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...”Agronómus szakemberből lett civil éllovas”... 

 

Szakmai pályafutását mezőgazdászként kezdte Vácott, majd a Tolnaszigeti Állami gazdaságban 

termelésirányító. Itt került kapcsolatba az emberek irányításával.  A mátravidéki Fémművekig vett az 

útja, ahol osztályvezető helyettesként a munkások jólétéért fáradozott. Innen már csak egy lépés volt 

a Vasas Szakszervezet megyei szervezői feladat vállalása. Ezek az állomások voltak szükségesek 

ahhoz, hogy az évtizedek óta tartó közösségi munkáját magas színvonalon működtesse. 

 

Mi a legfontosabb az emberekkel való törődés során? 

Szeretni kell az embereket, segíteni boldogulásukban, meghallgatni gondjaikat, megérteni, és ha 

tudsz segíteni, tegyél is értük. 

 

Mit jelent számodra a közösség? 

A saját személyemből is adódik, hogy kerestem az aktív emberek közösségét. Nem elégített ki, hogy a 

nyugdíjas éveimet otthon töltsem. Egy közösségbe kerülés során fontos, hogy aktívan kapcsolódjunk 

a munkába. Az egyéni tudásunkkal, lelkesedésünkkel, tenni akarásunkkal gazdagítsuk azt. Az 

embereket összekapcsolja a közös cél. Az ember nemcsak önmagáért él.  

A Dobó Katica nyugdíjas szervezetbe kerültem 1992-ben. Feladatot is vállaltam, 2001-ig a 

felügyelőbizottság elnökeként tevékenykedtem. A közösség tagjaként egymásért is felelősséggel 

tartozunk, és azért is, hogy az aktív munkánkkal életben tartsuk a közösségi szervezetet. A jó 

közösség fennmaradásának ez is egy fontos kritériuma. Együtt könnyebb megoldani a problémákat. 

Segítséget kapsz a közösségtől, hasznosan tudod eltölteni az idődet. Van egy dolog, ami felráz, ami 

lelkesít, ami örömmel tölt el. 

 

Mi a célja a civil társadalom kiépítésének? Egerben kialakult - e segítő együttműködés az 

önkormányzat és a civil szervezetek között? 

A civil szféra egy önszerveződő civil társadalom. Nem kötődik a politikához. A civil szervezetek arra 

szolgálnak, hogy a különböző, igen sokszínű társadalmi csoportok közös céljai megvalósítását segítse. 

(Van tudományos, szakmai, nyugdíjas stb.). Fontos funkciót tölt be. A társadalom szelepe. A civil 

szervezetekben rejlő értékek létrejöttével és azok visszacsatolásával az össznemzeti értéket növeli, és 

az egész társadalmat gazdagítja.  

Egerben több mint 14 éve működik a Civil Kerekasztal, ami összefogja a városi civil szervezeteket. 

Különböző szervezetek képviselőiből tevődik össze. Koordináló, szervező, az önkormányzattal 



együttműködő szerepet tölt be. Jó magam is több mint 10 évig tagja voltam ennek a szervezetnek, 

sok szép és hasznos feladat megoldásában rész vettem.  Az önkormányzat segítséget nyújt a civil 

szervezetek működéséhez, a civil szervezetek pedig feladatot vállalnak a város tennivalóiban. 

 

A civil pályafutásod során mire vagy a legbüszkébb? Milyen sikert emelnél ki? 

A Kertbarát Kör életében tett tevékenységem közül emelném ki. Az egyesület Eger és környéke 

kertészkedéssel foglalkozó embereit fogja össze. Segíteni hívatott az elméleti és gyakorlati ismereteik 

korszerűsítésében, e kertkultúra terjesztésében. Hitvallásunk: művelődj, cserélj tapasztalatokat, 

barátkozz! Mindez összekovácsolja az embereket. A tevékenységek során barátságok szövődnek. 

Nemzetközi kapcsolataink is vannak. Örömmel tölt el, hogy a szervezet sikeréhez hozzá tudtam 

járulni. Olyan programok szervezését koordináltam, amelyekben jól érezték magukat a résztvevők. 

Tudtam tenni az emberekért. Jó érzés egy jól szervezett programsorozat után az emberek 

visszaemlékezéseit hallani. A szervezetben 12 évig vezetőégi tag voltam. Feladatom volt - többek 

között - egy országos kiállítás megszervezése, lebonyolítása. A Földművelési  miniszter személyesen 

tekintette meg, és adta az elismerő oklevelet. Ez számomra szívet melengető élményt nyújtott. 

