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2019. február 27. Városháza
14.00 Regisztráció, mandátumvizsgálat
15.00 Bevezető és megnyitó
dr. Nagy Árpád levezető elnök,
az ECK 2018 Pro Agria Díjjal
kitüntetett tagja

ket, ugyanúgy számítunk Önökre a megvalósításban is! Tegyünk közösen Egerért és az egriekért!
Tisztelt Egriek, Kedves Egri Civilek!
Örülök annak, hogy e Hírlevél útján is köszönthetem a városunk száznál is több civil szervezetét tömörítő Egri Civil Fórumot. Köszönetemet
fejezem ki munkájukért a szekciók vezetőinek és
mindazoknak, akik az elmúlt évben a Kerekasztal
tagjaként tevékenykedtek. Köszöntöm azokat is,
akik bárminemű tisztség vállalása nélkül, egyszerű önkéntesként tették azt, amit a szívük diktált.
Őszinte tisztelettel teszem ezt, hiszen önök Eger
aktív, elkötelezett polgárai, akik nem csupán
sokat vállalnak, de sokat is tesznek városunkért
és az egriekért!
Amikor az egri nonprofit szféráról beszélek,
olyan egri polgárokra gondolok, akikre számíthattunk akkor, amikor városunk közép- és hoszszútávú fejlesztési stratégiáját és az erre épülő
területfejlesztési programunkat alapoztuk meg.
A civil szervezetek aktív részesei voltak ennek a
folyamatnak, együtt a munkaadókkal, a kamarával, vagy éppen a történelmi egyházakkal. Az
akkor kitűzött stratégiai célokat valósítjuk most
meg. Mindez a számunk láttára vált, illetve válik
folyamatosan valósággá Egerben, legyen szó
akár gazdaságfejlesztésről és munkahelyteremtésről, közlekedésfejlesztésről, vagy éppen a
szociális- és egészségügyi alapellátás feltételrendszerének javításáról.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban fontos társadalmi kérdésekre igyekszünk reagálni. Ilyen például a Szala városrész
további felzárkóztatási programja, melyhez a
társadalmi együttműködés erősítését célzó projektelem is társul. Hasonló, közösségépítő, illetve a helyi identitástudatot erősítő programunk a
„Felsőváros Csillagai – közösen a közösségért”
elnevezésű pályázat, melynek segítségével –
önkormányzati, intézményi és civil összefogásban - a népes lakótelepen jelentkező kihívásokra
keressük a választ. Ahogy az előkészítésben
szívesen részt vettek és elmondták véleményü-

Örömmel láttam azt a lelkesedést és tettrekészséget, melyet a 23. Eger Ünnepe/Eger Civil
Ünnepe rendezésében mutattak. Büszkén figyelem, ahogy az egri civilek hitelesen mutatják fel
az önkéntes munka szépségét, a baráti kapcsolatok erejét, legyen szó akár fiatalokról, akár szépkorúakról! Eger számára nagyon fontos, hogy
minél több polgára erős, jól működő közösségekben élje a mindennapjait. Ezért is tartottam
fontosnak, hogy részt vegyek a januári, 12. Civil
Randevún, s lehetőségeimhez mérten az Egri
Civil Kerekasztal minden ülésére is ellátogatok.
Ha tehetem, s ha erre igény mutatkozik, Eger
polgármestereként, s egyben egy csaknem 30
éves egri civil szervezet elnökeként magam is
hozzáteszem gondolataimat és a rendelkezésemre álló információkat a közös munkához.
Úgy vélem, az első kézből kapott önkormányzati
információ nagyban segítheti a Kerekasztal tevékenységét, számomra pedig nagyon hasznos,
hogy rendszeresen visszajelzést kaphatok a civil
képviselőktől, mint ahogyan az is, hogy a Kerekasztal delegáltjai aktívan részt vesznek az önkormányzati döntések előkészítésében. Meggyőződésem, hogy mind a városvezetők, mind a tevékeny civilek szemszögéből egyértelmű: nagy
szükségünk van erre a folyamatos párbeszédre,
az eddigiekben kialakult aktív és őszinte kapcsolatra.
Végül engedjenek meg egy gondolatot arról,
hogy a Polgármesteri Hivatal Dobó téri épületének patinás díszterme mindig fontos események
helyszíne: életre szóló fogadalmaké, a városunk
életét meghatározó döntéseké. Nagy ünnepeinket is itt tartjuk, s kiemelt vendégeinket is itt
fogadjuk. E gondolatok jegyében jelzem: örömmel fogadjuk az immár XXI. Eger Városi Civil
Fórum résztvevőit a Városházán! A kellemes
találkozás mellett eredményes tanácskozást, jó
munkát kívánok önöknek!
Habis László polgármester

In memoriam dr. Renn Oszkár
Nagyidai Tamás az
ECK Ifjúsági szekció vezetője
15.10 Mandátumvizsgáló bizottság
tájékoztatója
Jakabné Jakab Katalin elnök
15.15 Köszöntő
Habis László Eger Megyei Jogú
Város polgármestere
15.00 Fórumtól fórumig – a Kerekasztal
éves hálózati tevékenysége
Gál Sándor,
Egri Civil Kerekasztal tagja
15.45 Az önkormányzati bizottságokba
delegáltak beszámolója
Badacsonyiné Bohus Gabriella, Jakabné Jakab Katalin, Haász Tamásné,
Rittenbachen Ödön, Román Gáborné,
Beszámolók elfogadása
16.05 Szekcióülések
- A fórum 2019/20. évi állásfoglalásainak tárgyalása
- A szekcióvezető, ECK tagok, CABB
tagok megválasztása
- A Civil kódex módosításának elfogadása
16.45 Szekciók beszámolója
Szavazás: szekciók, ECK, CABB megalakulása, kódex módosítása, XXI.
fórum állásfoglalásai
A XXI. Eger Városi Civil Fórum 2019/20. évi
állásfoglalás tervezete
1. A partnerségi megállapodások szinkronizálása.
2. A hálózaton belüli együttműködést segítő
tevékenységek fejlesztése.
3. Az Egri Civil Kódex karbantartása.
4. A hálózat kapcsolatainak erősítését szolgáló önkéntesség fejlesztése.
5. Az szja 1 %-os kampány kiterjesztése.

Kedves olvasó! A most jelentkező „Civil Szemmel” az első egri civil szemle, mégsem teljesen
újkeletű. Elődje a MÉRTÉK szakmai folyóirat önálló civil rovata, amely 2011-ig rendszeresen bemutatta a megyei nonprofit szektor folyamatait,
közölte híreit. Az egykori Civil Információs és
Szolgáltató Központ - a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával – még további négy évig
jelentette meg a „Civil Hírlevél” számait, majd
hosszú csend következett. A tizenkilencedik városi civil fórum időszaki kiadványaként – a városi
civil alap támogatásával - jelenhetett meg ismét,
Egri Civil Hírlevél címmel. A hírlevelet kizárólag
az egyesületek, alapítványok tagjai olvasták,
mivel az számukra tartalmazott hasznos információkat, nem volt alkalmas a civil szervezetek népszerűsítésére szélesebb körben. Ezen kívánunk
változtatni azzal, hogy az internet használatával a
civilekről árnyaltabb képet adjunk az egrieknek.
Fontos ez a hazai civil szektorról megjelenő negatív médiahírek ellensúlyozása, az egyoldalú beállítódás oldása érdekében. Leszögezem, nem
azért mintha Egerben támadnák a száz szerveze-

tet magába foglaló civil hálózatot, sőt! Akkor az országban. Mégis ha feltesszük a kérdést: mit
miért? - vetődik fel a kérdést.
tud rólunk az egri polgár? – egyáltalán nem lehetünk elégedettek. Ezért kerestük a nyilvánosság
Hazánkban 1989 óta zajlik a társadalom átalakuúj formáját, hogy gyarapodjon azok száma, akik
lása, amely mára sem fejeződött be. Továbbra is
képesek „Civil Szemmel” látni és cselekedni, akik
szenvedjük az értékek válságát, a társadalmi
nemcsak a jogaikat, de a kötelességeiket is szászolidaritás, a tolerancia gyengülését. Súlyos
mon tartják. Az egyesület felelősen gondolkodó,
hiányokkal terhelt a társadalmi párbeszéd. Az
közösségért cselekvő, párbeszédet igénylő polgáönkéntesség, - egyesületek alapítványok tagjairok közössége. Ez a szerep megkívánja a tájékoznak önzetlensége – társadalmi elismerése, métatás sokszínűségét, a vélemény szabad áramládianyilvánossága messze elmarad kívánatostól. A
sát.
civil szervezetektől idegen „mindenféle harc”,
mivel nincs számon tartott ellenségünk. Az ellen- Olvasmányos folyóiratot terveztünk, amely sok
feleket -a közönyt, az önzést– embertársainkban egri embert élménnyel gazdagíthat, de ismeretet
kell megismernünk és a közösség értérendjére is ad rólunk, civilekről. Ablak ez világunkra, amely
támaszkodva megváltoztatnunk. Tehetjük, mert nem mindenki számára rózsás, annál sokkal szíkötelességünk ez, hiszen a civil szervezetek ön- nesebb. Kötelességünk is saját optikánkon kekéntesei által képviselt emberi értékek évszáza- resztül nézni, mert hisszük, hogy összefogással és
dok óta nem változtak.
előítéletektől mentes nyilvánossággal csökkenthetjük árnyoldalas fertályainkat. Mi tudjuk; a
Városunk önkormányzásának szép, évszázados
jövőt nem építik valahol, valakik nekünk, a mi
hagyománya a fertálymesterség. Hagyományon
jövőnk velünk épül.
nyugszik a negyedszázados töretlen egri civil
összefogás, amelyet példaként tartanak számon
szerkesztő

„Elment hozzád Uram, egy társunk,
és már mindent tud, amit te tudsz.”
Emlékezünk dr. Renn Oszkárra, az egri civilség meghatározó alakítójára. A
Szent György Lovagrend tagjára, a Pro Agria életmű díj örökös tulajdonosára. Az egri séták elindítójára, az Egri Civil Kódex megalkotójára, az egri
civilek Oszi bácsijára.
Nemcsak családodat, de minket, egri civileket is nagy veszteség ért. Hiányodat a kerekasztal találkozásain már meg kellett élnünk. Elhagytál,
mert ez az élet rendje. Elmentél, de teljes életművet hagytál ránk; a közösségi lét, a párbeszéd értelmét.

Nem könnyű nekünk a sétánk nélküled. Nem akarunk és nem is tudunk
búcsúzni tőled, hiszen azt jelentené, hogy már az csak emlékeinkben élsz,
és többé nem beszélhetünk veled. De a szív ellent mond az értelemnek,
mert velünk vagy tanításaiddal, a kódexben leírt gondolatidban. És ez így
lesz ezután, amíg csak él az egri civilek összefogása. Nem is búcsúztatóra
készültünk e fórumon, hanem veled való szellemi együttlétre.
Mondtad, a kódex ne legyen dogma, de a rugalmasságnak az önkéntesek
küldetésének etikája szabjon határt. Közülünk sokan emlékeznek az érdek
vitájára, ahol hajnalig tartóan csak egy dologra a civil érdek, közösségi
érdek összefüggéseinek feltárására bíztattál. Éveken keresztül irányítottad eszmecseréinket - az Egri Párbeszédre az ország különböző városaiból érkező - civil barátainkkal.
Nem könnyű a mi sétánk, akkor sem, ha fiatal civilként akarjuk az egyleti
hagyományt folytatni. Nem könnyű, mert még kevesen vagyunk a közösségért vállalt feladatokhoz. Társainkat távol tartja megannyi kihívás, csá- Nélküled nehéz a mi egri sétánk, Oszi bácsi, de nem fordítunk hátat egybítja sok ismeretlen kisértés. Tudjuk, hogy előre kell tekintenünk, mert másnak. Felnőttünk, és szomorú, hogy már halottaink vannak. De életet
aki csak visszafelé néz, nem értheti változó világunkat.
tápláló erőt és nem könnyező emlékezést hagytatok ránk. Őrizzük erőnk
Mondtad, hogy az egriek felelőssége példát mutatni az összefogásra, forrását: közös szellemi örökségünket és társaink bizalmát. Folytatjuk
mert a helyi társadalmi béke az egyetlen lehetőség, amelyben még az embertársainknak megfogalmazott üzenetünk -„Civilek érted, értünk…”ellenfelek is folytathatnak értelmes párbeszédet. Mert nekünk nem ellen- megvalósítását mindennapi munkánkban, hogy a szolidaritás példája
ségeink csak ellenfeleink vannak, akik még nem értik az önkéntesség minél több követőre találjon városunkban. Segíts szellemiséged erejével,
értékét és az önzetlenség lényegét. Figyelmeztettél, fegyelmeztél, irányí- hogy mindannyian, akik ezt a nehéz, de szép küldetést vállaltuk ne fáradtottál minket, és láthattad az egri civilek felnőtté válását, amelyben elis- junk el.
merés övezi közel negyedszázados közös múltunk értékeit. Tetted ezt az Az üres szék most már véglegesen jelképünkké vált e fórumon; itt vagytok
utolsó erőddel is, amíg be tudtál jönni a Bajcsy-Zsilinszky utca 9-be. Erőt mind, szellemi segítőink velünk, amíg csak él az egri civilek összefogása.
adott nekünk jelenléted, de segítesz most is, bizonyítjuk azzal, hogy elEgri Civil Kerekasztal
jöttünk 21. alkalommal is a fórumra.

