Beszámoló
Civilek napja – Eger

2 fő programelem köré szerveztük a Civilek napját, az egyik egy rendhagyó osztályfőnöki óra
keretein belül megtartott előadás az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Gimnáziumában,
melyen a civilség szépségéről lett volna szó, a másik pedig délben egy civilekből álló élőlánc a
Dobó téren. Sajnos, a kollégánkat aznap reggel baleset érte, mely során egész délelőtt vele
tartózkodtunk a kórházban, így az akkorra tervezett iskolai programot le kellett mondanunk.
Az igazgatóval megbeszélve egy későbbi időpontban meg fogjuk tartani ezt az órát.
A másik programelemet sikerült ilyen körülmények között is megvalósítanunk. 12.00-kor a
város főterén egyrészt szétosztottuk a szóróanyagokat és a tollakat, másrészt ide vártuk a
helyi civil szervezetek képviselőit, hogy velük együtt jelképezzük az összefogást. Egy drónnal
kívántuk a programot felvenni, de az esős időjárás miatt, ezt nem tudtuk megvalósítani.
Innen indultunk el a tőle 300 méterre lévő ún. adománydobozhoz. Ez 2016 őszén került
átadásra az Alapítvány által, mely célja az, hogy bárki tehessen bele tartós élelmiszert és a
nélkülözők vehessenek ki belőle. A megjelent civil szervezeti képviselők (pl. Lajtha Néptánc
Egyesület, Eger Heroes, Nagycsaládosok Egri Egyesülete és legalább 20-25 civil szervezet),
iskolások, magánszemélyek nagy számmal csatlakoztak, több mint 100 fő jelent meg.
Ezzel a tömeggel a Katona téri adománydoboz és a Dobó tér között egy sort alkottunk, majd
a Dobó térről indítva kézről kézre adtuk azokat az élelmiszereket, amelyekre megkértük a
csatlakozókat, hogy hozzanak magukkal. Az első fő elindította a hozott élelmiszert, majd
élőláncként egyesével továbbadva, eljutott a lánc másik végén lévő adománydobozba. A
kampány olyan sikeres volt, hogy nem csak az adománydoboz telt meg, de több ládát
töltöttünk meg élelmiszerekkel, amiket a közeljövőben még eljuttatunk az adománydobozba.
Összességében a résztvevők nagy száma, az általuk hozott hatalmas mennyiségű élelmiszer,
valamint a jó ügy érdekében történő közös összefogás szó szerint és átvitt értelemben is
tökéletesen szimbolizálta a civil szervezetek erejét és társadalmi szerepét.
A civilek napjáról a helyi média is tudósított, melyek az alábbi linkeken megtekinthetők:
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megtelt-az-adomanydoboz-a-civilek-napjan1528486/
http://www.tveger.hu/2019/02/01/adomany-a-raszoruloknak-gyujtottek-a-civilek-napjan/

