mind a sporttevékenység, sporteredmények, mind pedig a sportrendezvények szervezésében is folytatta
az eddig már megszokott színvonalas tevékenységét. Az év során 4 jelentős rendezvényünk volt, valamennyi esetében széleskörű civil
összefogással. A Barokk Futóparádé szerves része immár 24. éve az Eger Civil Ünnepének, együttműködve a Heves Megyei Hírlappal, a
Polgárőrséggel, az Agria Speciális Mentő és Tűzoltócsoporttal, az EKMK-val, élvezve az Eger MJV Önkormányzatának támogatását, közel
760 fő részvételével került megrendezésre. Ezen túlmenően az ETC az év során, szintén civil összefogás mellet megrendezte a Török út
Futófesztivált Felsőtárkányban, a Tortúra 65 teljesítménytúrát miskolci civil szervezetekkel együtt (Bükk 900 Természetjáró Egyesület),
és a Dobó István Emlékversenyt Bélapátfalván tájékozódási futás sportágban.
A 2019. évben sportolóink összesen 11 Magyar Bajnoki érmet szereztek, a 4-6. helyezések száma további 12. Mindezek alapján továbbra is eredményes évet zárhattunk. Sportolóink évente mintegy 25-30 versenynapon indulnak, köztük Magyar Bajnokságokon, egy kupa
és külföldi, nemzetközi mezőnyű versenyeken.
Az eredmények között külön kiemelendő, hogy ismét sikerült világversenyen is kiemelkedő eredményt elérni sportolóinknak, a 2019.
évi Rádiós Tájékozódási Világbajnokságon Szlovéniában, egyéniben Világbajnoki VI. helyezést.
Egri Senior Úszó- Klub
A klubunk nonprofit közhasznú egyesület. Megalakulása, vagyis 1992 óta folyamatosan az egyesület céljainak és feladatainak megvalósítására törekszünk, ez az idén is így történt. Társadalmi munkában a Civileket is segítjük, tagja vagyunk az Egri Civil Kerekasztal Sportszekciójának idén a Kerekasztal Sportszekciója Szabó Tamásnét, a klubunk társadalmi munkását, januárban a klubért végzett önzetlen
munkájáért kitüntetésre javasolta, amit a Civil Kerekasztal (42 fő) egyöntetűen el is fogadott.
Nagy öröm ért mindnyájunkat a nyár végén, amikor végre visszatérhettünk az újra megnyílt Bárány uszodába. Az örömből némi üröm
is lett, mert a kivitelezés nem a legjobban sikerült. Még nem lehet tudni, vajon kijavíthatók-e a hibák. Szomorú, hogy a víz már nem
olyan, mint régen volt, s ha hűvös idő van, a víz sem kellemes, általában 19-23 o között van..
A szenior versenyek egyre szaporodtak itthon és külföldön is. Ebben az évben MSZUOSZ 24 versenyt hirdetett meg, ezek között 8 külföldi verseny volt. Gwangjuban szenior VB, Torinóban szenior olimpia, valamint egyéb nemzetközi versenyek is voltak, többek között
Hall in Tirolban, Kassán, Temesvárott, a Surduc tónál Erdélyben hosszú távú versenyt is rendeztek. A koreai VB 6oo.000 Ft -ba került,
így nem vállaltuk a részvételt.
A szenior VB miatt átrendeződtek a versenyek, ezek idejére mást nem szerveztek, ezért volt hosszú szünet az év eleji és év végi versenyek között. A hazai versenyek közül mi a következőkön vettünk részt:
• februárban Százhalombattán, ahol 49 egyesület 301 versenyzője indult.
• Áprilisban az V. Duna Kupán 59 egyesület 347 versenyzői,
• májusban Szentesen 4 ország 200 versenyzői,
• júniusban Gyulán 5 ország 285 versenyzői
• novemberben Hódmezővásárhelyen 57 egyesület 338 versenyzői,
• decemberben Budapesten 4 ország versenyzői küzdöttek a helyezésekért.
A legutóbbi Duna Kupán 59 egyesület indult, mi a 9. helyet értük el. Ez most hízelgő, de régebben volt olyan idő is, ahol a mi egyesületünk volt az első. (Nem minden verseny után számolja ki (Miklós Attila aki a MSZUOSZ egyik vezetője).a csapat helyezési sorrendjét.)
Két társunk Tunéziában versenyzett szép eredményekkel, Kiss Gábor egy I. helyezést, Dinnyés Ildikó 2,és 3helyezést ért el.
Miklós Attilának köszönhetjük a versenyek utáni fényképes összeállításokat is, melyeket most megmutatok. Attila az internetre is felteszi ezeket.
Az egriek közül a legtöbb első helyezést Fábián Béla érte el, szám szerint 16-ot. Heverdle István 9x, Renn Gábor 5x, Szilváné 5x, Fodor
Béla, Kovács Gábor, Patkó József és Szabó Tamás pedig 1-1 alkalommal győzött. Férfi váltónk akár 4x40 vegyes vagy gyors verhetetlen
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minden versenyen.
Gyulán a Magyar Szenior Úszók Szövetsége a Magyar Szenior Úszásért dr. Regele Károly emlékdíjban részesítette Rentka Lászlót és
Szilváné dr. Graffjódy Esztert.
Persze nem csak az első helyezések és díjak fontosak, hanem minden egyes helyezés, amit a klubunk tagjai elértek.
Ebben az évben januárban Szentesen volt hosszútávú Országos bajnokság. Heverdle István és Graffjódy Eszter OB-t nyert 1500 gyorson és GE 1500m-en országos csúcsot javított úszás közben is 400 és 800m-en.
A Széchenyi SC
A club fő tevékenysége a nemzeti bajnokságban történő részvétel. A befejezett bajnokságban férfi felnőtt csapatunk a 6. helyen, mig
utánpótlás kategóriában a 7.helyen végeztünk. Egyéni versenyeken a megyében 3.és 4.helyet értünk el, felnőtt kategóriában, seniorban 2.és3. helyeken végeztek versenyzőink területi szinten. Utánpótlás terén a legjobb eredményünk Kelet-magyar bajnokságon elért
serdülő 4.és ifiben 3. helyezés.
A hálózati együttműködés terén kiemelendő az ÉFOÉSz több rendezvényének (05.15. Eged hegyi Majális, 05.23. Dobó tér Együtt Kerek
a világ, 11.07. Sportnap Bem tér) segítése közreműködés a lebonyolításban.
Az Ezüstidő SZE több rendezvényén részt vettünk a Bélapátfalván 06.21. napján megrendezett teke verseny megtartásában tevékeny
részt vállaltunk
A szekció tagjai változó eredményességgel pályáztak a NEA, az SZJA 1%, az Önkormányzati Civil és Sport Alap forrásaira.
Szabadidő szekció
Szekciót alkotó szerveződések száma: 14

