
1

Jubileumra
Civilek érted, értünk...

Mennyi minőség, erő van a címben leírt három szó mö-
gött: elhivatottság, önzetlenség, empátia, felelősség. Eger 
nemcsak azért gazdag város, mert természeti adottságai-
ban, építészeti örökségeiben értékek halmozódnak, ha-
nem elsősorban az itt élő különleges emberek teszik iga-
zán gazdaggá és távlatossá. Dobó és vitézei nyomában az 
összefogás emberei ma is nagy számban élnek a vár 
alatt. Tetten érhetjük őket a civil szervetekben. Nem szen-
tek, nem hősök ők, tévednek, hibáznak, mint annyi más 
ember, de egy dologban feddhetetlenek: az önzetlenség-
ben. 
Azonos céllal, de külön utakon járva huszonhárom éve 
találkoztak először az Eger Ünnepén. Az Egri Civil Ház 
avatásának évében már eltökélt szándékkal rendezték 
meg az első fórumot. Ezt az összefogást hiteles emberek 
cselekedték meg, bizonyság erre, hogy töretlen maradt 
egymásba vetett bizalmuk. A szervezetek képviselői min-
den évben összejönnek, hogy párbeszédet folytassanak, 
mit tehetnek, miként lehet még jobban dolgozni a váro-
sért. A közösség ügyeiben való felelős és cselekvő részvé-
tel jogosítja fel őket arra, hogy a várospolitikában – a köz 
ügyeinek alakításában, a közösségi érdek megjelenítésé-
ben – partnerként vegyenek részt. 

Ezt a felelős részvételt hirdeti a címben idézett hitvallá-
suk. Együtt sikerben, kudarcban a városért tenni akaró 
testületekkel, emberekkel. Nem mindenkinek szimpati-
kus ez az összefogás, ez a bizalom. Mindig voltak, akik a 
szektor küldetésének, az önszerveződő közösségek szere-
pének megítélésében nem a civil oldalon álltak. Az össze-
fogásban résztvevő civilek tudják, hogy nem könnyű ab-
ban gondolkodni, hogy a „mi” fontosabb, mint az „én”, 
tudják, hogy ezt nem mindenki képes megtanulni. Ko-
runkban nem könnyű együtt maradni, egyetértésre, part-
nerre találni, önzetlenséget elvárni, önkéntessé válni, 
mert a korszellem ez ellen hat. Az egri civileknek eddig 
mégis sikerült. Ezért jelent példát az országban. Ára van 
ennek, nem is kicsi, hiszen az ellenhatás nap, mint nap 
jelen van életükben. Vár a házastárs, a gyerekek, várnak 
az otthoni feladatok, a vonzó szabadidős és kulturális 
programok, ott a kedvelt hobbik csábítása, de a támadá-
sok, a kudarcok sem erősítik ezt a tábort.
Mindenkinek fontos a család, hiszen ez a háttér ad erőt a 
közösségi ügyek vállalásához. Az önkéntesek életük leg-
értékesebb részét adják embertársaiknak, az időt, amit a 
családtól vesznek el. Önként, szabad akaratukból és nem 
várnak érte pénzt, sem pozíciót. Nekik az egymás iránti 
tiszteletet is tanítani kell olykor a körükbe belépő új em-
bereknek, mert hiányában törékennyé válhat a városért 
létrehozott hálózatuk.   

Az önkormányzat Pro Agria civil díja bizonyítja, hogy a 
civil hálózat nagy érték ebben a városban. A partnerek 
együttműködési megállapodásai, a civil alap, a vállalko-
zók támogatásai, az egriek figyelme, igénye szolgáltatá-
saikra, mind a civilek iránti bizalom megnyilvánulásai. 
Egyben bizonyság arra, hogy a városban nincsenek bű-
nös szervezetek, a civil szóhoz nem tapad semmilyen 
sandaság. Közös felelősség, hogy ez így is maradjon. 

A huszadik fórumra érkezők, ma sem ünnepelni jöttek, 
hanem dolgozni. Miért? Lehet-e nagyobb ajándékot adni 
a városnak, mint fenntartani azt a tudatot, hogy mi egri-
ek, összetartozunk. Eger történelme is arra késztet min-
ket, hogy cselekedeteinkkel példát mutassunk az össze-
fogásra. 
Köszöntjük ma az önkénteseket, a bizalmukkal megtisz-
telő partnereinket, minden közösségért áldozni kész tá-
mogatót, az alapítványok és egyesületek vezetőit, akik az 
egri civil hálózat elkötelezett híveiként fenntartják a biza-
lom vonalát.

A XX. Eger Városi Civil Fórum
programja
 
2018. február 28.
Városháza díszterme 
14.00–14.50 Regisztráció, mandátumvizsgálat 
15.00 Bevezető: Dr. Nagy Árpád levezető elnök 
Mandátumvizsgáló Bizottság jelentése: Jakabné Jakab 
Katalin elnök 
15.05 Ünnepélyes megnyitó: Gál Sándor Pro Agria Civil 
Szakmai Díj 2017. évi kitüntetettje 
15.10 Ünnepi köszöntő: Habis László Eger Megyei Jogú 
Város Polgármestere 
15.20 Fórumtól fórumig: Beszámoló az Egri Civil Kere-
kasztal hálózati együttműködéséről
Együttműködés partnereinkkel - értékelés 
Előadók: Gál Sándor, Jakabné Jakab Katalin, Farkasné Ju-
hász Margit az Egri Civil Kerekasztal tagjai 
15.35 Az ECK által az önkormányzati bizottságokba dele-
gáltak beszámolója: Badacsonyiné Bohus Gabriella, Kol-
tai Ottó, Jakabné Jakab Katalin, Haász Tamásné, Román 
Gáborné, Dr. Renn Oszkár 
15.50 Az egri civilek együttműködési fórumának 20 éve 
Egri Civil Kerekasztal kitüntetés alapítása:
Dr. Nagy Árpád levezető elnök 
16.05 Szekcióülések 
17.00 Plenáris ülés: szekciók beszámolója, az Egri Civil 
Kerekasztal és a Civil Alap Bírálóbizottság megalakulása, 
Fórum állásfoglalásainak elfogadása 
18.00 Zárszó
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Az Egri Civil Kerekasztal hálózati 
munkája
A XIX. Eger Városi Civil Fórumra bejelentkezett 83 szerve-
zet képviselői (kilenc szakmai és két területi szekcióban) 
negyvenkét tagot választott az Egri Civil Kerekasztalba. 
Minden szekció küldött tagot a Civil Alap Bírálóbizottság-
ba. A kerekasztal éves munkatervébe beépítette a fórum 
állásfoglalásait, a hálózat működését biztosító, kapcso-
latrendszerét, valamint a testület tagjainak továbbképzé-
sét szolgáló feladatokat. A kerekasztal munkaterv szerin-
ti hét és egy rendkívüli ülésen két alkalommal tárgyalt a 
szektor feladatainak megvalósításáról.

A napirenden elhangzott tájékoztatók témái voltak: 
A civil ünnep előkészítése – Európa Kulturális Fővárosa 
pályázat - a város szociális koncepciójában való civil 
részvétel lehetőségei – az ECK hálózati együttműködésé-
nek tapasztalatai – az ECK együttműködési megállapo-
dásainak értékelése – a Kommunikációs Bizottság mun-
kája- a civil alap felhasználása 2017-ben.
Sikeres volt a legnagyobb hálózati rendezvények az Eger 
Civil Ünnepe és az Civil Randevú megvalósítása. A kere-
kasztalon megfelelő hangsúlyt kapott az ünnep értékelé-
se. A civil randevú megrendezése megfelelt a várakozá-
soknak, erősödött a hagyomány jellege. Nagymértékben 
elősegítette az önkéntesek elismerésére tett kezdemé-
nyezés megvalósítását.
A szakmai műhelyek megrendezése továbbra is megha-
tározta a hálózati munka színvonalának megtartását, fej-
lesztését.
A hálózat SZJA 1%-os helyi kampánya megvalósult. Az 
országos helyzetnek megfelelő volt a fogadtatás.  
A hálózati kommunikáció koordinálásában kiemelkedő 
teljesítmény az XXIII. Eger Civil Ünnepe. Az ünnep kere-
tébe megrendezett „X. Egri párbeszéd” jól szolgálta a ha-
zai civil szektoron belüli kapcsolatokat, illetve az orszá-
gos tendenciák megismerése nagyban hozzájárult a 
hálózat tagjainak tájékozottságához. 
Idén elkészült az „Egri civil kalauz” hálózati kiadvány, 
amely elsősorban az önkormányzati szektorban és az ak-
tív polgárok körében segítheti a hálózat népszerűsítését. 

A kerekasztal a XIX. Eger Városi Civil Fórum állásfoglalá-
sait, amelyekben a 2017/18. évi hálózati feladatok főbb 
irányait meghatározta, egy kivételével teljesítette.  
A fórum elé kerülhetett a civil alap 2016, 2017. évi pályá-
zatainak elemzése, és elkészült a pályázatok bírálatának 
belső rendje, amely a bírálóbizottság munkáját és a szer-
vezetek tájékozottságát segíti. Teljesítette a kerekasztal 
az 1%-os kampány kommunikációs feladatait. Első alka-
lommal készített a kerekasztal értékelést az együttműkö-
dési megállapodásokról.  Idő hiányában átütemezésre 
került az Eger Civil Ünnepe eddigi tapasztalatainak elem-
zését szolgáló műhelymunka.

A kerekasztal három műhelymunkájának témái: az ECK 
működésének fejlesztési lehetőségei; a civil alap műkö-
désének szabályozása, az önkéntes munka elismerésé-
nek rendje. A szekciók eltérő aktivitással vettek részt a 
részletek kidolgozásában.

A kapcsolatainak ápolását szolgálta a salgótarjáni kere-

kasztalok konferenciáján való részvétel, az Egri Párbe-
széd Szimpózium és a Cukorbetegek Nemzetközi Konfe-
renciája, valamint a partnerség tapasztalatainak 
értékelése.

Jelentős hálózat működését segítő pályázatot az Életfa 
Környezetvédő Szövetség (EFOP 5.2.2.-17), a Heves Me-
gyei Falusi Turizmus Egyesület, Életminőségért Alapít-
vány (NEA) és az Ifjúsági szekció (NEA, EFOP 5.2.2-17, 
EMMI Kormányhivatal) nyújtott be.

Az Eger Városi Civil Fórum Szervezőbizottságának mun-
kája stabilizálódott, a bizottság tagjai közötti munka-
megosztás kialakult. Ennek egyik bizonyítéka, hogy a 
2017. évi civil fórum megrendezése sikeres volt. A szekci-
óvezetők felelősségteljes előkészítő tevékenységet foly-
tattak. A szervezetek képviselői fegyelmezett együttmű-
ködést valósítottak meg. 
A fórum elfogadta az Egri Civil Kódex szükséges módosí-
tásait és kiegészítéseit. A tizenegy szekció megalakulását 
a kódex módosítása tette lehetővé. A civil delegáltak be-
számolóit a fórum elfogadta.
A fórumot alkotó szervezetek hálózati együttműködésé-
nek fejlesztési lehetőségeit elsősorban a szekciókon be-
lüli és a szekciók közötti kapcsolat javítása jelenti. Az 
évenkénti minimum egy szekcióülés fórum előtti idő-
szakra ütemezése segítheti újabb szervezetek bekapcso-
lódását.

A döntéselőkészítő hálózati tevékenység összegzése
A Civil Alap Bírálóbizottság munkáját a 2017. évi pályá-
zatok szakmai elbírálásában a képviselőtestület elisme-
rően fogadta. Megvalósult a pályázatbírálati előkészítő 
munka megújítása, amelyben a pályázati tartalmak érté-
kei, a pályázatok nyomon követése, illetve a megvalósult 
éves önkéntes munka egzakt kimutatása szerepel. 
A szekcióvezetők döntéselőkészítő fórumának – a „Pro 
Agria” civil szakmai díj felterjesztési javaslat – előkészítő 
munkája idén is eredményes volt. A kerekasztal javasla-
tát a képviselőtestület elfogadta.
A civil delegáltak tevékenysége minden bizottságban sta-
bil és folyamatos. A klasszikus civil közösségi érdekképvi-
seleti tevékenység fejlődött a delegáltak döntéselőkészí-
tő munkájában. Megfontolandó a civil tanácsnok 
javaslata, kezdeményezése a delegáltakkal, valamint a 
szakmai szekciókkal való együttműködés kiterjesztésére, 
elmélyítésére. 

A hálózat fejlesztésének alapja az újraválasztott, vala-
mint az új kerekasztal tagok körében szakmai felkészült-
ségi feltétel a civil kódex, valamint a kerekasztal megálla-
podásainak, belső szabályzatainak, határozatainak 
ismerete és betartása, valamint a fórum testületeinek 
munkájában a demokratikus alapelvek betartása. 
A hálózat szervezeteinek beágyazódását, elfogadottságát 
is mérő SZJA 1%-os felajánlás növekedését befolyásolja 
az önkormányzattal és a profitorientált szektorral való 
kapcsolat fejlesztése. 
Fontos a szakmai műhelyek fenntartása, mivel ezek a há-
lózat tudásbázisának fejlesztését, a kerekasztal határo-
zatait, az önkormányzati döntéselőkészítő tevékenysé-
get, az aktuálisan jelentkező problémák kezelésének 
szakmaiságát biztosítják.
Az egri civil szervezetek együttműködése egy rugalmas, 
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ezáltal fejlődőképes hálózatot eredményezett, amely a 
hazai civil szektorban egyedülálló demokratikus jelleg-
zetességekkel rendelkezik. 
A hálózat olyan egri érték, amelyet a város vezetése, kép-
viselőtestülete elismer. Az Egri Értéktárba való szerepel-
tetése a jövendő nemzedékeknek szóló üzenet és példa. 
A hálózat fennmaradásának alapvető feltétele az ideoló-
giai semlegesség, az egyéni törekvések integrálása, a bel-
ső civil kontroll fenntartása, valamint konstruktív part-
nerség folytatása a város szolgálatában. 