Ez az írás érdekből készült. Nem önző érdekből,
de mégis egy csoport érdekében. Ennek a csoportnak megközelítően háromezer tagja van, a
város különböző részein élnek, mégsem mondhatnám, hogy közismertek.
Figyelmedbe ajánlom, hogy a titok első beavatási
lépcső, amennyiben eljutsz a harmadik bekezdésig. A „civilségről” lesz szó, egy különös emberfajtáról az „önkéntesekről” és évszázados hagyományt folytató összefogásukról.
Az egri polgár – ellentétben sok más város lakóival – évente találkozik a civilekkel, még ha nem is
tudatosul ez mindenkiben. A város fertályain
jelenlétükbe ütközhetnek többféle szolgáltatás,
látvány, díjmentes program, valamilyen közérdekű akció során. Ezt a jelenlétet önkéntesek (nők
és férfiak) biztosítják, szaktudásukkal, empátiás
készségükkel, önzetlen segítő- és tettre készségükkel.
A „civilség” fogalmának zavarai napjainkban
aggasztó következményekkel jár; tetten érhető
ez például a jövedelemadó 1%-t felajánlók számának stagnálásában. A városban negyedszázaddal ezelőtt jó irányt vett a civilek önszerveződő
összefogása. Ezt a mindenkori polgármesterek,
képviselőtestületek tudomásul vették, elfogadták, napjainkra partnerként is számolnak a civil

összefogás választott testületével. Mégis ha a Malomárok, a Kertész, a Kapás, vagy
Vincellériskola utca lakóit megkérdeznénk, mit
tud az Egri Civil Kerekasztalról, nem lepődnénk
meg, ha a válasz az lenne: semmit. Kerekasztal,
szekció, három szektor, civil kontroll, egyesület,
közalapítvány, pártalapítvány, klasszikus civil
szervezet, kaméleon szervezet, stb kifejezések
tartalma nem hozza lázba az egyszerű polgárt.
Nem is érdeklődik iránta, hacsak…?
Hacsak nincs gyengén látó, vagy mozgássérült a
családban, nem csapták már be kereskedelmi
egységben, nem szenvedett volna egészsége
károsodást, vagy nem szeretne magányos nyugdíjas lenni. Az is érdeklődésre serkenti, ha gyermeke tehetségének kibontakozásához segítséget
valamely egyesületnél talál. Így terjed a civilség
valódi értelme, és az egymáshoz való kötődés
fontosságának felismerése.
A civil szervezetek nagyon sokféle szolgáltatással
(ingyenes egészségügyi akciók), kulturális programmal (irodalmi est, népzenei hagyományőrzők, klasszikus zenei programok, fotó és képzőművészeti kiállítások, tehetséggondozó tárlatok,
stb) tanfolyamok, tanácsadások szervezésével,
családsegítő akciókkal teljesítik ki az önkormányzati feladatellátást. Mindenre ugyanis nincs pénze a városnak, vagy az időszerűen jelentkező
igényre nem áll rendelkezésre önkormányzati

Egészségügyi, szociális és karitatív szekció tizenhárom szervezete: Cukorbetegek Egri Egyesülete, Egri Amazon Klub, 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, SOS Vox Humána Telefonszolgálat Alapítvány, Rotary Club Eger, Szalai Környezetvédő és Ifjúsági Egyesület. Szekcióvezető és egyben civil delegált a városi szociális és családügyi
bizottságban Jakabné Jakab Katalin (katharinajakab@gmail.com)
Idegenforgalmi és kereskedelmi szekció öt szervezete: Egyesület Eger
Idegenforgalmáért, Egri Magánszálláshelyek Egyesülete, Falusi Turizmus
Heves Megyei Szervezete, Egri Borút Egyesület, Belvárosi Kereskedők
Egyesülete. Civil delegált a városimázs bizottságban Badacsonyiné Bohus
Gabriella, a városgazdálkodási bizottságban pedig Haász Tamásné. Szekcióvezető Badacsonyiné Bohus Gabriella (badacsonyine@gmail.com)
Ifjúsági szekció szervezetei: Konszenzus Alapítvány, Baba-Kocsi-Fitness,
Eger Kapui Kulturális Alapítvány, Szekcióvezető Nagyidai Tamás
(narlo56@gmail.com)
Jogi és érdekvédelmi szekció tizennyolc szervezete: „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, Heves Megyei Önkormányzat Örökzöld Nyugdíjas Klub, Kis Balázs Alapítvány, Májbetegek és Transzplantáltak Egyesülete, Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete, Nagycsaládosok Egri Egyesülete, Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Heves Megyei Szervezete,
Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete. Szekcióvezető Radics
Istvánné (efoesz@gmail.com) Egri Értéktár Bizottság civil delegáltja: Román Gáborné

intézmény. Mindezekre az igényekre leggyorsabban és leghatékonyabban az egyesületek, alapítványok (klasszikus civil szervezetek) képesek
reagálni, és önkénteseiket mozgósítani.
Az egri civil hálózatban több mint száz egyesület,
alapítvány, civil társaság vállalja az együttműködést. Ezzel a hazai nonprofit szektorban egyedülálló teljesítményt és történetet tudhatnak magukénak. Több mint, húsz éve – a szektort érintő
változásoknak ellenállva – töretlenül együtt maradtak és partnerei a város képviselő testületének és a kezdeményező civil társaságoknak egyaránt.
Ha eddig kitartott figyelmed, néhány sornyi türelemmel még közelebb kerülhetsz annak megértéséhez, hogy hol találhatsz olyan társakat, akikkel
teljesebbé teheted életedet. Ne lepődj meg,
hogy ebben a világban a mondat azzal kezdődik,
hogy „mi” és csak ezt követheti az „én” szó. Ez a
civilek, az önkéntesek világa, amely Egerben
évszázadok óta hagyományozódik generációról,
generációra.
Ahogy városunk középkori történetében a különböző mesterségek képviselői céhekbe tömörültek, a civil szervezetek is így alakítottak szekciókat. Az egri civil szekciók színes palettája segítséget nyújt abban, hogy milyen szakmai területeken, mely civil szervezeteket találhatja meg az
érdeklődő, a szükséget szenvedő, vagy éppen a
segítségre szoruló egri polgár.

Béla Kulturális Szövetség, Black Rose Night Egyesület, Cantus Agriensis
Kulturális Egyesület, Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete, Egri Egészség- és
Környezetvédő Egyesület, Egri Polonia Klub, Egri Színműhely, Egri Tanítóés Tanárképzős Öreg-diákok Baráti Köre, Egri Városszépítő Egyesület, Egri
Zenészek Egyesülete, Forrás Alapítvány Eger, Heves Megyei Népművészeti
Egyesület, HUN Fokos Szövetség, Kálnoky László Irodalmi és Művészeti
Egyesület, Dobó Katica Népdalkör, Szabad Szalon – Heves Megyében Élő
és Tevékenykedő, Képző- és Iparművészek Egyesülete, Társadalmi Egyesülések Szövetsége Heves Megyei Szervezete. Szekcióvezető Lisztóczki Mónika (lisztoczki@ekmk.eu)
Sport szekció négy szervezete: Egri Senior Úszó Klub, Egri Testedző Club,
Széchenyi Sport Club, Vakok és Gyengénlátók Integráló Sportegyesülete. A
szekció vezetője dr. Nagy Árpád (nagyrpd@gmail.com)
Szabadidő szekció tizenhárom szervezete: 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, Régi
Járművek Egri Egyesülete, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
Heves Megyei és Egri Szervezete. Szekcióvezető Mácsár Beáta
(macsarbea@gmail.com)
Tudományos és ismeretterjesztő szekció hat szervezete: Gyermekek Gyógyításáért Alapítvány, Kommunikációs Nevelésért Egyesület, Gépipari Tudományos Egyesület Egri Szervezete, Szent György Lovagrend Egri Priorátusa, TIT Bugát Pál Egyesülete, Univerzum Klub. Civil delegált a költségvetési bizottságban dr. Renn Oszkár (év közben elhunyt). Szekcióvezető:
Hollier-Paquet Mónika (hollierpaquett@gmail.com)

Felnémeti szekció tíz szervezete: Felnémet Kultúrájáért Alapítvány, Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítvány, Beva-völgyi Óvodáért Alapítvány, Bervavölgyi Egyesület, Magyar Vásár Kulturális Egyesület, Kisdobos Kulturális és
Környezetvédő Egyesület, Felnémeti Civil Társaság, Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület, Felnémeti Lokálpatrióta Egyesület, Erdélyi
Környezetvédelmi és urbanisztikai szekció öt szervezete: Életfa KörnyeMagyarok Kulturális Egyesület. Szekcióvezető Vágner Lászlóné (ann55@
zetvédő Szövetség, Kisdobos Környezetvédő és Kulturális Egyesület, Életminőségért Alapítvány, Eger Polgáraiért Civil Társaság, Kertbarát Kör Egye- freemail.hu)
sület Eger, Szekcióvezető Tóth Péterné (barta.jutka@freestart.hu)
Felsővárosi szekció három szervezete: Csere Kör Közösségi Egyesület,
Kulturális szekció tizennyolc szervezete: Agria Vegyeskar, Bartakovics

Vidám Mancsok Állatvédő Egyesület, Zöldpanel Egyesület
Szekcióvezető neve: Botkáné Németi Ibolya (botkane.ibolya@gmail.com)

Nagy színes, gazdag réthez hasonlítható Egerben
a civil hálózat embereket, közösségeket, intézményeket, önkormányzatot szolgáló, segítő,
támogató tevékenysége. Éppen abban van az
egri egyesületek, alapítványok ereje, hogy összefognak, és ezt gyakorolják kitartóan immár huszonhárom éve. Természetes, hogy vannak még
az „én szervezetem” fontosságát hangoztatók, de
ebben a kórusban ez a hang csupán mellékzönge.
Hogyan is válhatna egyetlen szervezet erővé,
bármilyen fontos, hiányzó, vagy látványos cselekvést végeznek önkéntesei, ha nem lennének
társaik, akik egy másfajta kihívás esetén nem
léphetnének a közösség szolgálatába. Nem ösztönözné az egri polgárt újabb civil szervezet alakítására, az egyszínű terep, az egyhangú kórus.
Ha számba vesszük a tavalyi évet, külön lapszám
kellene a száz szervezet összefogásával megvalósított programok bemutatására. Nem is célunk
most ez, csupán a civil hálózat működését jellemző események, szolgálatok, szolgáltatások csokorba kötésére vállalkozunk:

Hospice Világnap – sok egri találkozott
a szervezetek önkénteseivel. Hagyományos, szolidaritást kifejező rendezvényeikkel - Gyermeknap, Étel és adományosztás,
Nyári Napközi és Tábor, Egészség-és Családi Nap,
Sportnap, Idősek Világnapja, Gyereksarok felügyelet a Kórház Rendelőintézetében, szűrővizsgálatok és tanácsadás a Szalában - hátrányos
helyzetű gyerekek, felnőttek, családok számára
nyújtanak segítséget. Jogvédelemmel foglalkozó
szervezetek együttműködnek az országos ernyőszervezetekkel az érdekvédelmi feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.