Dr. Nagy Árpád szekcióvezető

Szekcióvezető: Mácsár Beáta, Forrás Szabadidős DSE
Szekciót alkotó szervezetek: Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport, Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány, 212.sz. Bornemissza Gergely Alapítvány, Bükki Vörös Meteor Sportegyesület, Egri Folt-Tündérek Egyesület, Egri Jóga Klub, Ezüstidő Szabadidős
Egyesület, Fizikai és Szellemi Egészségért Civil társaság, Forrás Szabadidős DSE, Heves Megyei Természetbarát Szövetség, Jármű Örökségeinket Őrző Egyesület, Jurta -2001 Alapítvány, Régi Járművek Egri Egyesülete, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Heves
Megyei és Egri Szervezete
Szekció delegáltjai az Egri Civil Kerekasztalban: 1. Mácsár Beáta, 2. Erdélyi Albertné, 3. Fajka Péter, 4. Fűrész János
Civil Alap Bírálóbizottsági tag: Domboróczki Tamásné
A szekció szervezeteinek közös rendezvényei, részvétele hálózati programokban:
Szekciónk hagyományos és egyben a legnagyobb rendezvénye, a Föld Napjához kapcsolódó, almári Pálos kolostor-rom Tavaszi Nagytakarítása sajnos 2019-ben, a nagyon rossz, esős idő miatt elmaradt.
Azért idén sem maradtunk takarítás nélkül. A 212. sz. Bornemisza Cserkész Csapat a Felnémeti Lokálpatrióta Egyesülettel a „Te Szedd!
Önkéntesen a Tiszta Magyarországért” akció keretében megtakarította a szeméttől a Berva-völgyet.
Eger Civil Ünnepén a Szabadidő Szekció egyesületei közül 10 közösség vett részt önálló programmal. Ebben az évben is nagy sikere volt
a Jármű Örökségeinket Őrző Egyesület és a Régi Járművek Egri Egyesülete jármű kiállításának.
A Heves Megyei Természetbarát Szövetség megszervezte hagyományos városismereti versenyét. Nagy sikert aratott az Agria Speciális
Mentő és Tűzoldó Csoport és a 212.sz. Bornemissza Gergely Cserkész Alapítvány gyerekeknek szóló programja. Külön kiemelendő, hogy
cserkészeink kitaláltak egy tandem kerékpáros ügyességi versenyt, ahol a Vakok- és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesületének
tagjai, nagy-nagy örömükre látó sporttársakkal kerékpározhattak együtt.
Az Egri Folt Tündérek nélkül nincs Eger Ünnepe, csodálatosan szép, színes, kreatív alkalmi kiállításuk most is nagyon sok embert vonzott sátrukba. A Forrás Szabadidős DSE tagjai az Eger Civil Ünnepének, előkészületi munkájában, megvalósításában, megjelenítésében
vettek részt. A Baba-Mama Alapítvány, az Egri Jóga Klub színvonalas sátras szolgáltatás kertében mutatta be hétköznapi munkáját. Nagy
sikere volt a színpadon a SINOSZ vendégeként fellépő ózdi hallássérültek jelnyelvi csoportja produkciójának.
Ez évben a „A szekció önkéntese” kitüntető címet a közösségben végzett munkájáért, Soóváry Bálint a 212.sz. Bornemissza Gergely
Cserkész Alapítvány kuratóriumi elnöke vihette haza a Civil Randevúról. Jubiláló közösségünk az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport, akik 15. évesek lettek.
A szekció szervezeteinek közös rendezvényei más szervezetekkel:
A 212.sz. Bornemissza Gergely Alapítvány 2019-ben is elhozta Linzből a Betlehemi Békelángot.
A városi közkultúra meghatározója az Ezüstidő Szabadidős Egyesület. 2019-ban ismét megszervezték, 32 fellépővel az ismert egriek
hangversenyét és az AgriaAutArt kiállítást, ahol 61 fő 200 alkotását, 935 fő látogató nézte meg.
A Jármű Örökségeinket Őrző Egyesület több nagy egri és megyei turisztikai rendezvényen vett részt veterán járműivel: pl. Egerben a
Múzeumok éjszakáján, a Szüret-Egeren, a Bikavér Ünnepen, Tenken a veterán jármű kiállításon, Felsőtárkányban a Retró majálison.
A SINOSZ Heves Megyei szervezete, a Nagyothallók napja alkalmából egész napos rendezvényt szervezett, a Végvári Vitézek terén. A
programon civil szervezetek közül részt vett pl. a Civil Érték Egyesület, az ÉFOÉSZ, a Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, stb.
Az egri civil összefogás szép példája, hogy a Civil Érték Egyesület „Álláspont” szolgáltatást tart a SINOSZ-nál. A szekcióból több közösség
is részt vett a szeptemberben a Felsővárosban megrendezésre kerülő „MOZGÁSBA HOZZUK A KÖZÖSSÉGET” Egészség – és Sportnapon. A Forrás DSE tagjai, kézműves foglalkozást tartottak és kerékpáros ügyességi játékokat játszottak a gyerekekkel. Az EKE Jóga
csoportja, jógás gyakorlatokkal mozgatta meg a téren lévő kicsiket, nagyokat.
A Heves Megyei Vöröskereszt által a „ A társadalmi együttműködés erősítése a Szalai városrészben” c. programban a Folt- Tündérek
kézműves foglalkozást tartottak a szalai gyerekeknek. A Forrás DSE ez alkalommal Bükkszenterzsébetre és Bélapátfalvára vitte kirándulni őket és karácsonyi, gyereknapi játszóházat szervezett.
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Az ESZE aktív részvételével szervezték meg, neves egyetemi tanárok előadóival, közel 200 nyugdíjas számára a Pénz, Érték konferenciát
2019. őszén a Korona Hotelben. A Folt -Tündérek pecsvörk technikával készített ajándékokat ajánlottak fel a Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete véradói számára.
Az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport második alkalommal hirdetett meg egy rajzpályázatot diákok számára, melynek a témája
az önkéntes tűzoltók munkája volt. A szervezet 2020. évi naptárainak a grafikájáta a győztes rajzok biztosítják.
A HMTSZ tagjaként a Kárpát Egyesület hagyományosan megszervezte négy teljesítmény túráját, ahová alkalmanként 200-400 fő jött el
az ország minden tájáról. A résztvevők nem csak kellemes élményeket szereztek maguknak, de elvitték jó hírünket is.
A szekció szervezeteinek pályázati tevékenysége:
A szekció szervezetei sikeresen pályáztak a Civil Alaphoz szakmai programjaik megvalósításához: hét közösség összesen 550 ezer Ft-ot,
egyéb állami támogatásból 400 ezer Ft-ot kapott.
A Nemzeti Együttműködési Alaphoz is sikeresen pályázott több közösségünk, több százezer forintot nyerve.
A pályázati támogatások mellett szekciónk egyesületei nagy segítséget kaptak az EKVI-től, az Egri Hegyközségtől saját rendezvényeik
megvalósításához.
Nyilvánosság, médiamegjelenések:
A város lakossága, szekciónk egyesületeinek rendezvényeiről rendszeresen tájékozódhatott a Szuperinfóból, a Heves Megyei Hírlapból,
az Egri TV-ből.
Az Egri Folt-Tündérek országos nyári táborába a Hírlap olvasói nyertek betekintést, még az Agri Speciális Mentők sikeres bevetéseiről a
TV2 csatornája és a Duna TV tudósított.
A SINOSZ által szervezett nagyothallók napjáról a Kossuth Rádióban Pillisy Csenge készített híranyagot. A TV Eger, az ESZE szinte minden
megmozdulásán ott van, hírt adva a nyugdíjasok életéről, az általuk rendezett városi programokról.
Abban a reményben munkálkodtunk, egész évben, hogy közös tetteink előre vigyék a helyet, ahol élünk.
Mácsár Beáta szekcióvezető