 Az ECK szakmai, területi szekciói 
1. Egészségügyi, Szociális és Karitatív szekció
 (12 szervezet, 5 ECK tag)
2. Felnémeti szekció      
 (5 szervezet, 4 ECK tag)
3. Felsővárosi szekció 
 (5 szervezet, 2 ECK tag)
4. Idegenforgalmi és Kereskedelmi szekció    
 (5 szervezet, 3 ECK tag)
5. Ifjúsági szekció
 (5 szervezet, 3 ECK tag)
6. Jogi és Érdekvédelmi szekció     
 (18 szervezet, 5 ECK tag)
7. Környezetvédelmi és Urbanisztikai szekció   
 (8 szervezet, 5 ECK tag)
8. Kulturális szekció      
 (16 szervezet, 5 ECK tag)
9. Sport szekció       
 (4 szervezet, 3 ECK tag)
10. Szabadidő szekció      
 (13 szervezet, 4 ECK tag)
11. Tudományos és Ismeretterjesztő szekció    
 (5 szervezet, 3 ECK tag)

Az ECK állandó bizottságai
Eger Városi Civil Fórum Szervezőbizottság, Mandátum-
vizsgáló Bizottság
Egri Civil Alap Bírálóbizottság
Eger Ünnepe Szervezőbizottság
Egri Civil Kerekasztal Kommunikációs Bizottság
Állandó képviselet az önkormányzati bizottságokban
Egri Civil Kerekasztal hat civil delegáltja 
Állandó kapcsolat az önkormányzattal: 
Civil tanácsnok, civil referens

Civil alap a városért
A város önkormányzata által létrehozott és fenntartott 
helyi civil alap nyújt támogatást az egri civil szervezetek 
és a civil fórum hálózatának közhasznú tevékenységé-
hez. A civilek által évente megvalósított programok, akci-
ók, szolgáltatások hatékonyan szolgálják az egri polgá-
rok jobb életminőségét. Példamutató gyakorlat a helyi 
demokráciáknak, hogy a képviselőtestület az alap támo-
gatásainak megítélésében a döntéselőkészítés jogával A 
Civil Alap Bírálóbizottságot jogosította fel. Az ECK a vá-
lasztott testület szakmaiságának, nyilvánosságának és 
hatékonyabb működésének érdekében kidolgozta a dön-
téselőkészítés megalapozottabb rendjét. Ebben támasz-
kodott az eddigi jó gyakorlatra, a szervezetek javaslataira 
és a szakiroda együttműködésére.
A kerekasztal 2017-ben javaslatokat fogalmazott meg a 

pályázati felhívás és a pályázati útmutató módosításaira, 
amelyeket a polgármesteri hivatal szakirodája elfoga-
dott, a felhívás 2017-től ebben a formában jelenik meg.
 
 A civil alaphoz benyújtott pályázatok formai vizsgálatát 
a pályázati útmutató tartalmazza.

A civil alaphoz benyújtott pályázatok tartalmi bírálatá-
nak szempontjai: 
- A programban kitűzött cél mennyire azonosítható a 
szervezet alapító dokumentumaiban megfogalmazott 
célokkal, tevékenységekkel?
- A szervezet pályázatban megfogalmazott programja 
milyen körben igényelt helyi társadalmi szükségletet tar-
talmaz?  Milyen tények igazolják az igény megalapozott-
ságát?
- Milyen a pályázat áttekinthetősége?
- Mennyire kidolgozott és megalapozott a pályázat 
költségvetése?
- Tartalmazza-e a pályázat a tevékenységhez szüksé-
ges és indokolt önkéntes munka mértékét?
A bizottsági bírálat során értékelésre kerül, ha a 
- pályázatban szerepel több szervezet együttműködé-
sének indokoltsága, 
- a város egészét, vagy egy-egy városrész összefogását 
generáló közösségi program, illetve
- a pályázatban a városimázst emelő, jubiláló szerve-
zet programja szerepel.

A bizottság bírálati munkájának alapelvei
1. A bizottság határozatképes, amennyiben a szekciók 
delegáltjainak 2/3-a jelen van.
2. A bizottság konszenzusos döntéseit nyílt szavazással 
hozza. 
3. A végleges támogatási mérték javaslatához a bizott-
ság 50%+1 tagjának szavazata szükséges.
4. A delegáltak a bírálatra – a civil referens segítségével 
- előzetes tájékozódással készülnek fel.
5. A döntéselőkészítő bírálati munka során mindig az 
érintett szekció delegáltja tehet először javaslatot a be-
nyújtott pályázat támogatási mértékére.  A bizottság töb-
bi tagja ezt követően kérdést tehet fel, véleményt és új 
javaslatot fogalmazhat meg. 
6. A bizottság tagjai az alap népszerűsítése érdekében 
évente kötelesek minimum egy pályázatot nyomon kö-
vetni, és értékelését, tapasztalatát az ECK Kommunikáci-
ós Bizottsága felé továbbítani. 
7. A bizottság tagjai szekciójuk éves ülésén adnak tájé-
koztatást a pályázati tapasztalatokról.

Az önkormányzat és a civil szervezetek együttes érdeke, 
hogy az alap hatékonyságát fenntartsa, ezzel hozzájárul-
hat az SZJA 1% felajánlásának emelkedéséhez városunk-
ban.
A pályázati programokat megvalósító szervezetek haté-
konyan gazdálkodnak a közpénzzel, hiszen minden fo-
rintjához önkéntes munkával járulnak hozzá és kiegészí-
ti azt kapcsolati tőkéjük felhasználásával is. Az utóbbi két 
év elemzése értékelhető tényekkel igazolja ezt az állítást.
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Pályázó szervezetek és benyújtott pályázati programok szá-
ma 2016-ban 69 szervezet, 111 program; 2017-ben 62 szer-
vezet, 96 program.
A bizottság 2017-ben is szembesült azzal a korábbi évekre is 
jellemző ténnyel, hogy a kis civil szervezetek aktivitása nem 
csökken. Az alap 6 millió forintos keretére 12.148 ezer forint 
támogatási igény érkezett. 

A szervezetek gazdálkodásának hatékonyságához az ön-
kéntesek által elvégzett – azaz pénzügyi következmények-
kel nem járó – munka is hozzájárul. Az önkéntes munka dí-
jazását a 350/2011 (XII. 30.) Kormányrendelet szabályozza, 
melynek összege ma 693,75 Ft/óra.  
A civil alap 2016. évi pályázati programjaiban 1189 fő vett 
részt, 11.496 órában végzett önkéntes munkát, amelynek ér-
téke 7. 978. 224 forint volt; a  következő évben 899 fő 7.926 
órát teljesített, ennek értéke 5.500.644 forint volt.

Az önkéntesség sajátos formában valósul meg az Egri Kultu-
rális és Művészeti Központ rendezvényein, ahol havonta 45-
50%-ban találkozhatunk civil szervezetekkel önálló kulturá-
lis és szabadidős programokon, vagy közreműködésükkel 
megvalósuló rendezvényeken.
A civil alap felosztható éves összege 6.000.000 forint. Figye-
lemmel a  korábbi évek pályázataira is, megállapítható, 
hogy az alap felhasználásával a civil szervezetek évente át-
lagosan 80 közösségi programmal állnak az egriek szolgála-
tában a hétköznapok során és a város kulturális eseménye-
in, ünnepein. A számok azt mutatják, hogy a város 
költségvetéséből juttatott támogatás megtérülő pénzügyi 
befektetésként értékelhető.

Fontos kiemelni, hogy gazdasági hatékonyságán túl az alap 
az egyetlen forrás a NEA rendszeréből kiesett, kis költségve-
tésű szervezeteknek, közösségeknek a fennmaradásához. A 
civil alap nélkül a város közösségi életében, az aktív polgá-
rok számában visszaesés következne be.
Nem mellékes az alap mozgósító ereje, amit a sokszínű szer-
vezeti, közösségi program, kezdeményezés ér el az egriek 
körében, továbbá az sem, hogy az alap segítségével megva-
lósuló események nyilvánossága erősíti az önkormányzati 
és civil testületek legitimitását. 

A Kommunikációs Bizottság
hálózati munkájáról
A megújult felállású Kommunikációs Bizottság 2017. május 
19-én kezdte el a munkát. Tisztázta a bizottság tevékenységi 
körét, és szétosztotta a feladatokat.
Tagjai: Farkasné Juhász Margit, Melczer Lászlóné, Dr. Nagy 
Árpád, Dr. Varga Gyula, ECK soros elnök.
 
A tevékenységi területek: 
1. Az Egri Civil Fórum és az Egri Civil Kerekasztal sajtójának, 
médiamegjelenésének segítése.
2. A nagy rendezvények – Eger Civil Ünnepe és Egri Civil 
Randevú – kommunikációjának és médiamegjelenésének 
megtervezése, lebonyolítása, utógondozása.
3. Az igényeknek megfelelően részvétel a Kerekasztal ülése-
inek előkészítésében.
4. Kiemelt feladat az internetes felületek kezelése, felhasz-
nálása.
A bizottság stabil kapcsolatot épített ki az egri médiával. Az 
elmúlt évben a városi televízió a Kerekasztal minden egyes 
üléséről készített tájékoztatást. Bár a Civil Idő című műsor 
megszűnt, de a civil szervezetek tevékenysége az Ezüstidő-

ben és a hétfői magazinműsorokban kaptak nyilvánosságot. 
Folyamatosan jó a kapcsolat az FM 7 rádióval, de szívesen 
adnak műsoridőt a civileknek a Szent István Rádióban is. 
Eredményes az együttműködés a Heves Megyei Hírlappal, 
melynek munkatársai nagy terjedelemben tájékoztatják 
rendezvényeinkről az olvasókat. A lap az Eger Civil Ünnepét 
többoldalas, fényképes beszámolóval népszerűsítette. Prog-
ramunkat a Szuperinfó is bemutatta. Az elmúlt évben az 
Egri Magazinnal megszakadt a kapcsolatunk. 

Internet által nyújtott lehetőségek kihasználása még ala-
csony hatákonyságú. Igaz ugyan, hogy anyagiak híján nem 
tudunk saját honlapot működtetni, de az Életfa Környezet-
védő Szövetség továbbra is rendelkezésünkre bocsátja az 
eck.hu honlapot, amelyen a legfontosabb dokumentumaink 
elérhetővé váltak. Több szervezetünknek és szekciónknak 
van saját Facebook-oldala. A közös oldalak közül a Civil Eger 
a legaktívabb, érdemes lenne jobban népszerűsíteni, több 
anyagot feltenni, mint történt ez az Eger Civil Ünnepe eseté-
ben. 

A Kommunikációs Bizottság kiemelt feladata az Eger Civil 
Ünnepének előkészítése volt. Mivel a szervezőbizottság ve-
zetője és kommunikációs felelőse ugyanaz a személy volt, 
egyszerűvé vált a két bizottság munkájának összehangolá-
sa. A bizottság a médiakampány tervezése és megvalósítása 
során kapcsolatot létesített a Heves Megyei Hírlap, HEOL, 
Szuperinfó, Egri Magazin, Magyar Rádió, Szent István Rádió, 
Magyar Katolikus Rádió, FM 7, TV Eger, Líceum Tv médiák-
kal, valamint az ECK, Proháló, Facebook; Heves megye, Eger 
MJV honlapja, egriprogramok.hu stb. internetes webolda-
lakkal. 

A program bevezetésére sajtótájékoztatót szerveztünk. Az 
előkészítő kampányban a médiák közreműködése, vala-
mint szórólapok, plakátok, szolgálták az egri polgárok tájé-
koztatását. A belső kommunikációban a szekcióvezetők se-
gítségével juttattuk el a tagszervezetekhez a felhívást.  
Ebben a hálózati akcióban még sok lehetőség rejlik.
A bizottság – együttműködve a szervezőbizottságokkal – fo-
lyamatosan biztosította az Egri Civil Randevú és az Egri Civil 
Fórum nyilvánosságát.  A Kommunikációs Bizottság tagjai 
munkájukkal nem csupán elméleti segítséget kínálnak a 
szóbeli, írásos és egyéb kommunikációs formák célszerű és 
helyes alkalmazásában, hanem annak kivitelezésében is 
készségesen vállalnak személyes közreműködést. Ehhez az 
szükséges, hogy a Kerekasztal, illetve a különböző bizottsá-
gok tagjai jelezzék igényüket.

Újragondolható külső hazai civil partnerszervezetek meg-
szólítása, illetve nemzetközi civil kapcsolatok erősítése. Erre 
alkalmas lehet a „Egri Párbeszéd” szimpózium kibővítése. 
Közös érdek, és egyben feladat, hogy a következő években 
hogyan lehetne jobban bevonni a kisebb civil szervezetet is 
a médiamegjelenésbe. 

Jó gyakorlat, hogy a Kommunikációs Bizottság képviselete 
biztosítva van a szervezőbizottságokban. Ez elősegítheti a 
hálózati kommunikációban való érdekek feltárását és a ko-
ordináció hatékonyságának javítását.
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A civil delegáltak munkája
A civil-önkormányzati partnerség egyik jellemző és fon-
tos egri sajátossága a civil delegáltak részvétele az önkor-
mányzat bizottságaiban folyó döntés-előkészítő munká-
ban.
A partnerség jegyében – szavazati jog nélkül – elsősor-
ban az információáramlás biztosítására, illetve a vélemé-
nyek megfogalmazására kaptak felhatalmazást. Az Egri 
Civil Kerekasztalnak a képviselőtestülettel való kapcsola-
tát a civil tanácsnok, és a civil delegáltak, míg a szakiro-
dákkal való együttműködés és kölcsönös információcse-
re lehetőségét a civil referens biztosítja. Mindkét fél – a 
képviseleti és részvételi oldal –  érdekelt a párbeszéd fej-
lesztésében, a civil szféra szerepének erősítésében a he-
lyi demokrácia fejlesztésében.  A delegáltak három éve 
adnak tájékoztatást a városi civil fórumon munkájuk so-
rán szerzett tapasztalatikról. Megbízásuk egy éves ideje 
alatt munkájukról tájékoztatást adnak a kerekasztal tag-
jainak, valamint beszámolnak a fórum szervezetei előtt, 
melynek összegző anyagát közöljük: 

A Városimázs Bizottságban Badacsonyiné Bohus Gabri-
ella képviseli a civil oldalt. 
Minden bizottsági ülésen részt vettem.  Bizottsági ülése-
ken megfogalmazott civil vélemények, javaslatok igazod-
tak a bizottsági ülések témaköreihez:
-  a város kulturális koncepciója,
-  az idegenforgalmi és marketing koncepció,
-  nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó stratégia,
-  az ifjúságpolitikai koncepció,
-  a testnevelési- és sportkoncepció.

Észrevételek, javaslatok, kezdeményezések:
Konzultáció a kulturális stratégiai koncepcióról, benne a 
kulturális, művészeti, közművelődési intézmények mű-
ködése, kapcsolódásuk a város egyik húzó ágazatához a 
fenntartható turizmus erősítése érdekében.
A városi programokban a turisztikai nagyrendezvények 
szervezőinek éves terveit egyeztettük, melyeknek új ele-
mekkel való bővítése már megjelent.
Eger mindig dobogós helyen van az ország idegenforgal-
mi látogatottságát mérő statisztikákban, amelyben ben-
ne van a városban tevékenykedő idegenforgalomban 
érintett egyesületek munkája is.

A Városimázs Bizottság és a Városképi és Környezetvé-
delmi Bizottság tagjaival vezetésemmel egy városnéző 
sétán vettünk részt. A közös sétának a „Mit lát a vendég” 
címet adtam. Sok olyan helyre ráirányíthattam a figyel-
met, ami fejlesztésre érdemes.

Eger pályázik az Európa Kulturális Fővárosára 2023-ban. 
”Együtt kísértük első útjára” az egri pályázatot. A civil 
szféra is sokat tett azért, hogy a tartalmas anyag elkészül-
jön. A program művészeti vezetőjének, Koltai Lajosnak 
benyomásait gyűjtő első sétájára városunkban én vezet-
hettem.
A bizottsági munka hatékonyságának feltétele a bizott-
ság tagjaival és a civil tanácsnokkal való jó kapcsolat. A 
bizottság vezetője, tagjai nyitottak az üléseken kívüli, 
időszerű kérdésekben történő konzultációra.

