SPORTSZEKCIÓ
A szekció munkáját 5 tagszervezettel végezte. A csapat belső kommunikációja, szervezeti
élete jó színvonalú. Tevékenységükkel egymás törekvéseinek megvalósítását segítik. A
Kerekasztali aktivitása megfelelő.
A szervezetek tevékenységét az alábbiak szerint lehet összefoglalni:
Egri Senior Úszó Klub
Feladatunk a rendszeres sportolás biztosítása, a sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. A
hazai és nemzetközi versenyek megrendezése, más hazai klubok által szervezett
sportversenyeken való részvétel. Vannak tagjaink, akik rendszeresen egészségük fenntartásért,
mozgás rehabilitációjukért úsznak.
A magyar Szenior Ú szók Szövetsége által rendezett haza i versenyeken részt veszünk ez
évente 12 -14 alkalommal.
Feladatunk a rendszeres sportolás biztosítása, a sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. A
hazai és nemzetközi versenyek megrendezése, más hazai klubok által szervezett
sportversenyeken való részvétel
- 2014.évi XXLIV. Senior Magyar Bajnokságon Gyulán 23 bajnoki címet,
- III. Fedettpályás Magyar bajnokságon Hódmezővásárhelyen 20 bajnoki címet,
- II. Rövidpályás Magyar Bajnokságon 17 bajnoki címet,
- Hosszútávú Magyar Bajnokságom 3 bajnoki címet szereztünk.
Megrendeztük a XIII. Bitskey Aladár Nemzetközi Senior Úszó Emlékversenyünket 8 ország
229 versenyző részvételével .
Versenyzőink közül szerepelnek a Világranglista 10 Top versenyzői között
Vakok és Gyengénlátók integráló és Sportegyesülete:
2014. év Vakablak rendezvény március: kulturális program, kiállítás a sötétben, vaksakk,
csörgőlabdázás színészekkel, vízilabdázókkal, kézilabdázókkal.
A szeptemberi B. kategóriás EB-n az Egri válogatott 4. helyen végzett.
A kép árveréséből 180.000 Ft adomány folyt be.
Széchenyi Sport Club Eger
Az új tekepálya augusztus végén került átadásra a Vilati Center területén. A club a
bajnokságban a hatodik helyen végzett. Diákolimpián a versenyzőnk a második helyen
végzett. Pál József a megyei bajnokságot megnyerte. Terveink között szerepel a hálózati
együttműködés az ÉFOÉSZ egri szervezetével.
Szöcskék Akrobatikus Rock and Roll TSE
A Szöcskék Akrobatikus Rock and Roll Táncsport Egyesület regionális táncgálát rendezett
októberben a Forrás Gyermek és Ifjúsági Központban. Melyre a hevesi, tiszaújvárosi
egyesületek versenyzői kaptak meghívást. A helyi értékekre építetett helyben megvalósuló
rendezvény segítette az együttműködést a régió egyesületei és táncosai között. Új

kapcsolatokat épít, és a régieket ápolja. Az elmúlt időszakban is több párosunk és formációnk
a dobogón végeztek. Az egyesület táncosai számos rendezvényen felléptek pl: Európa Nap,
Eger Ünnepe, Jótékonysági estek
Egri Testedző Club
Sportolói a tájékozódási futás sportágban az ország élmezőnyében foglalnak helyet, több
versenyzőjük Magyar Bajnok vagy dobogós helyezett. Simon Ágnes személyében sífutásban
a Téli Olimpiai részvétel után, Világbajnoki résztvevőt adtak a városnak.
Sikeres sportrendezvények szervezésével országos elismerést szereztek. A rendezvényeik
közül kiemelkedő a Hegyifutó Maraton Magyar Bajnokság és Török Út Futófesztivál, A Dobó
István Emlékverseny és az egyik legnépszerűbb, városunk egyik legnagyobb futó
rendezvénye az Eger Ünnepe keretén belül megrendezetett Barokk Futóparádé.

A Szociális- Egészségügyi-és Karitatív Szekció hálózati együttműködése
A szekciónkban résztvevő 17 szervezet tevékenysége, mint ahogy a neve is mutatja 3 területet ölel
fel: szociális, egészségügyi és karitatív munka. A 3 terület szervezetei a szekció csoportjain belül is
együttműködnek egymással, de mivel sok szervezetnek a tevékenységi köre gyakran mind a 3
területet átöleli, így jó együttműködést biztosít a szekción belül is.
Hálózati munka számunkra az egymással való összefogást, közös gondolkozást és tevékenységet,
egymás segítését jelenti. Nagyon sokat számít már az is, hogy ismerjük egymást és 1-1 feladat
megoldásához el tudjuk érni a másikat.
Az áprilisi Civil Fórum után a Szekciónk regisztrációs ívét minden évben lemásoljuk és elküldjük a
szekció tagjainak az elérhetőségeket, így lehetőség van rá, hogy megtudjuk osztani egymással az
információkat és az aktuális feladat megoldásához szakmai partnereket találjunk.
A Kerekasztalülések után körlevélben tájékoztató megy minden szekcióbeli egyesületnek a
Kerekasztal legfontosabb, mindenkit érintő döntéseiről, tájékoztatás az aktuális kérdésekről.
Évente legalább 2 alkalommal tartunk szekcióülést, a Civil Randevú előtt és a Civil Fórumra készülve,
ahol mindenki elmondhatja a legfontosabb megvalósított programjait, különös hangsúlyt fektetve az
együttműködésben megvalósított programokra és javaslatokat tehet a további közös munkára.
Éves tevékenységünk során sok olyan közös programot szerveztünk, amelyek több szervezet
együttműködésével
valósultak meg:
Egészségnapok, Rákellenes Világnap, Európa Nap,
Nemzetközi Cukorbeteg Találkozó, Rózsaszín szalagos séta a mellrák ellen, Figyelemfelkeltő
„kék séta” a diabetes ellen; TV Eger Véradó Nap; Eger-Park Véradó Napok, Szalai Családi-és
Egészségnap, Nap, Étel - és adományosztás, Advent a Szalában.
A Kórház Rendelőintézete együttműködve az egészségügyi szervezeteinkkel a Diabetes Világnap
alkalmából Rendelőintézeti Nyílt Napot szervezett különböző szűrésekkel, amelyen 250 fő vette
igénybe szolgáltatásainkat.
Eger Ünnepén 12 szervezetünk vett részt szolgáltatásokkal, 1 nagy közös szekció-szigetet alkotva,
néhány egyesületünk pedig a színpadon is fellépett.
Tö bb nagy kö zö s egé szsé gü gyi rendezvé nyt való sı́tottunk meg a Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskolában a tanuló kkal é s szekció beli egyesü letek ré szvé telé vel.
A Szalában a szekciónk szervezésében júl.26-án Családi és Egészségnapot szerveztünk 35
egyesület és intézmény részvételével A szekció nk tagjain kı́vü l a Kórház, a Népegészségügyi
Intézet, a Főiskola, a Közép- Kelet Európai Rekreációs Központ, Szalaparti és az Arany János
Általános Iskola, Bartakovics Béla Kulturális Egyesület, Ezüst Idő Szabadidő Egyesület, Új
Nemzedék Kontakt Pont, Mentők, Tűzoltók, Rendőrség bemutató kkal, ismeretterjesztő ,
anyagokkal, tá jé koztatá ssal, bemutató kkal voltak jelen, Biosziget Lakóotthon, Babszemjankó
Bábszínház, Forrás fogyatékkal élők Alapítványa, Egri Sport Centrum é s mé g sokan má sok is ott
voltak. A rendezvé nyen tö bb mint 400-an vettek ré szt. A szalai nyári napközi programjaiban is ré szt
vá llalt szekció nk. December 20-á n a a Szalai Kö rnyezetvé dő é s Ifjú sá gi Egyesü lettel kö zö sen a Szalai
Karácsonyt szerveztü k meg, ahol 500 ember kapott meleg é telt, a gyerekeket pedig kü lö n program é s
ajá ndé k is vá rta.
Az idősek klubjaiban szervezeteink rendszeresen kö zremű kö dnek ismeretterjesztő (egé szsé gü gyi,
irodalmi, helytö rté neti) elő adá sok, programok, mű sorok szervezé sé ben.
Szekció nk jó kapcsolatot á pol a többi szekcióval is, tö bbszö r mű kö dtü nk kö zre rendezvé nyeiken.