Tudományos és Ismeretterjesztő Szekció
Szekciót alkotó szerveződések száma: 5

Szekcióvezető: Dr. Varga Gyula, Kommunikációs Nevelésért Egyesület
A szekciót alkotó szervezetek: Egri Nyelvművelő Kör, Egri Szent György Lovagok Alapítvány, Gépipari Tudományos Egyesület Egri Szervezete, Kommunikációs Nevelésért Egyesület, TIT Bugát Pál Egyesülete.
Szekció delegáltjai az Egri Civil Kerekasztalban: 1. Dr. Varga Gyula, 2. Balogh Tibor
Civil Alap Bíráló Bizottság tagja: Bodó Péter.
Civil delegált önkormányzati bizottságba: Balogh Tibor, Pénzügyi és jogrendi bizottság
A szekció 2019. évi tevékenysége:
Tagszervezeteink profiljának eltérései miatt szekciószintű közös akció nem volt. A Kommunikációs Nevelésért Egyesület és az Egri
Nyelvművelő Kör együttműködése szoros, közös rendezvényük (a magyar nyelv hete) szervezésébe a TIT Bugát Pál Egyesülete is bekapcsolódott.
Magasabb szintű hálózati együttműködésben – Eger Civil Ünnepének előkészítése és lebonyolítása – valamennyi szervezetünk képviselői részt vettek. Az Egri Civil Fórum munkáját segítette a Kommunikációs Bizottság, melynek vezetőjét a Tudományos és Ismeretterjesztő Szekció delegálja.
Szervezeteink az egri hálózaton kívül – nyilvánvalóan – megyei és országos tudományos és ismeretterjesztő szerveződésekkel tart
kapcsolatot. A TIT Bugát Pál Egyesületének más megyék hasonló szervezeteivel, a Kommunikációs Nevelésért Egyesületnek és az Egri
Nyelvművelő Körnek és a Szent György Lovagok Alapítványnak országos szakmai kapcsolatai vannak. A Gépipari Tudományos Egyesület
eleve országos szervezet.
Az Egri Nyelvművelő Kör – sokéves szünet után – újraindította Egerben az anyanyelvi ismeretterjesztést szolgáló „magyar nyelv hete”
rendezvénysorozatát. Vezetőjének rendszeres nyelvművelő rovata van a Heves Megyei Hírlapban és a Szent István Rádióban
A Szent György Lovagrend 18. tudományos emlékülésének témája a Tanácsköztársaság volt, a rendezvényen került sor a középiskolások
részére kiírt pályázat eredményhirdetésére.
A szekció tevékenységének eseményei, eredményei:
Konferenciák szervezése, lebonyolítása: tagszervezeteink 2019-ben több országos tudományos konferencián vettek részt, ebből hármat egri helyszínen rendeztek.
Megjelent cikkek, tanulmányok száma: 25 szakmai + 22 ismeretterjesztő.
Egyesületi szakmai és ismeretterjesztő előadások száma: 30 szakmai + 58 ismeretterjesztő.
Szakmai kirándulások: a Szent György Lovagrend évente szervez kirándulást az elcsatolt nemzetrészek területére, 2019-ben a Mura-vidékre látogattak.
Pályázati tevékenység:
Két szervezetünk (Kommunikációs Nevelésért Egyesület, Szent György Lovagok Alapítvány) tevékenységéhez (konferenciák, könyvkiadás) országos pályázatok segítségével jutott forráshoz.
Dr. Varga Gyula szekcióvezető
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Civil Alap Bírálóbizottság beszámolója