Badacsonyiné Bohus Gabriella

A Városi  Szociális és Családügyi Bizottságban Jakabné 
Jakab Katalin képviseli a civil oldalt.

A bizottsági üléseken két ülés kivételével, minden alka-
lommal részt vettem. Különös figyelemmel követtem a 
civileket és főleg a szekciónkhoz tartozó szervezeteket 
érintő előterjesztéseket. 

Tájékoztatást kértem a „Társadalmi felzárkóztatás a Sza-
lában” pályázati programról, annak elemeiről, résztvevői-
ről és lebonyolításról. 
Meghívtam a programban résztvevőket a június 7-i kere-
kasztal ülésre, ahol napirend előtti tájékoztatót tartottak 
a programban résztvevők. Bemutatták a projekt működé-
sét, céljait és a Szalában tervezett programjaikat, ame-
lyek jelenleg is folynak. 

A bizottsági ülésen tárgyalt Városi Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálatának kapcsán dr. Szalóczi Ilonát, 
az Eger MJV Önkormányzatának jogtanácsosát, esély-
egyenlőségi referenst kértem meg, hogy tájékoztassa a 
Kerekasztalt a változásokról. A tájékoztatás a kerekasztal 
november 8-i ülésén megtörtént. 

A bizottsági ülésen többször is kezdeményeztem a Városi 
Szociális Kerekasztal létrehozását. Javaslatom szerint az 
Egri Civil Kerekasztal tagjai közül 3 fő kerülne delegálás-
ra. A bizottság elnökének tájékoztatása szerint az idén 
elkészülő városi szociális koncepcióba bekerül az Egri 
Szociális Kerekasztal létrehozása is, amiben a civil dele-
gáltak is helyet kapnak.

Új hír, hogy hamarosan megjelennek a TOP 6.9.2 közös-
ségfejlesztő projekt támogatási pályázatok, a helyi identi-
tás és kohézió erősítése.  Az önkormányzat a február ele-
jén írta alá TOP 6.9.2 közösségfejlesztő projekt 
támogatási pályázati szerződést. A projekt indítása után 
civil részvételi lehetőség nyílik arra, hogy milyen terüle-
ten látunk problémát ezekben a kérdésekben és lehet 
előzetesen is javaslatotokat küldeni a Felsővárost is érin-
tő projektek  kialakításához. 
A bizottsági munkában sok pozitív tapasztalatot és  infor-
mációt szereztem. A bizottság elnökével, tagjaival kiala-
kított kapcsolat jó, a civil tanácsnok nyitott a civil részvé-
tel fejlesztésének kérdésében.
 

Jakabné Jakab Katalin

A Városgazdálkodási Bizottságban Haász Tamásné kép-
viselte a civil oldalt.

A bizottsági üléseken egy ülés kivételével, minden alka-
lommal részt vettem. Minden ülésre igyekszem lelkiis-
meretesen felkészülni, hogy a város költségvetése, üze-
meltetése, fejlesztése a lakosság minden rétegének 
életminőségét, a civilek érdekvédelmét  és a jövő nemze-
dékét is szolgálja.
Bizottsági előterjesztésekhez való hozzászólásaim szá-
ma az elmúlt  évben is meghaladta a százat, amelyet a 
képviselő testület,  az előterjesztők megfelelően kezeltek, 
és a Bizottság elnöke is elismerően szólt a civil képvise-
letről.
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Civil delegáltként fő feladatomnak  azon  költségvetési 
tételek vizsgálatát  tartottam, amelynél a helyi lakosság 
és a  civil szféra életszínvonalát, életminőségét, a lakha-
tás a közlekedés feltételeit, az egészségügyi és szociális 
ellátás javulását biztosítják a  vizsgált időszakban.
Civil szervezetek szakmai tevékenységének támogatása: 
a költségvetésben 2017-ben is megmaradt a 6 millió fo-
rintos „civil alap”, továbbá az Eger Civil Ünnepe rendez-
vény 1,2 millió Ft-os támogatása. 

Javaslataim, amelyeket a bizottság támogatott: 
1. a helyi személyszállításnál , a fuvarozó cég kiválasz-
tásánál:
2. a hulladékgazdálkodás területén bekövetkezett vál-
tozások miatt több tájékoztatást kértünk a városi televízi-
óban, a sajtóban és a társasházak   részére.
3. Az Északi lakótelepen a téli időszakra kedvezményes 
jégpálya kialakítását javasoltuk.

Eger – Esslingen testvérvárosi kapcsolatok erősítéséhez  
az önkormányzat a civil szervezetek közreműködését 
kérte. Októberben 7 tagú civil delegáció utazott a három 
napos civil, szakmai, érdekvédelmi tapasztalatcserére. 
Részvételünk eredményességét mutatja, hogy az esslin-
geni delegáció 2018. áprilisában érkezik Egerbe a párbe-
széd folytatására. 

„Az Európa Kulturális Fővárosa 2023” pályázat keretében 
folyó munkában civil társaimmal együtt részt vettem. Je-
lentős az a tartalmi javaslat, észrevétel, amellyel több ci-
vil szervezet segítette  a stratégia részleteinek kidolgozá-
sát. 
Fontos, hogy a felkészülés további szakaszában együtt-
működések, civil kulturális, turisztikai, szakmai progra-
mok  kerüljenek kidolgozásra, hogy Eger az itt lakók és az 
ide látogatók részére is színes, vonzó, élhető város legyen.
A bizottsági munkában szerzett tapasztalatokat és  infor-
mációkat megosztottam a kerekasztal tagjaival. A bizott-
ság elnökével, tagjaival és a civil tanácsnokkal kialakított 
kapcsolatom jó. 

Haász Tamásné 

A Városképi és Környezetvédelmi Bizottságban
Koltai Ottó képviselte a civil oldalt.

A megváltozott nevű (UKB-ról VKB-ra) Bizottság a mun-
káját az előző évek gyakorlatának megfelelően és azonos 
módon folytatta.
Az előterjesztett napirendi pontok a meglévő, elfogadott 
városi rendeletek és szabályok módosítása, ritkább eset-
ben azok értelmezésére vonatkoztak, de többnyire egyé-
ni érdekeket szolgáltak; vagy a költségvetésben meghatá-
rozott feladatok végrehajtását célozták. Az ad-lesz jellegű, 
sürgős napirendek zömében pályázati lehetőségek igény-
bevételét tették lehetővé.

A folyamatban lévő fejlesztési műhelymunkákról szóló, 
beszámoló jellegű napirendek adták a legtöbb közérdekű 
információt. 
Összefoglalva a tényeket: a bizottság munkájában a meg-
figyelő szerepet tudtam betölteni és véleményem szerint 
a döntés-előkészítő munkát érdemben befolyásoló szere-
pet nem lehet elvárni a Civil Kerekasztal delegáltjától.

Viszont a sokszor hasznos információk gyors és rövid 
úton történő elérésének lehetősége adott, ha szükség lesz 
ilyenre, akkor a delegált útján ez egy jól működtethető 
módszer.
Ezúton köszönöm meg a Kerekasztal megbízásában fe-
lém megnyilvánult bizalmat, de egészségügyi állapotom 
miatt a jövőben nem tudom vállalni ezt a feladatot.

Koltai Ottó

A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságban
Dr. Renn Oszkár képviselte a civil oldalt.

A bizottság a megnevezésének megfelelően foglalkozik a 
városi gazdálkodás aktuális kérdéseivel (költségvetések, 
azok módosítása, vagyongazdálkodás, adózás, intézmé-
nyek előirányzatai, működési és fejlesztési támogatások, 
ingatlanértékesítés, stb) és a felmerült ügyrendi kérdé-
sekkel.
A bizottsági üléseken a részvétel 80%. A bizottság mun-
kája részben rendkívüli üléseken is zajlott. A városi köz-
gyűlések előtt is tárgyalni kellett sürgős napirendeket.

A bizottsági ülések során nem került napirendre olyan 
témakör, melyhez önálló civil javaslat, vagy kezdeménye-
zés született volna.
A bizottsági munka hatékonysága az előző évekhez ké-
pest javult, annak ellenére, hogy a rendkívüli ülések szá-
ma növekedett. Javult a napirendek előkészítése is.
A bizottsági ülések hangneme, fegyelmezettsége, kor-
rektsége példás volt. A civil érdekképviseleti munka haté-
konysága javítható lenne, ha a tárgyalásra kitűzött témák 
hamarabb kerülnének a civil tárgyalók kezébe.

Dr. Renn Oszkár

Az Egri Értéktár Bizottságban Román Gáborné képviseli 
a civil oldalt. 

Az Egri Értéktár Bizottságot Eger MJV Önkormányzata 
Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és hungariku-
mokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján hozta létre, 
mely 2016. áprilistól önálló bizottságként működik.
A bizottság feladata, hogy elősegítse a helyi értékek fel-
kutatását, gyűjtését szakemberek, lokálpatrióta lakosok, 
közösségek közreműködésével. A megfelelő formanyom-
tatvány kitöltésével bárki lehet kezdeményezője egy-egy 
érték listába való felvételének. 

A bizottság tevékenységének fontos eleme a tájékoztatás
- Az első időszakból felvett 36 helyi értékeket népszerűsí-
tő reprezentatív kiadvány 2000 példányban jelent meg. 
Nagy büszkeség számunkra, hogy ebben az értéklistában 
helyet kapott az egri civilek összefogása, amelyről „Eger 
Városi Civil Fórum, az egri polgárok közösségeinek parla-
mentje” címszó alatt készült leírás is.
Jelenleg az Eger Értéktár Nemzeti értékei között 54 előter-
jesztést hagyott jóvá Eger Város   Közgyűlése.
A közeljövőben kétnyelvű (magyar-angol) kiadvány meg-
jelentetését tervezi az önkormányzat.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító tagként 
részt vesz a Bükkalja Tájegységi Értéktár Bizottság mun-
kájában is.
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Az Egri Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek:
Az egri Wind-féle téglagyári agyagbánya rétegsorának 
feltárása,
Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár kincsei (kódexek, ős-
nyomtatványok, kéziratok),
Gárdonyi Géza irodalmi hagyatéka, Bródy Sándor irodal-
mi öröksége, Apor Elemér munkássága, Kraker János Lu-
kács egri művei és legutóbb Nagy Ernő festőművész 
munkássága,
Dobó István Gimnázium, Eger első állami iskolája,
Füzesabony-Eger vasúti szárnyvonal.

Delegáltként „Apor Elemér munkássága” értéktári napi-
rend előkészítésében voltam kezdeményező és vállaltam 
szervezői feladatot. Munkámat meghatározó módon se-
gítette Dr. Cs. Varga István Egerben élő és alkotó József 
Attila-díjas irodalomtörténész professzor. Felkérésemre 
javaslattevőként elkészítette a „TESTVÉRMÚZSÁK SZOL-
GÁLATÁBAN – Pályaképvázlat Apor Elemérről” c. tanul-
mányt. Ebben a folyamatban Ágoston Ottóné, bizottsági 
koordinátor közreműködésével partneri együttműködés 
született a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, az 
Eger ’91 Nonprofit Kft. nyomda munkatársai, valamint 
Molnár István Géza fotóművész részvételével.  
A bizottság ülésein egy alkalom kivételével részt vettem. 
Elismerésre méltónak érzem az itt folyó munkát, a helyi 
értékek kiválasztásában a tervszerűséget és az előter-
jesztések magas színvonalát. 

Román Gáborné

A civil delegáltak hozzászólásainak, javaslatainak tar-
talma részleteiben olvashatók a bizottsági ülések jegy-
zőkönyveiben a város honlapján és annak Önkormány-
zati oldalán: http://www.eger.hu/hu/onkormanyzat/
bizottsagok//c/bizottsagi-jegyzokonyvek

Együtt partnereinkkel

Eger MJV Önkormányzata
Egri Civil Kerekasztal
együttműködési megállapodás

Az Egri Civil Kerekasztal és  Eger MJV Önkormányzata kö-
zötti a 2013. decemberében- aláírt  együttműködési meg-
állapodás tartalmazza, hogy a kölcsönösség jegyében tö-
rekszenek arra, hogy az önkormányzati kötelező 
feladatvállaláshoz nem tartozó, de a polgárok életminő-
ségét javító programok, rendezvények szervezésében és 
a társadalmi igények  széleskörű kielégítését biztosító ci-
vil szolgáltatásokban partnerek lesznek.
A partnerség két évtizedes töretlen együttműködési fo-
lyamatban jellemző és egyben sajátos egri jegyeket ered-
ményezett. Az országosan elismert, példamutató egri ci-
vil összefogást az önkormányzat értékként kezeli: az egri 
polgárok közösségeinek parlamentje – az Eger Városi Ci-
vil Fórum – bekerült az Egri Települési Értéktárba. Vá-
lasztott testülete, az Egri Civil Kerekasztal pedig 2015-ben 
Pro Agria szakmai díjat kapott.
A civil - önkormányzati partnerség kiterjed az egri polgá-
rok életminőségének, általános közérzetének javítását 
szolgáló kötelező feladatellátáshoz szorosan nem tarto-
zó feladatok szinte minden területére. 

A partnerséget az önkormányzat civil tanácsnok és civil 
referens, a civil kerekasztal soros elnök és az önkormány-
zati bizottságokban dolgozó civil delegáltakon keresztül 
biztosítja. A polgármester alkalmi résztvevője a civil kere-
kasztal üléseinek, a civil fórumoknak és kiemelkedő civil 
rendezvényeknek.
Az együttműködés biztosítja, hogy a város életében ki-
emelkedő jelentőséggel bíró ügyeknél (városi koncepci-
ók, rendeletek, pályázatok, közgyűlési feladattervek ösz-
szeállításánál) a Kerekasztal már az előkészítés 
folyamatában tájékozódhat a munkaanyagokról és véle-
ményt formálhat. 

A kerekasztal tájékoztató funkcióját gyakorolja, amikor 
az önkormányzati törekvéseket, terveket megismerteti  a 
civil hálózat szervezeteinek képviselőivel, illetve a szer-
vezetek tagságán keresztül a polgárok szélesebb köreivel 
annak érdekében, hogy minél szélesebb körű megegye-
zés alakulhasson ki a város életét érintő legfontosabb 
kérdésekben. A véleményeket összegezve, szakmai javas-
latokkal kiegészítve továbbítja az Önkormányzatnak. Az 
együttműködés során eddig e két funkció gyakorlásával 
szolgálta az önkormányzati döntések legitimációjának 
erősítését. 
  