Ré gó ta jó az együ ttmű kö dé sü nk az Érdekvédelmi Szekcióval. Az ÉFOÉSZ Heves Megyei
Szervezetének „Add a kezed, mert együtt kerek a világ” megyei kulturális seregszemle és
közvélemény formáló napján minden é vben rendszeresen tö bben is csatlakoznak a szekció nkbó l.
Októ ber 5-é n szekció nk is ké pviseltette magá t a Családi Napon é s ott voltunk az Életet az éveknek
orszá gos egyesü let egri rendezvé nyé n is a Szabadidő Szekció vezető jé nek meghı́vá sá ra.
Jó a kapcsolatunk a Médiával, szervezeteink minden évben ott vannak a TV Eger Donor Napján
és az Adventi Véradáson segíteni. Több szervezetünk vett részt a 2 napos Egészségpark
Véradáson az Eger Hotelben szűrésekkel és színpadi programmal is.
Jó az együ ttmű kö dé sü nk az önkormányzattal, a város intézményeivel, iskoláival, a Kórházzal, a
Védőnői hálózattal, a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatóságával, a Gyermekjóléti
Szolgálattal, a Média Egerrel és az EKMK intézményeivel.
A Kórház Felügyelő Tanácsának vezetője és több tagja is a szekció nkbó l kerü lt ki. Az Országos
Betegjogi Fórumban is ké pviseltetjü k szekció nkat.
Jó együ ttmű kö dé st alakı́tott ki a szekció nk az Eszterházy Károly Főiskola rekreációs szakos
hallgatóival és a Közép-Kelet Európai Rekreációs Központtal. A fő iskolá sok ré szt vettek a mellrá k
elleni ró zsaszı́n szalagos é s a diabetes elleni ké k sé tá n is.
A Fertálymesterei Testülettel is együttműködünk a Hó styá k programjainak megvaló sı́tá sá ban.
A Nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok terü leté n tová bb erő sı́tettü k az együ ttmű kö dé st,
fogadtuk a Bartakovics Bé la Kö zö ssé gi Há zban Eger Unnepé n a gyergyó i delegá ció t,
Marosvá sá rhelyrő l, Szabadká ró l, Magyarkanizsá ró l, ső t Své dorszá gbó l é s Né metorszá gbó l is jö ttek
vendé gek.
A Heves Megyei Vöröskereszt, a Caritas Hungarica Eger és az Ételt az Életért Alapítvány
folyamatosan meleg ételosztást szervez a rászorulóknak és tartós élelmiszer, ruha, bútor és
tüzelő adományozásával támogatta a nehéz helyzetben élőket. A júliusi Családi és Egészségnapra is
érkeztek a városból és az egyesületektől adományok a Szalába és a Szalai Karácsonyra is.
További feladataink: az egymás közötti és a város polgárai felé a kommunikáció erősítése, további
partnerkapcsolatok, együttműködési lehetőségek keresése, közös pályázati lehetőségek még jobb
kihasználása.

Jakabné Jakab Katalin, szekcióvezető
Eger,2015.március 23.

Beszámoló az Egri Civil Ház tevékenységéről
Az Egri Civil Ház (Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.) tizennégy éve szolgáltat a város civil
szervezeteinek. Az Életfa Környezetvédő Szövetség által működtetett közösségi ház, kiemelt
feladata volt 32 civil szervezet és az Egri Civil Fórum valamint Egri Civil Kerekasztal
tevékenységének elősegítése, háttér infrastruktúra biztosításával és szervezési feladatok
ellátásával. A ház jó technikai, szakmai háttérrel rendelkezik, melyeket a nonprofit
szervezetek javarészt térítésmentesen vehetnek igénybe. Célunk, hogy szolgáltatásainkkal
segítsük a város lakosságát, a helyi civil társadalom szervezeteinek és közösségeinek
tevékenységét. Tanácsadást, tapasztalatcsere lehetőséget, pályázati információkat biztosítunk,
fórumokat szervezünk, civil könyvtárat és portált működtetünk.
A civil szervezetek és önkormányzat közötti együttműködés fejlesztése érdekében:
Az ÉMOP-2009-3.1.2./C-09-2f-2011-0001 számú, a „Dobó tér – Eger patak – belvárosi térsor
funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt keretében – Közösségi programok, akciók az
egriek helyi kötődésének erősítése és vonzóbb, élettelibb belvárosi közösségi terek kialakítása
érdekében kiírt tenderen „Civilek érted-értünk” címmel pályázatot nyertünk, amelyet 2014ben megvalósítottunk.
Folyamatos tájékoztatást biztosítottunk az Egri Civil Alap
működéséről, az Előny 2014 és a kulturális alap felhívásairól, valamint a Virágos Egerért
Szép Környezetért versenyről. Hozzájárultunk a „Gondolatok Eger közlekedéséről”
tanulmány elkészítéséhez. Helyet biztosítottunk foglalkoztatási, női és ifjúsági fórumoknak.
Részt vettünk a Föld Napja, Autómentes Nap és Eger Ünnepe rendezvények
megvalósításában. A Civil Házban kezdte meg működését az Egri Nóra Pont a női
esélyegyenlőség elősegítése érdekében. Kidolgoztuk az „Egri Minőségért és Értékekért”
projekteket, melyek a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célkitűzéseket
konkrét programok kidolgozásával és valóra váltásával segíthetik elő.
SZJA 1%
Információt nyújtottunk a támogatandó szervezetekről. Tájékoztatást adtunk a jogszabály
változásairól, és a beszámolási kötelezettségről. Elősegítettük az adatbázis alapján történő
kiválasztást.
Kommunikáció, foglalkoztatás
Az Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. sz. alatt lévő Egri Civil Ház irodahelységében
munkanapokon 8.00-16.00 között két munkatárs állt a szervezetek rendelkezésére.
Webmestert, könyvelőt foglalkoztattunk. Ezen kívül két telefonvonalon a 36/415-822-es és a
36/411-036-os telefonszámon, valamint a civilhaz@eck.hu e-mailen voltunk elérhetők. A
www.eck.hu civil portálunkat regisztrációs, információs eszközként használta a szektor.
Adatbázisának építése, frissítése, fejlesztése a fenti időszakban is folyamatos volt. Az Eger
Városi Civil Fórum szekciói éves munkájának elősegítése érdekében a működő civil
szervezetekről adatbázis és címjegyzék kialakítása van folyamatban. Irodahasználatot,
szélessávú internetelérést és díjmentes telefonálási lehetőséget biztosítottunk az Egri Civil
Kerekasztal munkacsoportjai részére.
Pályázatok
Különös figyelmet fordítottunk a szektort érintő pályázatokra, ezeket célzottan a szervezetek
tudomására hoztuk, tájékoztató fórumokat szerveztünk (www.eck.hu,) Segítettünk az
internetes letöltésben, a pályázati adatlap kitöltésében, illetve tanácsokkal láttuk el a hozzánk
forduló szervezeteket.

