Előterjesztés
közművelődési megállapodások megkötéséről

Tisztelt Közgyűlés!
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban kapott
felhatalmazás alapján alkotta meg az önkormányzat kötelező közművelődési
feladatairól szóló 34/2013. (XI. 15.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).
Az önkormányzatnak lehetősége van a rendeletben vállalt közművelődési feladatok
ellátására külön megállapodás alapján bevonni nem önkormányzati fenntartású
közművelődési intézményt, társadalmi vagy gazdasági szervezetet.
A feladatok ellátásra közművelődési megállapodást köthet, mely elsősorban az
önkormányzati feladatellátást kiegészítő, rendszeresen nyújtott szolgáltatásokat
biztosító szervezettel történhet legalább egy, legfeljebb 3 naptári év időtartamra.
Négy egyesület fordult az önkormányzathoz közművelődési megállapodás
megkötésének szándékával.
- Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális Egyesület
- Egri Kulturális Egyesület
- Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület
- Egri Zenészek Egyesülete
A megállapodásokban vállalt tevékenységeket, feladatokat már évek óta végzi mindegyik
egyesület. Pénzügyi támogatást nem igényelnek.
Pályázati lehetőségeknél előnyt jelent, sok esetben feltétel a közművelődési
megállapodások megléte, így munkájuk eredményesebb végzéséhez, elősegítéséhez
javaslom valamennyi egyesülettel a megállapodás megkötését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatokat.

Eger, 2018. január 8.
Martonné Adler Ildikó
alpolgármester

Határozati javaslat:
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 1. mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja a Babszem Jankó Gyermekszínház Közhasznú Kulturális
Egyesülettel 2018. január 1-től, 2020. december 31-ig terjedő időszakra szóló
közművelődési megállapodás megkötését, felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Határidő: 2018. február 1.
2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 2. mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja az Egri Kulturális Egyesülettel 2018. január 1-től, 2020.
december 31-ig terjedő időszakra szóló közművelődési megállapodás megkötését,
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Határidő: 2018. február 1.
3.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 3. mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja a Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesülettel
2018. január 1-től, 2020. december 31-ig terjedő időszakra szóló közművelődési
megállapodás megkötését, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Határidő: 2018. február 1.
4.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés 4. mellékletében
szereplő tartalommal elfogadja az Egri Zenészek Egyesületével 2018. január 1-től, 2020.
december 31-ig terjedő időszakra szóló közművelődési megállapodás megkötését,
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Felelős:

Habis László polgármester megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna a Humán Szolgáltatási Iroda vezetője
Határidő: 2018. február 1.

…. számú napirend

Előterjesztés a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár pályázati programok megvalósítása érdekében az
alapító okirat módosítását kezdeményezte a fenntartónál.
Az intézmény sikerrel pályázott az EFOP-3.7.3-16-2017-00114 kódszámú Tudás-KönyvtárKözösség című pályázati programra, melyen 64 621 066 Ft támogatást nyert. A megvalósítási
időszak három év. A projekt elsősorban a hátrányos helyzetű felnőttek számára biztosít olyan
képzési és önképzési, valamint tudásátadási alkalmakat, mely az egész életen át tartó tanulás és
az andragógia eszközeinek alkalmazására épít. E mellett a támogatás lehetőséget ad
klubfoglalkozásokhoz szükséges terek kialakításához szükséges bútorok beszerzésére 4,8 millió
Ft felhasználásával.
A Támogató Szervezet az alábbi kormányzati funkció szerinti besorolási számot rendelte hozzá
a projekthez, amellyel az alapító okiratot bővíteni szükséges:


107080 , Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok.

Továbbá az intézmény 700.000 Ft vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert a Nemzeti
Kulturális Alaptól Dr. Szecskó Károly: Ostoros története című tudományos ismeretterjesztő
művének megjelentetésére. A támogatás felhasználását a
 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
kormányzati funkción kell elszámolni, melyet szintén szerepeltetni kell az alapító okiratban.

Az alapító okirat utolsó módosítása 2015-ben történt, ezért annak jogszabályváltozásból eredő
módosításait az okiraton át kell vezetni. A Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartással
összefüggő előírásai szerint pontosítottuk a költségvetési szerv irányítása, felügyelete pontot (3.
pont), a költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendjét (5.1. pont), a költségvetési szervnél
alkalmazásban álló személyek jogviszonyát (5.2. pont). Továbbá a költségvetési szerv szervezeti

felépítése és működése pontot (5.3. pont) és a záró rendelkezés részt (6. pont) töröltük az
okiratból.

Tájékoztatom, a Tisztelt Közgyűlést, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2017. július 8-án hatályba lépett
módosítása szerint a könyvtári feladatokat ellátó intézmény és a megyei hatáskörű városi
múzeum alapító okirat módosítására, elfogadására vonatkozó miniszteri véleményezési jogkör
megszűnt, ezért az előző időszak gyakorlatának megfelelő előzetes miniszteri véleményeztetés
már nem feltétele az alapító okirat módosításának.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratát módosító okiratot az
1. melléklet, az új egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. melléklet, az intézmény
hatályos alapító okiratát a 3. melléklet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Eger, 2018. január 08.

Dr. Kovács Luca
jegyző

Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár alapító okiratának módosítását, egyben felhatalmazza Eger Megyei Jogú Város
Polgármesterét, hogy aláírja a módosító okiratot a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Felelős:

Habis László Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Palotai Zsuzsanna irodavezető
Humán Szolgáltatási Iroda

Határidő:

2018. február 28.

. Napirend
Előterjesztés
az önkormányzati intézmények és önkormányzat előirányzatainak módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
Az önkormányzati intézmény 2017. évi előirányzatait változtatni szükséges az alábbiak
miatt:
1.
A Gárdonyi Géza Színház a korábbiakban jelezte, hogy saját bevételi előirányzata
év végéig várhatóan nem teljesül. A bevételi elmaradás összegét 13.000.000 Ft-ra
becsülte. Emiatt szükségessé vált, hogy a működési bevételi előirányzatát 13.000.000 Fttal csökkentsük, az irányító szervtől kapott működési támogatás egyidejű emelésével. A
novemberi közgyűlés döntött arról, hogy amennyiben az így módosított bevételi terve
túlteljesül, intézkedni kell maximum 13.000.000 Ft támogatás zárolására, és kötelezte
arra az intézményt, hogy a beérkező összegből az előleg összegét év végéig visszautalja.
A Gárdonyi Géza Színház a 13.000.000 Ft-ot 2017. december 28 - án visszafizette, ezért
kérte, hogy a működési bevételi előirányzatát 13.000.000 Ft-tal növeljük, az irányító
szervtől kapott működési támogatás egyidejű csökkentésével.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és fogadja el.
Eger, 2018. január 8.
Habis László sk.
Polgármester
Határozati javaslat:
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza
Színháznál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám kötelező feladat) a működési
bevételek 13.000.000 Ft-tal történő emelését a költségvetési támogatás egyidejű
csökkentésével.
Az
összeg
visszapótlásra
kerül
az
V/12/5/K
Tartalékok/Önkormányzati feladatellátás tartalékra.
Felelős: Habis László Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási
Irodavezető
Határidő: 2018. január 25.