A megállapodásban foglaltak alapján a civil hálózat tes-
tületeinek, illetve szervezeteinek munkájához az önkor-
mányzat az Egri Civil Ház, a felnémeti, szalai és bervai 
városrész közösségi házaival biztosít infrastrukturális 
hátteret. A hálózat szervezetei felelősen vesznek részt az 
objektumok működtetésében és állagmegóvásában. 
Az Önkormányzat civil javaslatra 2012-ben „Pro Agria” 
civil szakmai díjat alapított a civil szférában tevékenyke-
dő személy vagy szervezet munkájának elismerésére. A 
kitüntetésre való felterjesztés jogával az önkormányzat 
az ECK-t hatalmazta fel. A kerekasztal kidolgozta és az 
Egri Civil Kódexben rögzítette a kitüntetésre történő fel-
terjesztés demokratikus alapelveknek megfelelő rendjét. 
A város költségvetésében szerepel a civil szervezetek 
szakmai programjai megvalósításához segítséget nyújtó 
Civil Alap pénzügyi forrása. A pályázatok támogatásával 
a civilek által évente megvalósított programok, akciók, 
szolgáltatások hatékonyan szolgálják az egri polgárok 
jobb életminőségét, amely egyik fő célkitűzése a partner-
ségnek.
Példamutató helyi demokratikus gyakorlat, hogy a képvi-
selőtestület az alap támogatásainak megítélésében a 
döntéselőkészítés jogával a Civil Alap Bírálóbizottságot 
jogosította fel. Az Egri Civil Kerekasztal kidolgozta a vá-
lasztott testület munkájának szakmaiságát, nyilvánossá-
gát és az alap még hatékonyabb működését biztosító 
döntéselőkészítő munka rendjét.

Az Önkormányzat a civil alapon túl mini projektek kere-
tében nyújtott pénzügyi támogatást civil kezdeményezé-
sek megvalósítására a Szalában és a Felsővárosban. 
A civil-önkormányzati partnerség látványos és nagy nyil-
vánosság előtt zajló eseménye a XXIII. alkalommal meg-
rendezésre kerülő Eger Civil Ünnepe.  A több napos, egri 
értékeket és hagyományokat felvonultató – három szek-
tor együttműködésén nyugvó – legnagyobb közösségi 
rendezvény  a konstruktív partnerség távlatosságának 
kifejeződése.
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A civil-önkormányzati együttműködési megállapodás-
ban kifejeződik a partnerség távlatossága, illetve a köl-
csönösség igénye. Ennek feltétele, hogy mindkét oldalról 
a kapcsolattartó személyek, testületek évenkénti rend-
szerességgel találkozzanak. Az éves összegző, értékelő 
megbeszélések során egyeztethetik tapasztalataikat, az 
együttműködésben rejlő, még ki nem használt előnyöket 
és feltárhatják a hiányosságokat. A város közösségi érté-
keinek és érdekeinek kölcsönös elismerése mentén töre-
kednek az együttműködés erősítésére.
Fontos és kihasználatlan lehetőség még az egri polgárok 
széleskörű tájékoztatása a két szektor együttműködése 
során keletkező értékekről, eredményekről.

Egri Civil Kerekasztal
Egri Kulturális és Művészeti Központ
együttműködési megállapodás

A több évtizedes múltra visszatekintő civil-intézményi 
partnerséget rendszerbe foglaló együttműködési megál-
lapodást 2016. szeptember 16-án írták alá a felek. 
A megállapodás közös értékelésére első alkalommal ke-
rült sor. Az együttműködés tapasztalatainak ismeretében 
megállapítható, hogy a felek partnerségük tartalmában 
megtartották a korábbi gyakorlat elemeit.  A cél, amelyért 
a megállapodás létrejött távlatos, nem igényel módosí-
tást.
A célok közművelődési, szabadidős tartalmai az EK-
MK-ban működő, illetve az intézmény telephelyeit szék-
helyként használó közösségek programjaiban valósultak 
meg. A programok során az intézmény segítő partnere 
volt a közösségi kezdeményezéseknek.
Az egri civil hálózat legnagyobb közösségi ünnepének - a 
XXII. Eger Civil Ünnepe - megrendezése során markán-
san megnyilvánult az intézmény partnersége.
A választott civil testület és az intézmény vezetése közötti 
konzultációs gyakorlat még nem alakult ki. Ugyanakkor 
indokolja ezt a kapcsolati formát, hogy a civil szerveze-
teknek infrastrukturális hátteret biztosító Egri Civil Ház 
működtetője az EKMK. Megállapítható, hogy ezen a sajá-
tos, új együttműködési területen a civil testület szakmai 
közreműködése elengedhetetlen a működtetés gyakorla-
ti feladatainak ellátásához.  
A civil házban a termek, technikai feltételek biztosítottak. 
Az itt dolgozó munkatársak segítették a hálózat és a szer-
vezetek igényeinek, adminisztrációs kötelezettségeinek 
teljesítését. 
Drasztikus változást idézett elő a szervezetek és a civil kö-
zösségek életében a decemberi költözködés, amelyet a 
BBKH felújításának előkészítése indokolt. A civil szerve-
zetek köréből érkezett jelzések szerint helyzetükben bi-
zonytalanság volt tapasztalható. Nem segítette ennek 
feloldását, hogy a Bartakovics Béla Kulturális Szövetség 
nem gyakorolta azt a funkciót, amely az intézményi szék-
helyű szervezetek, közösségek érdekét közvetíthette vol-
na az intézmény vezetése felé. 
Jelentős változás az Egri Civil Kapu – civil internetes por-
tál - fejlesztése, frissítése. Bővült a civil fórum szervezete-
inek nyilvánossága, illetve a hálózaton belüli kommuni-
káció.
Mindkét fél élt a pályázati lehetőségekkel. Az EKMK mun-
katársai elsősorban a művészeti és művelődő közösségek 
pályázati tevékenységét segítették. Ugyanakkor a civil 

szervezetek közül többen is éltek a működést és a szak-
mai programokat támogató egri és országos pályázatok 
nyújtotta lehetőséggel. 

A megváltozott helyzetben megnövekedett a civil ház 
iránti igény. Az épületnek az általános nyitvatartási ren-
den túl a civil közösségek igényeihez való igazítás még 
nem zökkenőmentes. A fluktuáció eddig nem tette lehe-
tővé, hogy az itt dolgozó munkatárs elsajátítsa a civil 
szféra működésének speciális ismereteit. Ez a tudás 
szükséges ahhoz, hogy a szakmai programokban, a for-
rásteremtő tevékenységben, a kapcsolati tőke kihaszná-
lásában mindkét fél számára kölcsönösen előnyös tevé-
kenységet folytassanak. Időszerű az ECK partneri 
közreműködésének felülvizsgálata, amellyel hozzájárul-
hat az Egri Civil Ház működésének zavartalanságához.
Kihasználatlan lehetőség az együttműködés során meg-
valósuló közös programok, elért eredmények, értékek  
kölcsönös médianyilvánosságának megszervezése.

Segítheti a partnerség eredményességét, távlatosságát az 
intézmény vezetése és a civil testület képviselői közötti 
rendszeres konzultáció (évi 1-2 alkalom), amelyen az 
együttműködés tapasztalatai, valamint a közös feladatok 
egyeztetésre kerülhetnek. 

Egri Civil Kerekasztal
Média Eger Nonprofit Kft.
együttműködési megállapodás

A XV. Eger Városi Civil Fórumon (2013. április 10.) szüle-
tett együttműködési megállapodás – a civil szervezetek 
médianyilvánossága ügyében – áttekintésre és megerősí-
tésre került 2015. április 01-jén. Az együttműködési meg-
állapodás szerkezetében és tartalmában, illetve az 
együttműködő partnerek feladataiban változás nem tör-
tént. 
A város civil szervezeteiről szóló, a Tv Eger műsorában 
2017-ben megjelent hírek és beszámolók áttekintése 
után megállapítható, hogy a civil élet programjairól, ren-
dezvényeiről, évfordulós ünnepeiről minden időszakban 
folyamatosan történt tájékoztatás. 

A Tv Eger munkatársai rendszeresen megjelentek az Egri 
Civil Kerekasztal ülésein és híradással éltek a hálózat ak-
tuális kérdéseiről, valamint tájékoztatást adtak a készülő 
civil programokról, célkitűzésekről. A kerekasztal soros 
elnöke minden alkalommal lehetőséget kapott, hogy a 
legfontosabb napirendi pontokról tájékoztatást adjon.
Teljeskörű volt a város civil szervezeteinek parlamentjé-
ről, az Eger Városi Civil Fórumról szóló tájékoztatás.  

A város legnagyobb közösségi rendezvényéről, az Eger Ci-
vil Ünnepe programjairól nemcsak képanyag készült, de 
a szervezőbizottság stúdióbeszélgetés keretében kapott 
lehetőséget a program népszerűsítésére. 
Ugyanilyen figyelmet kapott az önkéntesek elismerésé-
nek ünnepi eseménye, a Civil Randevú is.  Interjú készült 
a szervezőbizottság elnökével, a kitüntetettekkel és az eg-
riek híradásban láthatták a jubilálókat és díjazottakat. 

A Tv Eger műsorszerkezetét áttekintve azt láthatjuk, hogy 
a civil szervezetek megjelenést kaptak az „Ezüstidő” te-
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matikus egységben és stúdióbeszélgetésen is. Az együtt-
működési megállapodásban biztosított „Civil Idő” a mű-
sorszerkezet változásakor kikerült a televízió 
programjából (a legutolsó megjelenés 2015-ben történt). 
Közös feladat lehet az elkövetkező évben, hogy a civil 
szféra eseményeiről, szereplőiről rendszeres híradás le-
gyen. Ennek feltétele, hogy az Egri Civil Kerekasztal Kom-
munikációs Bizottsága ellássa az ehhez szükséges koor-
dinációs feladatokat, illetve, hogy a Média Kft. megtalálja 
a formát műsorszerkezetében és megnevezze kapcsolat-
tartó munkatársát. 

A szervezeti összevonás, átalakítás folyamatában (Kul-
turma, Média Eger Kft.), valamint az azt követő időszak-
ban a civilek kapcsolata megszakadt az Egri Magazinnal. 
A civil rendezvények, programok megjelentetése az Egri 
Magazinban olyan kihasználatlan lehetőség, amely új 
feladatokat hozhat 2018-ban. 

A civil szervezetek által a város lakosságának nyújtott 
rendezvények, programok széleskörű bemutatását az el-
következő évben feltétlenül erősíteni kell. Ha a rendező 
szervezetek tájékoztatják a Kommunikációs Bizottságot, 
a testület vállalja, hogy egységbe foglaltan az írott és 
elektronikus média felé prezentálja. Ezzel lehetőség nyí-
lik arra, hogy minden szekció, illetve szervezet munkája 
ismertebbé váljon, hogy a város lakossága igénye és 
szükséglete szerint kapcsolódjon az önkéntesség világá-
ba a civil szervezeteken keresztül.

A szekciók hálózati
együttműködése

Egészségügyi- Szociális- és Karitatív
szekció

Szekcióvezető: Jakabné Jakab Katalin
Civil Alap Bíráló Bizottság tagja: Farkasné Juhász Margit
Szekció további tagjai a kerekasztalban: Szente Edina, 
Kékesi Györgyné, Bécsi Márton 
Civil delegált: Jakabné Jakab Katalin -  Városi Szociális és 
Családügyi Bizottság
A szekciónkban résztvevő szervezetek 12
Cukorbetegek Egri Egyesülete, Eger Város Védőnői a Csa-
ládokért Alapítvány, Egri Családsegítő Alapítvány, Egri 
Szív Egyesület, Egri Veseklub, Ételt az Életért Kh. Alapít-
vány Egri Irodája, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egri 
Csoportja, Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezete, 
Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete, SOS Vox 
Humána Telefonszolgálat Alapítvány, Szalai Környezet-
védő és Ifjúsági Egyesület, Amazon klub

 A szekciót alkotó szervezetek tevékenysége három terü-
letet ölel fel: szociális, egészségügyi és karitatív munkát. 
Mivel sok szervezet tevékenységi köre gyakran mind a 
három területet átöleli, így jó együttműködést biztosít a 
szekción belül is.

Az együttműködés alapját a szekción belüli információ-
csere és a szekcióülések biztosítják.  Ehhez létrehoztuk a 
szekció  adatbázisát, amellyel tagjaink elérhetőségét biz-
tosítjuk, így lehetőség van rá, hogy megosszuk egymással 

az információkat és az aktuális feladat megoldásához 
szakmai partnereket találjunk. A személyes kapcsolatot 
– szükség szerint – e-mailben, telefonon és személyesen 
találkozással tartjuk egymással.

Több szekcióbeli szervezet részvételével megvalósult 
programok: 
Fertálymesterek szomszéd ünnepe, hóstyák egészség-
napja, nemzetközi cukorbeteg találkozó, egészségmegőr-
zést, betegségmegelőzést, kezelést segítő figyelemfelkeltő 
séták és akciók, egészségügyi mérő és szűrőprogramok, 
gyermeknap, nyári napközi, játszóházak, egészség-és 
családi Nap, Gyereksarok felügyelete a Kórház Rendelő-
intézetében, étel és adományosztás. Egészségügyi szer-
vezeteink és a Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet a Kórház-
zal együttműködve Rendelőintézeti Nyílt Napot tartottak.
Együttműködtünk a Szalában egészségügyi szűrővizsgá-
latok, tanácsadás, takarítás, esélyenlőségi nap esemé-
nyeiben.
Az egri idősek klubjaiban, napközi otthonaiban szerveze-
teink rendszeresen közreműködnek ismeretterjesztő 
előadások, műsorok, kirándulások, vetélkedők, sportver-
senyek szervezésében.
Egészségügyi szervezeteink és a Dobó Katica Nyugdíjas 
Szervezet rendelőintézeti nyílt napot tartottak, amelyen 
500 fő vette igénybe szolgáltatásainkat. Önkénteseink 
felügyeletet tartanak a gyerekeknek kialakított játszósa-
rokban is. 
Az Országos Betegjogi Fórumon és a Medicina Konferen-
cián is képviseltettük szekciónkat. Eger Civil Ünnepén 
nyolc szervezetünk volt jelen.
A szekció kapcsolatrendszere kiterjed: a többi szekcióval, 
az önkormányzattal, a Médiával, az Eszterházy Károly 
Egyetem rekreációs szakos hallgatóival, a Közép-Kelet 
Európai Rekreációs Központtal, a Humán Szolgáltató Iro-
dával, a város intézményeivel, valamint a Biosziget La-
kóotthonnal, Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigaz-
gatósággal, a Védőnői hálózattal és az Egri 
Mentőállomással való együttműködésre.