Országos és nemzetközi kapcsolatok:
Az Életminőségért Közösségi Alapítvány tevékenységének elősegítése érdekében folyamatos
kapcsolatot tartottunk a V4 Community Foundation Maturity Programmal. Konkrét
együttműködést valósítottunk meg a felvidéki Fundament Polgári Társasággal. Országos
hálózati partnereink, a proHáló Hálózat és a Kötháló.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Szolgáltatásaink
Fénymásolási, nyomtatási lehetőség (kedvezményes árral, szabad kapacitás esetén)
Előzetes egyeztetés alapján igénybe vehető az 50 fő és a 15 fő befogadására alkalmas
tanácsterem
Adó- és könyvelési, szervezetalapítási és egyéb jogi, valamint pályázatkészítési
tanácsadás (előzetes bejelentkezés alapján)
Civil könyvtár működtetése: kölcsönzési és helyben használati lehetőséggel
Aktuális pályázati lehetőségekről, helyi és országos rendezvényekről folyamatos
információszolgáltatás
A közhasznú szervezetek éves jelentéseinek megjelentetése
A www.eck.hu honlapon híranyagok közzététele
Elektronikus civil szolgáltatások: tanácsadás, számítógép, internethasználat biztosítása
(Közösségi Technológiai Központ)
Székhelybefogadó nyilatkozat biztosítása – postaláda elhelyezése
irat elhelyezési lehetőség
segítségnyújtás közhasznú civil szervezeteknek a szoftver- és hardverrendelések
tekintetében ( http://www.civiltech.hu)
Az Egri Civil Házban 2014-ban is lehetőség volt előzetes egyeztetéssel ingyenes
teremhasználat igénybevételére, melyet munkatársaink koordináltak.
A beszámolási
időszakban 312 alkalommal vették igénybe ezt a szolgáltatást a város civil szervezetei.
Lakossági szolgáltató irodát működtető szervezetek száma: 5. Székhelyként bejegyzett,
postaláda használók száma: 32. Iratelhelyező szervezetek száma: 20. Munkaidőben négy
számítógép, ingyenes Internet használati lehetőség is rendelkezésére állt a szervezeteknek,
melyet 8 szervezet használt napi rendszerességgel. A www.eck.hu portált folyamatosan
üzemeltettük, levelezőlistát működtettünk az Egri Civil Kerekasztal tagjainak és a
szekcióknak.
A Ház technikai működtetése
Az elmúlt időszakban sor került az épület tetőfedésének felújítására, és egy kémény
kiépítésére. Fejlesztettük a biztonságtechnikai berendezéseket (kamera, riasztókészülékek). A
tanácsteremben lévő székek javítását elvégeztük. A gázkészülékek biztonságtechnikai
felülvizsgálatánál megállapított hiányosságokat megszüntettük, az elavult csatlakozó
vezetékek cseréjével. Az ablakzárak és hőszigetelésük javítását elvégeztük. Fejlesztettük a
belső informatikai hálózatot korszerűbb routerekkel, felújítottunk hat számítógépet.
Biztosítottuk a fénymásolást, takarítást, közüzemi költségeket (gáz, áram, víz,
hulladékszállítás, takarítószerek, kéményseprés).
Eger, 2015. március 27.
Bárdos Ferenc
a civil házat működtető
Életfa Környezetvédő Szövetség
ügyvezetője

EGER VÁROSI CIVIL FÓRUM
Vázlat a szekció beszámolóhoz

Szekcióvezető neve Somodyné Jámbor Ildikó
Szekció tagjainak neve (benne a CABB tag is) Bimbó Zoltán,Lisztóczki Mónika, Simon Klára , Püski Imre
Szervezetek száma: 20
Hálózati együttműködéssel megvalósult programok (rendezvények, akciók, szolgáltatások, minimum
három szervezet, és ha van külső partner)
Hevesi Sándor Emléknap 2014 február
A jövő évezred közösségi terei – konferencia ( 2014 június 4.)-BBKSZ,Forrás Alapítvány, Kolping
Család, Lokálpatrióta Egylet
Városrehabilitáció –soft projekt- Szalai Környezetvédő Egyesület segítése ( EZE,BBKSZ,
Cukorbetegek Egri Egyesülete
Közös hálózati forrásteremtés (pályázatok)
Egri városfejlesztési Kft pályázata, NKA pályázat, Városi Civil és Kult pályázat
Szekció szervezeteinek pályázati tevékenységéből realizálódott bevétel
nem publikus,
Önkéntes törvény alapján alkalmazott önkéntesek száma
3
Elismerések (szervezetek, személyek)
Lajtha László Néptáncegyüttes-Nívódíj, Príma díj, Ködöböcz Gábor- MÚK Petőfi sajtószabadság dí,
Balogh András ( Adáshiba) AAse díj, Bimbó Zoltán Cantus Agriensis kult egyesület, Kóta
elismerés,stb

TERJEDELEM: MAXIMUM 2 OLDAL
Beküldési határidő: 2015. március 27
Cím: civilhaz@eck.hu

Egri Civil Kerekasztal
Felnémeti Szekciója
2014. évről beszámoló

A Felnémeti Szekció 7 szervezettel kezdte meg 2014. évi működését:
-

Pásztorvölgyi Iskoláért Alapítvány
Bervavölgyi Óvodásokért Alapítvány
Kisdobos Kulturális és Környezetvédő Egyesület
Magyar Vásár Kulturális Egyesület
Felnémeti Gasztronómiai Egyesület
Agria Polgárőr Egyesület
Civil Társaság

A Felnémeti Szekció Egerben az egyetlen területi alapon szerveződött szekció, emiatt
nagyon sokszínű programokra van igény, viszont a megvalósuláshoz adott segítség is
nagyon sokszínű.
2014. ÉVI RENDEZVÉNYEINK:
- május 21-én Vitkóczi Jánosnét, a Bródy Sándor Könyvtár II. sz. felnémeti
fiókkönyvtárának dolgozóját köszöntöttük egy szép műsoros esttel, abból az
alkalomból, hogy 21 év munkaviszony után nyugdíjba vonult.
A szervezőmunkában segítettek a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium
néptáncosai, könyvtárba járó tanulók, és szüleik, a Felnémeti Gasztronómiai Egyesület
biztosította az est számára a hidegtálat, és Gál Sándor foglalta össze Editke életútját
egy megható beszélgetés keretében.

-

június 3-án került sor az almári pálos romok takarítására, amit évek óta Mácsár
Bea vezetésével a Szabadidő Szekció tagjai végeztek. Most sikerült
bekapcsolódnunk, egyenlőre csak a saját családommal, de 2015-ben nagyobb
hírveréssel fogom a civileket bevonni.

-

június 7-én a szekció számára egy jókedvű szalonnasütést hirdettem, aminek
az érintettek nagyon örültek, így ezt a szekció megbeszélésünket a
pásztörvölgyi nevenincs parkban tartottuk meg. Toborzó munkának is beillett ez
a szabadprogram, hiszen a parkban sétálók is csatlakoztak a beszélgetéshez,
és még csurgatott kenyér is jutott nekik.

-

augusztus 22-én egy újabb Felnémeti Esték keretében nagy tisztelettel és
büszkeséggel szerveztük Nagy Ernő bácsi, felnémeti festőművész 88-dik
születésnapját, ami jól sikerült, az ünnepelttel Mészárosné Pusztai Éva
beszélgetett, Eged András citerázott, és fotókon is követhettük a művész
életútját.

-

augusztus 31-én a felnémeti szekció szomszédolni volt a Felsővárosi LISZI
által szervezett közösségi szalonnasütésen. A rendezvény remek volt, sok
résztvevőt vonzott, igazán jó hangulatban ismerkedtünk össze a felsővárosi
aktív civilekkel.

-

-

-

szeptember 15-én volt a Lecsófesztivál, melyben a felnémeti szekció úgy vett
részt, hogy a civil közösségi napunkat ennek a rendezvénynek a keretében
tartottuk meg. Így biztosítva volt a nagy látogatottság, sok emberhez jutottak el
a bemutatott civil értékek.
Jeles Teréz aktív civil társunk festette meg a fesztivál részére Magyarország
legnagyobb fatányérját, ami osztatlan sikert és elismerést aratott.

szeptember 21-én rendhagyó módon a szekció minden tagja 1 sátorban
képviseltette magát Eger Ünnepén, Jeles Terike és Farkas József alkotók
csodálatos festményekkel és faragott szobrokkal emelték a sátor fényét, Budai
László fertálymester pénzadományából Dósa Tibor főzött ebédet a csapatnak.

-

-

október 5-én részt vettünk a családi retro partyn, az Eszperantó sétányon,
ahol nemezeléssel, és gyerekeknek mese-kvízzel készültünk.