Elképzelhetetlen kulturális, művészeti életünk,
értékeink népszerűsítése, a turisztikai vonzerő
erősítése civil szervezetek nélkül. Ezen a területen huszonhárom egyesület, alapítvány részvétele biztosítja a folyamatos szolgáltatásokat. Eredményesen dolgoztak a testvérvárosi kapcsolat
megerősítésén a németországi Esslingen városának turizmussal foglalkozó csoportjával.
Társadalmi párbeszédet, programokat, szerveztek, de szakmai gyakorlat is szerepelt a programban. Turisztikai szervezeteink képviselték Egert
és térségét Budapesten a hagyományos Utazás
Megszokott minőségben dolgoztak a tudomá- Kiállítás 2018. programon.
nyos szervezetek; három tudományos konferenA huszonnegyedik alkalommal megrendezett egri
ciát rendeztek, és további tizenegyen képviselték
Fotóművészeti Alkotótábor résztvevőinek jelenvárosunkat. Mindemellett harmincnyolc tudomáléte városunkban nemcsak értékeinek népszerűnyos ismeretterjesztő előadást tartottak a különsítését, de visszatérő vendégeket is jelent. Eger
böző igényeknek megfelelve. Szervezeteik tagjaikulturális és művészeti kisugárzását sokszínűség
nak magas színtű tudományos munkásságát ötjellemzi. Ennek egyik hagyománya az Éneklő
ven cikk és három szakmai kiadvány megjelenése
Magyarország Regionális Kórusfesztivál, valamint
jelzi
az Adventi Kórustalálkozó.
Az egriek életminőségét nagymértékben befolyáA környezet szépítése, védelme, a szabadidő
solja az egészségvédelmi, szociális és érdekvédehasznos eltöltése hagyományos igény a civil szerlemi szervezetek hatékonysága. Ezen a területen
vezetekben. Tizenhárom szervezet szerteágazó
két szekcióban összesen harmincegy szervezet
tevékenységgel és elhívatott tagokkal látja el
dolgozik. Kiemelkedő akcióikon - Esélyegyenlőséévről évre önként vállalt feladatként a Föld Napgi Nap, Rákellenes Világnap, Prosztata-szűrések,
jához kapcsolódó almári Pálos kolostor-rom tavaVércukormérések, Rózsaszín szalagos séta, Figyeszi nagytakarítását és a Berva-völgyi illegális hullemfelkeltő „kék séta” a cukorbetegség ellen,
ladéklerakás megszűntetését. Munkájuknak ér-

telmet ad, hogy példájuknak köszönhetően, magánszemélyek, családok is részt vettek a
„takarításban”. Közreműködői nemcsak környezetünk, városunk szépítésének, de hasznos munkát végeztek önkénteseik a tavaszi tanácsadások,
magbörzék szervezésével, a diákok körében a
környezettudatos nevelést elősegítő akcióikkal.
Felnémeten a civil szervezetek hagyományőrző
fesztiváljai (Disznótoros és Pálinkafesztivál, Lecsófesztivál, Szüreti és Macokfesztivál) mellett a
Felnémeti történelmi séta és a Felnémeti esték
mozgatták meg az itt élőket. Civil összefogással
vált sikeressé a Berva-völgyben a kiállítás és
elődás-sorozat, valamint a parkosítási akció. Új
kezdeményezéssel is meglepték a várost: Nagy
Ernő festőművész tiszteletére rendezett hídavató
ünnepséggel. A szomszédos Felsőváros városrészben is aktív civil programszervezés zajlott. A
közösségi tér programjai és szolgáltatásai mellett
megrendezték a Felsőváros Ünnepe, és a
„Négylábúak Napja” szabadtéri programokat.

Az egri civil hálózat nagy rendezvénye volt a huszonharmadik alkalommal megrendezett Eger
Ünnepe. A három napos program nyolcvanhat
szervezet és partner együttműködésével valósult
meg. Első alkalommal várták az érdeklődőket a
szekciók a különböző „civil szigetek” szolgáltatásaival. Ugyancsak hálózati rendezvény a civilek és
önkéntesek bensőséges ünnepe az Egri Civil Randevú. Városunkban minden év januárjában rendezik meg a civilek napját, az önkéntesek elismerésének ünnepét.
Az egri civil hálózat minden évben a város lakóinak szolgálatába állítja a városi civil alapot,
amelynek kilencven pályázatán 26832 óra önkéntes munkát végeztek. A civil szervezetek több
mint két évtizede töretlen hittel bizonyítják, hogy
az összefogás nagy erő. Erre az erőre pedig büszke lehet minden egri polgár, mert ennek forrása
az egyleti múltból táplálkozik, cselekvésre ösztönöz a jelenben és a jövő biztos zálogát jelenti.

Amennyiben a szekciók éves tevékenységét mélységében is szeretné megismerni, úgy rendelkezésére áll az egri civil kapu portál
(ECK.hu) ahol az Egri Civil Fórum -> „szekciók beszámolója” menüpont alatt részletes tájékoztatást talál. Városunk erejét, hírnevét növeli, ha nem csak igényli szolgáltatásainkat, nem csak résztvevője rendezvényeinknek, de társra is találunk Önben önkéntes munkánkhoz.

Eger lakossága 53 091 fő, a városban több mint 400 egyesület,
alapítvány jegyzett, ebből mintegy 150-180 szervezet működik
folyamatosan. Az egri civil hálózatban a tavalyi fórumon 95 együttműködést vállaló szervezet jelent meg. Ha csak a hálózat szervezeteiben tevékenységet folytató önkéntes szervezeti tagokat számoljuk az megközelítően 3000 főt jelent. Ez az összlakosság 5,6 százaléka, ami nem rossz arány.
Ha a szervezetek támogatóit - az önkéntesek családi, rokoni kapcsolatait,
szimpatizánsait - számba vesszük, az következtetett adatként további 10
000 egrit jelent. Ez már a város teljes lakosságának 1/5-e. Ha okosan használják a civilek által hozzáférhető és mozgósítható társadalmi tőkét – szaktudást, munkaerőt, kapcsolatot, kreativitást - az a város tőkéjévé válik.
Használható a városimázs emeléséhez, vagy az önkormányzati feladatok
ellátásához egyaránt. Ezt az erőt egyetlen tényező befolyásolja: a bizalom.
A bizalom sokszálú fonalának erősítéséhez azonban több kell háromezer
embernél.

tási jogcímek társulnak (kulturális alap, ifjúsági alap, címsoros támogatás,
stb). Figyelmünket most inkább a civil alap működésének tapasztalataira,
az önkéntesek munkájának látható, kézzel fogható eredményeire fordítjuk.

A pályázó egyesületek, alapítványok egy éves munkájukhoz kapnak támogatást a civil alaptól. Ennek maximális összege szakmai programonként
150 e forint, aminek felhasználásáról minden pályázó szoros elszámolással
tartozik a város felé. Egy szervezet évente két szakmai programra pályázhat. A bíróságon be nem jegyzett, úgynevezett „civil társaságok”, pályázatát befogadhatja a jogi személyiséggel rendelkező egyesület, vagy alapítvány. Így a polgárok kezdeményezései előtt is nyitott a civil alap. A támogatás összegét a szervezetek tagjai munkájukkal, saját eszközeik használatával, kapcsolataik mozgósításával és szaktudásuk hozzáadásával kiegészítik. A szakmai programok megvalósítása minden esetben az egirekkel, vagy
Nem öncélúan készült ez a kis matematikai bevezető, arról a pénztőkéről az ő érdekükben történik.
kívánunk számot adni, amit a város ennek a társadalmi tőkének, erőnek a
A bizalom egyik megnyilvánulása a civil-önkormányzati kapcsolatokban,
mozgásban tartásához a költségvetésében elkülönít; ez a város civil alap. A
hogy a képviselő testület a civil fórum által közvetlenül választott Civil Alap
költségvetésben évek óta 6 millió forint áll rendelkezésre. Erre az összegre
Bírálóbizottságot döntéselőkészítő testületként tartja számon. A pályázati
kizárólag civil szervezetek pályázhatnak szakmai programjaik megvalósítácélt és a bizottság által alkalmazott bírálati szempontokat a civil kerekaszsához. Sok vagy kevés? - lehet boncolgatni a kérdést, de nem érdemes.
tal – egyeztetve a polgármesteri hivatal szakirodájával - dolgozta ki. A civil
Ehhez az összeghez egyébként még különböző rovatokon további támoga-

alap bevezetése óta a pályázatok megvalósításában nem történt törvény- 23.142 600 forint értékben egészítette ki a kapott támogatást.
sértő esemény, a képviselő testület a bíráló bizottság szakmai bírálatát
Tegyük ehhez hozzá, hogy a szervezetek egész éves tevékenységük során –
minden évben jóváhagyólag támogatta.
a civil alap pályázatain nem szereplő – további önkéntes munkával szolgálA kerekasztal javaslatára négy éve alkalmazzák pályázatoknál az önkéntes ják a várost. Ezen felül – ez is megérdemelne egy összesítést - a civil szermunka értékének tervezését. A CLXXXVIII. törvény alapján tavaly 862.5/Ft/ vezetek milliókat hoznak a városba különböző hazai és uniós forrásoktól,
óra értékkel számolható el az önkéntes munka. Ez az órabére azoknak is magánalapítványoktól nyertes pályázataikkal.
akik parkot, patakot takarítanak, vagy betegséget megelőző szűrési akciót
Ha ezeket számba vesszük, nem nehéz megállapítani, hogy igazán jó befekrendeznek, de akkor is ha szakértői minőségben dolgoznak..
tetés ez a 6 millió forint az önkormányzatnak. Nem mellékes az sem, hogy
Az utolsó négy évben - pályázati tevékenység keretében - végzett önkéntes a civil alaphoz pályázó szervezetek nemcsak pénzügyi hasznot hoznak, de
munka összesített adatai ékesen bizonyítják a civil szervezetek támogatás- egész évben mozgásban tartják önkénteseiket, programot szolgáltatnak és
felhasználásának hatékonyságát. Az önkéntes munka értékét a 6 millió erősítik a városban a szolidaritás szellemét és lokálpatriotizmust. Jó hír,
forint önkormányzati támogatáshoz való viszonyításhoz adjuk meg: 2015- hogy az önkéntes munka elismerésére újabb kitüntetési formát alapítottak
ben 675 önkéntes, 4.428 e forint; 2016-ban 1189 önkéntes, 7.900 e forint, városunkban.
2017-ben 899 önkéntes 5.500 e forint, míg 2018-ban 1350 önkéntes,

Hatalomgyakorlók az önkormányzati bizottságokban?
A cím igényel némi kiegészítést. Egy dologról lesz
szó: a demokrácia egri arcáról - nevezetesen a
képviselők, a fertálymesterek és a civil delegáltak
lehetséges kapcsolódási pontjairól.

nem részesülnek. Kapcsolat tartanak a fertályukon lakókkal, továbbítják ötleteiket. Az un. suttogón egyeztetnek a polgármesterrel a város terveiről. A városi ünnepek méltóságát jelenlétükkel
emelik. „…nem a rang, nem a végzettség, mely
egy asztalhoz ültet bennünket, hanem mert elkötelezettek vagyunk Eger ékszeres dobozának
gazdagításában, a polgári erények és értékek
felmutatásában, tiszteletében, a közért való
munkálkodásban és a Teremtő iránti szeretetben.” – így vallott a testület küldetéséről Várkonyi György kapitány.