Felnémeti szekció

Szekcióvezető: Vágner Lászlóné
Civil Alap Bíráló Bizottság tagja: Gál Sándor
Szekció további tagjai a kerekasztalban: Vallusné Farkas 
Andrea, Takács Zoltán
Szekciót alkotó szervezetek 4
Magyar Vásár Kulturális Egyesület, Kisdobos Kulturális 
és Környezetvédő  Egyesület, Felnémet Kultúrájáért Ala-
pítvány,  Felnémeti Civil Társaság 

Szekció közös programjait szervezeteink az intézmé-
nyekkel, helyi vállalkozókkal, aktív állampolgárokkal kö-
zösen valósította meg. Felnémet első okleveles említésé-
nek 756. évfordulója eseményei, helytörténeti vetélkedő 
a Pásztorvölgyi iskola tanulócsoportjaival, Kovács Jakab 
emlékünnepség a Felnémeti hősök parkjában, felnémeti 
esték keretében könyvbemutató a könyvtárban, adventi 
ünnepségek az iskolában.
Kapcsolat szervezetekkel, intézményekkel: Pásztorvölgyi 
Általános Iskola és Gimnázium, Fertálymesterek, Rk. Ple-
bánia, B.S. Könyvtár 2. sz. Fiókkönyvtára, helyi vállalko-
zók.
Közös pályázati témánk a Felnémeti Esték volt.
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Felsővárosi szekció
Szekcióvezető neve: Botkáné Németi Ibolya
Civil Alap Bírálóbizottság tagja: Kolman Gyuláné
A szekciót alkotó szervezetek száma: 5
Csere Kör Közösségi Egyesület, Közelbaba Korszerű és 
Hasznos Tudásért Egyesület, Mentaház Egyesület, Vidám 
Mancsok Állatvédő Egyesület, Zöldpanel Egyesület

A szekció tagszervezeteinek kapcsolata megalakulásunk 
óta konstruktív. A Felsőváros közösségi életében példaér-
tékű az együttműködés, ami elsősorban több szervezet 
bevonásával fejleszthető. Állandó partnerünk az EK-
MK-FORRÁSPONT LISZI egyfajta kapocsként funkcionál, 
egyben a különféle programok, rendezvények koordiná-
tora is.  

Közösen megvalósított programokban szervezeteinkkel 
együtt Eger MJV Önkormányzata és a társasházak aktivis-
tái vesznek részt: Tavaszköszöntő Bolondos Április, Csa-
ládi nap és börze, Nyárbúcsúztató szalonnasütés, Autó-
mentes Nap. 
A városrész életében már meghatározó rendezvény a Fel-
sőváros Ünnepe. Ennek keretében adjuk át - lakosság sza-
vazata alapján - a „Felsőváros Csillaga” elismeréseket. A 
közösség által kitüntetett emlékül díszfát ültethet a Nem-
zedékek terén. 
A szekció célja, hogy minél nagyobb mértékben és széle-
sebb körben történjen meg a városrészben élők aktivizá-
lása, bevonása a közösségi programok tervezésébe, meg-
valósításba. Ezt a célt szolgálja például az egész évben 
folytatott a közterületi növénykiültetést és példamutató 
gondozást  biztosító akciónk. 
A Felsővárosi szekcióból két egyesület pályázott és nyert 
EMJV Civil Alap pályázatán. A Felsővárosi szekció kiemel-
kedően jó partneri kapcsolatot tart fenn az egri önkor-
mányzat irodáival, a Városgondozási Kft.-vel, a városrész 
fertálymestereivel.

Idegenforgalmi-és Kereskedelmi szekció

Szekcióvezető neve: Badacsonyiné Bohus Gabriella                                                             
Civil Alap Bírálóbizottság tagja: Horváth Mátyás                                                                                                                          
Szekció további tagja a kerekasztalban: Haász Tamásné
Civil delegált neve: Badacsonyiné Bohus Gabriella - Váro-
simázs Bizottság, Haász Tamásné-Városgazdálkodási Bi-
zottság
A szekciót alkotó szervezetei 5
Egyesület Eger Idegenforgalmáért, Egri Magánszálláshe-
lyek Egyesülete, Falusi Turizmus Heves Megyei Szerveze-
te, Egri Borút Egyesület, Belvárosi Kereskedők Egyesülete 

Szekció hálózati munkája volt az Utazás Kiállítás 2017-
2018., ahol Egert és térségét képviseltük, kínáltuk 
az érdeklődő  belföldi és külföldi turistáknak. Ebben a 
programban segítő partnerünk volt a Közhasznú Non-
profit Kft. (TDM).

Falusi Turizmus Heves Megyei Szervezete, újra felvette a 
kapcsolatot Esslingen turizmussal foglalkozó csoportjá-
val. Az Önkormányzattal és 10 civilszervezettel együtt-
működve fogadtuk a testvérvárosi delegációt, illetve részt 
vettünk viszontlátogatás keretében szakmai, turisztikai 

tapasztalatcserén Esslingenben. A proramban partne-
rünk volt a Nonprofit Kft. 
XXII. Eger Civil Ünnepén a szekció közös sátorban jelent 
meg aktuális turisztikai kínálattokkal. Egerről, a vidék 
hagyományairól, helyi termékkínálatról, borokról, Család 
barát szálláshelyekről.
Partnereinkkel közös programként negyedévente ren-
deztük meg a Generációk közötti („FŐZŐCSKE, de OKO-
SAN”) főzőiskolát, a HM Falusi Turizmus, a Kertbarát Kör, 
vidéki iskolák és hátrányos helyzetű családok részvételé-
vel.
Az Adventi- Karácsonyi felkészülést segítő program a He-
ves Megyei Falusi Turizmus Egyesülettel, az ÉFOÉSZ-el, 
Eger Város Védőnői, a Családokért Alapítvánnyal közös 
rendezvénye volt. 

Szervezetienk szakmai programjait a Heves Megyei Falu-
si Turizmus Egyesület Nemzeti Együttműködési Alaphoz 
benyújtott nyertes 100 000 forintos pályázata, és a helyi 
civil alap 100 000 forintos támogatása segítette.

Ifjúsági szekció

Szekcióvezető: Nagyidai Tamás
Civil Alap Bírálóbizottság tagja: Jékli Gergely                                                                                                             
Szekció további tagja a kerekasztalban: Gyarmati György-
né, Katonáné Fekete Tímea
Szekciót alkotó szervezetek 5 
Eger Kapui Kulturális Alapítvány, „PALETTA” Családokért, 
Gyermekekért Egyesület, Baba-Kocsi-Fitness, Érted Agria 
Alapítvány, Konszenzus Alapítvány

Szervezeteink főbb tevékenységei, szolgáltatásai a mo-
tivációs csoportok, pályaorientáció, mentori szolgáltatás, 
életvezetési tanácsadás, prevenció, egészségmegőrzés, 
amelynek eseti koordinációja segíti ezeknek a tevékeny-
ségeknek a hatékonyságát.
A szekció hálózati tevékenységének jelentősebb esemé-
nyei: Együttműködés ifjúsági zenekarokkal (Inhumen, 
Kései Kitérő, Hangover), Együttműködés Fejér megyei 
szervezetekkel, valamint Eger Megyei Jogú Város Közép-
távú Gyermek- és Ifjúsági Koncepciójának megvitatása 
és értékelése. 
A XXII. Eger Civil Ünnepén szekciónk egy szervezete szín-
padi műsorral vett részt.

Szekció szervezeteinek pályázati eredményessége nem-
csak a szekció szervezeteinek tevékenységét, hanem a 
hálózati együttműködést is jelentősen segítheti. Pályáza-
ti eredmények összegezve: 43 millió forint az EMMI, Kor-
mányhivatal, NEA, Egri Ifjúsági Zenei Program, EFOP 
5.2.2. pályázatokon.

Szervezeteink működésük során a fórum szervezetein kí-
vül kapcsolatban vannak az Ifi Pont, Új Nemzedék Közös-
ségi Tér, Kemény Ferenc Sportcsarnok, valamint nemzet-
közi téren a gyergyószentmiklósi, romániai és szerbiai 
civil szervezetekkel
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Jogi- és Érdekvédelmi szekció

Szekcióvezető: Radics Istvánné
Civil Alap Bíráló Bizottság tagja: Mihalik Istvánné 
A szekció további tagjai a kerekasztalban: Román Gábor-
né, Kósa László, Mihalik Istvánné
Civil delegált: Román Gáborné - Egri Értéktár Bizottság
A Szekció szervezetei 18
„Civil Érték” Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasz-
nú Egyesület, 56-os Szövetség Egri Szervezete, Aranyka-
pu Alapítvány, BEN Autista és Autisztikus Gyermekekért 
Egyesület, Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet, ÉFOÉSZ He-
ves Megyei Közhasznú Egyesülete, Egri Barátnők a Jö-
vőért Egyesület, Fegyveres Erők és Testületek Egri Dobó 
István Nyugdíjas Klubja, Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok 
Alapítványa, Heves Megyei Hallássérültek Egyesülete, 
Kis Balázs Alapítvány, Májbetegek és Transzplantáltak 
Egyesülete, Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete, 
Nagycsaládosok Egri egyesülete, Nyugdíjasok Heves Me-
gyei Szövetsége, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 
Heves Megyei Szervezete, Vakok és Gyengénlátók Heves 
Megyei Egyesülete, Heves Megyei Önkormányzat Örök-
zöld Nyugdíjas Klub

Közös akcióink eredményességét a szekció kapcsolat-
rendszerének tervszerű és folyamatos ápolása, szerveze-
teink együttműködési készsége biztosítja. A civil hálóza-
ton belüli partnerséggel megvalósult programjaink:   
Gyermeknapi Majális a Mátyus Tanyán, “Add a kezed, 
mert együtt kerek a világ!” c. szemléletformáló nap, 
-“Győzzünk Együtt!”, játékos sportvetélkedő, Egészség 
nap a Szalában. Folyamatos szolgáltatást biztosít a Női 
Esélyegyenlőségi Civil Csoport működése.

Szervezetink kivétel nélkül bekapcsolódtak a XXII. Eger 
Civil Ünnepe programjába a közös szekció arculat to-
vábbvitelébe, részt vettek a Civil Randevún.
A szervezetek vezetői, tagjai közötti kapcsolatok elmélyí-
tését szolgálta a szalonnasütéssel, játékos sportvetélke-
dővel egybekötött nyárvégi szekciótalálkozó a Szépasz-
szonyvölgyben.
A szekció szervezeteinek pályázati tevékenysége a Nem-
zeti Együttműködési Alap, Eger MJV Civil Alap, Eger MJV 
Kulturális Alap támogatásaira irányult.

A szekció szervezeteinek együttműködése intézmények-
kel és más civil szervezetekkel: Eger MJV Önkormányza-
ta, Markoth Ferenc Kórház Infektológiai  Osztálya Mari-
enka étterem, Rotary Club Eger, Heves Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház Egri Járási Népegészség-
ügyi Osztály, Széchenyi Sport Klub Eger, Magyar Speciális 
Művészeti Műhely Egyesület, Kárpátok Alapítvány, Nor-
ma Alapítvány, HÍD Egyesület Miskolc, Vöröskereszt He-
ves Megyei Szervezete, Biosziget Rehabilitációs Lakóott-
honának Alapítvány, Új Akropolisz Kultúrális Egyesület 
Egri Központja, Egri Családsegítő Alapítvány, Heves Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara, Három Királyfi, Három 
Királylány Mozgalom

A szekció tagjainak többsége együttműködik az országos 
ernyőszervezetekkel, érdekvédelmi feladatot látnak el, 
valamint célcsoportjaik családjai számára életminőség 
javító, közvélemény formáló, figyelemfelkeltő és infor-
mációs és kulturális programokat szerveznek.  

Környezetvédelmi-és Urbanisztikai
szekció

Szekcióvezető neve: Havasi Norbert
Civil Alap Bírálóbizottság tagja: Koltai Ottó
A szekció további tagjai a kerekasztalban: Zerényi Endre, 
Dr. Balázs István, Dr. Kárász Imre
Civil delegált neve: Koltai Ottó - Városkép és Környezetvé-
delmi bizottság
A szekciót alkotó szervezetek száma: 8
ÉLETFA Környezetvédő Szövetség, Életminőségért Ala-
pítvány, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egye-
sület, Kertbarátok Köre Egyesület, Magyar Autóklub 
Észak-Magyarországi Regionális Szervezete, Padlás Ér-
tékközvetítő Alapítvány, Szelektív Birodalom, Tűzliliom 
Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület.

A szekció munkája elsősorban a környezetvédelem terü-
letére koncentrálódott. Részben a szekciótagok közösen 
(tanösvény, források, pihenőhelyek, esőbeállók karban-
tartása, bevonva ebbe az iskolai közösségi szolgálat kö-
zépiskolásait).
Másrészt együttműködtünk az ECK más szekciójának 
szervezeteivel rendezvényeken (pl. családi nap, egészség 
nap), kiállításokon (például Föld Napja, goblein kiállítás, 
baba kiállítás), tanfolyamok, klubfoglalkozások, verse-
nyek szervezésében ( nyugdíjas olimpia, városi vetélke-
dő, bor és pálinkaversenyek, különböző tájfutó verse-
nyek).
Több szerveztünk pályázott programjaival a NEA rend-
szerében, sajnos jellemzően mind várólistára került. 
Sikeres pályázatainkkal értékes támogatásokat nyertünk 
a Civil hálózati trendek Közép- Európában, Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével, Bük-
kaljai tájegységi értéktár létrehozása.

A szekció szervezeteinek kapcsolatrendszere kiterjedt. 
Együttműködési megállapodásaink vannak megyei, te-
rület és országos egyesületekkel, külföldi szervezetkkel. 

Kulturális szekció

Szekcióvezető neve: Lisztóczki Mónika
Civil Alap Bírálóbizottság tagja:  Somodyné Jámbor Ildikó
A szekció további tagjai a kerekasztalban: Bimbó Zoltán, 
Simon Klára, Polacsek Anna Anikó
A szekciót alkotó szervezetek 16
Black Rose Night Kulturális Egyesület, Egri Polonia Klub, 
Egri Zenészek Egyesülete, Verda Stelo Eszperanto Klub, 
Forrás Alapítvány Eger, Kálnoky László Egyesület, Tanár- 
és Tanítóképzős Öregdiákok Baráti Köre, Bartakovics 
Béla Kulturális Szövetség, Hun Fokos Szövetség, Hevesi 
József Magyarnótaklub, Agria Vegyeskar, Egri Színmű-
hely, Egri Orosz Nyelvi Klub, Cantus Agriensis Egyesület, 
Egri Egészség-és Környezetvédő Egyesület, Egri Várossz-
építő Egyesület.

A szekció szervezeteinek hálózati tevékenysége:
Haranggá jajdulunk... (Lengyelek 1956-ban), A Föld Nap-
ja, „Add a kezed, mert veled kerek a világ”, 
Névtelen ötvenhatosok emlékműsora, XXIV. Fotóművé-
szeti Alkotótábor, Európai Mobilitási Hét, 47. Észak-ma-
gyarországi Fotóművészeti Szemle.
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A szekció szervezeteinek közreműködése nagymérték-
ben hozzájárult a XXII. Eger Civil Ünnep eredményessé-
géhez, a kulturális kínálathoz. 

A szekció együttműködő partnerei az egri hálózatban : 
ÉFOÉSZ, Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete 
helyi alapszervezet, Egri Norma Alapítvány, Kertbarát 
Kör, Szalai Környezetvédő és Ifjúsági Egyesület, 56-os 
Szövetség. 
Együttműködés  nemzetközi  szervezetekkel,  European 
Choral Association – Bonn / Europa Cantat (Európai Kó-
russzövetség),  KÓTA, Savaria Barokk Zenekar,  Vass La-
jos Népzenei Szövetség. 