-

november 12-16 között szerveztük a felnémeti gyűjtemények kiállítását a
felsővárosi Tesco áruházban, ami Vallus István fertálymester ötletét kivitelezve
egy szép együttműködés első állomása volt. Az áruházzal az együttműködést
2015-ben is folytatjuk.

-

november 30-án részt vettünk a felnémeti adventi gyertyagyújtáson.

-

2015. január 17-23-ig tartott a második felnémeti kiállítás, ami Jeles Teréz
felnémeti természetfestő alkotásait mutatta be, osztatlan sikerrel, és nagy
látogatottsággal.

-

február 14-én a felnémeti civil társaság, Zakar József fertálymesterrel
együttműködve részt vett a IV. Disznótoros Farsangon, ahol csomboros-kápiás
kolbász készítésével első helyezést értünk el. A 2015-évi versenyre is
készülünk, nagyobb összefogást remélve.

MŰKÖDÉS

Szekcióvezetőként 2 pályázatot nyújtottam be a szekció nevében, programra és
logisztikára.
-

-

a Felnémeti Katolikus Egyházközséggel és az Egri Fertálymesteri Testülettel
együttműködésben „Családi Nap Felnémet 2014” témában, 800.000.- forintra,
a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz, sajnos nem nyert
a Holdkő Alapítványhoz fénymásolóra, szkennerre, sajnos nem kaptunk

2015. évben is kihasználunk minden lehetőséget a pályázatírásra.
Bízom abban, hogy 2015. évre lesz anyagi forrásunk is, amiből gazdálkodni tudunk,
és nem csak az önerőre és az adományokra kell támaszkodnunk.

2014. május 06-án tartottunk megbeszélést a felnémeti Civil Házban, ahol az EKVI két
munkatársával közösen beszéltük meg a teendőket, igényeket. A megbeszélés szerint
a civil terem szabadon és térítésmentesen használható felnémeti közösségi célokra.
Ennek okán indítottam útjára 2014. márciusában a Felnémeti Baba Klubot, amely a
Civil Házban minden pénteken 9.30-12.00 óráig tart, fedett játszótérként működve a
0-6 éves gyerekek és szüleik számára.
Civil gyűjtés eredményeként játékok, kis asztal, székek állnak rendelkezésre, a
Gondozási Központtól kaptunk szőnyegeket.
A babklub működéséhez, a
kihasználtsága növeléséhez gyermek-programok kerülnek szervezésre 2015-ben.

Összegezve elmondható, hogy a hiányosságok ellenére a felnémeti szekció 2014. évi
működése eredményes volt, rendezvényeink sok látogatót vonzottak.
Kérem a beszámolóm szíves elfogadását.

Eger, 2015. március 28.

Vallusné Farkas Andrea
szekcióvezető

BESZÁMOLÓ 2014. évről
az Eger Civil Kerekasztal részére
A Civil Kerekasztal részéről, Eger Megyejogú Város Idegenforgalmi és Marketing
Bizottságába voltam delegálva, úgy is mint szekció vezető és mint az Eger Idegenforgalmáért
Egyesület elnöke.
Munkám során, a várost idegenforgalmi szempontból érintő feladatokról kellett véleményt
mondani, javaslatokat tenni, hozzá kapcsolva a kulturális rendezvényeket. A beterjesztett
anyagokhoz kialakított észrevételeimmel, hozzászólásaimmal, úgy gondolom, kellőképpen
képviseltem, úgy a szakmát, mint a civil érdekeket.
Az alábbiakban, a megtett észrevételeket kívánom ismertetni:
1. A TDM működési keretének megteremtése és a pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság
biztosítása az Önkormányzat által.
A szervezet csak abban az esetben tudja ellátni a turizmusfejlesztésben betöltött szerepét, ha
a TDM tulajdonosok jó hozzáállása, hosszú távon beváltja a hozzákapcsolódó elvárásokat.
Az „alulról építkező” nonprofit Kft. létrehozásával, a turizmus irányításában megjelenik a
tulajdonosi szemlélet, a turisztikai vállalkozások a város turizmusának tényleges gazdájává
válnak.
2. Rövid, közép és hosszú távú célok összekapcsolása, folyamatos imázs építés.
Eger, mint márkanév! „Eger Te Történeted!”
3. Helyzetelemzés (nem hiteles forrás, de elfogadható)
A belföldi utazások legfontosabb motivációja még mindig is a rokonok, ismerősök felkeresése
volt. Az utazók csaknem egynegyede (23,6%) szórakozási, pihenési céllal kelt útra.
A turisztikai marketingben is kiemelten kezelt egészségturizmus a többnapos belföldi
utazások 4,5%-ában, a városlátogatás 4,6%-ában, a kulturális és sportrendezvényeken való
részvétel 2,5%-ában, a hivatásturizmus 1,7%-ában játszott elsődleges szerepet.
Egyéb turisztikai motiváció (például természetjárás, vallási turizmus) az utazások 3,7%-ban
jelent meg.
4. Marketingmunkaterv pld.
A marketingkommunikációs eszközrendszer hangsúlyai
A korábbi hatékonyságmérési tapasztalataink, valamint a hazai és nemzetközi trendek alapján
kommunikációs eszközeinket a következő „erősorrend” figyelembe vételével használjuk
(egyes termékek, és célcsoportok esetében a sorrend változhat):
• E-marketing,
• Hirdetések, reklámok,
• PR, újságírói tanulmányutak,
• Kiadványok,
• Kiállítások, prezentációk, road-show-k,
• Szakmai rendezvények, tanulmányutak.
EGER Város honlapjáról:Megjelent a Turizmus! Az interneten való jelenlét célja elsősorban, az hogy minél több
érdeklődő, potenciális vásárló, ügyfél, stb. találja meg oldalunkat.
Rendezvénynaptár Eger városában, egyeztetett rendezvénynaptár! Látunk erre esélyt?
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Study- tourok (tanulmányutak)
Az elkövetkező időszakban, kapcsolódni a RMI- Térségmarketing a study-tourokhoz, mivel
véleményem szerint – a road show-k mellett – ez az egyik leghatékonyabb módja a pozitív
médiakampánynak. A vállalkozók térítésmentes szolgáltatásokkal támogathatják a
tanulmányutakat, és ezen keresztül magukat is bemutathatják. A study tourokat célszerű a
kínálatnak megfelelően tematikus rendszerben szervezni (pl. tavasszal: épített örökségek,
túrázás, kerékpározás, ősszel wellness-, illetve bor-, gasztronómia-, konferencia-,
ökoturizmus- továbbá a tagok study tour való részvétele, stb.).
Image film
Az Eger TV készített több ilyet, hogy állunk a terjesztésével és a felhasználásával.
Fotó- és adatbank létrehozása.
5. Turisztikai vásárok
Az élményt adó közönségvásárok továbbra is népszerűek. Az utazási szokások
megváltozásával nem csökkent a látogatók érdeklődése ugyanakkor a közönség már más
céllal látogat ki a kiállításokra, mint néhány évvel ezelőtt. Konkrét utazási csomagok
lefoglalásával kevesen kötelezik el magukat, a kínálat megismerésére használják, hogy aztán
az ott megismert terméket utólag az Interneten foglalják le.
A szakemberek szerint az elmúlt években tapasztalt trendek folytatódnak.
A bejáratott vidéki kiállítások őrzik szerepüket és közönségüket, közben a budapesti
szakvásár vevőköre is stabil marad.
6. Közbiztonság. Bűnmegelőzés.
7. „Eger-kártya”
Sok esetben említették a szállásadók, hogy a vendégek hiányolják az idegenforgalmi adó
valamilyen módon való visszaforgatását a vendégeik számára kedvezmény formájában.
Kidolgozásra vár a kedvezménykártya feltétele a városba érkező turisták számára.
8. JÖVŐKÉP előre vetítése
A városban történő beruházások, fejlesztések, hogyan szolgálják a turisztikai ágazatot.
A lakosság jó közérzete, kihat az idegenforgalomra.
- vendégszám, vendégéjszakák számának növekedése
- turisták fajlagos költésének növekedése
- TDM tagság bevételének emelkedése, növeli az IFA-t
Egyesület Eger Idegenforgalmáért rendezvényeken való részvétele. Az Egyesület
kezdeményezte és finanszírozta anyagilag ezt a rendezvényt. „ Emlékezés 1687. december 17re”. A török kiűzése Eger várából. Felvonulás a városban zene a Kis-Dobó téren. Előtte
hálaadó mise a Minoritában. Hagyományteremtő szándékkal indult 2009 évben. URBACT II.
program Placemaking Four Cities projekt (december 17-i P4C akció.) keretén belül,
megújuló belváros, az élhető terek címmel bekapcsolódott Eger Polgármesteri Hivatala
(Rátkai Attila és Urbán Éva)
Partnerek: Egri Vitézlő Oskola, Egri Civil Kerekasztal, Egri Fertálymesteri Testület,
Eszterházi Főiskola
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9. Zárógondolatok
Egyértelmű, hogy EGER a turisztikai vonzerő, kiváló adottságokkal, (épített örökség, kultúra,
bor, gyógyvíz), de emellett természeti, sport- és szabadidős adottságokkal is rendelkezik.
Sajnos azonban a turizmus fejlesztése – fejlődése még mindig spontán módon megy végbe. A
valós fejlesztések nem igazán veszik figyelembe az elkészített koncepciókat, terveket. Még
mindig az egyéni, rövidtávú érdekek állnak a közösség, az itt élők hosszú távú érdekeivel
szemben. A közös célok elérése érdekében ösztönözni kell a turizmus fejlesztésében érdekelt
szolgáltatók és civil szervezetek együttműködését, kooperációs hajlandóság alacsony szintje
gond.
Az önkormányzatnak fel kell ismerni a gazda szerepét, felelősségét és a környezetével való
szoros kapcsolatának szükségességét a közösség turisztikai potenciáljának optimális
hasznosításában. A turizmusban érintett szervezetek számára az alulról szerveződő – ám külső
forrásokkal támogatott – helyi és régiós szervezeti háló építése teremti meg a közös
fellépésnek, a több dimenzió mentén képzett csoportok hatékony képviseletének, szakmai
kontrolljának és kooperációs lehetőségek legszélesebb körű kiaknázásának lehetőségét.
Az elemzés alapján az is elmondható, hogy amíg nem ismerjük a marketing környezetünket
nincs határozott stratégiai jövőképük, és a működést a napi feladatok elégséges elvégzése
határozza meg, illetve a közvetlen feladatokon nem vagyunk képesek kritikailag - a hibákat,
akadályozó tényezőket (források bizonytalansága, és a tervezhetősége) felismerve felülemelkedni, addig alig beszélhetünk jövőbetekintő stratégiai gondolkodásról, és addig a
marketing csak egy helyben fog topogni.
Ahhoz, hogy a kutatásaink alapján fontos vonzerőnek tekintett vendégbarát képünket
megtarthassuk és erősíthessük, szükségünk van a lakosság „együttműködésére” is.
Kommunikációnkban, a szakmában dolgozó szolgáltatók körében is erősíteni, tudatosítani
kell a vendégszeretet fontosságát.
Bizottsági észrevételek:
1.) Több alkalommal került előterjesztésre, több bizottság is tárgyalta az alábbi előterjesztést:
„Turisztikai rendezvények, fesztiválok megrendezésére és támogatására”
Magam részéről az alábbi észrevételeket tettem. A programok a város idegenforgalmi
vonzerejének növeléséhez nagyban hozzájárulhatnak.
A kérdés az, hogy a város
idegenforgalmának élénkítése szempontjából mennyire váltja be a hozzá fűzött
reményeket.(pld)
·