Köztudott, hogy nem újkeletű a részvételi demokráciákban, hogy az emberek beleszólnak
azokba az ügyekbe, amelyek életminőségükre
hatással vannak, lesznek. Rövid történeti visszatekintéssel eljutunk a római köztársaság korába:
i.e. 5. században a plebejusok néptribunust választottak a köznép érdekeinek védelmére. Személyük szent és sérthetetlen volt, valóságos
hatalmat jelentett számukra a vétójog, amellyel Az egri civil hálózat negyedszázados töretlen
a szenátus döntését, halaszthatták, vagy meg is működése kuriózum a hazai nonprofit szektor
szüntethették.
történetében. Választott testülete az Egri Civil
Egerben negyven év után 1996-tól újra fertály- Kerekasztal több mint száz civil szervezet 3000
mestereket választanak azzal a céllal, hogy a önkéntesének önzetlen munkáját szervezi, koorképviselők munkáját segítsék, illetve legyenek a dinálja. Az egyesületek, alapítványok tagjai ott
lakosoknak közvetlen szószólói. Fertálymester vannak a városi feladatellátás szinte minden
erkölcsös, közügyekben hiteles, egriek által meg- területén hiánypótló szolgáltatásaikkal, vagy
becsült polgár lehetett. Ezt a közel négy évszáza- megerősítő segítségükkel. Az önkormányzat
dos hagyományt a török kiűzése után a közigaz- együttműködési megállapodásban partnerként
gatás újjászervezésével vezették be. A városne- ismerte el a civil hálózatot. Az önkéntesek mungyedek polgárai választották a magisztrátus mel- kájukat díjazás nélkül végzik, tisztségviselőiket
lé a fertálymestereket, akiknek esküjét a város közvetlenül egy évre választják a városi civil fórupolgármestere fogadta. Mai szóval a polgárőrség mon. A városi feladatok döntéselőkészítésében
feladatát látták el, de sok egyéb tisztük is volt; közvetlenül a kerekasztal üléseken, illetve civil
felügyeltek a lakosok adófizetési fegyelmére, a delegáltakon keresztül vesznek részt. A civil hálóporták tisztaságára, adományt gyűjtöttek szegé- zat tagjai erkölcsös, közösségi értékek iránt elkönyeknek, özvegyeknek, joguk volt a rendbontók telezett emberek, akik önzetlenül segítik emberazonnali megbüntetésére, figyeltek a polgári társaikat. Üzenetük a város polgárai felé tisztességre és erkölcsös életre, különösen a „Civilek érted, értünk…” - kifejezi a szolidaritásba
fiatalok körében. Fizetségük nem volt, elismeré- és az összefogásba vetett rendíthetetlen hitüket.
sük a köztiszteletben nyilvánult meg. Napjainkban a Fertálymesteri Testület 170 tagot számlál.
A fertálymestert már nem közvetlenül, hanem a
fertálymesteri testület tagjai választják a
„suttogón”. Tisztségük egy évre szól, díjazásban

Az önkormányzati képviselőtestület harmadik
tagja a kívánatos egységnek. A testület különbözősége elsősorban abban nyilvánul meg, hogy
tagjainak döntési helyzetben kell gyakorolni a
hatalmat és a szolgálatot egyidőben. A közvetle-

E bevezetővel a részvétel és a képviselet összhangjának megteremtésében érintett testületeket, mint kívánatos egységet mutattuk be. A civil delegáltak szerepe ebben a hármas egységben
értelmezhető, és szükséges volt döntéselőkészítő munkájuk bemutatásához. A civil kontrolt a képviselőtestület bizottságaiban a
civil delegáltak gyakorolják. Sok egri talán e lap hasábjain találkozik először ezzel a tisztséggel.

nül választott képviselők megbízatása négy évre
szól, munkájukért díjazásban részesülnek. Város
iránti elkötelezettségük vitathatatlan. Döntéseik
megalapozottságát, legitimitását befolyásolhatja
a civil kontroll igénylése, működtetése. A testület
nem egységes, döntéseiben ideológiák által meghatározott különböző vélemények tükröződnek.
Viselik a döntés felelősségét, annak tudatában,
hogy ez a felelősség részben közös, hiszen következményét mindannyian élvezzük, vagy viseljük.
Szembetűnő az első két önszerveződő közösség
hasonlósága. Mondhatnánk, objektív feltételekkel rendelkezünk a város demokratikus működésének biztosításához. Mégsem rózsaszín még
felettünk az égbolt. Ahhoz a hármas egység élő
kapcsolatának alakítása szükséges, amelyben
felelős civil önkéntesek, agilis fertálymesterek, és
a demokrácia alapértelmezésében egységes
szemléletű képviselők együttműködése valósul
meg. Ennek - és egyben a város demokratikus
működésének, a polgárok fejlődő életminőségének - záloga az egymást elismerő bizalom. A
részvétel és a képviselet összhangjának megteremtése nehéz, de megkerülhetetlen feladat, ha
egy város fejlődni akar. Az a döntés, amely nem
az egész közösség érdekeit szolgálja, a közösség
megkérdezése nélkül születik, vagy a közösség
megkérdezésével, de véleményének figyelmen
kívül hagyásával történik, nem csak a családok
életminőségét rontja, de a közbizalmat is. Sajnos
mindegyikre volt példa az elmúlt harminc évben.
Az igazán gazdag város az, ahol magas a közügyekben résztvevő, a szolidaritás és a lokálpatriotizmus szellemét képviselő, aktív polgárok
száma. Ahol pedig az önszerveződő közösségek
összefognak, abban a városban reménnyel tekinthetnek a jövőbe. Városunk civil hálózata
ennek a reményteljes jövőnek az egyik fontos
záloga.

A helyük vitathatatlan a város demokratikus működésében. Nem
kis feladat a munka, család mellett minden bizottsági ülésen jelen
lenni. Életükből önzetlenül időt áldoznak felkészülésükre, a közösségi érdek védelmére, és információk továbbítására a háromezer fős civil hálózatban. Alábbiakban ők vallanak munkájukról,
amit a teljesség igénye nélkül közlünk:

Városképi és Környezetvédelmi Bizottság civil delegáltja Rittenbacher Ödön
(rodon@chello.hu)
Javasoltam, hogy célszerű lenne, ha az
önkormányzati és állami tulajdonú
épületek talajvíz elleni szigetelését
szisztematikusan megoldaná/támogatná a város.
A tájékoztatást és az elfogadást segítené, ha a jövőben a jelentős műemléki
felújításokkor a külső állványzatot burkoló védőhálón megjelentetnék hogy
milyen is lesz az épület a felújítás után.
Felhívtam a bizottság figyelmét, hogy a Vécsey-völgy utca 0305/27 helyrajzi számú ingatlanon tervezett elektronikai hulladék feldolgozó üzem létesítésével a (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 a megválaszolása a beruházó Kft. részéről: mi a garancia arra, hogy az epoxigyanta égésekor pl. dioxin nem
kerül ki a légtérbe?
Városi Szociális és Családügyi Bizottság
civil delegáltja Jakabné Jakab Katalin
(katharinajakab@gmail.com)
Figyelemmel kisértem az előterjesztésekben a civil szervezetek bekapcsolódási lehetőségét a jelenleg futó önkormányzati projektekbe. Sikeres civil részvétel folyik a „A társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben”
programban, amely 2020-ig tart.
Ugyancsak bekapcsolódási lehetőséget
biztosított a helyi identitás és kohézió
erősítését célzó TOP pályázat keretében
a „Felsőváros csillagai közösen a közösségért” program is. Ez a projekt fontos állomása a helyi civil szerveződések
aktivizálásának, valamint a Felsővárosban lakók tulajdonosi szemléletének
alakításában. A projekt befejezése 2022-ben lesz.
Eger MJV Női Információs és Szolgáltató Központjának – új nevén a Család
és KarrierPONTnak – a létrehozását szolgáló projekthez is kapcsolódtak
civil szervezetek. Felsővárosban a Kalómalom utca 88 alatt, a belvárosban
pedig a Kossuth Lajos utca 28-ban nyújtanak tájékoztatást, segítséget az
érdeklődőknek.
A bizottsági ülésen tárgyalt „Helyi Esélyegyenlőségi Program” felülvizsgálatáról tájékoztatást kértem a kerekasztal részére dr. Szalóczi Ilona jogtanácsostól. Ezzel lehetővé vált, hogy civil javaslatok kerüljenek be a tervezet
módosítások közé.
Többször is kezdeményeztem a Városi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozását, azzal a szándékkal, hogy a civil hálózat is delegálhasson tagokat. Az
októberi megalakuláskor négy civil tagja lett a szociálpolitikai kerekasztalnak.

erősítésében, amely a civil szervezetek közreműködését igényelte.
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ pályázati anyagának előterjesztésekor javasoltam a civil ház komfortjának növelését, a telefon - és kommunikációs eszközök korszerűsítését, valamint a civil közösségi élet feltételeinek javítását. Fontosnak tartom, hogy ezzel egyidőben önkéntes munkánkkal, vállalati kapcsolatainkkal segítsük a civil ház működésének megújítását.
Városimázs Bizottság civil delegáltja
Badacsonyiné Bohus Gabriella
(badacsonyine@gmail.com)
Nem kis megterhelést jelentett a
„Magyarország 2023 – Európa Kulturális Fővárosa” pályázatban való aktív
részvétel.
A 2018. évi idegenforgalmi jelentőségű
kulturális rendezvények támogatásának fedezete is sok hozzászólással zajlott. Kilenc kiemelt, turisztikai szempontból is jelentős rendezvény kapott
zöld utat.
Tájékoztatókon ismerhettük meg Eger Megyei Jogú Város 2018. évre tervezett testvérvárosi és nemzetközi eseményeit, valamint a kulturális, művészeti, közművelődési intézmények működését, különös figyelemmel
arra, hogy munkájuk miként kapcsolódik város egyik húzó ágazatához a
fenntartható turizmushoz.
Részt vettem - az Eger Városi Turisztikai Kft. fejlesztésében - a
www.visiteger.com turisztikai honlap elkészítésében. Az oldal magyar
nyelven indult, de angol, német, lengyel és cseh nyelvi verziókban is elérhető.
Utcanév változtatás, emléktábla elhelyezés vagy szobor állítás esetében
részt vettem a véleményalkotásban.
Képanyagok és helyszínek ajánlásával segítettem a mozgókép megjelenítő
berendezések telepítésének folyamatát a Szépasszonyvölgyben és Eger
belvárosában.

Az Egri Értéktár Bizottság civil delegáltja
Román Gáborné
(romaja1206@gmail.com)
A beszámolási időszakban beérkezett
előterjesztési javaslatok közül tizenkét
javaslat került be az értéktárba. Ezek
között található az egri civil hálózat
tagja, a Kertbarát Kör Egyesület Eger
előterjesztésében az „Egri piros alma”,
amely felkerült az egri érték sorába.
Személyesen feladatot vállaltam az
„Egri hóstyák” javaslattételi anyag előkészítésében. Felkérésemre Dr.
Petercsák Tivadar professzor, néprajzkutató készítette el az előterjesztést,
így a hóstyák öröksége is elismert értékké vált.
Felkérésre alkalmam nyílt annak bejelentésére, hogy a felnémeti születésű
„Nagy Ernő festőművész munkássága” felvételt nyert az Egri Értéktárba,
mely sokak számára fontos esemény volt. Tapasztalatom, hogy a felnémeti
városrészben erős a késztetés a „Hagyományőrző Felnémet” értékleltár
Városgazdálkodási Bizottság civil dele- elkészítésére. Erőm szerint segítem az Egri Civil Kerekasztal Felnémeti
gáltja Haász Tamásné
szekciója koordinációs munkáját.
(magdalena2@freemail.hu)
Nagy visszhangot kapott és sok embernek okozott örömöt, hogy a XXIII.
Figyelmem és hozzászólásaim arra irá- Eger Ünnepén, az Érsekkertben bemutatásra került az Egri Értéktár 60
nyultak, hogy a város költségvetése, nemzeti értékéről szóló plakátkiállítás.
üzemeltetése, fejlesztése a lakosság
minden rétegének életminőségét, vala- A civil delegáltak az érdekképviseleti munka hatékonyságának fejlesztésémint a civilek érdekeit is szolgálja.
re tett javaslatai: A kerekasztal teremtsen fórumot ahol a civil szervezetek
A civil szervezetek támogatását a költ- képviselői megfogalmazhatják javaslataikat a bizottságokban felvetődő
ségvetés ebben az évben is tartalmazza kérdésekre. Több éve tervezett a városban megtörtént kulturális eseméa 6 millió forintos „civil alap” fenntartá- nyek turizmusra gyakorolt hatásának értékelése. Ennek megvalósítása
sával. Ezen túl az „Eger Civil Ünnepe” elősegítené a közpénzek még hatékonyabb felhasználását.
rendezvényhez 1,2 millió forinttal járul hozzá az Önkormányzat. A jövőben A civil delegáltak szürke, hétköznapi önkéntes munkáját a civil kerekasztal
bővülnek a civileket érintő társadalmi, önkormányzati elismerések.
tagjai és a civil fórumon megjelent egriek ismerik. Nem csak rajtuk múlik,
Javaslatként fogalmaztuk meg a Végvári Vitézek terén ingyenes jégpálya hogy időáldozatuk a civil kontrolt még hatékonyabban szolgálja. Munkákialakítását. Ez nem csak a városimázst növelné a turisták körében, de a jukról bárki részletesen tájékozódhat az egri civil kapu portálon
családi kiadásokat is csökkentené.
(www.eck.hu), vagy a bizottsági jegyzőkönyvekből (www.eger.hu/hu/
Személyes feladatot vállaltam az Eger–Esslingen testvérvárosi kapcsolatok onkormanyzat/bizottsagok/aktuális-bizottsag/c/bizottsagi-jegyzokonyvek).