A Szekció szervezeteinek pályázati tevékenysége:
Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Művészeti Akadémia, 
Nemzeti Együttműködési Alap, EMJV Civil Alap, Kulturá-
lis Alap, Egri Ifjúsági Zenei Program.
Nemzetközi kulturális kapcsolataink: Minority Polgári 
Társulás – Pozsony, Csemadok –Galánta, Kassa, Strekov, 
Kutna Horai - Területi Szervezete

Sport szekció

Szekcióvezető: Dr. Nagy Árpád
Civil Alap Bíráló Bizottság tagja: Tóthné Dr. Kiss Orosz 
Mária
Szekció további tagja a kerekasztalban: Szilva Jánosné
A szekció szervezetei 4
Egri Senior Úszó Klub, Egri Testedző Club, Széchenyi 
Sport Club, Vakok és Gyengénlátók Integráló Sportegye-
sülete

A tagszervezetek aktív résztvevői az Eger Civil Ünnepe 
rendezvénynek. Ennek keretében az Egri Testedző Club 
széleskörű civil összefogással, együttműködve a Heves 
Megyei Hírlappal, élvezve az Önkormányzat támogatá-
sát, rendezte meg a Barokk Futóparádét, közel 800 fő 
részvételével. Ezen túlmenően az ETC az év során, szin-
tén civil összefogás mellett megrendezte a Török út Futó-
fesztivált Felsőtárkányban, a Tortúra 65 teljesítménytú-
rát és a Dobó István Emlékversenyt.
A szekció tagjai változó eredményességgel pályáztak a 
NEA, az SZJA 1%, az Önkormányzati Civil és Sport Alap 
forrásaira.

Szabadidő szekció

Szekcióvezető neve: Mácsár Beáta
A szekció további tagjai a kerekasztalban:  Fűrész János, 
Melczer László
Civil Alap Bírálóbizottság tagja: Fajka Péter
A szekciót alkotó szervezetei 13
Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport, Baba-Mama 
Alapítvány, 212.sz. Bornemissza Gergely Alapítvány, Bol-
dogasszony Papucsa Egyesület , Bükki Vörös Meteor, Egri 
Folt-Tündérek Egyesület, Egri Jóga Klub,
Eger Városi Természetjáró Bizottság, Ezüstidő Szaba-
didős Egyesület, Forrás Szabadidős DSE, Heves Megyei 
Természetbarát Szövetség, Régi Járművek Egri Egyesüle-
te, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Heves 
Megyei és Egri Szervezete

A szekció hálózati együttműködésének eredményeként 
megvalósult jelentősebb események: Érsekkerti „Cselek-
vő Ünnep”, Föld Napja városi rendezvény,  az almári tava-
szi nagytakarítás, az Európai Mobilitási Hét, „ A társadal-
mi együttműködés erősítése a Szalai városrészben”, „Add 
a kezed, mert együtt kerek a világ” Városismertető ver-
seny, cserkészélet szépségét, a foltvarrás esztétikáját be-
mutató kiállítás,  régi járművek veterán járművek bemu-
tatója. 
A szekció egyesületei számos önálló programmal vettek 
részt az Eger Civil Ünnepén, a SINOSZ ebben az évben a 
főzőversenyen III. helyezést ért el.

A szekció a kerekasztalon és a fórum szervezetein kívül 
kiterjed partnerséget tart fenn és együttműködést folytat 
a város civil szervezeteivel, intézményeivel. A hálózati 
munka egyik fontos pillére az információ és a tapaszta-
latcsere. 

Szekciónknak jó kapcsolatai vannak a médiával. Rend-
szeresen hírt adnak egyesületeink rendezvényeiről, szí-
nes formában tájékozódhatott a város lakossága az ese-
ményekről és a szolgáltatásokról a rádióban, a 
televízióban, a sajtóban. 
A szekció az internetes és egyéb nyilvánosság előtt önálló 
arculattal jelenik meg, amely nemcsak a beazonosítást, 
hanem az önkéntesség értékének elfogadását is segíti a 
polgárok körében. 

A szekció szervezetei pályázataikat a Civil Alaphoz nyúj-
tották be. Közösségeink szakmai programjaik megvalósí-
tásához összesen 682 e Ft támogatást kaptak. Sajnos egy-
re kevesebb egyesület nyer a NEA működési pályázatain, 
mindössze két ilyen egyesület volt.
               
Tudományos-és Ismeretterjesztő szekció

Szekcióvezető Dr. Varga Gyula
Civil Alap Bíráló Bizottság tagja: Dr. Renn Oszkár
Szekció további tagja a kerekasztalban: Hollier Paquett 
Mónika
Civil delegált: Dr. Renn Oszkár – Költségvetési Bizottság
A szekciót alkotó szervezetei 5
Szervezetek pontos neve: Gyermekek Gyógyításáért Ala-
pítvány, Szent György, Lovagrend, GTE Egri Szervezete, 
Kommunikációs Nevelésért Egyesület, Univerzum Klub.

Szekció hálózati tevékenységének jelentősebb eredmé-
nyei között tartjuk számon az Egerben megrendezett 
négy országos tudományos konferencia  megszervezését, 
lebonyolítását, valamint a szakmai kirándulásokat. 
 A szekció szervezetei tevékenységét jellemző módon ér-
zékelteti három tanulmánykötet, és tíz egyesületi isme-
retterjesztő előadás .
A szekció szervezetei közös információs sátorral jelentek 
meg az Eger Civil Ünnepén. 
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KITÜNTETÉST ALAPÍTUNK
Az Egri Civil Fórum által alapított kitüntetés
adományozásának tervezete

A XX. Eger Városi Civil Fórum a szervezetek hálózati 
együttműködését segítő, támogató önkéntesek, szerveze-
tek partnerségének elismerésére kitüntetést alapít.

Előzmények
A fórum választott, operatív testülete az Egri Civil Kere-
kasztal 2006. december 28-án rendezte meg az első Egri 
Civil Randevút, azzal a céllal, hogy a városi civil fórumon 
együttműködést vállaló egyesületekben, alapítványok-
ban dolgozó önkéntesek összetartozás tudatát, emberi 
kapcsolatait erősítse, ezáltal is szolgálja a civil hálózat 
demokratikus működését. A kiemelkedő önkéntes mun-
kát végzőknek, illetve a civil szektor támogatóinak kö-
szöntése, elismerése a rendezvényen hagyománnyá vált. 
Ennek a hagyománynak rendszerbe foglalása érdekében 
az Eger Városi Civil Fórum szervezetei közös akarattal ki-
tüntetést alapítanak.

A fórum által alapítandó kitüntetés célja
1. Olyan személy és szervezet önkéntes munkájának az 
elismerése, akinek/amelynek a tevékenységét a filantróp 
és lokálpatrióta szellemiség vezérli és a közösségért vég-
zett önzetlensége méltóvá vált a népszerűsítésre. 
2. A felelős állampolgári részvétel példáját állítja a város 
ifjúsága, polgárai és közösségei elé.
3. Hozzájárul a civil hálózat demokratikus gyakorlatának 
erősítéséhez a Pro Agria Civil szakmai díjra történő jelö-
lés folyamatában.

A kitüntetés adományázásának alapelvei
A kitüntetés a kiválasztott személy és szervezet tárgyi év-
ben végzett kiemelkedő munkájának elismerését szol-
gálja.
A kitüntetési javaslatra az Egri Civil Kerekasztal szekciói 
jogosultak. Minden szekció évente egy személyt és egy 
szervezetet jelölhet. A szekció javaslatát írásban, a kere-
kasztal soros elnökéhez kell benyújtani. 
A jelölésekről – a szekcióvezetők döntéselőkészítő ülését 
követően – az Egri Civil Kerekasztal titkos szavazással 
dönt.
A kitüntetés anyagi fedezetét – együttes szándék szerint 
– az egri civil hálózat biztosítja.
A kitüntetés átadása minden évben a városi civil fóru-
mon. A kitüntetés átadására első alkalommal a 2019. évi 
Eger Városi Civil Fórumon kerül sor.
A kitüntetés – a kerekasztal által 2018-ban részleteiben 
kidolgozásra kerülő – alapokmánya az Egri Civil Kódex 
mellékletét képezi.

Akikre büszkék lehetünk
Egerben úgy az önkormányzat, mint a civil testület fon-
tosnak tartja az önkéntes munka, az értéket képviselő kö-
zösség megbecsülését. A helyi társadalom elé példát állí-
tó elismerések átadása olyan hagyomány, amelyre joggal 
lehet büszke minden polgár és egyben követhető példát 
nyújt a város ifjúságának.

Pro Agria Civil szakmai Díj kitüntetettjei
1. Bárdos Ferenc  2012.
2. Román Gáborné  2013.
3. Mácsár Beáta   2014.
4. Egri Civil Kerekasztal  2015.
5. Jakabné Jakab Katalin 2016.
6. Gál Sándor   2017.

Egri Civil Kerekasztal díszoklevele 2017-ben
Dr. Nagy Árpád, az Év Szekcióvezetője
Szilva Jánosné, az Év Önkéntese
Moongoose Bt., az Év Civil Támogatója

A szekciók  önkénteseinek 2017-ben végzett munkáját 
elismerő oklevél
Bak Imréné, Egészségügyi- Szociális- és Karitatív szekció
Takács Zoltán, Felnémeti szekció
Kolman Gyuláné, Felsővárosi szekció
Katonáné Fekete Tímea, Ifjúsági szekció
Gyurkóné Zaja Zsuzsanna, Idegenforgalmi- és Kereske-
delmi szekció
Vámos Józsefné, Jogi- és Érdekvédelmi szekció
Tóth Péterné, Környezetvédelmi- és Urbanisztikai szekció
Polacsek Anna Anikó,  Kulturális szekció
Márkus Gyuláné, Sport szekció
Varga Miklósné, Szabadidő szekció
Hollier-Paquet Mónika, Tudományos- és Ismeretterjesztő 
szekció 

Jubileumi emléklap közösségeknek 2017-ben
135 éves Agria Vegyeskar 
95 éves 212. sz. Bornemissza Gergely Cserkészcsapat
35 éves SINOSZ Heves Megyei Szervezete, Heves Megyei  
  Népművészeti Egyesület,
  Horváth Zsigmond Lajos Fotókör
30 éves Egri Jógaklub, Egri Színműhely,
  Nagycsaládosok Egri Egyesülete
25 éves Cantus Agriensis Kórus, Forrás Alapítvány Eger,
  Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet, Dobó Katica
  Hagyományőrző Népdalkör, Nyugdíjasok Heve
  Megyei Szervezete, Egri Senior Úszóklub
20 éves Zöldpanel Egyesület, Forrás Szabadidős
  Diáksport Egyesület, Felnémet Kultúrájáért
  Alapítvány, Konszenzus Alapítvány
15 éves Vakok és Gyangénlátók Integráló és
  Sport Egyesülete
10 éves Ezüstidő Szabadidős Egyesület

Szekciók kitüntetett önkéntesei (2017)
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Szubjektív
Saját szemmel

Az önkéntes különösen értékes egyede az 
emberi fajnak
Gondolatok a Pro Agria civil szakmai díj 2017. évi kitünte-
tettjétől

Nagy megtiszteltetés a kitüntetés és nagy erőt ad annak 
tudata, hogy civil társaim, akikkel már több mint két évti-
zede alakítjuk az egri összefogást, mellettem vannak. Ön-
kéntessé válásomat nem tudom egy évhez kötni,
mert az elkötelezettség egy folyamatban alakult ki. Óz-
don ismerhettem meg százhúsz egyesület összefogásá-
nak történetét a Ózdi Olvasó Egylet centenáriumi ünnep-
ségének rendezőjeként.
Aztán szülőföldemen,   Pétervásárán 1986-ban találkoz-
tam az Új Tükör Baráti Társasággal (amely már akkor 
kvázi egyesületként működött). Tagjai nemcsak a kultú-
ra, de a közélet, a barátság terén is elkötelezett emberek 
voltak. A tényleges civil munkába itt kapcsolódtam be, 
amikor elvállaltam a társaság titkári feladatait.

Nem kérdés, milyen értékek mellett állok ki, hiszen min-
den megnyilatkozásomban, cselekedetemmel a közös-
ség érdeke ellen szegülő egyéni érdekkel szemben, a fele-
lős közösségi részvétel mellett álltam ki. Ugyanakkor 
érzem, hogy civil lét szabadságát olykor korlátozza a há-
lózathoz való tartozás felelőssége, vagy annak képvisele-
te.
Tagadom azt a közhelyet, amely szerint mindenki civil, 
aki nem katona, mert ez nem helytálló megközelítés, hi-
szen ennél sokkal árnyaltabb és felelősségében sokkal 
meghatározottabb jegyekkel bír a civilség. Minden egri, 
aki megtanulta már azt a leckét, hogy a „mi” előbbre való, 
mint az „én”, aki képes önként, önzetlenül embertársai-
ért, azok közösségeiért életéből időt áldozni, szememben 
az a valódi civil. Az önző ember ezt nehezen értheti meg. 
Nehezen, mert a család, a rokoni közösség, a baráti kör 
elvárásai olykor ütköznek a tudatos civil lét értékeivel, 
szellemiségével. Ebben viszont nincs alku, ezt kell fel-
mérni annak, aki ebbe a közösségbe akar tartozni.

Sokan kérdezték már, miért fontos a demokrácia? Szá-
momra ez nem értelmezhető általánosságban. Csak a ci-
vil szervezetben, a hálózatban, a város önkormányzásá-
ban érvényesülő kapcsolatok, döntési mechanizmusok, 
kötelezettségek és felelősségek egyenrangúságában tu-
dom értelmezni. Mindezt a legszélesebb nyilvánosság 
előtt.  Személyes élményem, hogy Eger egy begombolko-
zott város, ahol a civilek tartják nyitva az emberek közötti 
kapukat, és a civilek készek a feltétel és minden haszon, 
előny nélküli partnerségre.

Van másik válaszom is a kérdésre. A civil szervezetek ön-
kéntesei nélkül ez a város nem így működne a város. A 
civil hálózat az, amely részt kér a döntéselőkészítésben, 
és felelősséget vállal a feladatok megvalósításában. Ön-
ként és felelősen vállalja a döntések következményében 
való szerepét akár siker akár kudarc, mivel valódi partne-
re az önkormányzatnak. Nem egyik napról a másikra ér-
tünk el idáig.  Ebben a folyamatban tapasztaltam meg, 
hogy a kollektív bölcsesség magasabb rendű minőség, 

mint az egyéni, vagy csoportos szervilizmus. A mi kudar-
cainknak van sikertartalma, mert kemény vitáink során 
fény derül gyengeségeinkre. Vallom, hogy nem elég büsz-
kének lenni civil értékeinkre, de minden döntéssel, cse-
lekvéssel tanúságot kell tenni, hogy ez valóban fontos 
érték nemcsak az önkormányzat, hanem a város minden 
polgára számára is. Elérhetünk ehhez, amennyiben meg-
tartjuk az összefogásunkhoz nélkülözhetetlen bizalmat 
és egymás iránti tiszteletet. 
        