… sz. napirend
Tájékoztató
a 2017. évi idegenforgalmi jelentőségű kulturális rendezvényekről

Tisztelt Közgyűlés!

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2017. március és május
hónapokban tárgyalta a 2017. év meghatározó kulturális, turisztikai rendezvényeinek
támogatását.
Tavaly az „Idegenforgalmi rendezvények – Idegenforgalmi jelentőségű kulturális
rendezvények” költségvetési sorról 33.000.000 forintot biztosított az önkormányzat
működési célú támogatásokra. Az Egri Szimfonikus Zenekar külön költségvetési sorról
9.700.000 Ft támogatást kapott, valamint a 2016. pénzmaradványból további 4.500.000
Ft állt rendelkezésre.
A 10 db támogatott esemény szervezői határidőre megküldték a támogatási
elszámolásukat. A főbb adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:
Program

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Egri Csillag
Weekend
Feszt!Eger
Fesztivál
Utcazenészek
Versenye
Kaláka
Fesztivál
Egri
Bikavér
Ünnep
Bárzenész
Találkozó
Agria Nyári
Játékok (3 Egri
Csillagok
előadás)
Szimfonik Lájk

2017. évi
támogatás
(e Ft)

Összbevéte
l
(e Ft)

Összkiadá
s
(e Ft)

Látogatottság
(fő)

4 000

7 095

7 097

18 000

15 000

45 275

49 744

8 204

3 500

5 633

5 795

17 800

6 000

19 277

19 200

8 000

3 000

22 800

24 700

50 000

1 000

1 450

4 135

6 150

5 000

12 630

18 962

1863

2 200

2 200

2 626

4 100

jegybevétel
(Ft)

18 824 613
2 777 000
-

-

7 629 904
-

Eladott
jegyek
(db)