nálatában Eger Ünnepe maradt. Nemcsak azért, mert ezzel hűek maradunk az alapítók eredeti szándékához, de azért is, mert a civilek megteremtették saját ünnepüket az Egri Civil Randevút. Ez városunkban az önkéntesek ünnepe, az önzetlenség, a civilek napja. Másrészt az alapítók
példáját követve Eger Ünnepén a civilek munkával ünnepelnek.

Összefogás + önzetlenség= örömünnep
Dacolva az idővel és sokszor az időjárással, ma is népszerű szeptember
végén az érsekkerti randevú, az Eger Ünnepe. E nagyszerű, sajátosan egri
ünnepet méltatni gyenge próbálkozás lenne, hiszen az összes egri média
minden évben színes beszámolókkal méltatja, népszerűsíti a három napos
ünnepet. Az a tény, hogy a város önkormányzata költségvetési soron szerepelteti már ez is elegendő lenne bizonyítéknak, de lépjünk a dolog kezdetéhez. Képviselők, civilek, hivatali dolgozók noszvaji közös tréningjén,
(más szóval módszer, ami a résztvevők tudatos, önként vállalt hatékony
együttműködésén alapul), született az ötlet: legyen a városnak egy ünnepe, ami kifejezi az összefogást, elsősorban az egrieké, de minden érdeklődő szívesen látott vendég. Az ötletnek nevet is adtak: Eger Ünnepe, melynek gazdái, szervezői az egri egyesületek, alapítványok lettek. Azóta voltak
kísérletek az ünnep elnevezésének megváltoztatására, de a civilek szóhasz-

60 évvel ezelőtt összeült 26 fotózást kedvelő
ember. A hivatásos és amatőr fényképészek számára igénnyé vált, hogy létrehozzanak egy olyan
szervezetet, mely összeköti őket, és elősegíti
szakmai fejlődésüket. Ezzel részeseivé váltak egy
országos folyamatnak. A Magyar Fotóművészek
Szövetsége (MFSz) szakmai támogatásával sorra
alakultak az országban a fotóklubok, Nagykanizsán, Szegeden, Szombathelyen, Győrött, Kaposváron, Ózdon, Egerben és folytathatnánk a felsorolást.
A Szövetség, amellett, hogy az akkor még kevés
"hivatásos" fotográfus érdekvédelmi szervezetének tartotta magát, és mint a teljes fotókultúra
szellemi irányítója, felvállalta a fotográfia derékhadának számító klubmozgalom erősítését és
szellemi befolyásolását. Ekkor az ésszerű munkamegosztás oly módon, hogy a Népművelési Intézet az alapképzést nyújtó fotószakkörökkel, a
Szövetség pedig a magasabb igénnyel fotografáló
klubokkal kezdett foglalkozni. A klubmozgalom
és ennek szervezeti hátterét képező hálózat 1958
-ra épült ki.
Ebbe a folyamatba illeszkedett be a Heves Megyei Fotóklub megalakulása, melyről a Népújság
1958. november 28-i száma tudósított. Az alakuló ülésen megválasztották a klub vezetőségét
KOTNER Jenő, KÖRMENDI Károly, KÖRNYEI József, POLGÁR József, VIDA Gyula személyében. A
gazdasági ügyek intézésével GÖMÖRI Józsefet
bízták meg. A klub vezetője KÖRMENDI Károly, az
egri Állami GGG és Tanítóképző matematikafizika-kémia tanára (Körmendi tanár úr, Körmendi Karcsi bácsi) lett.
A megalakulást követő hónapban a fotózás népszerűsítése érdekében a klub kiállítást szervezett
a Pedagógiai Főiskola dísztermében. A kiállítás
anyagát az országban már működő fotóklubok
képanyagából válogatta össze a MFSz, mely a
klubok támogatója volt. A kiállításnak az akkori
sajtó híradása szerint 2000 látogatója volt. A
Szövetség további támogatásként havonta előadót biztosított a klub számára, akik a fotózás
elméleti és gyakorlati kérdéseiről tartottak előadást.
Körmendi tanár úr nyugdíjba vonulása után 1968
és 2001 között FEJÉR István fotóművész irányította a fotóklub életét. Az ő munkássága révén

Mitől sajátos ez az egri ünnep? Áthatja 1552 szellemisége, emlékeztet
október 17-re, amikor felszabadultan ünnepelhettek az egri polgárok. Üzenetet őriz; ez az összefogás ünnepe, amikor az egriek akarva, akaratlan, de
szembesülnek azzal, hogy jó egrinek lenni.
Civil szervezetek ajándéka gyerekeknek, öregeknek, magányosoknak, családosoknak, közömbösnek és érdeklődőnek, idegenből jött turistának és
hozzánk közel álló vendégnek. Változó helyszíneken, de mindig rugalmasan, változó időjárásban, de sosem csüggedve, változó partnerekkel, de
mindig megbízhatóan. Változó szervezőbizottsággal, de mindig felelősséggel. Színpadon, sátrakban és zöld gyepen, kiállító és koncert termekben,
számolatlan önkéntes munkával, városi hozzájárulással, vállalkozói támogatással, de együtthatóan, nagy szeretettel. Bizalommal egymás iránt,
hogy megtarthatjuk az utánunk jövő generációknak az egriek ünnepét.

sok fiatal ismerte és szerette meg a fotózást.
Jelentős azoknak a száma is, akik hivatásul választották a fotózást. Ő kezdeményezte a szabadtéri fotókiállításokat, melyek révén az egri lakosok megismerhették a fotóklub tevékenységét.
Az elmúlt 60 év alatt kialakultak és megszilárdultak a fotóklub működésének keretei, hagyományai: a heti rendszeres foglalkozások, nyári fotóművészeti alkotótáborok, az Észak-magyarországi
Fotóművészeti Szemle megrendezése, megyei,
városi fotókiállítások, a Magyar Fotográfia Napja
rendezvényei.
A fotóklub az Egri Kulturális és Művészeti Központ (EKMK) keretein belül működik. A fotóklub
alapító tagja a MAFOSZ-nak, a Magyarországi
Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének. Működése során számos olyan fotográfust nevelt, akik hivatásos fotósként (sajtófotós,
fényképész, fotóművész) dolgoznak és alkotnak.
A fotóklub rendszeresen részt a külföldi és hazai
fotópályázatokon. Kiállított képeinket hazánkon
kívül láthatták az érdeklődők Franciaországban,
Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban,
Romániában és Szerbiában.
Az elmúlt 60 évben a fotóklub rendszeresen részt
vett a városi és a térség fotós életének szervezésében. Már 49 éve szervezzük az „Északmagyarországi Fotóművészeti Szemlét, a Miskolci
Fotóklubbal és a Nógrádi Fotóklubbal közösen.
Ezeken a pályázatokon mindig sikeresen szerepelnek a fotóklub tagjai. Az ”Egri Fotóművészeti
Alkotótábort” 2018-ban már 25. alkalommal
rendeztük meg. Az elmúlt hat évben erdélyi,
szlovákiai és újvidéki fotós barátaink részvételével nemzetközivé bővült a fotóstábor. A fotóstábort a 2019-es évben is meg szeretnénk szervezni. Rendszeres és gyümölcsöző az együttműködésünk a szlovákiai Gömöri és Homonnai Fotóklubokkal.
A Magyar Fotográfia Napjáról, 15 éve különböző
rendezvényekkel, bemutatókkal és kiállításokkal
emlékezik meg a fotóklub. Évente két alkalommal fotóskirándulást szervez a fotóklub a Bükk
hegységbe, ill. Szlovákiába.
A fotóklub tevékenységét Dulovits Jenő (1994),
valamint Konkoly-Thege Miklós plakettel (2014)
ismerte el a MAFOSZ.
A fotóklub tagjainak életkora 16-81 év közötti. A

tagok közül 5 külföldön tanul, illetve dolgozik,
velük interneten tartjuk a kapcsolatot. Kettő
tagunk BAZ megyéből jár a foglalkozásokra. Tagjaink közül a MAFOSZ fotóművésze: 7 fő; a FIAP
(nemzetközi szövetség) fotóművésze: 1 fő;
MAOE fotóművésze: 1 fő
A fotóklub foglalkozásait péntekenként 18 -20
óráig tartja a Bartakovics Béla Közösségi Ház
felújítása miatt, a 2018-19 évben a Lenkey János
Általános Iskola, 34. sz. teremében tartja. (Iskolai
nyári szünetben, a Civil Házban).
Fennállásunk 60. évfordulóját egy jubileumi kiállítással ünnepeltük meg. A kiállításnak a Gárdonyi Géza Színház adott otthont. A tárlaton, mely
február 27-ig látható a régebbi klubtagjaink még
megtalálható fotóit is kiállítottuk. Összességében
a kiállításon 46 alkotó 59 képe látható.
Munkásságunk nyomon követhető a
www.hevesmegyeifotoklub.hu oldalon, illetve a
Facebook, Heves Megyei Fotóklub oldalán.
Demeter Pál,
MAFOSZ-diplomás fotóművész,
a Heves Megyei Fotóklub vezetője

A tudás fája és annak almája mélyen él az emberiség kollektív tudatában. Az a harapás az almába már többrétegű jelkép, amely évezredes értelmezési folyamathoz vezetett el bennünket. Az
egri piros alma viszont csak most bukkant elő az
ismeretlenségből.
–Egri Értéktár, hol látható? – kérdezte ismerősöm, amikor megemlítettem, hogy az egri piros
alma már valódi egri érték.