 F. Gál Sándor

Verseny, amely mozgásban tartja a várost

Az év szekcióvezetője Dr. Nagy Árpád  az Egri Civil Kere-
kasztal alapító tagja, az Egri Torna Club elnöke azok közé 
a szekcióvezetők közé tartozik, akik kezdetektől élvezik a 
szervezetek bizalmát. Személyében olyan közösségi em-
bert köszönthetünk, aki tudását, tapasztalatát, kapcsola-
tait minden évben szekciója, valamint az egri civil háló-
zat építésére használja. Szervező, elemző tevékenységét 
nemcsak a mára a városban emblematikussá vált Barokk 
Futó Parádé, de a civil fórumok megrendezésében, a tö-
megsport városi képviseletében is bizonyította. Szekció-
vezetőként a kerekasztalon belül meghatározó személyi-
sége hozzájárul a szekciók hálózati együttműködésének 
fejlesztéséhez. Dr. Nagy Árpád közösségi emberként ta-
nácsaival, emberi példájával 2017-ben is kivívta az egri 
civil hálózat megbecsülését. Ha valaki indulásának, ön-
kéntességének kezdetét kutatja, meglepő az időtlenség, 
amellyel szembesül. Nagy Árpád a város szülöttjeként az 
egriség egyik megtestesítője a civil szférában és a város 
közéletében is. Nem is meglepő, hogy nem önmagáról, 
hanem arról a közegről írt, amelyben teljes életét éli.

„Egyesületünket, az Egri Testedző Clubot 1995. novembe-
rében alapítottuk. Kezdetektől három szakosztályunk 
működik, a tájékozódási futás, az atlétika és a túra sport-
ágak területén.

Legkiemelkedőbb sporteredményeinket a tájékozódási 
futásban és annak csatlakozó sportágaiban értük el. Szá-
mos magyar bajnok, magyar bajnoki helyezett, váloga-
tott sportoló került ki a versenyzőink közül. Edzőként öt 
éven keresztül irányítottam a Magyar Ifjúsági Válogatott 
felkészülését. A teljesség igénye nélkül, de jóleső érzéssel 
sorolhatok fel néhány kiemelkedő teljesítményt: Kovács 
Ádám tagja volt a Világbajnokságon 5. helyezést elért 
Magyar Váltónak. 
Szabó András kétszeres Ifi Európa Bajnoki 2. helyezett. 
Simon Ágnes – kétszeres Világbajnok sítájfutásban, sze-
nior Világbajnoki 3. helyezett tájfutásban, részt vett Szo-
csiban a téli olimpián sífutásban. Radics Anna szenior 
Világbajnok és Európa Bajnoki 2. helyezett rádiós tájéko-
zódási futásban.

Egyesületünk nevéhez köthető számtalan, már sok éves 
hagyományra visszatekintő nagy rendezvény. Várostörté-
neti esemény a huszonnégy éve megrendezésre kerülő 
Barokk Futóparádé, amely évente mintegy 1000 – 1200 
főt megmozgató utcai futóverseny. A sport, kultúra, sza-
badidős programot egyaránt kínáló Eger Ünnepe rendez-
vénysorozatnak immár 20 éve zárónapja civil önkénte-
sek összefogásával megvalósuló rendezvényünk.
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A Barokk Futóparádé túlmutat egy sportszakmai rendez-
vény keretén. Nemcsak azért, mert a város civil szerveze-
tei megismerhették egyesületünk összefogásának példá-
ját, hanem azért is, mert egyesületünk által a „civilek” 
reflektorfénybe kerülnek. Nagy értéknek tartom azt is, 
hogy tagjaink megismerhették az egri civil szervezetek 
sokirányú tevékenységét, jelenlétét városunkban. Kap-
csolatokat teremtettünk, új perspektívák nyíltak előttünk. 
Ez a közösségi értékeken nyugvó kapcsolatrendszer 
nemcsak a civil széférára, de a város közéletére is pezsdí-
tően hat.  

Legkiemelkedőbb szakmai programunk volt a 2007. év-
ben megrendezett Ifjúsági Európa Bajnokság, melynek 
Eger városa adott otthont. Mintegy 28 ország, 500 sporto-
lója és sportvezetője vett részt a rendezvényen 4 napon 
keresztül. Az Európa Bajnokság kiemelkedő sikeréhez 
hozzájárult Eger Város Önkormányzatának jelentős tá-
mogatása is, valamint a szinte az egész város civil szerve-
zeteit megmozgató összefogás. Volt olyan versenynap, 
ahol mintegy 200 fős rendezőgárda segítette a munkát.

Egyesületünk vezetőjeként ott voltam a kezdeményezők 
között az immár 20 éve nagy elismeréssel működő nem-
zetközi hírű Sportmúzeum működési feltételeinek bizto-
sítását szolgáló munkában. Sportágunk nagyszerű relik-
viáival gazdagítottuk a múzeumi tárlatot a 2013 
augusztusában megnyitott új kiállítótér berendezésével. 
Az új részlegben az egri tájékozódási futás 50 éves múlt-
ját, jelenét, sikereit mutatjuk be.”

Dr. Nagy Árpád

CIVILEK BARÁTAI 
                                                                                                       
Kreatív műhely a civilek támogatója
 
A civil szervezetek rendezvényeiben, szolgáltató felada-
taik ellátásában nemcsak önkéntes munka, de intézmé-
nyek, vállalkozások támogatása is megjelenik. Egy ha-
gyomány keretében az egri embereket segítő 
vállalkozások támogatását a polgárok nevében a civil 
hálózat köszönte meg az Egri Civil Randevún. Ahhoz az 
asztalhoz ülhetett 2017-ben a Moongoose Bt. vezetője, 
amelynél ott ült már a FM 7 Rádió, Szent István Rádió, 
Médiacentrum Kft, Szuperinfó Kft. képviselője is. 
A Kapás Gyula által irányított Moongoose Bt. a kezdetek-
től részt vesz az egri civil összefogás arculatának, vizuális 
megjelenési formáinak tervezésében, kivitelezésében. A 
társasággal olyan kreatív közösség vált a civil hálózat 
partnerévé, amelyben az alkalmazott grafika magas szín-
vonalú képviselői dolgoznak. Tervező, kivitelező munká-
juk megjelent a civil ünnepek (Eger Ünnepe, Egri párbe-
széd, Civil randevú, Pünkösd), kiadványok (Párbeszéd a 
partnerségért, Egri civil hírlevél), plakátok, oklevelek, 
meghívók formáiban. Ugyan profitorientált a cég, de a ci-
vilek megrendeléseinek fogadásában, teljesítésében sok-
szor nem tükröződik a piaci ár, és forráshiányos anyagi 
helyzetekben is számíthatnak toleráns partnerségükre. 

A megbízható, nagyvonalú, támogató partner köszöntése 
alkalmával Kapás Gyula, a „cégalapító” így meséli törté-
netüket:

„Valamikor 2000-ben alakultunk a Millenium évében. 
Szent István 1000 évvel előttünk államot alapított, mi cé-
get és családot akartunk. Fiatalok voltunk, tele ambíció-
val és egy európai szintű nyomdában dolgoztunk. Kap-
tunk egy megtisztelő feladatot, hogy szereljük fel 
tudásunk szerint a nyomdai előkészítést. Bebizonyoso-
dott, hogy jól gondolkodtunk, sorra jöttek a megrendelők 
és a barátaink. Jöttek az egyesületek, alapítványok képvi-
selői, akikkel már a kezdetektől személyes kapcsolat ala-
kult ki. A cég igazából 4 személyre lett szabva, mint egy 
kis yacht kajütje, de hárman a legkényelmesebb. Sokat 
próbáltunk, és tudjuk, hogy vannak azért hiányosságaink 
is, például egy kényelmes fogadótér. Ezért nagy az „átjáró 
ház”, de lehet, hogy épp a családiasság a titkunk. Idősebb 
és fiatalabb generáció dolgozott együtt az eltelt időszak-
ban. A fiatalság adja a dinamizmust, a teherbírást, az új 
szemléletet. A kor bölcsességet ad és nyugalmat. Itt min-
denki tanul mindenkitől. Mindenkinek meg kell tálalnia, 
miben erős, és ezt a másiknak el kell ismernie. Ez egy kre-
atív műhely. „Ér” a másikat kritizálni és viszont, azonban 
tartjuk az egymás iránti tiszteletet.
Az internettel kinyílt a világ, de inkább úgy mondom, a 
technikai korlátok hullottak le. Ebben a világban – lehet 
bár ellentmondás –, de nagyon fontos a személyesség. 
Sok partnerünkkel több, mint 10 éves a kapcsolatunk. Itt 
aztán tényleg csak az számít, mit teszel le az asztalra, 
nem pedig, hogy ki vagy, honnan jöttél. Csak a szemed, 
agyad és kezed… A fővárosban biztosan nagyobbak a le-
hetőségek, de azt is tudom, hogy a „válságosdi” itt is, ott is 
érződik. Sajnos nekünk nagyon bántja a szemünket egy 
igénytelen csomagolás, vagy zéró tipográfiai tudás nélkül 
készült bármilyen kiadvány. Nem szabad elfelejteni, 
hogy ez is egy szakma. Kell hozza érzék, technikai tudás, 
tehetség, türelem, kitartás, no meg ha őszinte akarok len-
ni szerencse is, mert vagy jön az ihlet, vagy nem. Egy szó-
rólapért, könyvért szívesen adunk pénzt, mert kézzel fog-
ható. Vagy ha beleülünk egy Mercedesbe, az természetes, 
hiszen azt a munkások hipp-hopp összerakják? Hány 
munkaóra van egy-egy kiadvány, egy konstrukció terve-
zése mögött, amiért már nem akarunk fizetni?
Talán érdemes azt is átgondolni, hogy például a kőműves 
munkaeszköze (kőműveskanál, betonkeverő, stb) kitart 
évekig, nekünk a szoftvert gyakrabban kell cserélnünk. 
Talán túl tisztességes árakon dolgozunk.  Partnereink 
megbíznak bennünk, garancia vagyunk, hogy visszajö-
hetnek hozzánk egy év múlva is. Hiába a kamarai árlista, 
mi sajnos nem tudjuk azt érvényesíteni. Digitális nyom-
tatási árainkat pl. 10 éve nem módosítottuk. Idén mi is 
felülvizsgáljuk az árainkat. Nem leszünk a legolcsóbbak, 
de tisztességes munkáért tisztességes ár a célunk!
Büszkék vagyunk nemcsak partnereink bizalmára, ha-
nem azokra a nyertes pályázatokra és munkákra is, ame-
lyek elismerést, megrendelést jelentettek. Többször nyer-
tünk pályázatokon. Ilyen pillanat volt, mikor az 
óriásplakát pályázaton 3 munkánk is bekerült a döntő-
sök közé és óriásban láthattuk kiállítva. Belevágtunk egy 
gyógyszerészeti kompendiumba, egy évig dolgoztunk raj-
ta és mi még létezünk, de a megbízó cég már nem. Emlé-
kezetes az első busz fullba tervezése, ragasztása, amikor 
még úttörőnek számított egy ilyen munka, vagy a belső 
vállalati intranetes oldal tervezése, komplett grafikai irá-
nyító rendszer a Samsung dolgozói napjára, sorolhat-
nám. Hogy, mi ad erőt? Például, ha egy munkádat több 
százezer példányban látod kinyomtatva? Ilyen is volt.”
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A civil kerekasztal minden évben számba veszi támoga-
tókat, mert a közösségi részvétel erejét így is mérheti. Az 
„Év Civil Támogatója” díjában kifejeződik az egri összefo-
gás távlatossága és megkerülhetetlensége, hiszen a civil 
szervezetek és támogatóik, példázzák az emberek, testü-
letek felé az önkormányzás látható formáját.

Örömöt ad a közös munka

„A civil munkában úgy emlékszem, hogy 2000 óta veszek 
részt. Ezt nem is tekintem igazán munkának, mert életem 
része, amely ugyan sok időt igényelt, de sokat is adott. 
Nagyon sok segítséget és szeretetet kaptam a civilektől, 
ahhoz az önkéntes munkához, amit az Egri Senior Úszó 
Klub Elnökeként huszonöt éve végzek. Rendkívül sokol-
dalú kihívást jelentettek ezek az évek, amelyben a pályá-
zatok figyelése, megírása, a program és versenyszervezői, 
logisztikai feladatok, a klubvezetés, önkéntesekkel való 
törődés, kapcsolattartás, de nem sorolom tovább, nem 
lett volna sikeresek társaim segítsége nélkül.

Ez a segítség megnyilvánult olyan hétköznapi dologban 
is, mint a klub hivatalos iratainak naprakész vezetése. A 
sport szekció tagjaként természetesen részt vettem közös 
feladatok megvalósításában és a kerekasztal munkájá-
ban is.
Tagjaink között nem csak versenyeken indulók vannak, 
de az egészségükért, rehabilitációs céllal sportolók is, 
akik a kialakult közösségben jól érzik magukat. Ők is 
résztvevői voltak a klubunk által rendezett idén már 16. 
alkalommal sorra kerülő Nemzetközi Bitskey Aladár 
Úszó Emlékverseny szervezésében és rendezésében.
Közös munkánkat dicsérik az elért Világbajnoki, Európa-
bajnoki és Országos Bajnoki helyezéseink. Úgy gondo-
lom, ezzel a teljesítménnyel segítettük városunk jó hírne-
vének erősítését is.

Ha megkerestek és szükség volt tudásomra, akkor más 
szekció munkájában is részt vettem, és ez nekem mindig 
örömet adott. Magamról nem tudok többet írni. Számom-
ra megtisztelő kerekasztalbeli társaim elismerése.”

Újabb, látható civil jellemvonás az egyszerűség és sze-
rénység, ez olvasható ki Szilva Jánosné Graffjodi Eszter 
„vallomásából”, aki – és erről hallgatott – 2017-ben a 
FINA Senior Úszó Világbajnokságon aranyérmes lett, il-
letve az Egri Úszó Klub senior csapatának tagjaként is 
aranyérmet nyert a MIX vegyes kategóriában.  A civilek-
ről úgy általában azok szoktak beszélni, akik messze áll-
nak az önkéntes munka vállalásától. Ebben az általáno-
sításban lehetnek dicsérő és kritikus hangok. Azonban ne 
feledjük, hogy Árpádoknak, Esztereknek, Gyuláknak le-
hetnek általában jó és rossz tulajdonságaik, de tökélete-
sen önzetlen emberek. Erről a környezetükben élők, a 
velük kapcsolatba került egri polgár minden civil akció-
ban, rendezvényen való találkozás alkalmával meggyő-
ződhet. Az Egri Civil Kerekasztal az „Év Önkéntese” 2017-
ben kitüntető címmel Graffjodi Eszter kitartó és sikeres 
szervezőmunkáját, a város imázsát emelő teljesítményét 
ismerte el. Az elismerésben részesült önkéntesek gondo-
latmenete tipikus, mert általuk láthatóvá válnak az Egri 
Civil Kerekasztal tagjai.