6 354
nincs
adat
1863
-

9. Strauss est
10. Kamaraopera
Fesztivál
Összesen:

1 500

1 500

1 578

810

6 000

7 480

6 586

1 280

1 480 000

47 200

2017. év idegenforgalmi szempontból kiemelt rendezvényei:
VI. Egri Csillag Weekend (2017. április 28. - május 1.)
A hatodik alkalommal megrendezett Egri Csillag Weekend a tavaly jól bevált koncepció
alapján a Dobó téren várta a bor, a gasztronómia és a zene szerelmeseit. A jó hangulatú
hosszú hétvégén a látogatók megkóstolhatták a borászok legújabb évjáratú Egri Csillag
borait, valamint az egyre népszerűbb „Food Truck Show” keretén belül élvezhették a
street food ételek kínálatát. A zenei aláfestést mindehhez biztosította többek között a
The Hangower Band, a Sky Fanatic, Pádár Alexandra. 4 napon keresztül 13 borászat, 11
Food Truck kínálatból válogathatott a Dobó térre látogató egri, és szép számú turista
egyaránt.
Feszt!Eger Fesztivál (2017. június 1-3.)
A fesztivál 2014-ben hagyományteremtő szándékkal indult útjára, ezzel az Északmagyarországi régiót bevonva az ország fesztiváljainak vérkeringésébe. A Bolykivölgyben 3 napon át kulturált környezetben, minőségi és népszerű élőzenei kínálattal
találkozhatott a közönség. A nagyszínpadokon többféle zenei műfajt képviselve fellépett
többek között a Punnany Massif, a Vad Fruttik, a Margaret Island, GanxtaZollee és a
Kartel, a Halott Pénz. A harmadik, kisebb méretű színpadon a regionálisan és országosan
éppen az ismertség útján járó, fiatal tehetségek fellépésének adtak teret. Marketing
tevékenységben nagy hangsúlyt fektettek a plakátokon, újsághirdetésekben, közösségi
oldalakon való megjelenésre. A fesztivál pillanatait videofelvételekkel, légi felvételekkel,
élő bejelentkezésekkel örökítették meg, melyek már a fesztivál ideje alatt elérhetőek
voltak. A facebook live videókat átlagosan 5 ezren tekintették meg.
Utcazenészek Versenye Egerben (2017. június 16-20.)
2017. év nyarán harmadik alkalommal szervezték meg az Utcazenészek Versenye
rendezvényt, melyet az előző évi esemény népszerűsége miatt érezhetően nagy
várakozás előzött meg.
A rendezvény számai: 15 egri belvárosi helyszín, 5 napon át napi 12 óra zene, 29 kereskedő
és vendéglátó partner közreműködése, 38 formáció 124 zenésszel, mindösszesen 272 db
fellépés városszerte, éttermek, üzletek által kiosztott 6848 db like érme. A rendezvényt
1 multinacionális vállalat szponzorálta. A tavalyi évhez hasonlóan szakmai zsűri is
értékelte a zenészeket, a verseny egy nagyszínpados díjátadó gálával zárult.
38. Kaláka Fesztivál (2017. június 29- július 2.)
A hatodik alkalommal Egerben rendezett fesztivál fókuszában a 40 éves Bükki Nemzeti
Park állt. „A Bükk csavargó útjain” címmel már tavasszal versíró pályázatot hirdettek,
melyre 254 vers érkezett az ország 17 megyéjéből, valamint Erdélyből, a Felvidékről,
Ausztriából, Németországból, Angliából és Írországból. A nyertes verset a Kaláka
együttes megzenésítette, és a fesztiválon elő is adta.
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Az összművészeti fesztivál keretein belül a Vitkovics Házban, a Bródy Sándor
Könyvtárban és a Templom Galériában kiállításokat, a Dobó István Vármúzeum
területén felállított két színpadon koncerteket látogathatott a közönség. Mint minden
évben, az Eszterházy téren ingyenes programokkal, kézműves vásárral, valamint
újdonságként a Magyarországi Nemzeti Parkok bemutatkozásával várták az
érdeklődőket. A teljesség igénye nélkül a Kaláka Fesztiválon fellépett Szörényi Levente
és a Vujicsics együttes, a Los Andinos, Ferenczy György és a Rackajam, a Budapest Bár,
és természetesen a Kaláka együttes. Különös figyelmet fordítottak az egri művészek,
együttesek bemutatkozási lehetőségére is. A Kerekes Band koncertje nyitotta meg a
fesztivált, majd a három nap folyamán fellépett a Szederinda Néptáncegyüttes, a Lajtha
László Néptáncegyüttes valamennyi korosztályos csoportja, és a Tinódi Sebestyán
tagiskola kórusa is. Az Eger Városkártya tulajdonosok számára a helyszínen vásárolt
bérlet- és jegyek áraiból 20%-os kedvezményt biztosítottak.
Strauss Est (2017. július 2.)
2016-ban az időjárás megtréfálta a rendezvényt, csak a harmadik kitűzött időpontban
sikerült a koncertet megtartani. Tavaly már gyönyörű, meleg estén élvezhette a KisDobó téri közönség az Egri Szimfonikus Zenekar közreműködésével kísért Strauss
dallamokat, ismert musicalek és népszerű operettek részleteit, melyeket Vörös Edit,
Zábrády Annamária, és Turpinszky Gippert Béla tolmácsolásában hallhattak.
XXI. Egri Bikavér Ünnep Szent Donát napján (2017. július 6-9.)
Már mielőtt elindult volna a XXI. Egri Bikavér Ünnep, biztos volt, hogy minden eddiginél
fontosabb lesz a rendezvény, hisz 2017. márciusában a Magyar Hungarikum Bizottság
bejelentette: a hungarikumok sorába emelte az Egri Bikavért. A borvidék szőlészei és
borászai egyre ismertebbek, egyre jobb munkát végeznek, mely hozzájárul ehhez a
sikerekhez, és természetesen a Bikavár Ünnep minőségi borgasztronómiai fesztivál
rangjának emeléséhez. Ezt a látogatószám is mutatja, hisz tavaly ismét sikerült
túlszárnyalni a látogatószámot, mely meghaladta az 50 ezer főt. Külön elismerés volt a
borvidék számára, hogy az ünnep nyitónapján Tarlós István, Budapest főpolgármestere
jelentette be személyesen, hogy a főváros hivatalos vörösbora az Egri Bikavér, míg
fehérbora az Egri Csillag lett. A nap díszvendége Franco Nero színész, rendező volt. Az
Egri Bikavér Ünnep ismét bebizonyította, hogy a rendezvény ideális helyszíne az
Érsekkert, amely egyedi környezetében méltó helyet biztosít az egri borok legnagyobb
ünnepének.
VII. Szepesi György Bárzenész Találkozó (2017. július 9-12.)
Az Egri Zenészek Egyesülete hetedik alkalommal rendezte meg Egerben a Bárzenész
Találkozót. Az esemény a régi idők hangulatát idézte fel. A különböző belvárosi
helyszíneken vegyesen léptek fel profi és kezdő zenészek, énekesek, szólisták és
csoportok. A mini fesztiválnak is beillő esemény alatt valódi bárhangulat költözött a
történelmi utcákra. A nyitókoncertet a Kis-Dobó téren tartották, ahol Esze Jenő
zongoraművész koncertjét élvezhette a közönség. A programsorozat keretén belül
valósult meg a Trilla- Élő Zene Versenye és Díjátadó Gálája, a Bárzenész Konferencia a
Nemzeti Kávéház teraszán, a BOR-Bár koncert az Érsekkertben, ahol fellépett többek
között Gáspár Laci és Zalatnay Sarolta, valamint a Minaret Koncert a Végvári vitézek
terén, melynek sztárvendége Malek Andrea volt.

Agria Nyári Játékok – Egri Csillagok előadás (2017. augusztus)
Várkonyi- Béres: Egri Csillagok című történelmi musicalt 2003 nyarán mutatták be
először. A tavalyi évben három előadással örvendeztették meg a teltházas közönséget,
mely mutatja, hogy még mindig töretlen az érdeklődés a darab iránt. Idegenforgalmi
szempontból a produkciónak különösen nagy jelentősége van Eger városában. A nézők
28%-a külföldi volt.
Szimfonik Lájk (2017. augusztus 20.)
A 2015. évi nagysikerű kezdeményezés után tavaly már harmadik alkalommal várta a
közönség az augusztus 20-i ünnepség után a Szimfonik Lájk koncertet. A jól bevált
forgatókönyv szerint 2 részben szólaltak meg könnyűzenei dalok népszerű előadók
tolmácsolásában, természetesen az Egri Szimfonikus Zenekar közreműködésével,
nagyzenekari hangszerelésben. A tavalyi év sztárfellépői Malek Andrea, Moór Bernadett
és Karácsony János voltak. A koncert szünetében a zsúfoltságig megtelt Dobó téren talán
az eddigi legjobban megkomponált, és kivitelezett tűzijátékban gyönyörködhetett a
közönség.
VI. Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál (2017. október 18-22.)
Immár hatodik alkalommal rendezte meg az Egri Stúdiószínházi Táncfesztivált a
Gárdonyi Géza Színház tánctagozata, a GG Tánc Eger. A fesztivállal évről-évre házhoz
viszik az észak-kelet-magyarországi régió táncszerető közönsége számára a táncpaletta
aktuális alkotásait. Az Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál egyedülálló kezdeményezés,
hiszen a Dunától keletre, országos szinten ez az egyetlen ilyen volumenű professzionális
táncesemény.
Tavaly kilenc előadást láthatott a közönség. A rendezvényt Eger testvérvárosából érkező
Pori Dance Company Duettje nyitotta meg. Látható volt többek között a Napfényes
Színitársulat: Csoda, Grecsó Zoltán: Orfeusz és Euridiké, Feledi János: Szálkák című
koreográfiája, a Vörösmarty Színház Tánctagozatának Pukedli táncjátéka. Carnations és
Roses címmel új bemutatóval jelentkezett a házigazda, GGTánc Eger társulata, a
fesztivált Bozsik Yvette Társulat: Kabaré című produkciója zárta.
V. Egri Kamaraopera Fesztivál (2017. november 10-12.)
A három napos esemény produkciói sokféle korosztály és ízlésvilág számára kínáltak
magasszintű kulturális élményt. Fontos kiemelni, hogy az egri művészek, művészetet
kedvelő „színterek” is meglátták ebben a speciális műfajban rejlő lehetőséget, és
munkájukkal, ötleteikkel megteremtették a fesztivál programjának magját. A Pöttöm
Panna zenemesejáték, mint nyitó előadás a Gárdonyi Géza Színház és a Babszem Jankó
Gyermekszínház közös koprodukciójaként jött létre. Az Egri Szimfonikus Zenekar G.
Donizetti: A csengő című vígoperáját adta elő, a Harlekin Bábszínház pedig Kósa György:
Kocsonya Mihály házassága című vígoperát mutatta be Éry-Kovács András
rendezésében. Vendégelőadásként a Budapesti Operettszínház mutatkozott be 2
darabbal. Új színfoltként performanszokkal, különleges „beszélgetős reggelivel” várták
az érdeklődő közönséget a fesztivál szervezői. A rendezvény propagandájában,
marketingjében nagy hangsúlyt kapott az online felületek és közösségi oldalak
felhasználása.