Megerősített abban, hogy érték az a munka, amelyet végzünk. 

 

Mi a Te területed, amikor a közösség ereje vagy? 

A szervező munka az erősségem. Aztán az ötletelés és kreativitás. Meg tudom érteni és meg tudom 

nyerni az embereket. Ezek a tulajdonságok fontos női és közösségi értékek is egyben. Lelkesíteni is 

tudom őket, jó kapcsolatot teremtek velük. Az idősekkel tanácsos beszélgetni, meghallgatni őket, 

hiszen nem konzervativizmus, hanem a letisztult életbölcsesség az, amivel segíteni tudják a fiatalabb 

generációt. Ez saját tapasztalatom. 

 

Mit üzensz a fiataloknak? 

Ne legyenek öncélúak. Lássanak egy kicsit túl önmagukon. Van helyük a civilek közösségében  Ha 

tudnak és akarnak tenni, akkor nagyon sokat fog épülni a személyiségük és sokat fognak visszakapni. 

Szeressék az embereket! 

A fiatalok úgy indulnak el, hogy a tanultakat hasznosítani akarják, kiteljesedni akarnak. De ne 

öncélúan, hanem hívatás tudattal tegyék ezt. Jobbá, szebbé tenni a társadalmat. Ehhez közösség kell 

Ne a szülőkre, a társadalomra hárítsák a felelősséget, hanem önmaguk is keressék a lehetőséget. Ha 

kezdetben az önkéntes munka jut is nekik, az elvisz egy újabb fontos állomásig, ami meghatározhatja 

a jövőjüket. A fiatalokat érinti a munkanélküliség, ami morálisan is rombolja személyiségüket. Ez 

okból még fontosabb, hogy jó közösségi emberré váljanak. Találják meg helyüket a civil életnek 

abban a szegmensében, amelyik legközelebb áll érdeklődési körükhöz. Jelenlegi helyzetkép, hogy sok 

civil közösség működik, de a fiatalok hiányoznak belőlük. Úgy látom, hogy a fiataloknak nincs építő 

jellegű közösségük, amivel szolgálják a társadalmat. Ez az igény a társadalmi érdekkel is egyezik. Előre 

vivő közösség a kulcs szó.  A mi szervezetünkből is hiányoznak a fiatalok. 



Milyennek látod a nők helyzetét? 

A női mivoltunkat kell mindjobban erősíteni. A család összefogása az első és legfontosabb feladata 

egy nőnek. A társadalmi viták nagy része az egyenjogúság harca miatt folyik. Megváltozott a nők 

szerepe. Leterheltek. Nemcsak azért, mert többen vagyunk, hanem, nehéz összeegyeztetni a 

tanulást, a munkát, és a család összefogását. A részmunkaidős foglalkoztatás nagyon jó lehetőség 

arra, hogy a nők sokféle szerepüknek megfeleljenek. Olyan segítő szolgáltatásokat kellene kiépíteni, 

mint például a pótnagyi szolgálat, takarító szolgálat, háziasszonyi teendőkben való segítség. 

 

Mi a szépsége a 77 éves női kornak? 

Örül, ha elfogadhatónak érzi magát. Jó érzés tölti el, hogy sok jó emberi kapcsolata van. Nagyon 

fontosnak tartja, és mindent meg is tesz azért, hogy kiegyensúlyozott családi háttere legyen. Még a 

közösségi munkához is nagyon sok segítséget kap a férjétől, gyerekeitől. Nem zárkózik be önmagába,  

hanem nyitott és elfogadó tud lenni, így idős korúként is amit tud, megtesz a  közösségért. Számára 

nem teher, hanem sikerélmény, ha a hozzá hasonló korú személyeket is tevékenységre serkenti 

példamutatásával. Öröm tölti el, hogy ilyen idősen is megtalálja helyét, szerepét a családban és a civil 

életben. 

Az életnek minden korban megvan a maga kis és nagy öröme. 

 

Marika élet és szakmai tanácsai: 

 Ha tudsz, tegyél az emberekért. 

 Az ember nemcsak önmagáért él. 

 Együtt könnyebb megoldani a problémákat. 

 A civil közösség felráz, lelkesít, örömet okoz. 

 Felelősségvállalás magunkért és a közösségért. 

 Beszélgessünk az idősekkel, letisztult életbölcsességük van. 

 A családösszefogás a legfontosabb feladata egy nőnek. 

 

 

"az ember nemcsak önmagáért él" 

 

 