Egri Tavaszi Fesztivál

·

Történelmi Vigasságok, Kaláka,

·

Boros rendezvények (Egri Csillaga, Eger feszt (Bolyki pincészet)

·

Szépasszonyvölgyi- vigasságok

A Szépasszonyvölgy minőségi bor és a kulturált borfogyasztásnak a helye kell, hogy legyen.
Ilyen helyre szórakozni mennek az emberek. Bor mellett beszélgetni vagy vigadni, ennek a
régi tradicionális hagyományait kell megteremteni. Vannak új egy más korosztályt és
minőségi borfogyasztást megcélzó borászatok. Ezek támogatottságát kiemelten kezeli az
Önkormányat.
Megfelelő monitorozás a programok megvalósítása kapcsán.
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Kiegészítve azzal, hogy egy évre előre megadott programokra –árakkal együtt - kell
rászervezni a marketinget és felkínálni az idegenforgalomban lévő vállalkozásoknak
értékesítésre.
2.) TDM menedzsment létrejötte
Ahhoz, hogy Eger városa versenyképes legyen továbbra is az idegenfogalomban, meg kell
újulnia. Egységes arculattal közösen kell kilépni a nemzetközi piacra és megnyerni a hazai
vendégeket is. 2014-ben a lengyel piac erőteljesebb jelenléte érezhető volt és a belföldi
turizmus és tovább élénkült.
3.) 2014. Utazás Kiállítás
A megváltozott információs rendszer ellenére, - Internet, közvetlen szolgáltató megkeresése
például a szálláshelyeket illetően - a szakma is elvárja, hogy városunk jelen legyen és képviselje
magát ezen a fórumon is. A személyes kapcsolat a leendő turistákkal és vendégcsalogató
attrakció bemutatása nélkülözhetetlen a figyelem felhívásban.
4.) Az idegenforgalom elképzelhetetlen idegenvezetők nélkül. Ők azok, akik a helyi
nevezetességeket részleteiben tudják, és történeteit ismertetik, sokat tesznek a város jó
hírnevéért.
5.) Messzemenőkig támogattam a Termál-fürdő és annak környékének a fejlesztését, mert a
gyógyvizekkel rendelkező hasonló települések jóval előbbre járnak Egernél, holott a
lehetőségeink 500 éve adottak. Összefoglaló imázs az EGRI VÍZ legyen.
6.) A Szépasszonyvölgy, az ott lévő pincék, mint a kulturált borfogyasztás helyszínei, az ott
megvalósult fejlesztések, mint a megnyílt Márai Turisztika Központ a felújított szabadtéri
színpad és annak rendezvényei, programjai jók. A megközelítése még mindig nem megoldott.
7.) Testvérvárosi kapcsolatok. Úgy gondolom, hogy itt még van tenni való, hogy ne csak
hivatalos kapcsolatok formájában, hanem több kulturális, sport és az idegenforgalom terén is
legyen kölcsönös ismeretség.
Belváros (A Belvárosi Kereskedők Egyesületének megnyilvánulása)
Hangsúlyozott célunk, hogy konstruktív részvétellel közösen tegyünk azért, hogy a belváros
ismét (továbbra is) élettel teli szerethető központja legyen városunknak.
Javaslataink kérdéseink ugyanúgy szolgálják a turisták, a városlakók, az itt működő
kereskedők és vendéglátóhelyek érdekét, mint ahogy az itt lakók nyugalmát.
1. Térfigyelő kamerák, Valódi térfigyelés: Önmagában a kamerák kihelyezése nem
elegendő, az ezek által közvetített képet rendszeresen megfigyelni, elemezni
szükséges.
2. Közterületi járőrözés: Szükségesnek tartjuk, az éjszakai, hajnali órákban is rendőr,
polgárőr, közterület felügyelő járőrözését nem csupán a randalírozók megfékezésére,
de a vagyonvédelemre való tekintettel is.
3. Vendéglátó helyek: Mint ismert, örök konfliktus a vendéglátás és a helyben lakók
nyugalmának kérdése. Meg kell érteni, hogy a belváros kereskedők, és vendéglátósok,
valamint itt lakók, és itt szórakozni vágyók halmaza miatt nevezhető belvárosnak.
Ezeket a funkciókat bizony össze kell, és össze is lehet hangolni. Ebben kérjük a
Polgármesteri Hivatal segítségét!
4. Közbiztonság: Betörések, rablások, lopások, zsebtolvajlások elkövetőinek felkutatása,
elfogása.
5. Hajléktalanok, koldusok: Tudjuk, a jelenség megszüntetése össztársadalmi feladat,
de azért helyben is kéne tenni valamit, hogy a belvárosban ez ne legyen mindennapos
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jelenség. Van-e Önkormányzati rendelet ami szabályozza a kérdést? Milyen
alkotmányos lehetőség van a belvárosból ezen nemkívánatos állapot visszatartására?
6. Utcazenész, utcaszínész, képzőművész: Örvendetes, hogy a város ad ki engedélyeket
különféle a belvárost színesítő szórakoztató, és művészi produkciók megvalósítására,
de néhány fenntartásunk van ebben a témakörben.
Kérjük az ilyen jellegű tevékenységek kontrolálását.
7. Közlekedés: A belvárosban érvényben levő korlátozott forgalmi rend alapjában jó, de
tovább javítandó. Sokan akik engedéllyel nem rendelkeznek, úgy járnak ki-be a
területen, hogy figyelmen kívül hagyják, az egyébként kint lévő táblákat, egyirányú
utcákban szemben haladnak a forgalommal, stb. Javasoljuk, az érvényes KRESZ
következetes betartatását, esetleg további beléptető kapuk kialakítását, a meglévő
sorompónak pedig a tényleges zárva tartását az éjszakai órákban is.
Megengedhetetlen, hogy amíg a futárszolgálatoknak napközbeni behajtása korlátozott,
addig az egyébként engedéllyel NEM rendelkezők mindenhol a nap bármely szakában
behajtanak ahol egyébként tilos!
8. Parkolás
9. Kapualjak, tisztaság: Már számos alkalommal kértük, hogy azokat a kapualjakban,
átjárókban levő kirakatokat, amik használaton kívüliek, akár hatósági
felszólítással, akár bírság kiszabásával szüntessék meg, segítsék felszámolni. Nem
sok mindent tapasztalunk e témában. Remélhető ebben pozitív lépés? Szükségesnek
tartanánk, egy a város közterületi rendjét szabályozó rendelet módosítását, ami
részletesen szabályozná, hogy pl. üresen álló üzlet kirakatát a tulajdonos köteles
tisztántartani, oda nem ragaszthat mindenféle ákom-bákommal kiírt fecniket, hanem
köteles azt városképi szempontból kívánatos formában közzétenni, pl. hogy kiadó,
vagy eladó.
Vallom, hogy a kultúra* és az idegenforgalom elválaszthatatlan egymástól.
Kérem beszámolóm elfogadását.
Eger, 2015. március 07.
Badacsonyiné Bohus Gabriella
Kereskedelmi és Idegenforgalmi szekció vezetője (2014-ben Eger Civil Kerekasztal delegáltja)
*„A kulturális turizmus fogalma olyan utazást takar, amelyben a motiváció új kultúrák
megismerésére, kulturális eseményeken való részvétel és kulturális attrakciók meglátogatása,
a vonzerő pedig a felkeresett desztináció sajátos egyedi kultúrája.” Annak érdekében, hogy
egy város, képes legyen kielégíteni a látogatók folyamatosan változó igényeit, mindenképpen
szükséges a kulturális szféra és a turisztikai szektor együttműködése. S mivel ebben az
esetben elsősorban a civileket képviselem és nem a szakmát, záró gondolatként a
következőt„Optimális esetben a város turisztikai funkciója, azáltal, hogy bővíti a kulturális,
szabadidős, infrastrukturális szolgáltatáskínálatot, egyúttal gazdagítja is a lakosság
életminőségét.
Csatolva :A Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület 2014 évi kiemelt
rendezvényei, együttműködés a Civil Partnerekkel
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A Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület 2014 évi kiemelt
rendezvényei, együttműködés a Civil Partnerekkel.
Egyesületi munkánk 2014 évben is dinamikus volt, több tízezer emberrel közösen vettünk
részt a saját és együttműködő civil Partnereinkkel szervezett programjainkon,
rendezvényeinken és sok időt fordítottunk érdekvédelmi , lobby tevékenységünkre is.