A fenti rendezvényeken kívül egyéb programok is színesítették Eger kulturális kínálatát.
Az Evat Zrt. Kulturma divíziója az Egri Tavaszi Fesztivál koordinálásában, egyes
programelemeinek szervezésében és kommunikációjában vett részt.
Egri Tavaszi Fesztivál (2017. március 15- április 30.)
Mind időtartamával, mind pedig a felvonultatott programok sokaságával és
sokszínűségével kitűnt a hasonló hazai rendezvények sorából a „Csillagtól csillagig”
mottóval megrendezett Egri Tavaszi Fesztivál, ami március közepétől április legvégéig
kínált változatos programokat az érdeklődőknek.
A Kulturma koordinálásával megvalósuló rendezvénysorozat szervezői több célt is
kitűztek maguk elé: egyrészt szerették volna, ha a fesztiválon az összes művészeti ág
képviselteti magát, másrészt arra is törekedtek, hogy minden korosztály számára
kínáljanak tartalmas elfoglaltságot, legyen szó akár az egriekről, akár a városba látogató
vendégekről.
Az arculat megtervezésekor az Egerre jellemző csillag szimbólumot gondolták tovább.
A „Csillagtól csillagig” szlogen azért volt indokolt, merthogy a fesztivál nyitányát a 2016os Egri Csillag bemutatása jelentette, zárását pedig a borgasztronómia jegyében
megtartott Egri Csillag Weekend, ami a május 1-jei hosszú hétvégén látogatók sokaságát
csalta a Dobó térre.
Az érdeklődők a fesztivál negyvenöt napja alatt közel száz program közül választhattak:
ezek egy része a Kulturma önálló rendezvénye volt, más eseményeknél pedig
támogatóként működtek közre. A fesztivál sikerét főként az egri kulturális intézmények,
az oktatási intézmények – így nem utolsó sorban az Eszterházy Károly Egyetem –, mind
pedig helybéli vállalkozók, többek között borászok, vendéglátósok is igyekeztek
elősegíteni.
A saját programok közül érdemes megemlíteni a „Recirquel: Trükkök” című produkciót,
ami a cirkuszművészet legmagasabb szintjére vitte el a nézőket, Balázs Fecó „Homok a
szélben” című koncertjét, a verseket és költőket felvonultató Slam Poetryt, vagy éppen
az Egri Csillag boroscímke-tervező versenyt.
A Kodály-emlékévre, a tánc, illetve a színház világnapjára, valamint A magyar költészet
napjára is koncentráló fesztivál ezeken túlmenően is rendkívül sok kulturális értéket
kínált. Így – a teljesség igénye nélkül – Kodály Zoltán „Székely fonó” című daljátékának
bemutatója, az egri művészek által jegyzett óriásplakátok szabadtéri kiállítása, a tánc
összes szépségét megmutató Traviata előadása, vagy a színes zene kínálat egyaránt
gazdagította a kulturális palettát.
A Dobó István Vármúzeum szervezésében valósultak meg a Múzeumok Éjszakája és a
Végvári Vígasságok programok.
Múzeumok Éjszakája (2017. június 14.)
Ez a nap a nyári napforduló és az örömtűz ünnepe volt, így éjszakába nyúló
programokkal várták a Dobó István Vármúzeum látogatóit. A Múzeumok Éjszakája
immár állandó elemei a fáklyás felvonulás az Egri Vitézlő Oskola vezetésével, valamint
a máglyagyújtás, melyet 2017-ben a Kurul Dobosok koncertje követett. A fáklyafényes est

csúcspontja a Fire Fantasy Tűzzsonglőr Csoport bemutatója volt. A rendezvény 18 órától
ingyenesen volt látogatható.
XXII. Végvári Vigasságok – Ostrom 1552 (2017. augusztus 11-13.)
2017-ben immár huszonkettedik alkalommal rendezték meg a Végvári Vigasságok az
Egri Várban programsorozatot.
Pénteken és szombaton háromféle szakmai tárlatvezetésen vehettek részt az
érdeklődők: megtudhatták, hogy a híres egri nők hol s hogyan hajtották végre
hőstetteiket, fény derült az Egri csillagok című regény és a valóság közti összefüggésekre
és különbségekre, valamint fáklyafényben fedezhették fel az egri vár kazamatáinak
járatait. A hagyományőrző csapatok táborában életképek és mesterségek bemutatói
tették még gazdagabbá a fesztivál kulturális tartalmát.
A kulturális programok mellett fegyver bemutatók, bajvívás, felvonulás, díszlövés,
zászlóforgatók bemutatója, vásári komédia, Kerekes Band koncert és régi-zene,
táncházak, tűzzsonglőrök, boszorkánypör gondoskodott a felejthetetlen szórakozásról.
A középkori piacon mindenki kipróbálhatta a gyertyamártás, a rézművesség és a
papírmerítés fortélyait, megtudhatta a gyógyfűvek hatásait és megismerhette jövőjét a
boszorkány jósdájában.
A fesztivál csúcspontjaként közel 230 vitéz katona elevenítette fel az 1552-es dicső
ostrom és a híres Egri csillagok című regény jeleneteit!