A Cukorbetegek Egri Egyesületének orszá-
gos és nemzetközi sikerei

 A Cukorbetegek Egri Egyesülete 2000-től országos műkö-
dési körű, közhasznú szervezetként  dolgozik. Egyesüle-
tünk szakmai és partnerkapcsolatai az egész országot 
behálózzák. Örömünkre szolgál, hogy a határon túli, ma-
gyar lakta területeken is vannak együttműködési kapcso-
lataink. Tapasztalatcsere valamint az összefogás érdeké-
ben, minden évben Egerben rendezzük meg a 
Nemzetközi Cukorbeteg Találkozót, 2018-ban már 13. al-
kalommal. A rendezvényünk 20-25 egyesület, nemzetkö-
zi hírnevű szakemberek, valamint ismert és sikeres cu-
korbetegek részvételével zajlik. Az ország több megyei 
jogú városának vezetése is támogatja, hogy a helyi cukor-
beteg szervezet megjelenhessen az egri rendezvényen.
Nagyon fontosnak tartjuk Eger testvérvárosi kapcsolatai-
nak erősítését is. A testvérvárosokban keressük a kapcso-
latfelvétel lehetőségeit és meghívást küldünk, meghívást 
fogadunk el az ott működő civil szervezetektől. Az emberi 
kapcsolatok sok hasznos ismeretet és közösségi érzést 
közvetítenek az országok között. Przemysl, Gyergyószent-
miklós, Esslingen, Munkács, Pori és Kutná Hora  testvér-
városok diabetes egyesületeivel van kapcsolatunk. Bár-
merre járunk, büszkén mutatjuk be Egert, visszük 
városunk és az egri civilek jó hírét és szeretettel hívjuk 
őket az egri civilek közé. Egyesületünk Mézvirág kórusa 
10 éve sikeresen lép fel bel-és külföldön egyaránt, egri 
dalcsokrával.
Egyesületünk vezetésével 2011-ben megalapítottuk a 
Magyar Diabetes Civil Társaságot. Szakmai és érdekkép-
viseleti közösségünk, az ország több mint ezer cukorbete-
gének észrevételeit, problémáit gyűjti össze, keresve az 
együttműködésben rejlő megoldásokat. Az összefogás-
nak köszönhetően sikerült elérni, hogy módosuljon az a 
törvény, ami az 1-es típusú cukorbetegek megkülönböz-
tetés nélküli, egyenlő ellátását akadályozta. A „Több mint 
40 éve cukorbetegséggel élők” Országos Találkozóját 
2017-ben Egerben rendeztük meg. Az ország minden ré-
széből eljöttek azok a betegtársak, akik életükkel igazol-
ták, hogy tartalmas, társadalmat szolgáló életet lehet és 
kell élni cukorbetegen is. Ezen a találkozón több mint 
100 veterán cukorbeteg vett részt. A minden év novembe-
rében megrendezésre kerülő Egri Diabetes Világnap is 
kapcsolódik ahhoz a nemzetközi kampányhoz, amely-
nek keretében „kék diabetes sétával” hívjuk fel az embe-
rek figyelmét a cukorbetegség veszélyeire.
Mindenhol ismernek és elismernek bennünket. Egyesü-
letünk kapta meg elsőként az országban a szakma és cu-
korbeteg szervezetek javaslata alapján a Lang Gusztáv 
Díjat, mint a cukorbetegekért legsikeresebben tevékeny-
kedő szervezet. A határon túli magyar diabetes szerveze-
tektől „Civil Partnerségért” díjat vehettünk át. A Magyar 
Diabetes Társaság a legjelentősebb orvos-szakmai szer-
vezet, felvett tagjai közé és minden diabetesszel kapcso-
latos szakmai konferenciára meghívást kapunk. Itt érte-
sülhetünk a cukorbetegség kezelésével kapcsolatos 
minden újdonságról, elmondhatjuk véleményünket a 
szakmai kerekasztalon, beszámolhattunk sikereinkről.

Tagjai vagyunk az országosan 300.000 példányban meg-
jelenő Diabetes újság szerkesztőbizottságának. Az orszá-
gos terjesztésű lapban beszámolunk az egri civil életről, a 
város szépségeiről és a jövőt szolgáló változásokról. Prog-
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ramjainkról többször tudósít a helyi és az országos média 
is. Nemzetközi rendezvényeink híre a külföldi sajtóban is 
megjelenik, említve a programnak helyet adó gyönyörű 
városunkat és a helyi összefogást. Felejthetetlen élmény 
volt, amikor 2008-ban a bécsi parlamentben felszólalhat-
tunk a Diabetes Világnapon. A szakmával karöltve elér-
tük, hogy Eger egy fontos diabetes központtá vált.

Jakabné Jakab Katalin elnök

Képes gondolatok a
XXII. Eger Civil Ünnepéről
 
Szeptember végén újra az Érsekkertben megrendezett 
legnagyobb közösségi ünnepen mintegy hetven szerve-
zet (ötvennyolc hálózati, nyolc fórumhoz még nem csat-
lakozott és három határon túli vendég) jelent meg pro-
dukcióval, szolgáltatással. A három napos 
rendezvénysorozat idén is a város legnagyobb közösségi 
ünnepe volt.

A programok, események igen összetett feladatait szerve-
zőbizottság koordinálta, amelynek munkáját önkéntesek 
segítik. Ez folyamatos munkát és ésszerű munkamegosz-
tást igényelt hét hónapon keresztül. A szervezőbizottság 
idén is biztosítani tudta a hagyomány értékeinek megtar-
tását, vállalkozott az újításra, elérte a polgárok időbeli és 
széleskőrű tájékoztatását, biztosította rendezvények, ak-
ciók; a személyi, pénzügyi, technikai, logisztikai felada-
tok szakszerű ellátását és az ünnep gazdálkodásának át-
láthatóságát.
Az egymást követő szervezőbizottságok tudástőkéje a 
biztosította azt, hogy az ünnep több mint két évtized után 
is megtartotta eredeti célját; a rendező egri civil hálózat 
az egri önszerveződések 1/3-át fogja össze, de ha a való-
ban működő szervezetekre vetítjük az arányosítást, ak-
kor közel a felét. Az ünnep a civil hálózat kohéziójának, a 
szervezetek vezetői, önkéntesei azonosságtudatának 
(szektortudatnak) erősítését szolgálja. Ugyanakkor talán 
a legfontosabb küldetése, hogy az önkéntesek láthatóan 
segíthessék az emberek közötti párbeszéd és bizalom ki-
alakulását.  

Az egri média sajtótájékoztatón megjelent képviselői 
már jelezték a kiemelt figyelmet. A városi televízió, a 
Szent István Rádió és az FM7 Rádió stúdióbeszélgetéssel 
és híradással, helyszíni közvetítéssel is népszerűsítette a 
rendezvénysorozatot. Egerről szólt a hír a Kossuth Rádió 
reggeli műsorában.  A Heves Megyei Hírlap háromolda-
las képanyaggal, a Szuperinfó hirdetéssel segítette a tájé-
koztatást. Egyedül az Egri Magazin hiányzott a teljesség-
hez. 

Megnyitó előtti hagyománnyá vált a civilek és barátaik 
vonulása a történelmi belvárosban. Eddig minden alka-
lommal a polgármester köszöntötte az ünnep közönségét 
és a Pro Agria civil szakmai díj átadásával kifejezésre jut-
tatta az önkormányzat megbecsülését. 
A színes programot ebben az évben is színpadi produkci-
ók, sátras szolgáltatások; vállalkozói, kézműves kiállítók 
és bemutató biztosították. A színpadon huszonhét kultu-
rális szervezet, közösség 350 tagja vett részt a bemutatók-
ban. Harmincöt sátorban negyvenkét civil szolgáltató 

szervezet mutatta be az emberek hétköznapjait segítő 
munkáját. A szolgáltatásokat végző több mint 600 fő ön-
kéntes személyes találkozássá tette a nem látványos civil 
munkát.
A sportversenyekre 587 fő jelentkezett, közöttük 108 pro-
fesszionális versenyző emelte a versenyek színvonalát. A 
nagy érdeklődést a közel negyedszázados Barokk Futó-
parádé és a több mint fél évszázados múltra visszatekin-
tő „városismertető” verseny biztosította. 
Az újítás akciói – főzőverseny, véradás, veterán járművek 
– a kapcsolódó tizenegy esemény mutatja, hogy a civil 
ünnep nem egy zárt, civileknek szóló eseménye a város-
nak.  

Az Eger Ünnepe annak idején az összefogásról szólt. Egy-
más mellett tevékenykedő egyesületek, alapítványok, 
művészeti és hagyományőrző közösségek, azonos érdek 
és érdeklődés mentén szerveződött csoportok képviselői 
határoztak úgy, hogy legyen a városnak az önkéntesség 
és összefogás értékeit felvonultató rendezvénye. Akkor a 
képviselők és civilek képesek voltak egy szellemi mű-
helyben eszmét cserélni a város ügyeiről és a közösség 
ünnepéről, így született meg a közös „keresztelőben” az 
Eger Ünnepe elnevezés. 
Az ünnep megrendezését a civilek töretlenül viszik to-
vább, a képviselőtestület pénzügyi támogatóként partner 
maradt eddig. A költségvetésben a civil szférát hátrább 
soroló döntés kétségeket ébreszthet, de reménykedünk, 
hogy az ünnep létrehozását eredményező konstruktív 
szellemi légkör megmarad. 
Az ünnep értékét felbecsülni nem lehet, ahogy az önkén-
tes munka értékét is csak megközelítően. Az önkormány-
zat évi 1.2 millió forintos támogatás mellé felsorakozott 
további tizenöt támogató, segítő, és megannyi barát Eger-
ből, a környező településekről, és nemzetközi partnere-
inktől. Nem is lehet más a képek és gondolatok üzenete, 
mint: találkozunk jövőre az egriek 23. ünnepén. 

MIÉRT ÉRDEMES ELJÖNNÖD
A VÁROSI CIVIL FÓRUMRA?
A bejegyzett egri szervezetek több, mint egyharmada kez-
detektől részt vesz a hálózat munkájában.

Egyesületed, alapítványod működéséhez ismeretekhez 
juthatsz, partnereket találhatsz. Közvetlenül tájékozód-
hatsz az önkormányzat terveiről a civileket érintő dönté-
sekről, pályázatokról, képzésekről és egyéb hasznos in-
formációkhoz juthatsz.  

Van, amikor kicsi az eddig használt lakás, vagy helyiség. 
Kellene más csendes, semleges hely – az Egri Civil Ház 
biztosítja a további szolgáltatásokat: internet, levelezés, 
adatbázis, sokszorosítás, teremigénylés, kölcsönös pályá-
zati tanácsadás. 

A fórum tagszervezetének képviselőjeként választható 
leszel a Pro Agria díjas kerekasztalba, a Civil Alap Bíráló-
bizottságba, illetve civil delegáltként az önkormányzat 
szakbizottságába. Ezáltal nemcsak a partvonalon kívüli 
szurkolóként, kritikusként, hanem valóságosan is részt 
vehetsz a város önkormányzatának döntéselőkészítő fo-
lyamatában.
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A hálózat különböző munkabizottságainak munkájában 
kamatoztathatod tudásod, illetve részese lehetsz egy-egy 
szakértői vélemény sikerének.

Nagyobb esélyed lesz eredményes pályázatokra. Segítsé-
get kaphatsz hazai és nemzetközi kapcsolatok létrehozá-
sára.
Társunk lehetsz a hálózat sikeres rendezvényeiben: Eger 
Civil Ünnepe, Egri Civil Randevú. Velünk tarthatsz me-
gyei, országos tapasztalatcserékre, részt vehetsz intenzív 
hétvégéken szakmai műhelyek munkájában.
Kapcsolatba kerülhetsz szakmai tanácsadókkal, támoga-
tó vállalkozókkal, szakmai hátteret biztosító intézménye-
kel.
Olyan emberekkel találkozhatsz, akik nem kíváncsiak vi-
lágnézetedre, vallásodra, de van önálló gondolatuk és 
nem szócsövei semmilyen pártnak.
Ha közénk akarsz tartozni, akkor olvasd el figyelmesen 
az Egri Civil Kódexet és miután döntöttél, a felelős részvé-
tel útjára léphetsz. 
Mi várunk!

A XX. EGER VÁROSI CIVIL FÓRUM 
ÁLLÁSFOGLALÁS TERVEZETE
Az Egri Civil Kerekasztal kidolgozta és utolsó ülésén elfo-
gadta azt az állásfoglalás tervezetet, amely a hálózat 
2018/2019. évi együttműködési kereteit, irányait tartal-
mazza:
1. Az egri civil hálózat stratégiájának megalkotása
2. Az SZJA 1%-os kampány kiterjesztése, erősítése
3. A közérdekű önkéntesség fejlesztése
4. A hálózat kitüntetési rendjének kidolgozása
5. XXIII. Eger Civil Ünnepe és a Civil Randevú
 megrendezése
6. Az Egri Civil Kódex szükség szerinti módosítása
7. Az ECK közösségi kohéziójának erősítése
8. A partnerkapcsolatok szélesítése
9. A civil hálózat arculati elemeinek kialakítása

Projekt a civil hálózatfejlesztésért

Az egri civilek összefogásának példája nyomán számos 
városban alakult kerekasztal, jött létre összefogás, ame-
lyek együttműködésük kialakításához a Egri Civil Kóde-
xet használták. Az egri hálózat – amely minden évben a 
városi civil fórumon kerül megerősítésre – fejlesztése 
olyan cél és érdek, amely hatással bír a hazai civil szek-
torra. 
Az ÉLETFA Környezetvédő Szövetség nyertes EFOP 5.2.2-
17-2017-00095 nyilvántartási számú projektjének fő cél-
jai között szerepel az egri hálózat fejlesztése. 

A projekt további céljai: a hazai és határon túli hálózatok 
folyamatainak kölcsönös megismerése, elemzése; a háló-
zatépítési munka elősegítése hazai és nemzetközi gya-
korlatok, jó példák felhasználásával; teljeskörű és több-
nyelvű adatbázis létrehozása hálózatfejlesztési 
kiadvánnyal és weblappal.

Az Egri Civil Kerekasztal, mint megyénk legfejlettebb, a 
régió meghatározó hálózata, minden szervezete részére 
biztosítja a projektben való részvételt műhelyek, tapasz-

talatcserék, információs szolgáltatások szervezésével.
Részt vállal konferenciák, felkészítők és kommunikációs 
szolgáltatások segítségével a megye kistérségeiben mű-
ködő szervezeteknél – a kistérségi együttműködések 
megszűnése miatt - előállt  problémák megoldásához és 
hiányosságok pótlásához.
A projekt időtartamát (2020. február 01-jén zárul) követő-
en az egri hálózat saját erőforrásaira támaszkodva figye-
lemmel kíséri a hálózatok működésének fenntartását.

Információk
Egri Civil Ház, 3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. 
Nyitva tartás: 8-18 óra, illetve bejelentett igények szerint
e-mail: civilhaz@eck.hu | telefon: 20 779 0382
Önálló honlap: www. eck.hu
Kiadó: Életminőségért Alapítvány
Felelős szerkesztő: F. Gál Sándor
Nyomdai munka: Moongoose Bt.
Támogató: Eger Megyei Jogú Város Civil Alap 

Ünnepen első polgármesterünkkel

Szakmai tapasztalatcserén
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Eger Civil Ünnepe Barokk Futóparádé

Irány az ünnep
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Egri Civil Kerekasztal kitüntetettjei 2017-ben: Moongoose Bt. „Az év civil támogatója” - Dr. Nagy Árpád „Az év szekció-
vezetője” - Szilva Jánosné „Az év önkéntese”

Az egri civil hálózat választott testülete, az Egri Civil Kerekasztal