Az
időpontokat
figyelve
megállapítható,
hogy
szoros
időrendet
tartva,
sikerült minél korábban
A
„Civil
Alap Szakmai Programok
megvalósítása
2019” pályázati
felhívást
közzétették
2019.január
30-án.
Olvasható
és nyomtatható
a pályázati szervezeteknek.
tájékoztató és a pályázati adatlap melléklete az eck.hu honlapról.
támogatást
juttatni volt
a pályázó
A Civil Alap Bírálóbizottság 2019. március 11-én készített javaslatot a Közgyűlés döntéshozóinak. A Közgyűlés 2019. március 28-i ülésén, elfogadásra került a CAB javaslat. Az Önkormányzat és a Kerekasztal honlapján 2019.április 01-én megjelent a nyertes pályázatok
listája.
Az időpontokat figyelve megállapítható, hogy szoros időrendet tartva, sikerült minél korábban támogatást juttatni a pályázó szervezeteknek.
A pályázatok bírálása után a következő összegzés adható:
Megnevezés
pályázó szervezet
beadott pályázat száma
igényelt támogatás
összege
EMJV támogatási
összege (millió)
pályázatot beadó
szervezetek száma
pályázatok száma

2017 év

2018 év

2019 év

62

63

64

96

88

95

12 147 660 Ft

10 978 100 Ft

11 739 000 Ft

6

5,7
64

5,7

95
81 (85%)

támogatott
pályázatok száma
80e-120e Ft támogatottságú
pályázat
50e-70e Ft támogatottságú
pályázat
30e-40e Ft támogatottságú
pályázat
nem támogatott
pályázatok száma

34 (42%)
31 (38%)
16 (20%)
14 (14,8%)

2019 évben EMJV Önkormányzata 5,7 millió forint támogatási összeget biztosított a civil szervezetek pályázataihoz. A programok,
rendezvények
támogatási
igénye
már évek óta magasabb
mintforint
az odaítélhető
összeg, ezért
is nehéz feladat
a javaslatok
2019 évben
EMJV
Önkormányzata
5,7összegű,
millió
támogatási
összeget
biztosított
a megcivil
ítélése.
szervezetek pályázataihoz. A programok, rendezvények támogatási igénye már évek óta
Az értékelésnél a pályázat kiírása szerinti szempontokat vette alapul a Bírálóbizottság, amelyek ismeretesek voltak a pályázó szervezemagasabb
összegű,
mintkerestük
az odaítélhető
összeg,
ezért
is értékeket.
nehéz feladat a javaslatok megítélése.
tek
előtt. Valamennyi
pályázatban
az „értékelhetőt”,
a várost
szolgáló
A bírálóbizottság tagjai vállalást tettek, hogy a nagy összegű pályázatokat figyelemmel kíséri. Ez részben sikerült.
Az értékelésnél
a pályázat
kiírása szerinti
alapul
a Bírálóbizottság,
amelyek
Javaslattal
szeretnénk élni
EMJV Önkormányzata
felé, hogy aszempontokat
Civil Alap összegét,vette
a következő
években,
a költségvetés részeként
emeljék.
ismeretesek voltak a pályázó szervezetek előtt. Valamennyi pályázatban kerestük az