A 2017. évben több új kulturális tartalmú eseményt is „vendégül látott” Eger.
Május 28-án az Ezer Lámpás Éjszakája országos kampányhoz csatlakozva hívtuk fel a
figyelmet a gyermekeltűnések aggasztó jelenségére. Jótékonysági koncertekkel,
sztárfellépőkkel várták az érdeklődőket, valamint este 21:30 órakor több száz világító
héliumos lufit engedtek a magasba. A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület
június 26-30. között rendezte meg a fogyatékossággal élő emberek XXX. Országos és
XII. Nemzetközi Speciális Művészeti Fesztiválját Egerben.
Mint minden évben a nyár meghatározó kulturális eseményei voltak, az Agria Nyári
Játékok és az Egri Érsekkerti Nyári Játékok színházi előadásai, koncertjei, az Egri
Kulturális és Művészeti Központ által szervezett Zenepaviloni koncertek, az Egri
Szimfonikus Zenekar szabadtéri koncertjei, vagy például a Szederinda
Néptáncfesztivál és a Mazsorett Fesztivál, melyek nem csak az egrieknek, de a szép
számmal Egerbe látogató turistáknak is szolgáltak szinte minden napra programot.
A Média Eger Nonprofit Kft. Kulturma divíziója szervezésében valósult meg a
Szépasszonyvölgy Weekend – A Szüret eseménysorozat és az Eger Advent 2017.
rendezvénysorozat.
Szépasszonyvölgy-Weekend - A Szüret (2017. szeptember 8-10.)
Egerben, a történelmi Egri borvidék központjában az év egyik legfontosabb eseménye a
szüret.
A cél egy olyan évről-évre ismétlődő, hagyományokat is megtartó rendezvény
megvalósítása volt, amely látványelemeiben, attrakcióiban Eger arculatához illeszkedve
elősegíti a belföldi és külföldi turisztikai érdeklődést a város iránt. A feldíszített és

kivilágított Szépasszonyvölgy látványa, az innovatív és kényelmes kültéri bútorok és
kifejezetten erre az alkalomra lefestett színes hordók elhelyezése a pincék előtt, mindmind új elemként szolgáltak a múlt évben.
A háromnapos program bepillantást engedett a hagyományos szüretek hangulatába és a
borkészítés folyamataiba Eger borvölgyében. A kiváló borok, a friss must, a
hagyományos szüreti ételek kóstolgatása közben színpadi programok, színházi előadás,
koncertek, pódiumbeszélgetések, valamint színes gyermekprogramok szórakoztatták az
ez alkalomra különleges díszekbe és fényekbe öltöztetett völgy látogatóit. A pincék
színes és izgalmas szüreti játokokkal, Heves Megye Napján a testvérmegyék (Hargita és
Kovászna megye) Székelyföld Gyöngyszemei programmal: népművészeti forgataggal,
táncelőadásokkal, kézműves bemutatókkal és kiállításokkal várták az érdeklődőket. A
Márai Központ is csatlakozott az eseményekhez: Koltai Róbert rendezésében a
Színházkomédia című vígjátékkal és Charlie Band élő nagykoncerttel gazdagította a
völgy kulturális kínálatát erre a hétvégére.
Eger Advent 2017 (2017. november 26 – 2018. január 6.)
Az Eger Advent rendezvény célja, egy minőségi szórakoztatást nyújtó, több, mint 30
napon át tartó professzionális kulturális programsorozat létrehozása, amely egyedi, a
történelmi belváros nagyrészében megvalósuló látványvilágával, fényinstallációival
kimagaslik az adventi rendezvények közül. A korábbi arculatra alapként tekintettek, de
újabb, frissebb elemeket építettek bele. Az EKF 2023 kommunikációját erősítve a
látványelemek és főként a fény központi szerepet kapott.
A Gárdonyi Géza téren elhelyeztek egy nagyon látványos, nagy méretű, egyedi
fénydekorációt: egy 9 méter széles és 2,5 méter magas EGER feliratot. Szintén új
elemként egy kivilágított üzenőfal került a térre, amelyen keresztül a fiatalok egymásnak
és családtagjaiknak üzenhettek. A Centrum falára naponta változó fényfestések
kerültek, amelyek az óvodásoknak és kisiskolásoknak meghirdetett „Karácsony fényei”
rajzpályázat nyertes gyermekrajzait mutatták be. Szintén ezen a téren egy „Betlehem”
került berendezésre, amelynek különlegessége volt, hogy egyes vasárnapokon élő
Betlehemmé változott élő állatokkal.
A Végvári vitézek terén épült fel a korcsolyapálya, valamint a lépcső környékét kis
méretű, fából készült fenyődekorációkkal díszítették, amelyek üzenőfalként is
működtek.
A Dobó téren, fő attrakciós elemként ismét az ötméteres díszgömb állt, a színpadi
programok mellett karácsonyi vásár képezte a folyamatos látogatottság, érdeklődés
alapját. A zenei programelemek között – a program gerincét alkotó minőségi jazz
együttesek mellett – az ikonikus zenei előadók által fémjelzett zenekarok koncertjei
(Radics Gigi, Tóth Vera, Makám, Group ’n’ Swing, Szirtes Edina, Török Ádám, Harcsa
Veronika, Ferenczy György) kaptak helyet. Bemutatkozási lehetőséget kaptak az Egri
Ifjúsági Zenei Program (EIZP) által támogatott fiatal előadók, valamint a helyi és Eger
környéki amatőr csoportok, óvodások, iskolások, tánccsoportok és zenészek is.
A 2016-os évre visszatekintve hiányzott egy olyan helyszín, ahová a kisgyermekes
családok bevonulhatnak, megmelegedhetnek, a kicsik aktívan és tartalmasan tölthetik
el szabadidejüket. A Városháza Üvegtermében kialakított „Jégpalota” berendezését
meglévő színházi díszletekből alakították ki, a színek, formák és anyagok harmóniájával
varázslatos hangulatot kölcsönözve a teremnek. A Jégpalotában minden hétvégén