érték felvétele érdekében. Hogy a civilek aktivitását érzékeltessem; az értéktár hatvanhárom
tétele közül tizennégy a civil szervezetek ajánláAz egri Kertbarát Kör Egyesület a Bükki Nemzeti sával került fel a listára, íme:
Park Igazgatóság munkatársai segítségével „Régi
4. „Eger élő népművészete”
Magyar Gyümölcsfajták megmentése” fajtamenHeves Megyei Népművészeti Egyesület
tési programot indított hét évvel ezelőtt. Ebben
a folyamatban dolgos hétköznapok sora követ- 15. Érsekkert helyi jelentőségű természeti terükezett, melynek során eljutottunk több rég elfe- let”
ledett gyümölcsösbe, így Arlóba, Mónosbélbe, Egri Városszépítő Egyesület
Bélapátfalvára, Szarvaskőbe. Munkánk során 16. „Grőber urnatemető helyi jelentőségű tetöbb régi fajtát képviselő gyümölcsöst ismertünk metőkert”
meg, és 60-80 éves fák újra élesztéséhez, hasz- Egri Városszépítő Egyesület
nosításához nyújtottunk segítséget. Így találkoztunk egy régi Eger környéki tájfajtával, az egri 17. „Egri fertálymesterség élő hagyománya”
piros alma fájával. Ez az almafajta ismeretlen- Egri Fertálymesteri Testület
ként érdemelt figyelmet a nemesítők körében, 23. „Egri Szépasszony-völgy”
mert rezisztenciát (védettséget) mutatott a liszt- Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete
harmat és a varasodás gombabetegségekre.
25. „Eger Városi Civil Fórum, az egri polgárok

–Egri piros? Nézéséből arra következtettem,
hogy különcségem, amit egy alma iránt tanúsítok, nem feltétlenül nyerte el szimpátiáját. Talán
sokan hallottak az értéktárról, de meggyőződésem, hogy nem elegen. Talán ha szomszédok, az
utcabeliek, vagy esetleg egy-egy érintett fertály
segítene bevinni a közbeszédbe értékeink iránti
A fajta az 1970-es években a Budapesti Kertészeérdeklődést, kiváltani a rácsodálkozás élményét,
ti Egyetem nemesítői segítségével az OMMI által
gazdagabbak lehetnénk.
elismert, telepítésre javasolt fajtává vált. Később
A népszerűség nemcsak az embereknek jó – több almafajta szülőpárjaként felhasználásra
lehet, hogy egy fertálynak is adhatna okot büsz- került a rezisztens fajták előállítása céljából.
keségre, az ott élők között épp e büszkeség vál- Mintegy húsz éves nagyüzemi felhasználás után
tozhatna felelősségérzetet alakító erővé, netán az előállított új fajták kiszorították a nagyüzemi
telepítésre javasolt fajták közül. Hibájaként jelölaktivitásra is serkentené a polgárt.
ték meg a gyümölcsméret változékonyságát, és
Nem titkos, mégsem köztudott, hogy létezik az az érési idő elhúzódását. Ez a „hiba” előnnyé
Egri Értéktár. Sőt az sem, hogy képviselők, civilek változik a kiskertekben, mert egyetlen gyümölcsegyütt dolgoznak abban a bizottságban, amely- fa több mint egy hónapon át folyamatosan gyüben városunk - a magyar kultúra tárházát gazda- mölccsel szolgál gazdájának. A gyümölcs mérete
gító - különleges értékeinek számbavétele törté- is megfelelő, ha mindig csak a fogyasztásra érett
nik. Ugyanez mondható el az egriek civil kerek- almát szedik le. Kiskertekbe folyamatosan kereasztaláról, amellyel pedig naponta találkozhat- sik az egri piros almafajtát, s mi szeretnénk, ha
nak városunk lakói. A több mint 3000 tagot az egri környezetben is minél több kerttulajdoszámláló hálózat közel száz civil szervezetet je- nos választaná. Munkánkat siker koronázta,
lent. Ha az egyesületekben, alapítványokban hiszen felmérésünk alapján négy tagtársunk
dolgozók családtagjait, barátait és a szolgáltatá- kertjében találtunk 50-70 éves Egri Piros fajtájú
saikban részesülőket is számba vesszük, tízezres almafát, továbbá három tagtársunk kertjében
nagyságrendűvé válik az önkéntességet ismerő, már ebből a fajtából nevelt 2-4 éves csemetéket.
igénybe vevő egri polgárok száma. Mindezt annak okán említem, hogy az értéktár utolsó rubri- Harapjunk bele, vagy inkább előbb nyomjuk
kájában szereplő egri piros alma is civil kezde- ásónkat a földbe, ültessünk Egri Pirosat, hogy a
ményezés és önkéntes munka eredményeként mi almánk valódi értékké váljon. Eger Ünnepén
majd ott piroslik a kertbarátok sátrában és bárki
kerülhetett a virtuális értéktárba.
beleharaphat - nemcsak jelképesen. Hogy mit
Gondolatom az almától indult, de ezúttal nem fog okozni? Ádámot a kíváncsiság vezette ki az
Ádámhoz, hanem az egri piros gondozójához, Édenből, lehet, hogy minket, egrieket épp az Egri
Zerényi Endréhez vezetett. Az egri piacon nem, Piros vezet közelebb értékeinkhez.
de Zerényi Endre és társai kiskertjében már szüretelhető. Nem kis munka áll e mögött a pirosló Nem mellékes, hogy az Endrével való beszélgeérték mögött, erre az útra így tekintett vissza az tésen azt is megtudtam, hogy minden egri polgár jogosult javaslattal élni a bizottság felé új
egyesület elnöke:

közösségeinek parlamentje”
Életfa Környezetvédő Szövetség
27 „Eger védett fái értékes utcafasorai?”
Egri Városvédő Egyesület

33. Az 1992. óta tartó Virágos Egerért Szép
Környezetért Verseny /mozgalom/
Egri Városszépítő Egyesület
40. „Az egri önkormányzat által nyilvántartásban szereplő közterületi képzőművészeti alkotások”
Egri Városszépítő Egyesület
44. „Egri Víz”
Egri Városszépítő Egyesület

49. „Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár Kincsei /
kódexek, ősnyomtatványok, kéziratok/”
Egri Városszépítő Egyesület
52. „Kracker János Lukács egri művei”
Egri Városszépítő Egyesület
59. „Egri városháza a közélet színtere”
Egri Városszépítő Egyesület
63. „Az egri piros alma, a térség tájfajtája”
Kertbarát Kör Egyesület Eger

Határozat:
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Egri Értéktár
Bizottsága a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva döntött „Az egri piros alma, a térség tájfajtája” című javaslattételt helyi nemzeti
értékként az Egri Értéktárba történő felvételéről.
(Bátori István, az Egri Értéktár Bizottság elnöke)
F. Gál Sándor

mindenkinek, aki a biológiailag értékesebb élelmiszerek fogyasztására
törekszik. A közös tevékenység elősegíti hasonló gondolkodású egyének
találkozását, tapasztalataik megosztását, emellett nem elhanyagolható,
Ahol a Kertbarát Kör Egyesület megjelenik, ott megpezsdül az élet. A felső- hogy kellemesen telik az együtt töltött idő és ez szinte észrevétlenül segíti
városi emberek lakótelepi, városias életmódot folytatnak. Életüket megha- a közösségépítést.
tározza a munkahely és a lakókörnyezet. A XXI. században kialakult napi Ennek a gondolatnak a megvalósításán dolgoznak és a lakótelepi kertészritmus alig enged teret egészséges szabadidős tevékenység végzésére. kedés gyakorlatához nyújtanak segítséget a Kertbarát Kör Egyesület önPedig a pozitív gondolkodás és a szabadidő hasznos, a munkavégzéstől kéntesei. Lassan egy éve, hogy az EKMK-LISZI-ben működő Közösségi Inforlényegesen eltérő eltöltése hatással van az egyén közérzetére és talán az mációs Pontban minden csütörtökön ott vannak szakembereink és segíátlagéletkor alakulására is.
tünk az itt élők szakmai vagy más természetű gondjainak megoldásában.
A múlt század 70-es éveiben ezerszámra osztottak ki hétvégi telkeket,
ahová családostól szívesen mentek kikapcsolódni és természetesen kertészkedni a lakótelepiek. Ezek a telkek jórészt jelenleg is megvannak, de
nem felelnek meg a mai igényeknek. Olyan megoldásokon kell gondolkoznunk, amely alkalmazkodik a mai felgyorsult világunkhoz, és mégis lehetőséget ad a természetközeli életmód gyakorlásához. A városépítők igyekeznek ezeket az igényeket kielégíteni. Ezt szolgálják a nagy zöldfelületek; a
játszóterek, szabadtéri tornaszerek felállítása stb.
A természetes körülmények közötti tevékenység igényeit ezek a megoldások nem tudják biztosítani. Igen sokan foglalkoznak a lakásban tartható
dísznövények gondozásával. Sok erkélyen látunk zöldnövényeket, melyek
nagyrészt a dísznövény funkciót, esetenként gyógy- és fűszernövény hasznosítást is igyekeznek megvalósítani.
Mi, kertbarátok segíteni szeretnének abban, hogy ezen a lakótelepen is
létesüljön egy közösségi kert, amely már arra is alkalmas, hogy az itt élő
családok részére saját termesztésű, egészséges friss zöldségeket és egyéb
kertészeti élelmiszereket biztosítson. A közösségi kert nem nagy méretű,
ezért nem képes a teljes önellátást biztosítani. A közösen előállított egészséges - vegyszer és tartósítószer mentes- élelmiszerek örömet okoznak

Az öreg fa már nem bízott abban, hogy még valaki törődik vele. Több éve éldegélt gondozatlanul
egy egerszóláti kertben. Öreg gazdája már hét
éve a pihent a temetőben. A ház, a telek lakatlan, gondozatlan. Egyszer aztán a gazda Budapesten élő lánya (ma már ő is idős hölgy) elgondolkodott azon, hogy milyen finom körtéket evett a
nagy körtefáról, amely már kislány korában is
öreg fának számított. Felötlött és megerősödött
benne egy gondolat.
Jó lenne megmenteni azt a régi gyümölcsfajtát,
ha még egyáltalán él még a fa. Hosszú keresgé-

Félezer önkéntes a Pálos-romoknál
Nem titok, hogy a civil szervezetek nyitott szemmel járó önkéntesei sok kallódó értéket adtak
vissza a társadalomnak. Mikor még nevetéstől,
szerszámok, kisgépek munkazajától volt hangos
az almári hegyoldal, az Eger patak öbléhez simuló tisztás az egriek kedvelt kirándulóhelyének
számított. Sejtették, vagy nem, de a fenyők, tölgyesek alatti tisztás az egyetlen magyar alapítású
szerzetesrend, a pálosok kolostorának romjait
rejtették. A völgyfőben eredő patak olyan simára
koptatta homokkő medrét, hogy akár fürdőmedencének is használhatták egykoron. Gombázók,
kirándulók jöttek mentek az évek során, és nem
természetes következményként, de egyre szaporodott a hátrahagyott szemét. Mígnem 2005-ben
megkezdődött a Felnémet-almárvölgyi Mária
Magdolna kolostorrom környékének kiránduló

Fordultak hozzánk már játszótér építés, gyeptelepítés, fű- és sövény nyírás,
gyalogút áthelyezés megvalósításának gondjaival, de dísznövény-, fűszernövény termesztéshez és gyümölcsfa metszéshez, - oltáshoz is kértek
tanácsokat.
Az érdeklődésre való tekintettel elhatároztuk, hogy a LISZI-vel közösen
minden hónap második keddjén 12.30 órától „Kertészet mindenkinek"
címen előadásokat tartunk. Ezeken a találkozásokon az eddig begyűjtött
problémák megoldását szeretnénk szakmai tanácsokkal, felvilágosító munkával elősegíteni. Témáink között szerepel a közösségi kerttel, palántaneveléssel, oltási, szemzési alapismeretekkel, dísznövénygondozással kapcsolatos ismeretek átadása. Várjuk a lakótelepről azokat, akiket érdekel egy
közösségi kert létrehozása, és szívesen gondoznának lakóhelyük közelében
egy kis parcellát. Nem minden előzmény nélküli ez a vállalkozásunk, hiszen
az elmúlt évben beindult egy ilyen közösségi kert a Bervai lakótelepen. Az
első év tapasztalatai vegyesek, amiről szintén tájékoztatást adunk a felsővárosiaknak.
Zerényi Endre
Kertbarát Kör Egyesület Eger elnök

lésbe, telefonálgatásba
fogott. Kezdte a budapesti kertészetnél, majd a biopiacnál,
folytatta a nemzeti parkok felügyeleténél, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságánál, és végül Egerben a Kertbarát Kör Egyesületnél kötött ki. Nem
akarta elhinni. hogy ennyi eredménytelen próbálkozás után rátalált egy olyan szervezetre, aki
segítené őt az elgondolásában.