A Falusi Turizmus Országos Szövetség 20. évfordulóján többen részt vettek ahol az
eddigi szakmai és lobby munkánkat értékelték, amely eredményeként Heves megyéből 5
civil tagtársunk vehette át az elismerő oklevelet, eddigi munkájáért
A helyi Önkormányzatok civilszervezetek szorosabb összefogása, közös pályázata
segítheti a vidéken a fenntartható fejlődést, amelynek egyik lehetősége jelenleg is a falusi
turizmus, amellyel belföldi és külföldi vendégeket vonzhatunk a faluba, a térségbe.

Január:
Az EU-s feltételekhez igazodva az Egri civilház kezdeményezte részvételünket az
ESÉLYEGYENLŐSÉGI szekcióban, mivel több területen érintettek vagyunk, ahol
kedvezőbb pozícióban kellene kerülnünk, ezek a következők:
a női egyenjogúság erősítése,
a munkában, a nyugdíjaknál, a szakmai és politikai képviseletnél
a vidék felzárkózási lehetőség feltételeinek biztosítása :
helyi munkavégzés lehetősége, vidéki szociális háló , egészségi ellátás. közbiztonság,
Az itt végzett munkáért elismerő oklevelet kapott Haász Tamásné: „ a vidéki térségekben
élők felzárkóztatási lehetőségei”-nek kidolgozásáért.
Február:
oktatás: 2014. febr.1- márc. 2o-ig
A FALUSI Turizmus 60 órás AKREDITÁLT alapképzését 28 fő számára
hétvégeken végeztük:
Ehhez térítés ellenében a CIVIL-ház nagytermét vettük igénybe, amely a
vidékiek számára is jól megközelíthető volt, és az előadások feltételeit
maximálisan biztosította a civilház.

Az adózás a - pénztárgépeket helyettesítő számla-beküldések miatterőteljesen megváltozott, minden tagunk számára lehetővé tettük, hogy
adótanácsadó előadáson részt vegyen, amelyhez a NAV egri Vezetőjét kértük fel
előadónak.
Március- Április:
2014. évi Utazási Kiállításon való részvétel. /Febr.28- márc.1/
Régiós Turisztikai Vásárokon :
2014. 03.14-16. Debrecen
2014. 03. 27 30. Miskolc
2013. Éves beszámoló Közgyűlés: március 20.
2014. 04. 4-6. Győr
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2014. 04. 12-14. Veszprém
Tájékoztató előadások tartása a Vidéki Egyesületeknél, / Noszvaj, Demjén, Mikófalva,
Egerszólát stb.14 településen/ a helyi Civil szervezetekkel közös Hagyományőrzőrendezvények előkészítése, a vidéki életforma, az életminőség javítása érdekében.

CIVILFÓRUM: Beszámoló az előző évi munkáról 2014. 04. 23. Eger Bartakovics Műv.
HÁZ.
Húsvéti Programok népszerűsítése: a helyi rendezvények népszerűsítésére a programokat, a
saját csomagokat, Plakátokat népszerűsítettük, hogy a megyei és a Fatosz honlapjára is
feltehessük.
Május: Szezonnyitó Ünnepségek koordinálása: 4 napos hosszú hétvége alkalmából, a
kézművesekkel, faluszépítőkkel, közösen.

Június:7-9 Pünkösdi Programok:
Hagyományőrző, húsvéti programok szervezése a helyi Egyesületekkel.
PL.TOR-túra , Barlanglakások látogatása Egerszalókon,

Augusztus: SZENT ISTVÁN NAPI programok:
A helyi szervezeteink bekapcsolódtak a falu napokhoz, szüreti
felvonulásokhoz,
vallási- egyházi hagyományos Körmenethez, ünnepi misékhez, amelyről
Vendégeiket időben tájékoztattuk.