kézműves sarok működött karácsonyi sütiműhellyel, diakuckót alakítottak ki,
meseolvasásokat tartottak és játszósarkot rendeztek be.
A
rendezvényelemek
megtöltötték
a
belvárost
érdeklődőkkel.
A
marketingkommunikáció széleskörűen, többfajta marketingelemmel és országosan lett
felépítve, így a rendezvény ideje alatt a közönség az ország különböző pontjairól is
érkezett.
Fontos vonzerővel bírtak a városunkban megrendezett nemzetközi sportesemények is.
A legjelentősebbek ezek közül:
XII. XMAS Uszonyosúszó Világkupa (2017. február 24-26.)
A rendezvény minden idők legrangosabb uszonyosúszó versenye, amelynek
rendezésében komoly részt vállalt Eger Önkormányzata és az Eger Termál Kft. Az
eseményen 21 országból csaknem 70 klubcsapat, összesen több mint 400 versenyző vett
részt.
ITTF PTT Asztalitenisz Hungarian Open 2017. (2017. március 17-19.)
Tizennyolc országból közel száz versenyző nevezett a Hungarian Open Paraasztalitenisz Bajnokságra. A hazai rendezésű nyílt bajnokságára 18 ország 90 sportolója
regisztrált. A játékosok között a riói paralimpián érmet szerzett hazai és külföldi
sportolók, valamint egy igazi sportlegenda, Jan Riapos is ott volt.
Bornemissza Gergely nemzetközi utánpótlás ökölvívó torna, Dobó Katica női
ökölvívó torna (2017. május 24. – 27.)
2017-ben 17. alkalommal rendezték meg a Bornemissza emlékversenyt Egerben. A
Bornemissza tornával párhuzamosan az 5. Dobó Katica női emlékversenyre is sor került.
Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Finnország, Franciaország, Írország, Németország,
Norvégia, Svédország, és Szlovákia is indított öklözőket a versenyen. A három napos egri
eseményre 53 egyesület 195 sportolója mérlegelt. 2018-ban ez a verseny bekerült a
nemzetközi versenynaptárba, így több mint 20 ország 500 versenyzőjét várják majd.
XV. CMAS Víz alatti hoki nyílt Európa Bajnokság (2017. augusztus 21.-27.)
Kilenc ország 18 csapata alkotta a 15. CMAS víz alatti hoki Európa-bajnokság mezőnyét.
Háromszázat is megközelítette a versenyzők száma, akik az esemény kapcsán érkeztek
a Bitskey Aladár Uszodába.
25. SKDUN Shotokan Karate Világbajnokság (2017. október 6-8.)
Soha ilyen jól nem szerepelt a magyar karate-utánpótlás, mint az Egerben megrendezett
shotokan-világbajnokságon, ahol tizenhat aranyérmet nyertek a hazai versenyzők. Már
maga a csaknem ezerfős versenyzősereg is eleve garantálta a telt házat, velük együtt az
edzők, a csapatvezetők, a bírók, a vendégek, a családtagok, a barátok, a hivatalos
vendégek pedig – a nézőkkel együtt – teljesen megtöltötték a lelátót.
Credobus Rallye Eger (2017. november 3-5.)
Egerben pótolták a ralibajnokság szeptember elején elmaradt futamát. A rajtceremóniát
a Dobó téren tartották. Hatalmas érdeklődés övezte a rendezvényt.
Mindezeken a kiemelt rendezvényeken kívül Eger a vízilabda, kézilabda, kosárlabda,
labdarúgás, atlétika, birkózás, ökölvívás, judo, karate, asztalitenisz, tájfutás, teke

sportágak fellegvára, folyamatosak a rangadók, mérkőzések. Vízilabda és úszás
sportágban kiemelt Régió Központ, ökölvívás és atlétika sportágban Régió Központ,
birkózásban Centrum-, judoban kiscentrum Központ Eger. A kézilabda és vízilabda
sportág óriási népszerűségnek örvend, nagy utánpótlás bázissal és szurkolótáborral
rendelkeznek. Nem meglepő, hogy minden mérkőzést óriási érdeklődés övez, a
mérkőzések teltházasak.
Eger a turizmus szektorban is sikeres évet zárt 2017-ben, a növekedés töretlen az
ágazatban. Az utazók körében továbbra is nagy az érdeklődés Eger városa és a városban
zajló rendezvények, kulturális események iránt. 2017-ben 5,4% százalékkal emelkedett a
megyeszékhelyünkre látogató és itt vendégéjszakát is eltöltő turisták száma az
idegenforgalmi adóbevallási adatok elemzése szerint.
A bevallási adatok összesítése alapján több, mint 586 ezer vendégéjszakát töltöttek
Egerben a vendégek.
A már jól megszokott fesztiválok, azok megújuló programelemei, a rengeteg ingyenes
rendezvény, és az ehhez kapcsolható növekvő turizmus is azt mutatja, hogy a 2017. év
kulturális programkínálata fejlődést mutatott az előző évekhez képest.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére.

Eger, 2018. január 5.

Rázsi Botond
alpolgármester

…… napirend

Tájékoztató
Eger Megyei Jogú Város 2017. évi testvérvárosi és nemzetközi eseményeiről

Tisztelt Közgyűlés!
A 2017. évben számos nemzetközi programot szervezett Eger városa. A programok az
egész évet átölelik, szinte minden hónapban több nemzetközi esemény helyszíne volt
városunk.
2017. márciusában a Magyar - Lengyel Barátság Napja alkalmából az Egri Lengyel
Önkormányzat a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára és önkormányzatunk
közös szervezésében valósult meg a „A Visegrádtól Visegrádig” című kiállítás. A tárlat
Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország közös múltját, értékeit,
együttműködését mutatta be. A Lengyel Köztársaság nagykövetének a nevében, Marcin
Sokołowski konzul nyitotta meg a kiállítást.
Még 2016. novemberében az Egri Kulturális és Művészeti Központ, a Bartakovics Béla
Kulturális Szövetséggel és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával, vetélkedőt
rendezett középiskolás diákok számára, „Megidézzük 56-ot” címmel. A vetélkedőn az
első helyezést elért csapat tagjai kárpátaljai kirándulást nyertek. A három napos
kirándulás úticélja testvérvárosunk Munkács volt. Az első helyet megosztva a
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium valamint a Szilágyi Erzsébet Gimnázium
csapata szerezte meg. A kirándulást tavaly márciusban valósítottuk meg. „Kárpátalja
egy életen át tartó élményekkel ajándékozott meg minket. Megtapasztalhattuk az
ukrajnaiak szegénységét, a helyi magyarok elkeserítő helyzetét. De ízelítőt kaptunk
abból is, hogy mire képes az emberi akarat. A Kárpátaljai Magyarok Kulturális
Szövetsége a semmiből, óriási munkával, hittel és kitartással hozta létre és tartja fenn
azokat a csodálatos magyar emlékhelyeket, amelyekhez elzarándokoltunk. Ez a teremtő
akarat a lehetetlent valósította, valósítja meg: minden körülmények között élteti a
kárpátaljai magyarságot.” – írták a tanulók beszámolójukban.
A „Korai iskolaelhagyás csökkentése valamint a munka világába való beilleszkedés
támogatása hét partnerországban” projekt kapcsán kereste fel önkormányzatunkat az
egri székhelyű Kreateam Egyesület. A hét nemzet képviselői (Lettország, Bulgária,
Macedónia, Portugália, Románia, Törökország és Magyarország) a kétéves program
során egymás országát látogatva ismerkednek a projekt témájához kapcsolódó helyi
lehetőségekkel, formákkal, 2017-ben Eger volt a partnertalálkozó helyszíne. A projekt