„értékelhetőt”, a várost szolgáló értékeket.
Farkasné Juhász Margit elnök
A bírálóbizottság tagjai vállalást tettek, hogy a nagy összegű pályázatokat figyelemmel kíséri.
Ez részben sikerült.
Javaslattal szeretnénk élni EMJV Önkormányzata felé, hogy a Civil Alap összegét, a következő
években, a költségvetés részeként emeljék.
Farkasné Juhász Margit elnök
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Az ECK civil delegáltak beszámolója
Eger MJV Közgyűlése Városi Szociális és Családügyi Bizottság
Civil delegált: Jakabné Jakab Katalin
Az ECK delegáltjaként minden bizottsági ülésen jelen voltam. Mindig feladatomnak tartottam a bizottságot tájékoztatni a Kerekasztal
aktuális közösségi programjairól, rendezvényeiről. A kapcsolatot minden részről kiválónak minősítem.
Külön figyelemmel kísértem a civil szervezeteket érintő előterjesztéseket és a futó egri önkormányzati projekteket, amelyekbe a civil
közösségek is bekapcsolódhattak.
Az egyik ilyen „A társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben”. A program részeként megvalósulnak közösségfejlesztést
célzó kezdeményezések (gyermek- és ifjúsági közösségi programok, sport-klub, alapszintű zenetanulás, közösségi családi programok).
A program fontos része a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás (csoportfoglalkozás várandós anyáknak, babaklub, gyermekvédelmi
előadások). Kiemelten fontosak a gyermekek iskolai felzárkóztatását segítő programok (iskolai tanulmányok támogatása, iskolai beilleszkedést támogató programok). Megvalósulnak egészségügyi programok: kihelyezett kábítószer prevenciós tevékenység, életvezetési tanácsadás, egészség és családi hétvégék.
Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása projekthez is kapcsolódtak civil szervezetek. A központ neve Család és KarrierPONT-ra módosult. Felsővárosban a Kalómalom 88. és A Kossuth Lajos út 28-ban nyújtanak tájékoztatást,
segítséget az érdeklődőknek.
A fenti két projekt eredményeiről az ECK 2019.okt.9-i ülésen kértem tájékoztatást az önkormányzat projektvezetőitől a Kerekasztal
számára.
A Helyi identitás és kohézió erősítése TOP pályázat keretében „Felsőváros csillagai közösen a közösségért” programhoz is csatlakozhattak civil szervezetek.
A projekt célja, hogy teret engedve a helyi civil szerveződéseknek, aktivizálja a Felsőváros lakosságát abban, hogy a jövőben nem csak
a lakásuk, de a lakótelepük tulajdonosának is érezzék magukat; megerősödjék az önkéntesség, a közösségért való tenni akarás és a
településrészhez való kötődés is. Erről a projektről a Kerekasztal január 8-i ülésén kaptunk részletesebb tájékoztatást.
A bizottsági üléseken többször is kezdeményeztem a Városi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozását, amibe az Egri Civil Kerekasztal
négy fő tagot delegálhatott, Farkasné Juhász Margit, Radics Istvánné, Diószegi Lajosné, Jakabné Jakab Katalin személyében, akik az
önkormányzat képviselőivel és a város intézményeinek vezetőivel részt vettek a Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotásában és a
jövőben is jelen lesznek a városi szociálpolitikai kérdések döntéselőkészítésében javaslattételi, tanácskozási és véleményezési joggal.
Eger MJV Önkormányzata minden évben önkéntesen csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, amelynek célja az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Mivel a tavalyi évben városunkban kevesebb fiatal pályázott, mint amennyi támogatási keret rendelkezésre
állt, nagyobb nyilvánosságot kértem a pályázat közzétételére. Ez meg is történt a pályázat kiírásakor, ami által remélhetőleg többen
csatlakoznak a programhoz.
Eger MJV Önkormányzata edukációs és prevenciós programokat szervez (pl. a bárányhimlő elleni védőoltás) a háziorvosok, a Védőnői
Szolgálat és Eger Város Védőnői a Családokért Alapítvány együttműködésével. Továbbá az önkormányzat megbízásából – az EFOP-1.8.217-2017-00052 pályázat „Praxisközösség létrehozása Egerben” projekt keretében a Hungária Med-M Kft. egészségnapokat, szűrővizsgálatokat biztosít a lakosság részére, amelybe civil szervezetek is bekapcsolódnak.
Felszólaltam az önkormányzati-civil együttműködés erősítéséért a testvérvárosi kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében. Az ezeket támogató pályázatokban és akciókban közös részvételt javasoltam a különböző szaktarületeken működő civil szervezetek bevonásával.
A januári zárszámadás előterjesztésből kiderült, hogy a civil szervezetek számára felajánlható Helyi Iparűzési Adónak mindössze 17%-a
került tavaly felajánlásra. Kértem a bizottsági ülésen az önkormányzati és civil közös kampány erősítését a nagyobb felajánlás ösztönzésére. Mindkét javaslatomat írásbeli válaszában támogatásáról biztosította Dr. Spisák György, a Polgármesteri Iroda vezetője, ami jelzi,
hogy számítanak a közös érdekeket szolgáló javaslatainkra és támogatják azokat.
Szeretném kérni a civil szervezeteket, hogy maguk is kezdeményezzék a cégek és vállalkozók felé a HIPA felajánlást. Azok tudják felajánlani a HIPA 2%-át, akiknek éves iparűzési adóbevallásában legalább 500.000 Ft adófizetési kötelezettsége keletkezett. A HIPA felajánlás