Szeptember: Eger Város Napja / 2014. szeptember 13-14/
Kitelepülés az Egri Érsekkertben, / közösen a Borút és az Egyesület Eger
Idegenforgalmáért vendéglátósaikkal közös sátorban népszerűsítettük a vidék
turizmusát..
„KONFERENCIA a Megújult Eger Belváros bemutatásról,”
majd ezt követően szakmai Túravezetés a Belvárosban, / Badacsonyiné Gabikával
szekcióvezetővel, aki élvezetes, hiteles szószólója volt az Egri Belváros
megismerésének, amelyből nagyon sokat tanultak a Vendégfogadók is.
Tettük ezt annak érdekében, hogy a Vendégeinket tájékoztatni tudják, hogy a régi
Dobó Tér átalakításával, hová kerültek a szobrok, hogy milyen rendezvény terek,
kerékpárutak, és létesítmények kerültek átalakításra, hogyan változott meg a gyalogos
és autós közlekedés?
Október: 2014. 10. 4. Ismételten „ Káposztás napok, ízek” Demjénben.
A helyi civilek összefogásával, káposztás ételek kínálata,
hagyományőrző- és kulturális programok, a helyi Férfi Kórus, és a
környező Asszonykórusok közreműködésével.
November: ismételten
A FALUSI Turizmus 60 órás AKREDITÁLT alapképzését 30fő számára
hétvégeken elvégeztük:
Ehhez ismételten , térítés ellenében a CIVIL-ház nagytermét vettük igénybe .
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„Vidéki Kertekből- a Városi Konyhákra „ c. pályázat keretében
megszerveztük termékbemutatót és tanácsadást, a zöldség-gyümölcs befőzésről,
tartósításról, a téli tárolási feltételekről.
12 faluból 25 Vendéglátós aki saját kertjében termelte meg a zöldségeket, gyümölcsöket,
tartósítva hozta el a bemutatóra, ahol kóstolóval, tanácsokkal látta el a meghívott Városi
Családokat, majd az összegyűjtött termékeket ajándékoztuk a nagycsaládosoknak.
Ehhez a jótékonysági és szakmai akcióhoz az Egri Családsegítő Alapítvány volt a
segítségünkre, aki őszinte segítőként hívta össze azokat a Családokat, akik számára az
Adományokat átadhattuk.
Ezen rendezvény, tapasztalatcsere alkalmával segítőink voltak az „ Egri Barátnők” is,
elhangoztak „Hogyan főzzünk- süssünk okosan, takarékosan?” a vidéki ízeket kínáltuk a
jelenlevőknek, és átadtuk:
„Vidéki ízek „ Recept-füzetét is, ezzel nagy örömet szereztünk a konyhákba
tevékenykedőknek.
Közös rendezvény civilszervezetekkel, nagycsaládosokkal, akik számára tagjaink
jótékonysági program keretében adták át a tartósított termékeket, mikulás csomagokat,
csak a kezdet volt, ezt ebben az évben is megismételjük.
December: Adventi- Karácsonyi felkészülés:
Adventi koszorúk, karácsonyi díszek készítése, a falusi Vendégfogadók, és
a nagycsaládosok számára.
.
Haász Tamásné
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EGER VÁROSI CIVIL FÓRUM 2015
Ifjúsági Szekció beszámoló
Szekcióvezető neve: Nagyidai Tamás
Szekció tagjainak neve: Petz Olivér (Carnative) – delegált tag; Asztalos Zsolt (Magyar Speciális
Művészeti Műhely Egyesület) – Civil Alap Bíráló Bizottság tag
Szervezetek száma: 4 (Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület; Új Akropolisz Kulturális
Közhasznú Egyesület; Carnative Kommunikációs Egyesület; Eger Kapui Kulturális Alapítvány)
A szervezet tagjai különböző tevékenységeket folytattak:
-Egerhez kötődően 7 kiállítás valósult meg (Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület) valamint
az Esély1enlőségi Napok (Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület).
-Fiatal zenekarok számára koncertszervezés a Gödörben (Carnative).
-Rendszeres életvezetési tanácsadások (Eger Kapui, Új Akropolisz).
-Fiataloknak szóló tematikus klubfoglalkozások (Eger Kapui)
Közös pályázatokon a Szekció nem vett részt.
Hálózat együttműködéssel megvalósult programok:
-Autómentes Nap – Új Akropolisz: több városi szervezet valamint önkormányzati intézmények
részvételével.
-Forráspont LISZI felsővárosi közösségfejlesztő pályázata során programokon részt vett az Új
Akropolisz (életvezetés tanácsadások, egészséges életmód), valamint önkéntesek az Eger Kapuitól.
-Eger Ünnepén önálló sátorban vett részt az Új Akropolisz. Az Eger Kapui az Egri Ifjúsági Kerekasztal
sátrában vett részt az EIK részeként.
-Civilek Érted Értünk – Pünkösdi szirmok: Az Ifjúsági és a Környezetvédelmi szekció közös programja.
Részt vettek az Eger Kapui és a Carnative önkéntesei.
-Civilek Érted Értünk – Családi nap az Eszperantó sétányon (2014. október): Az Eger Kapui K.A.
kézműves foglalkozást tartott gyerekeknek.
2014-ben a Civil Randevún a szekció vezetője a szekcióban végzett munkájáért elismerést kapott.
(Más elismerésről, díjazásról nincs információm.)
A 2014-es célkitűzéseket részben sikerült elérnünk. A nehéz kezdetek után sikerült az Ifjúsági Szekciót
életben tartani, új tagokkal bővíteni. A szekció tagjai az önálló tevékenység mellett egyre több közös,
szekción belüli és hálózati együttműködés során létrejött rendezvényen vettek részt. Az Eger
Ünnepére tervezett, több fiatalokból álló zenekar koncertje ugyan elmaradt tőlünk független
okokból, ennek ellenére a szekció képviselte magát.
Hiányosságok még vannak a kommunikációban, az aktivitás területén is, bár itt sokat léptünk előre. A
hálózati együttműködés a szekción valamint az ECK-n belül elkezdett kialakulni, bár még kezdetleges
és törékeny, de jó kezdete lehet a folytatásnak.
Eger, 2015. március 30.
Nagyidai Tamás
szekcióvezető

Jogi és Érdekvédelmi Szekció beszámoló – 2014/2015
A Jogi és Érdekvédelmi Szekció szervezeteinek száma: 11
Ezen szervezetek nagy része megyei hatókörben dolgozó érdekvédelmi szervezet, melynek célja a
fogyatékos és idős emberek segítése, szűkebb és tágabb környezetünk védelme, valamint a társadalom
érzékennyé tétele a védett tulajdonságú csoportok iránt, az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.
Így a: Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete, BEN Autista és Autisztikus Gyermekekért
Egyesület, ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete, Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei
Egyesülete, Heves Megyei Hallássérültek Egyesülete, Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet, Nyugdíjasok
Heves Megyei Szövetsége, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Heves Megyei Szervezete. A
szervezetek együttműködnek az országos ernyőszervezetekkel, érdekvédelmi feladatot látnak el,
valamint célcsoportjuk és családjaik számára életminőség javító, közvélemény formáló programokat
szerveznek.
A szekció munkájában részt vesz még női egyesület is, az „Egri Barátnők a Jövőért Egyesület”. Önálló
programokat szerveznek a szekció szervezetei számára (ismeretterjesztés, közös beszélgetések,
társadalmi élet szervezése) illetve támogatóként segítik más civil szervezetek, pl. az ÉFOÉSZ, a Ben
Autisták munkáját.
A „Civil Érték” Közhasznú Egyesület célja: Heves megye civil közösségeinek fejlesztése, szakmai
érdekképviseletének védelme.
Eredményes pályázati munkáik nyomán új tevékenységeiket a munkaerő-piaci szolgáltatás, szociális
információnyújtás területén végzik. Rendszeresen részt vesznek a Civil Randevú szervezésében,
valamint a közösségi önkéntes akciók munkálataiban. A szekcióban koordinálói a közös munkának:
levelezőlista működtetése, honlapon keresztül rendszeres tájékoztatás az aktualitásokról.
A város Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP) női célcsoportjára vonatkozó célkitűzések
megvalósításában a Civil Érték Egyesület kapott felkérést 2014-ben a Női Esélyegyenlőségi Civil
Csoport működtetésére, melyhez 40 egri szervezet, a szekció 11 szervezetéből 8 csatlakozott.
Az 56-os Szövetség Egri Szervezete az 56-os forradalom és szabadságharc résztvevőinek politikai,
gazdasági, jogi, társadalmi rehabilitációjának és kárpótlásának ügyét igyekszik szolgálni.
Szekciónk szervezetei szinte kivétel nélkül bekapcsolódtak az Eger Ünnepe rendezvénysorozat
szervezési illetve szolgáltatói tevékenységébe. Közös hálózati forrásteremtő pályázata a szekciónak
nem volt.
ECK Jogi és Érdekvédelmi Szekció névsora:
Radics Istvánné – ÉFOÉSZ - szekcióvezető
Román Gáborné – Civil Érték - CABB
Bányász Róbertné – Egri Barátnők a Jövőért Egyesület
Bujdosó Sándorné – Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége
Kósa László – Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet
Papp Jánosné – Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület H. M-i Szervezete