céljához illeszkedve (javítani és fokozni az együttműködést a fiatalok, a munkaszervezők, az iskolák és más oktatási intézmények, hallgatói önkormányzatok között)
bemutattuk az egri IFI PONT Ifjúsági Iroda tevékenységét, ahol ezt követően workshop
keretén belül cseréltek tapasztalatot az egri és külföldi résztvevők. A látogatás során a
partner országok képviselői megismerkedtek Eger nevezetességeivel és értékeivel is.
2017. március 31. és április 4. között 42 főből álló mâconi csoport látogatott el hozzánk.
A csoport szakképzésben résztvevő fiatalokból állt. A küldöttség tagjai megismerhették
városunkat, illetve a környék nevezetességeit. A találkozó folyamán a helyi ifjúságot is
bevontuk a munkába, ugyanis találkozóra került sor helyi középiskolások csoportja,
illetve a Mâconból érkezett fiatalok között. A találkozás célja az volt, hogy a résztvevők
ismerjék meg egymást, egymás céljait, majd közösen tervezzék meg az ideális oktatási
intézményt, ifjúsági közösségi teret.
2017. áprilisában Egerbe látogattak a Békéscsabai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
és a Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület tagjai. Látogatásuk célja Eger város és
az egri lengyel vonatkozású emlékek megismerése volt. A programban szerepelt még az
Egri Lengyel Önkormányzat és a Polonia Klub tevékenységéről és tapasztalatcsere
lehetőségeiről szóló tájékoztató is.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2017. (IV.27.) számú
határozatával a Megyei Jogú Városok Szövetségének újbóli kezdeményezére ismételten
5.000.000 forint támogatás nyújtott a Kárpátalján élő magyarok megsegítésére. A
támogatás fedezete részben lakossági adományokból állt rendelkezésünkre. A
támogatást a Megyei Jogú Városok Szövetsége közreműködésével, a Szövetség által
meghatározott módon juttatják el a rászorulóknak.
Önkormányzati képviselőkből álló küldöttség is részt vett 2017. május 6-7. között
Nagyszőlősön „Ugocsai Szőlővessző” Nemzetközi Borfesztiválon.
Május 9-én rendeztük meg az Európa Napot a „Europe Direct” Irodával, a Heves Megyei
Önkormányzattal, az Eszterházy Károly Egyetemmel, valamint az Egri Kulturális és
Művészeti Központtal és Bródy Sándor Könyvtárral együttműködve. A 2017-es Európa
Napon történt meg a hivatalos bejelentkezés az Európa Kulturális Fővárosa 2023
akcióba.
2017-ben folytatódott Kutná Horával közös, lakosok körében meghirdetett csere
program. A csere program lényege, hogy cseh és magyar családok töltenek 5 napot
egymásnál, megismerkednek az adott város kulturális értékeivel, nevezettségeivel.
Tavaly a kutna hora-i családok látogattak el az egri befogadó családokhoz. A programok
között szerepelt múzeumlátogatás, borkóstolás, aggteleki és bélapátfalvai kirándulás. A
programot a Budapesti Cseh Nagykövetség is követendő példaként tartja számon, hiszen
a két ország városai között nincs ilyen irányú együttműködés. A program az idén az egri
családok látogatásával folytatódik.
Az egri középfokú oktatási intézmények közül a Dobó István Gimnázium vállalta, hogy
Mâcon testvérvárosunk valamely középiskolájával diákcsere kapcsolatot épít ki. 2016-os

intézményvezetői tanulmányúton tettük lehetővé, hogy a Dobó István Gimnázium
igazgatója a Mâcon-i Collège Saint-Exupéry középiskolával felvegye kapcsolatot és
megtegye az első lépéseket a diákcsere program elindításához. 2017 tavaszán
megvalósult az első diákcsere program, Dobós tanulók látogattak el Mâconba. A
program során az egri diákok bepillantást nyertek a francia oktatási rendszerbe,
felfedezték a környék látnivalóit. A fogadó családoknak köszönhetően kalandozhattak a
francia konyha világában. Egerről és Magyarországról tartottak előadásokat, bemutatva
hazánk és lakóhelyünk nevezetességeit, történelmi eseményeit. Mindannyian rengeteg
élménnyel és új tapasztalattal tértek haza, melynek segítségével személyiségük is sokat
fejlődött. Nyitottabbá, elfogadóbbá váltak, látókörük szélesedett. 2018-ban francia
diákok érkeznek városunkba.
Az ACYPL, a Fiatal Amerikai Politikusok Egyesülete és a CEC Government Relations
szervezésében tavaly újra sor került egy amerikai politikusdelegáció fogadására. Május
16-18. között, immáron második alkalommal, Egerben is vendégül láttuk a küldöttséget.
A csereprogram célja, hogy megismertesse az amerikai csoport tagjait a magyar politikai
rendszerrel, berendezkedésével, intézményeivel és főbb szereplőivel mind országos,
mind önkormányzati szinten. Lehetőség nyílt a helyi és megyei politikai vezetőkkel való
találkozásra, az egri gasztrokulturával történő megismerkedésre.
Az Egri Lengyel Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
szervezésében, az Utca Zenészek Versenyén, 2017. júniusában a lengyel Longinówka
község 32 fős Önkéntes Tűzoltó Fúvószenekara adott koncertet a Dobó téren.
Az Összefogás a kiegyensúlyozott, boldog családokért program keretein belül az Indiai
Nagykövetség, az Egri Norma Alapítvány, a KULTURMA, az EKMK
önkormányzatunkkal együttműködve 2017. június 24-én rendezte meg a 3. Nemzetközi
Jóga Nap és 2. Gangesz-Duna: Indiai Kulturális Fesztivált Egerben. Az eseménynek az
Eszterházy tér adott otthont. A fesztivál az indiai kultúra egy-egy szeletét mutatta be
tánccal, zenével, jógaprogramokkal, filmvetítéssel. Jóga gyakorlatok indiai és helyi jóga
tanárokkal, indiai tánc és zene, kézműves foglalkozások valamint indiai
ételkülönlegességek várták a látogatókat. A Nemzetközi Jóga Nap célja, hogy tovább
erősítse és gazdagítsa a Magyarország és India közötti kulturális kapcsolatokat és felhívja
az emberek figyelmét a tudatosan egészséges életmódra, az egészségre való
odafigyelésre.
Az Európai Bizottság képviseletében Alliata di Villafranca és Thomas Bender EU DG
Regio igazgatók keresték fel városunkat. A Bizottság által kezdeményezett látogatás célja
az Európai Parlament és a Tanács 1301/2013/EU rendeletének 7. cikkének végrehajtásával
kapcsolatos városi tapasztalatok, illetve a magyarországi rendszer megismerései voltak.
A találkozón a városukban lezajlott, illetve a jelenleg is megvalósítás alatt álló projektek
mutattuk be.
Kövér László az Országgyűlés elnöke a Parlamentbe látogató magas rangú külföldi
delegációknak gyakran ajánlja Egert, így júliusban a Szaudi Súra Tanács tagjai tettek
látogatást Egerben. A delegáció tagjai megismerkedettek Eger városával és
nevezetességeivel, többek között az Egri Várral és a Főegyházmegyei Könyvtárral.

