Az Egri Civil Kerekasztal Szabadidő Szekciója 2012 évi beszámolója
A Szabadidő Szekció mára 27 civil szervezet laza szövetsége. Az alapító természetjáró
közösségeken kívül van közöttünk egészséges életmóddal, környezetvédelemmel,
nyugdíjasokkal, fiatalokkal, kulturális tevékenységgel, önkéntes tűzoltó munkával foglalkozó
közösség is.
A 400 példányban megjelenő Programfüzetünk a benne lévő szekciós és városi rendezvények,
egyesületeink, alapítványaink egyéni programjainak közreadásával a közös célt, a közös
gondolkodást tükrözi.
Ennek a közös gondolkodásnak az eredménye a Szabadidő Találkozó 11. alkalommal történő
megszervezése 14 civil közösség, 120 fő részvételével, a Kossuth Zsuzsa Középiskolában
2012. aug. 24-26-án. A találkozó sikeres megvalósításához elengedhetetlenül szükség volt
pályázati bevételekre is. Mivel a szekció nem jogi személy, a Forrás Szabadidős DSE adta be
a pályázatot az CABB-hoz, ahonnan 100000 Ft támogatást nyertünk.
Szekciónk jelentős szerepet vállal a „Mobilitási Hét” és az „Európai Autómentes Nap”
programjainak évenkénti sikeres megvalósításában. 2012-ben is, 15 egyesület, alapítvány és a
Polgármesteri Hivatal együtt valósította meg az Európai Unió által támogatott
programsorozatot.
Másik, az Önkormányzattal közös jelentős akciónk a Föld Napjához kapcsolódó „Tavaszi
nagytakarítás Almárban ( 9 egyesület, 33 fővel ) és az Érsekkertben megrendezésre kerülő
városi Föld Napja rendezvény (8 egyesület, 31 fővel), ahol szekciónk elsősorban
gyermekprogramokkal készült, volt rajzolda, Kvíz játék, puzzle kirakós, kalandjáték kicsiknek,
nagyoknak.
Évek óta tartó jó kapcsolat fűz minket a Kazinczbarcikai Egyesületek Fóruma közösségeihez.
2012-ben nem csak a Szabadidő Találkozón vettek részt de ott voltak az Eger Ünnepe, a
Mobilitási Hét, programján is.
Szekciónk mindig fontosnak tartotta a készülő Önkormányzati rendeletek, koncepciók
véleményezését, javaslataink megfogalmazását. Az elmúlt évben volt szerencsénk Eger város
Sport Koncepcióját megtárgyalni, számos fórumon azt megvitatni.
A városban jelenlévő média képviselőivel hagyományosan jó a kapcsolatunk. Cikkeinket,
híranyagainkat fogadják; programjainkról, szervezeteink munkájáról rendszeresen készülnek TV,
rádióriportok. (TV Eger – Páloskolostor-rom takarítás, Föld Napja – Heves Megyei Hírlap,
Katolikus Rádió )
Összességében elmondhatjuk, hogy tartalmas, színes és minden tekintetben sikeres évet zárhat
maga után a Szabadidő Szekció.
Eger, 2013. március 5.
Mácsár Beáta
szekcióvezető
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