egy adózó esetében 10.000Ft-tól - 200.000 Ft-ig terjed, az adó nagyságától függően. Egy szervezetnek több adózó is tehet felajánlást.
Éljünk bátrabban az Önkormányzat nyújtotta lehetőséggel!
Köszönöm a bizalmat és a várom a Kerekasztal javaslatait a területet érintő kérdések közös megoldásához.
Eger MJV Közgyűlése Városimázs Bizottság
Civil delegált: Badacsonyiné Bohus Gabriella
Bizottsági ülések száma 12,az üléseken való részvételem aránya 90 %-os.
A beterjesztett anyagokhoz kialakított észrevételeimmel, hozzászólásaimmal arra törekedtem, hogy kellőképpen képviseljem, úgy a
szakmát, mint a civil érdekeket.
A Városimázs Bizottság feladata témakörei:
a város kulturális koncepciója,
az idegenforgalmi és marketing koncepció,
nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó stratégia,
az ifjúságpolitikai koncepció,
a testnevelési- és sportkoncepció.
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A delegáltnak a bizottság előterjesztéseihez, hozzászólási és véleményezési joga van, szavazati joga nincs.
Jegyzőkönyvek Eger város honlapján és annak Önkormányzati oldalán olvashatók: http://www.eger.hu/hu/onkormanyzat/bizottsagok/
varosimazs-bizottsag/c/bizottsagi jegyzőkönyvek.
„Javaslat turisztikai rendezvények, fesztiválok megrendezésére és támogatására” és a 2019. évre vonatkozóan, a kulturális rendezvények hogyan illeszkednek be a város idegenforgalmának növelésébe! Véleményezés és észrevétel a Kulturális Stratégiai koncepcióról:
Élénk vitát váltott ki, sok hozzászólással a város kulturális stratégiája, benne a kulturális, művészeti, közművelődési intézmények működése, akik a lakosság közművelődési feladatait is ellátják, ugyanakkor munkájukkal kapcsolódjanak és erősítsék a város egyik húzó
ágazatát a fenntartható turizmust. A településfejlesztési stratégiában is kiemelten érvényre került a város- és idegenforgalmi marketingre gyakorolt hatása. Az éves városi programok a turisztikai nagyrendezvények szervezőinek éves terveit egyeztettük, melyeknek új
elemekkel való bővítése már megjelent.
Az általam képviselt területre javasoltam a városban megtörtént főleg kulturális események értékelését és hatását a turizmusra. A közművelődési intézmények, tartalmas és gazdag programját jobban kell promotálni, ezáltal növelni az érdeklődők számát.
Eger mindig dobogás helyen van az ország idegenforgalmi látogatottságát mérő statisztikákban, ami köszönhető a város múltjának és
megújulásának és a városban tevékenykedő idegenforgalomban érintett egyesületeknek is. Mindezek akkor érvényesülnek igazán, ha
a városban élőemberek is aktív részesei az eseményeknek. Testvérvárosi kapcsolatok élénkülő kapcsolatainak közös képviselete, részvétel a programjaikon (Testvérváros – Önkormányzat - Egyesület)
Kezdeményeztem és meg is valósult az Imázs bizottság tagjainak az Egri Vár múltjának és napjaikban folyó beruházásának ismertetése.
A Szépasszonyvölgyben elindult változások átbeszélése és a további lehetőségek megbeszélése az érintett egyesülettel.
A bizottság tagjaival és a civil tanácsnokkal a kapcsolat kifejezetten jó volt! Nem csak a bizottsági üléseken, hanem évközben is az éppen
akkor aktuális kérdésekben tudtunk konzultálni. Nyitottak az észrevételekre és javaslatokra. A civil referens mindenkor a segítségünkre
volt. A kapcsolat kiváló!
Eger MJV Közgyűlése Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Civil delegált: Balogh Tibor
A civil kerekasztal 2019. március 6-i ülésén delegált a VPÜB-ba, civil delegáltként a bizottság munkájában tanácskozási joggal vettem
részt. A bizottsági üléseken – 1 kivétellel (bírósági tárgyalás) – részt vettem.
Megválasztásom és a beszámoló közötti bő féléves időszakban 17 bizottsági ülésen 171 napirendi pont került megtárgyalásra. A bizottság napirendjén szerepeltek önkormányzati rendelettervezetek, módosítások, az évközi költségvetési rendeletmódosítások, adóügyek,
ingatlangazdálkodás, önkormányzati tulajdon értékesítése, az önkormányzat cégeinek alapokmány változásai, szerződések módosítása, üzleti tervek, támogatások elszámolása, önkormányzat által nyújtott támogatások, azok elszámolása.
Az önkormányzat gazdálkodása – tapasztalatom szerint – jól tervezett, átgondolt, naprakész. Kaptunk tájékoztatást a helyi adókról,
amik az önkormányzat jelentős bevételi forrásai.
Két érdekes adatot emelnék ki, a helyi adók 73,4 %-a a HIPA, az idegenforgalmi adó növekedése 6,1 %.
Kiemelt figyelmet fordítottam a civil szervezeteket érintő támogatásokra, ezeket alapvetően 3 csoportba osztottam:
1.
közvetlen támogatások
2.
HIPA 2 %
3.
Civil Alap támogatás
A közvetlen támogatások megállapodási szerződések alapján, kiemelt projektekre, kiemelt szervezetekre történnek. A Civil Alap keretösszege adott, 5,7 mFt, mely összeghez most ősszel pótelőirányzat csatolása történt.
A HIPA támogatások felhasználásánál látok lehetőséget. Nehéz pontosan meghatározni, mennyi a maximálisan címkézhető támogatási