megnyugvással utazott haza, mi pedig februárban ismét ellátogattunk az öreg fához. Begyűjtöttük az alkalmas szaporító anyagot. Márciusban beoltásra került néhány birsalany az öreg
körtefa vesszőiből. Ezután az oltóvesszők tovább
utaztak Rimaszombatba, ahol egy fajtagyűjtemény talán legízletesebb példányai lesznek. Erzsébet asszony csípőizületi betegségben szenved. Két bottal jár. Nagy ajándék lenne neki, ha
egy oltványt kaphatna abból a körtefajtából,
mely édesapja kedvenc fájáról származik. Ezen
Erzsébet – ez a hölgy neve - leutazott Egerbe,
dolgozunk.
onnan Egerszólátra már a kertbarátok társaságában utazott. A kertben ott volt az öreg körtefa,
Zerényi Endre
állta az idők viharát, sőt találtunk alkalmas oltóvesszőnek való hajtásokat is. Az idős hölgy nagy

hellyé alakítása. Az Egri Civil Kerekasztal Szabadidő szekciójának tagjai Mácsár Beáta szekcióvezető kezdeményezésére - a Föld Napjához igazítva – megkezdték a terület karbantartását, szépítését. A kezdeményezés visszhangra talált a természetbarátok körében és évről évre egyre több
önkéntes fogott kaszát, gereblyét, metszőollót,
hogy a kirándulók kedvenc pihenőhelyévé tegye
a hajdani kolostor területét. A kolostorromot a
vármúzeum régészei feltárás után betemették –
megóvandó az eróziótól és a rongáló kezektől. A
természet azonban minden évben visszavesz
valamennyit a területből, így „biztosítja” az egri
civileknek a tavaszi találkozás lehetőségét.
Az elmúlt évek során nem csak a szemét tűnt el,
de pihenőpadok készültek az árnyas tisztáson,
tűzrakó helyek kerekedtek. Szorgos kezek tájékoztató táblákat készítettek a környék állat és
növényvilágáról. Aki többet szeretne megtudni a
kolostorról és egykori lakóiról, az is talál eligazítást az almári kolostorromnál. Jó érzéssel tapasztaltam, hogy az elmúlt tizennégy év alatt a szek-

ció felhívására milyen összefogás alakult ki történelmünk ezen értékének megóvására, és a természetjárás során megpihenők kulturált környezetének biztosítására. Jöttek önkéntesek más
szekciók közösségeiből, de voltak az önkormányzattól, az egri tankerületből, sőt több középiskolából is. Partner is akadt; a városgazdálkodás
biztosította a szükséges szerszámokat, de az
alkalmi önkéntesek is hoztak is magukkal. A szabadban végzett közös munka nemcsak verejtékkel harmatozott, de örömmel is feltöltött bennünket. Nagyszerű emberekkel, partnerekkel
találkozhattunk. Egyszer a Dobó István Vadásztársaság szakácsa főzött ebédet, máskor ügyes
asszonykezek kentek kenyeret, ezzel szolgálva jó
étvágyunkat. A természet szeretete, a pálosok
megidézhető szellemisége, vagy csak az egymáshoz tartozás érzése vezet újra és újra az Eger
patak öbléhez? Nem tudom, de a jó ügy szolgálata minden alkalommal újabb erőt ad a holnapokhoz.
Fűrész János

A felnémeti városrész sok mindenben különbözik
Eger fertályaitól. Nemcsak azért, mert ismert
önálló falutörténete, hanem azért is, mert itt
„gyütt-mentnek” lenni státusz. Mivel három
falupusztulást és háromszori újratelepítést tartanak számon, így alakulhatott, hogy felnémetinek
lenni nemes honfoglaló feladat.

szüret hagyományának felújításával kezdődött a
közösségi ünnep iránti igény. Hosszú idő után
megjelent az újkori összefogást jelző első fecske,
a Felnémet Kultúrájáért Alapítvány. Aztán templomban, iskolában, rendelőben, borozóban, közösségi napon, búcsúkor, szüreten és disznótorban egyre sűrűbben találkoztak azok a felnémetiek, akik együtt akartak tenni valamit, hogy a
Tamási Áron üzenete „Azért vagyunk a világon,
sűrű hétköznapokat ünnepekkel tarkítsák.
hogy valahol otthon legyünk benne.”, itt hatványozottan érvényes. Olyan örökségekkel talál- Nagy változást hozott az építészeti formájában
kozhatunk Felnémeten, amit talán az elődök és szellemiségében egyaránt korszerű Pásztorhontalanság emléke mentett át évszázadokon át völgyi Iskola létesítése és első lokálpatrióta igazgenerációkról generációkra. A hagyományhoz gatója, Láng András megjelenése. Megjelent az
ragaszkodás ékes példája, hogy a megyében a igény, hogy az iskola kulturális központja legyen
felnémeti asszonyok használták legtovább hét- a városrésznek. Megfogalmazódott, hogy segíteköznapi, ünnepi viseletükben elődeik „divatját”. ni kell az új betelepülőknek a „felnémetivé” váAzt tartják, hogy itt volt az utolsó „kivetkezés”. lásban. Gondolatuk támogatásra talált és a máHagyomány a felnémeti hősök számon tartása, a sodik közösségi nap után már helyi vállalkozók is
rettenetes egri ostrom véres, üszkös víziója. Él a jelentkeztek, hogy ők is letegyék névjegyüket a
templomhegy alatti pincelabirintus legendája, a templomhegy alatt. Sorra alakultak a civil szervemajorság alatt sötétségre kárhoztatott kápolna zetek: Felnémeti Lokálpatrióta Egyesület, Felnéelhagyatottsága, a török kort idéző Vakjancsi meti Gasztronómiai Egyesület, Pásztorvölgyi
malom rizsporos emléke. Ma is emlegetik a falu Iskola Alapítvány, Magyar Vásár Kulturális Egyekántortanítóját, és a rezesbandát, nem halványul sület, Berva völgyi Alapítvány, aztán legutóbb
az elszármazottakra való emlékezés, számon megalakult a Felnémeti civilek társasága. Az
tartják a „híres felnémetieket".
összefogás sem ment máról holnapra, de a civil
szervezetek vezetői, tagjai belátták az egri példa
Alvóváros – mondják a szociológusok. Valóban, a
igazságát, hogy az „én szervezetem” csak több
negyedik betelepítés ezzel az attitűddel kezdőlehet, ha mi civilek együtt és nem egymás meldött. Azonban érdekes átváltozáson mentek
lett szolgáljuk a közjót. Szunnyadó gondolat a
keresztül a régi falu köré épített lakótelepeken
felnémetiek kerekasztalának létrehozása, amelyélő emberek. Magam is ezek közé tartozom.
ben szervezetek, intézmények, képviselő, fertályElőször csak a szomszédolással, majd a falu élemesterek és a közjóért tenni kész felnémeti egy
te, története iránti érdeklődéssel folytatódott.
asztalhoz ülhet tervezni, értékelni, együtt tenni
Napjainkra az első hullámban betelepülő fiatal
az otthonért. Szaporodtak az ünnepek és ezáltal
házasokból nagymamák, nagypapák lettek. A

az értékek is: Felnémeti Disznótoros Fesztivál,
Majális, Közösségi Napok, Lecsófesztivál, Felnémeti Dalos Napok, Felnémeti Szüret és Macokfesztivál, Adventi ünnepek, helytörténeti pályázat és vetélkedő, Felnémeti Esték, lassan betelik
a naptár.

Nyugdíjasok, de nem öregek, legalábbis, ami a
tettrekészséget illeti. Ha egyesületeik nevei tárában tallózunk, meggyőződhetünk, hogy hitelesen
tükrözik hitvallásukat az életről; derűs alkony,
ezüst idő, őszidő. Az egri nyugdíjasok viszont a
társ tiszteletét kifejező nevükkel is jelzik; két
ember összefogása, egymás tisztelete kell a boldog élethez. Amikor a Dobó Katica Nyugdíjas
Egyesületről beszélünk tudnunk kell, hogy sok
tagozatot foglal magába.

jelenti a minden hónapban megrendezett aranykorúak zenés matinéja az Agria Park moziban,
vagy az egyesület öntevékeny művészeti csoportjainak előadásai. A műkedvelő nyugdíjasok nemcsak látogatják ezeket a rendezvényeket, de
megőrzött tehetségük bemutatásával megosztják
örömüket a közönséggel. Találkozhattunk velük
Eger Ünnepén, a Magyarok Vásárán, a Szent
Donát napi ünnepségen, vagy az Adventi ünnepek időszakában.

Közhelyes a megítélés: a nyugdíjasoknak rengeteg idejük van. Ez a korosztály valóban szabadabban gazdálkodhat az idővel, mert már nem korlátozza a munkahely kényszere. Ugyanakkor számukra már nagyon drága az idő, hiszen minél
többet szeretnének családjukra, unokáikra, barátaikra, hobbijukra fordítani. Az egyesület tagjai
mégis elvesznek ebből az időből és a közösségükre, a közjó szolgálatára áldozzák. Ha nyomon
követnénk őket, a következő helyeken találkozhatnánk munkálkodó nyugdíjas önkéntesekkel:

Nemcsak korosztályukban, de minden életkorban fontos, hogy figyelemmel legyünk egészségi
állapotunkra. Jó, ha erre felhívják figyelmünket,
még jobb, ha térítésmentesen juttatnak a szükséges vizsgálatokhoz. Ezt az igényt teljesítette az
egyesület – más szervezetekkel összefogva – az
éves egészségügyi szűrővizsgálat megszervezésével. Nyolc önkéntesük 64 órát töltött ebben a
szolgálatban.
A kulturális programok látogatása, vagy akár a
munkahelyi elfoglaltság azoknak a kisgyermekes
fiataloknak, akiknek nincs közeli szülői segítség,
nem egyszerű eset. Ezt a gondot ismerik az egyesület tagjai, akik közül harmincnégyen pótnagymama szerepet vállaltak a nyári napköziben.
Hálásak azok a szülők is, akik a kórház rendelőintézetében támaszkodhatnak a nyugdíjasok által
felügyelt gyermeksarok szolgálatra orvosi vizsgálatuk ideje alatt.

Sokszínű tudást őriznek, hagyományoznak az
egyesület tagjai. Folyamatosan tartanak kézműA Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Cso- ves foglalkozásokat a hátrányos helyzetű gyerportja munkatársainak ismert partnerei ők. Utcai mekek intézetében, iskolákban, de jelen vannak
hibákat felderítő sétájukon 87 csapdába bot- ők a városi gyermeknapon is.
lottak bele. Kis dolog, de nagy baj lenne annak,
Az egyesület figyelme kiterjed arra is, hogy tagjaaki bokáját, ne adj isten nyakát töri ki gondoskoik, ismerőseik szokásainak, igényeinek megfelelő
dásuk nélkül.
programokat szervezzen. A választás lehetőségét

Megjelent Felnémet helytörténete reprezentatív
kiadványban, de működik felnémet internetes
nyilvánossága is. Az iskola művészeti csoportja, a
Világ virága színvonalas és méltó az ünnepekhez.
A TESCO áruház Jeles Teréz felnémeti festő kiállításával nyitott a vásárlóközönség elé.
Felnémeten a Sáncalja és a Sánc, a Fecske utca
és a Gólya utca az Alvég és a Felvég nem csak
ünnepeken találkozik. A pásztorvölgyi és a bervai
lakótelepen élők tudnak egymás gondjairól. Meg
kell óvni a közös értékeket, el kell jutni a közönyben élőkhöz, táplálni kell a felelősség, kötelesség, a ragaszkodás és a büszkeség érzését az
emberekben.
Ezt szolgálta a legutóbbi kezdeményezés is, a
felnémeti híd névadója. A falu szülöttének, Nagy
Ernő festőművésznek állítottak emléket, olyan
ünnepséggel, amely alkalmas példa ahhoz, hogy
Eger hídjai nevet kapjanak. A hídkiállítás nem
egyszeri aktust volt, de élő emlékezést véstek be
az itt élők gondolkodásába: "gyütt-mentből"
felnémetivé válni táplálhat egyfajta büszkeséget,
de ez sosem sikerülhet saját erőből – ehhez kell
a közösség. A felnémeti civil szervezetek megtalálták közös munkájuk folytatásához hívó mottójukat: Jó együtt, jók vagyunk együtt!
Felnémeti civil társaság