Franco Nero világhírű színész és rendező volt a XXI. Egri Bikavér Ünnep díszvendége. A
filmsztár Koltai Lajos operatőr, filmrendező, a nemzet művésze, Eger Európa Kulturális
Fővárosa 2023 pályázatának művészeti igazgatójával közösen sajtó nyilvános interjút
adott, az esemény moderátora Csisztu Zsuzsanna ismert televíziós műsorvezető volt. A
világsztár az interjú során elmondta, örül, hogy Egerben lehetett, hiszen az Egri Bikavér
hungarikummá vált, és megtiszteltetés számára, hogy a programsorozat díszvendége. A
színész egy egész napját Egerben töltötte, részt vett egy városi imázsfilm forgatásán, az
1552-es diadal emlékére ő adta le 15 óra 52 perckor a hagyományos díszlövést és az Egri
Bikavér Ünnep forgatagába is belekóstolt.
Augusztusban az Észt Önkormányzatok Szövetségének 32 fős delegáció érkezett Egerbe.
A csoport tanulmányozta Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának működését.
A Nemzeti Összetartozás Napján dobóruszkai küldöttség vett részt a városi
megemlékezésen.
2017. szeptemberében Przemyśl testvérvárosunkból érkezett hozzánk delegáció. A
küldöttség tárgyalást folytatott a Dobó István Vármúzeum vezetőségével a jövőbéli
együttműködés lehetőségeiről. Ugyancsak szeptemberben Eger Civil Ünnepére,
Gyergyószentmiklósról látogatott városunkba helyi képviselőkből álló csoport.
2017. szeptember 29. és október 1. között Mâconban vettünk részt testvérvárosi
találkozón, Mâcon valamennyi testvérvárosával együtt. A program célja a testvérvárosok
egymás lakosai között történő népszerűsítése volt. A népszerűsítés lehetséges csatornái
jó gyakorlatok cseréjével valósultak meg. Továbbá új lehetőségek megfogalmazásaként
a fogadó bizottság bemutatta és az egri lakosok rendelkezésére bocsátotta, a Mâcon
kártyát, melynek köszönhetően a városunkból Mâconba látogatók kedvezményes áron
vehetik igénybe a helyi szolgáltatásokat. A népszerűsítés kölcsönösségének
szükségességét mindvégig kiemelt fontosságú feladatként kezelték. Folytatásaként
újabb találkozó várható a turizmus területén dolgozókkal.
2017-ben tovább erősítettük testvérvárosi kapcsolatunkat Esslingennel, ez alkalommal 6
civil szervezet bevonásával. 2016-ban fogalmazódott meg a gondolat Eger és Esslingen
civil szervezeteink együttműködésére. Tavaly októberben többek között a Heves Megyei
Falusi Turizmus Egyesület szervezésében több civil szervezet képviselői utaztak
Esslingenbe tapasztalatcserére. A látogatás során előadást hallgattak meg Esslingen
város marketing és turisztikai tevékenységéről, a Magyar Est során hazai ételek
kóstolójával, házi készítésű sütemények bemutatójával, egri borok kóstoltatásával lepték
meg a házigazdákat. Új ötletnek bizonyult a két város civil szervezeteinek
összekapcsolása, Esslingen más testvérvárosaival sem volt példa hasonló összefogásra,
mely a német sajtó munkatársait is meglepte, terjedelmes újság cikkben számoltak be
az egri csoport látogatásáról és a testvérvárosi kapcsolat eddigi főbb állomásairól a
folytatás lehetőségében bízva.
Novemberben Csehországból, morva-sziléziai országrész északi felében található Hlučin
városból érkezett 40 fős küldöttség. Hlučin város polgármestere, a környező települések
polgármesterei, alpolgármesterei és a hivatala dolgozói ismerték meg városunkat.

Tapasztalatot gyűjtöttek az egri Polgármesteri Hivatal működéséről. Eger városát
bemutattuk turisztikai és gazdasági szempontok szerint. A résztvevők betekintést
nyertek Eger kulturális és társadalmi életébe, valamint a környezetvédelmi
sajátosságaiba is.
Decemberben meghívást kaptunk a gyergyószentmiklósi Szent Miklós Napokra, az
eseményen 4 fős delegáció képviselte Egert.
Az Adventi Vásáron Beregdéda egyik civil egyesületének a KULTURMA biztosította a
jótékonysági faházat, önkormányzatunk szállással és étkezéssel járult hozzá a
beregdédaik adventi itt tartózkodásához.
Számos nagykövet látogatott a városba, mely találkozók a Magyarország iránti
nemzetközi bizalmat erősítették. Az, hogy az esemény sajtónyilvános volt-e, az adott
nagykövetség igényeihez igazítottuk. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a
város nemzetközi élete, látogatottsága egyre élénkül, minden évben több és több
eseménynek adunk otthont, látunk vendégül delegációkat, adjuk és visszük hírül
városunk jó hírét határainkon túli települések, emberek részére.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére.
Eger, 2018. január 5.

Habis László