összeg, hiszen az önkormányzati rendelet értelmében a 25 mFt – 500 mFt éves nettó árbevételi sávot tudjuk kihasználni (A HIPA a nettó
árbevétel 2 %-a, ennek 2 %-a ajánlható fel, de min. 10 eFt, max. 200 eFt). Kérdésemre olyan választ kaptam, hogy a kihasználtság kb.
50 %-os, de csökkenő tendenciát mutat, ez évben 7.921.680.- Ft.
Mindenképpen tudom javasolni a civil szervezeteknek, hogy próbálják fellelni azokat a cégeket, akik nem rendelkeznek adójuk felajánlásáról.
Javaslom továbbá, hogy a kerekasztal kezdeményezze az önkormányzati rendelet módosítását úgy, hogy a fel nem használt támogatás
növelje meg a civil támogatási alap összegét. Jó példa erre, hogy SZJA esetében a fel nem ajánlott 1 százalékok a civil szervezetek támogatását célzó Nemzeti Együttműködési Alapba kerülnek, tehát a civil szervezetek támogatására van fordítva, ezt javasolt helyi szinten
is kezdeményeznünk.
Eger MJV Közgyűlése Városképi és Környezetvédelmi Bizottság
Civil delegált: Rittenbachen Ödön
A bizottsági üléseken elsősorban a civil szektort érintő kérdések tárgyalását kísértem figyelemmel. Javasoltam, hogy célszerű lenne, ha
az önkormányzati és állami tulajdonú épületek talajvíz elleni szigetelését szisztematikusan megoldaná/támogatná a város.
A tájékoztatást és elfogadást segíthetné, ha a jövőben a jelentős műemléki felújításokkor a külső állványzatot burkoló védőhálón megjelentetnék, hogy milyen lesz az épület a felújítás után.
F elhívtam a bizottság figyelmét, hogy a Vécsey-völgy utca 0305/27 helyrajzi számú ingatlanon tervezett elektronikai hulladék feldolgozó üzem létesítésével (ahol heti 20-30 tonna hulladék feldolgozása történne), gyakorlatilag egy vegyi üzem jelenik meg. Ennek
működését csak rendkívüli biztonsággal lehet garantálni. A lehetséges folytatásban, még döntés előtt indokolt egy referencia üzem
megtekintése, valamint egy kérdés megválaszolása a beruházó kft. részéről: mi a garancia arra, hogy az epoxigyanta égetésekor pl.
dioxin nem kerül ki a légtérbe?
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Eger MJV Közgyűlése Városgazdálkodási Bizottság
Civil delegált: Haász Tamásné
Bizottsági üléseken való részvételem 96%, ami azt jelenti, hogy 1alkalommal bizottsági ülésen és 1 rendkivüli ülésen nem tudtam részt
venni, a többi ülésen aktívan képviseltem a civileket, a lakosságot.
Minden ülésen 5-8 napirendi ponthoz volt kérdésem, civileket, lakosságot érintő véleményem, javaslatom, amelyben leginkább:
A költségvetés összetételét, a városi vagyon működtetését véleményeztem, amely a városban élők életminőségét, jövőjét, szociális
ellátottságát, közérzetét hívatott biztosítani.
Két alkalommal is kértem , a nagyobb léptékű beruházások tervezésénél, a lakókörnyezetben élőkkel való gyakoribb konzultáció
szükségességét, / Kertész út, Sass út, Egri vár/ Fontosnak láttam, hogy a helyi lakosság érdekei is beépüljenek a megvalósításban, és
megismerhessék a beruházás célját, kapcsolódási pontjait.
Így az azonosulás könnyebb lehet, és a beruházás ideje alatt türelmesebbé válnak a lakókörnyezetben élők, ha megismerik a jövő
munkahelyeit, az élhetőbb város kialakítását.
Ehhez kapcsolódni kell, a korszerű utaknak, környezet kímélő tömegközlekedésnek, / elektromos buszok, kerékpár utak, biztonságosan
használható gyalogos átjárók, parkolási lehetőségek, zöld terek, infrastruktúra, stb./ de elengedhetetlen a korszerű közmű hálózat, a
tudás központok létrehozása is.
Eger „nemcsak” egy megyei jogú város, hanem befogadó, turisztikai Centrum is.
műemlék-iskola város, turisztikai vallási központ, , vendégbarát város, ezért csak korszerűbb szolgáltatások bővítésével tudjuk kielégíteni és ötvözni az itt élők és a turista forgalom növekedéséhez szükséges létesítményeket , szolgáltatásokat.
Az elmúlt évben támogattuk, a nagyobb beruházások mellett a gyerekes családosok számára épülő 2X100 Fős óvodát, / kertész és
Pozsonyi úton/, a bölcsödék korszerűsítését, a házi orvosi hálózat felújítását, bővítését, és elkezdődött a hajléktalan szálló és melegedő
kivitelezése is.
Jelentős többletkiadással jár ezen szociális intézményekben az évente növekvő, minimál és –garantáltbér, a bölcsődei pótlék finanszírozása is.
Az új Városgazdálkodási Bizottság felé javasoltam:
A Civilpályázatra, 6 millió forintot, rendezvényekre, kulturális, programokra, amely korábban is rendelkezésre állt Ezt az egyesületek
rendezvényekre, egészségügyi szűrésekre, tagépítésre, jótékonyságra használnak fel, amelynek ösztönző szerepe közérzetjavító hatása
nemcsak a civil társadalomra, hanem a köröttünk élő lakosságra is nagy hatással bírt.
Jelenleg az Eger város Önkormányzatának 2019. évi és 2020 költségvetése a következő Bizottsági ülésen kerül megtárgyalásra, áll
rendelkezésünkre, az utólsó negyedév elszámolása folyamatban van, ami február végére készül el.
Fontos feladatnak tartjuk a személyszállítás, tömegközlekedés korszerűsítését, a parkolási gondok enyhítését, továbbra is, a környezetvédelem, az egészségesebb városi életmód, a lakóhelyek közintézmények megközelítése miatt. Ezért korszerűbb , elektromos buszok