„Nem számolunk minden órát, csak a civil alap
pályázati kötelezettségében végzett önkéntességet tartjuk nyilván, amely részben mutatja egyesületünk városért végzett tevékenységét. Ebben
az évben sok tagunk dolgozott sok száz órában
önkéntesként, és ez több százezer forint értéket
képvisel. Jó ezt kimondani, mert jó érzést kelt,
hiszen ez közös érdem.” - ahogy Kósa László, az
egyesület elnöke mondta. Ők még hisznek abban, ami az egri összefogást elindította. Volt idő,
amikor pártok, igazgatók barátságát, képviselők
kegyeit keresve végezték önzetlen, önkéntes
munkájukat. Mára nemcsak korban, de önkéntes
minőségében is felnőtt, elismert partnerré vált
az egri civil hálózat tagja, a Dobó Katica Nyugdíjas Egyesület.
Kósa László - F. Gál Sándor

Már az első civil randevún köszöntöttük kiemelkedően dolgozó társainkat. Több éves előkészítés után célba ért az önkéntes munka értékének
elismerése az egri civil hálózatban és már csak a
fórum jóváhagyására vár az új kitüntetési forma.

közösség és a nyilvánosság előtti elismerésre.
Az elismerések formáinak kidolgozásában a megkezdett jogcímek hagyományát folytatva, de
egyben megújítva fogalmazódott meg az önkéntes munka sokszínűségét kifejező címek:

Az elismerések alapításának célját a kerekasztal
„A ... szekció … évi önkéntese”-„Az év civil táa következőképp határozta meg:
mogatója”-„Az év szekciója”-a valamint a „Civil
Célunk olyan személy és szervezet önkéntes közösségi díj” díszoklevélen kerül rögzítésre.
munkájának elismerése, akinek/amelynek a
Az elismerésekre történő jelölés az Eger Városi
tevékenységét az önzetlenség, a lokálpatrióta
Civil Fórum szervezeteinek joga. Döntés az egri
szellemiség vezéreli, és a közösségért végzett
civil hálózat demokratikus hagyományainak
önzetlen éves munkája/munkájuk méltóvá vált a
alapelvei szerint történik.

Báros Ferenc
Román Gáborné
Mácsár Beáta
Egri Civil Kerekasztal
Jakabné Jakab Katalin
Gál Sándor
Dr. Nagy Árpád
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Kéri Sándor, egyéni vállalkozó 1978-tól él Egerben, 2016-tól nyugdíjas. Alapító tagja a Vándorlók Baráti Köre természetjáró közösségnek. Aktív
tagja a Heves Megyei Fotóklubnak és a Horváth
Zsigmond Lajos Fotókörnek.

Az egri civil hálózattal való kapcsolata intenzív és
kiterjedt. Tevékenysége elsősorban a Szabadidő
szekcióhoz kötődik, de megörökítette a Magyar
Rákellenes Liga rózsaszín szalagos sétáját, és az
Egri Várbaráti Kör programjait.
Aktív megvalósítója „A társadalmi együttműködés erősítése a Szala városrészben” pályázatnak.

érintett szervezeteknek, személyeknek digitális
formában megküldi a képeket. Gondozza és
Dokumentáló tevékenységével segíti a hálózat megosztja az események fotóit a facebookon.
nagy rendezvényeinek (Eger Civil Ünnepe, Egri
Az internet mellett kiállításain (Téli álmok, JárCivil Randevú, városi civil fórum) népszerűsítétamban – keltemben) is eljutnak a széles közönsét.
séghez a civil élet színes és izgalmas pillanatai,
Művészi munkájának egyik központi témája a ami hozzájárul az egri civil hálózat tevékenységécivil szervezetek tevékenysége, az önkéntes nek széleskörben történő megismertetéséhez.
munka hasznossága, a közösségi rendezvények Kéri Sándor kapcsolata a hálózat szervezeteivel,
városimázst növelő ereje, amelyben képei segít- az önkéntesek világával távlatos. Az aktív civil lét
ségével mutatja meg, hogyan is láthatjuk a körü- megélését érzékeltető munkássága pénzben
löttünk lévő világot. Így vált munkássága részévé nehezen kifejezhető támogatást jelent az Egri
a civilség népszerűsítése, amelynek megértésé- Civil Kerekasztalnak.
hez sajátos eszközével járul hozzá. A fotókon

Eger Városi Civil Fórum 100 szervezet információs hálózata
Egri Civil Kerekasztal 42 képviselője együttműködési hálózat
Szekciók kishálózata – 11 szakmai, területi alapú együttműködés
Országos szakmai szövetségek kapcsolatai a Fórum szervezeteivel
Az egri civil hálózat szakmai, területi szekciói
1.
Felnémeti szekció
2.
Felsővárosi szekció
3.
Ifjúsági szekció
4.
Jogi és érdekvédelmi szekció
5.
Kereskedelmi- és idegenforgalmi szekció
6.
Környezetvédelmi és urbanisztikai szekció
7.
Kulturális szekció
8.
Sport szekció
9.
Szabadidő szekció
10.
Szociális egészségügyi- és karitatív szekció
11.
Tudományos- és ismeretterjesztő szekció
A hálózat állandó bizottságai és civil képviselet
Eger Városi Civil Fórum Szervezőbizottság
Egri Civil Fórum Mandátumvizsgáló Bizottság
Egri Civil Alap Bírálóbizottság
Eger Ünnepe Szervezőbizottság
Egri Civil Kerekasztal Kommunikációs Bizottság
Egri Civil Kerekasztal önkormányzati bizottságokba delegált tagjai

A civil szakmai és területi szekciók kitüntetett önkéntesei 2018ban
Egészségügyi, szociális és karitatív szekció: Dr. Harcsa Eleonóra Felnémeti szekció: Jakab Ernőné Jeles Teréz – Felsővárosi szekció:
Botka Tímea – Ifjúsági szekció: Kós Alexandra – Jogi és érvédelmi
szekció: Román Gáborné – Kereskedelmi és idegenforgalmi szekció: Béresné Nemcsák Ilona – Környezetvédelmi szekció: Zerényi
Endre – Kulturális szekció: Demeter Pál – Sport szekció: Pál József
– Szabadidő szekció: Vankó László –Tudományos és ismeretterjesztő szekció: Dr. Varga Gyula.

(Jubiláló civil szervezetek 2018-ban)
10 év Bartakovics Béla Kulturális Egyesület
10 év Vidám Mancsok Állatvédő Egyesület
10 év Egri Zenészek Egyesülete
20 év Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület
25 év 56-os Szövetség Heves Megyei és Egri Szervezete
25 év Egyesület Eger Idegenforgalmáért
25 év Egri Tanító- és Tanárképzős Öreg-diákok Baráti Köre
40 év Mozgássérültek Heves Megyei Szervezete
50 év FET. Egri Dobó István Nyugdíjas Klub
60 év Heves Megyei Fotóklub

Ebben az évben 24. alkalommal rendezzük meg az egri civil szervezetek összefogásával Eger Civil Ünnepét. A háromnapos rendezvény célja a közösségi értékeink bemutatása. Szeretnénk megismertetni az Eger városában működő, az Egri Civil Fórumban tömörülő civil közösségek munkáját, tevékenységét a város lakosaival és
az ideérkező vendégekkel. Rendezvényünk fő támogatója ebben az
évben is Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A programsorozat időpontja: 2019. szeptember 20 – 21 – 22.
A program központi helyszíne: Eger, Érsekkert.
Az Egri Civil Kerekasztal és az Eger Civil Ünnepe szervezőbizottsága
várja a szervezetek, közösségek jelentkezését és a programokban
való közreműködésüket.

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ az eck.hu weblapon

Az egri polgárok közösségeinek parlamentje, amely biztosítja minden egri szervezet
számára az önkéntes együttműködés lehetőségét.
A fórumon résztvevő civil szervezetek a helyi társadalom összefogása érdekében évente egy alkalommal tanácskoznak.
A fórum értékeli az együttműködés tapasz-

talatait, a civil alap felhasználását, az önkormányzat bizottságaiba delegált civilek munkáját, valamint állásfoglalásban rögzíti az
Egri Civil Kerekasztal éves feladatait.
A fórum választja meg a szakmai, területi
alapon létrejövő szekciók vezetőit, az Egri
Civil Kerekasztal tagjait, valamint a Civil Alap
Bírálóbizottság tagjait.

A szekciók együttműködése biztosítja a polgárok közösségi kezdeményezéseinek felkarolását, valamint a közösségi érdek védelméhez szükséges civil kontrolt.
A fórum szervezetei folytatják elődeink egyleti hagyományait: az együttműködés, az
önzetlenség, bizalom és szolidaritás légkörében a pártpolitikától való függetlenséget.

A kerekasztal tagjait a városi civil fórum
szervezeteinek képviselői választják.
A kerekasztal az egri civil hálózat koordinációs, tanácsadó, érdekképviseleti testülete,
tagjainak mandátuma egy évre szól.
A kerekasztal tagjai választják meg az önkormányzati bizottságok civil delegáltjait.
A fórumtól kapott felhatalmazása alapján
részt vesz az önkormányzati döntéselőkészítésben biztosítja az információáramlást.

Koordinálja a szakmai szekciók közös akcióit. Forrásokat teremt a közös feladatok
megvalósításához.
Rendezője az Eger Ünnepe és az Egri Civil
Randevú hálózati programnak.
Mozgósít a közösségi részvételt és aktivitást
igénylő feladatokban, szervezi a civil nyilvánosság fórumait.
Érdeke az önkormányzattal való együttműködés és egyenrangú párbeszéd.

Kapcsolatokat tart fenn intézményekkel,
vállalatokkal, vállalkozókkal és városon kívüli civil szakmai szerveződésekkel.
Egész évben fórumot biztosít az egri polgárok közösségi kezdeményezéseinek.
Az Egri Civil Kerekasztal munkatervben rögzített rend szerint tartja üléseit, amelyek
nyilvánosak, azonban elzárkózik a pártpolitikai megnyilvánulásoktól.
Kerekasztal és Fórum információ:
www.eck.hu

Önálló honlap: eck.hu, E-mail cím: kerekasztal@eck.hu
Felelős kiadó: Életminőségért Alapítvány,
Szerkeszti: ECK Kommunikációs Bizottság. Felelős szerkesztő: F. Gál Sándor
Minden megőrzött fotó, amelyek csak nálad láthatók,
oklevél, vagy dokumentum, amiről csak te tudsz, eddig nem ismert forrás, akivel csak te vagy kapcsolatban segítséget jelent, ha részt veszel vállalkozásunkban. Sok társunknak öröm, ha elismerést kap, ha kitüntetést alapítunk, ha sikeres Eger Ünnepét értékelünk, ha a város nevében a polgármester megköszöni
munkánkat. Örömmel teli feladatként áll előttünk,
hogy 10 év után hírt adjunk és emlékezést készítsünk
az egri civil összefogás negyedszázadát bemutató
könyv elkészítésével. Megérdemli minden egri önkéntes, hogy nyoma legyen Eger történelmében büszkeségre okot adó önkéntes munkája, amit szeretett városunkért végzett. Ne feledjétek jelszavunk mindent
kifejező üzenetét: „Civilek érted, értünk…”

Szerzőtársaink: Badacsonyiné Bohus Gabriella, Botkáné Németi Ibolya,
Csathó Tibor, Demeter Pál, Fűrész János, Haász Jánosné, Dr. HollierPaquett Mónika, Jakabné Jakab Katalin, Kósa László, Lisztóczki Mónika,
Mácsár Beáta, Nagyidai Tamás, dr. Nagy Árpád, Radics Istvánné, Ritterbacher Ödön, Román Gáborné, Tóth Péterné, Vágner Lászlóné, Zerényi Endre,
Címlapterv és tördelés: Csathó Tibor, Fotók szerzői a 60 éves Heves Megyei
Fotóklub tagjai. Támogató: Eger Megyei Jogú Város Civil Alap,
Egri Civil Ház, 3300 Eger,
Bajcsy-Zsilinszky u. 9.,
Nyitva tartás: 8.00-18.00
e-mail: civilhaz@eck.hu telefon: 20 779 0382
Működtető:
Egri Kulturális és Művészeti Központ