beszerzése, a város É-D –i irányba a gyorsforgalmi utak kijelölése, a/ Felnémet-, vasútállomás, D-i Körforgalomi útszakaszon, /csökkentené a gépkocsi forgalmat, gyorsítaná a haladást, javítaná a belváros levegőjét.
Hulladék kezelés:
Hulladék udvarok, a szemétszállítás üzemeltetése ez évtől 1 kézben van, az EVAT-nál , a Városgondozási divizióhoz tartozik. Az átszervezés mellett, továbbra is fontosnak tartom a hatékonyabb szolgáltatáshoz, a lakosság tájékoztatását a médiában, írott sajtóban.
A civil szféra közreműködése is szükséges lenne, ahhoz, hogy csökkenjen a város útjain kihelyezett zöld és szelektív hulladék mennyisége, nőjön az elszállítás gyakorisága
A közérthető tájékoztatás, gyakoribb ellenőrzés csökkentené a külterületeken az illegális lerakott hulladékot, építési törmelék men�nyiségét
Civil ház felújítása:
A Bartakovics Ház felújítása megtörtént , de az egyház magas bérleti díjai miatt,- az Önkormányzat egyeztetései folyamata még tart,
ezért a civil egyesületek még nem tudják igénybe venni, rendezvényeikhez, programjaikhoz, a székhelyük kijelölésére..
A legtöbb egyesület, a Civil kerekasztal, a Bajcsy ZS. civil házat veszi igénybe, így továbbra is javaslom, a civil ház komfortjának növelését, a vizesblokk felújítását, a termek és a folyosó festését, a telefon –és kommunikációs eszközök korszerűsítését, a civil közösségi
élet további társadalmasítása, méltó feltételeinek kialakítása érdekében.
Az egyeztetési folyamatokat követően célszerű lenne az előkészítést, a finanszírozást, tervezést elindítani, hogy 2020-21 ben számbavehető legyen a költségvetésbe, vagy a esetleges pályázatoknál beállítani. Továbbra is javaslom, hogy önkéntes munkánkkal, vállalati
kapcsolatainkkal, is segítsük a civil ház felújítását a civilek és a lakosság kölcsönös társadalmasíta érdekében.
Eger MJV Közgyűlése Egri Értéktár Bizottság
Civil delegált: Román Gáborné
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.)
Korm. rendelet 3. § rendelkezéseire figyelemmel, a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. §-a
alapján az abban meghatározott célból és feladatok ellátására 2014-ben létrehozta az Egri Értéktár Bizottságot, amely 2016. áprilisától
önálló bizottságként funkcionált.
A helyhatósági választásokat követően december hónapban új összetételű Egri Értéktár Bizottsági ülésen vettem részt.
Eger MJV Önkormányzata Közgyűlése 2020. januári döntése értelmében az értéktári munka új struktúrában, a Városimázs Bizottság
tevékenységében folytatódik a jövőben. Bizottsági üléseken való részvétel: egy ülés kivételével – a „Civil Érték” Közhasznú Egyesület
pályázati projektje keretében szakmai tanulmányúton voltam – mindegyiken részt vettem.
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A bizottság működésében a helyi értékek felkutatása, gyűjtése szakemberek, lokálpatrióta lakosok, közösségek közreműködésével valósult meg, ma már 70 nemzeti érték szerepel az Egri Értéktár listán.
A beszámolási időszakban (2019. március - 2020. január) megtartott 5 bizottsági ülésen 5 érték – összességében 3 kulturális örökség, 1
kulturális örökség - turizmus; 1 agrár- és élelmiszergazdaság szakterületenkénti besorolású javaslattétel került elfogadásra:
66. /„Egri Kék és Egri Vörös Keringő galambfajták” (március 20.)
67./ „Senator-Ház” - Eger, Dobó tér 11. (április 17.)
68./ „Breznay Imre történetírói munkássága” (április 17.)
69./ „Fazola Henrik lakatosmester egri munkássága” (június 19.)
70./ „Dr. Bakó Ferenc múzeumszervezői és tudományos munkássága” (augusztus 23.)
Az elmúlt év nyarán a Földművelésügyi Minisztérium pályázati támogatásával Eger MJV Önkormányzata ismét megjelentette az Értéktár füzet bővített, többnyelvű kiadását, mely a Tourinform Irodában elérhető mindenki számára.
Bizottsági üléseken önálló civil kezdeményezés, javaslat:
Hozzászólásaimat civil megközelítésben tettem. Lehetőségem volt pl. elmondani, hogy a városfejlesztés felújításai során Eger barokk
jellegének megtartása, hangsúlyozása milyen fontos az itt élők számára. Tettem ezt azért is, mert az Egri Városszépítő Egyesület májusi
beszámoló közgyűlésén részt vettem és a változásokat/változtatásokat a hozzászólásokban többen kifogásolták.
Megkeresést kaptam a Heves Megyei Fotóklub 60 éves történetének/tevékenységének értéktárba felvétele ügyében. Április hónapban
a Heves Megyei Értéktár fogadta be a javaslatot Demeter Pál előterjesztésében.
Egyeztetés történt Demeter Pál: Egri fényírók és fényirdák könyve felhasználásával az egri fotózás történetének kezdetei téma/javaslatételi anyag előkészületeiről.
Szükségesnek tartom a tradicionálisan több évtizedes múltú egri civil szervezetek, művelődő közösségek javaslattételi szándékát/igényét felmérni és az Értéktár Bizottság hosszú távú elképzeléseihez igazítani. A kapcsolat a bizottság elnökével, tagjaival nagyon jó.

Pályázati felhívás
„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

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
Felelős szerkesztő: F. Gál Sándor
Fotók: Bimbó Zoltán
Támogató: Eger Megyei Jogú Város Civil Alap
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