Szervezetenkénti kiemelt programok:
BEN Autista és Autisztikus Gyermekekért Egyesület:
2014-ben szakmai programként részt vett kutatási tevékenységben, Miskolcon egy országos szakmai
esélyegyenlőségi konferencián meghívott előadóként előadást tartottak az autizmusról és az egyesület
tevékenységeiről. Neves amerikai szakember munkáját segítették az Autizmus Világnapján szervezett
budapesti programja során. Az év során több alkalommal játszóház programot és kirándulást
szerveztek autizmusssal élő gyermekek, testvéreik és szüleik számára és közösen megünnepelték az
egyesület 5. születésnapját."
Önkéntes törvény alapján alkalmazott önkéntesek száma: ?
Pályázati tevékenységből befolyt összeg: ?
ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete:
- Határon túli értelmi fogyatékkal élők érdekeit képviselő civil szervezettel való kapcsolatfelvétel.
Értelmi fogyatékosok és családjaik, valamint lakóotthonban élő felnőtt fogyatékosok nyaraltatása. Ismeretfejlesztő kirándulások. - „Add a kezed, mert kerek a világ!” című közvélemény formáló nap a
Szépasszonyvölgyi Márai Látogatóközpontban, egyéb életminőség javító rendezvények, Gyermeknapi
Majális, Tavaszi Egészségnap, melyekhez több egri civil szervezet is csatlakozott résztvevőként,
támogatóként, úgy, mint Egri Barátnők Egyesülete, Egri Cukorbetegek Egyesülete, BEN Autista
Egyesület, MSMME, Aranykapu Alapítvány, Kis Balázs Alapítvány Családsegít ő Alapítvány,
Családsegítő Intézet, Forrás Alapítvány, Esélyek Háza, Egri Járási Népegészségügyi Intézet, MMK,
Nemadomfel Alapítvány Budapest, Egri Jóga Klub, Forrás Szabadidős DSE, Dobó Katica Nyugdíjas
Szervezet, Széchenyi Sport Egyesület, Baba-Mama Alapítvány, stb….
Önkéntes törvény alapján alkalmazott önkéntesek száma: 0
Pályázati tevékenységből befolyt összeg: 3.220.000.- Ft..
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete:
Nem volt közös programjuk, sem pályázatuk más civil szervezettel.
Önkéntes törvény alapján alkalmazott önkéntesek száma: 0
Pályázati tevékenységből befolyt összeg: 2.090.000 –Ft.

Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete:
Hálózati együttműködéssel megvalósult programjai: - Ezüstidő Szabadidős Egyesület –
Jótékonysági Gálaműsor, - Besenyőteleki Pacsírták Énekkar- rendezvényeken fellépések, - Nógrád
megyei Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete-közös kirándulás. Nagyobb esemény volt :
- Nótaverseny szervezése meghívott fellépőkkel (Besenyőtelki Pacsirták, Ezüstidő Szabadidős
Egyesület). - Besenyőtelek Falunap – 2 napon keresztül Egyesületünk tagjai rétest készítettek a
vendégek részére. - Jótékonysági Gálaműsor- meghívott amatőr és profi fellépőkkel- segédeszközök
beszerzése céljából.
Önkéntes törvény alapján alkalmazott önkéntesek száma: ?
Pályázati tevékenységből befolyt összeg: 4.463.063. - Ft

Heves Megyei Hallássérültek Egyesülete:
Nagyothallók Napja rendezvény célja felhívni a figyelmet, hogy milyen problémákkal küszködnek a
hallássérült embertársaink a halló társadalomban. Ennek megvalósításában segítséget nyújtott az Agria
Pláza és Geers hallókészülékes szaküzlet, Pannon Halláscentrum. Külső szervezetek a NABOKE és a
HARKE szervezetek. Beszéd – szájról olvasási készség javítására tanfolyam. Előadás a hallássérülés
felismeréséről és ennek a hátrányainak a kiküszöböléséről. Nagy hangsúlyt fektetnek az egészségük
megőrzésére ezzel kapcsolatos előadásokat, programokat szerveztek (túrázás, feszültségoldó
tréningek). Előadások és a tanfolyamok lebonyolításában segítséget nyújtott az Civil Ház.

Részt vettek Eger ünnepén, a Civil Randevún, a Civil Érték Egyesület által rendezett
programokon, tréningeken és konferenciákon, ÉFOÉSZ rendezvényein.
Az Egri Civil Kerekasztal Elismerő Oklevele kiemelkedő civil munkáért: Mihalik Istvánné
Önkéntes törvény alapján alkalmazott önkéntesek száma: 0
Pályázati tevékenységből befolyt összeg: 40.000 –Ft.

Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége:
Idősek Világnapja”, Kistérségi Fesztivál, Szellemi vetélkedő, kirándulások, Vers és Dalverseny,
szakmai és ismeretterjesztő előadások. Több más civilszervezet programján kölcsönösen részt vettek.
Önkéntes törvény alapján alkalmazott önkéntesek száma: 74 fő.
Pályázati tevékenységből befolyt összeg: 580.000 – Ft.

Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet:
Heti rendszerességgel, 41 alkalommal, kiemelt előadókkal tartottak előadásokat; Nosztalgia
Énekcsoportjuk, színjátszóik, Népdalkörük számos rendezvényen vett részt. Aktivistáik részt vettek
Eger ünnepén, gyermeknapon, minden olyan rendezvényen ahol segíteni tudtak, jelen voltak
védelemmel kapcsolatos rendezvényeken. Egri szervezeteknél kézműves foglalkozásokat tartottak,
Adventkor csomagokat osztottak a Szalai városrészben élő gyermekeknek. Nagy sikere volt a nyári
napközis táborban a nagymama szolgálatuknak. Támogatóként, segítőként bekapcsolódtak más civil
szervezetek programjaiba, pl: ÉFOÉSZ,,Szalai Környezetvédők, stb…
Önkéntes törvény alapján alkalmazott önkéntesek száma: ?
Pályázati tevékenységből befolyt összeg: ?

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Heves Megyei Szervezete:
Folyamatos fogyasztóvédelmi szolgáltatás.
Önkéntes törvény alapján alkalmazott önkéntesek száma: ?
Pályázati tevékenységből befolyt összeg: ?

Egri Barátnők a Jövőért Egyesület:
Az egyik nyertes pályázatát már hagyományos az értelmi fogyatékkal élő gyermekek részére
Mikulás-délután megrendezésére fordította. .
A másik nyertes pályázatuk:egy előadás Eger város fejlődéséről, építészeti változásairól, melyet az
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának főépítésze ismertetett az egyesület tagjaival és a
meghívott vendégekkel.
Önkéntes törvény alapján alkalmazott önkéntesek száma: ?
Pályázati tevékenységből befolyt összeg: ?

56-os Szövetség Egri Szervezete:
Kommunizmus áldozataiért, Hősök Napja, Október 23, December 12 egri sortűz ünnepségei. Ifjúság
részére Tinódi Lantos Sebestyén Ált.Iskolában vetélkedő "56 egri eseményeiről" témában,nov.4.-én.
Önkéntes törvény alapján alkalmazott önkéntesek száma: 5fő
Pályázati tevékenységből befolyt összeg: 100.000.-Ft.
„Civil Érték” Közhasznú Egyesület:
A szervezet a budapesti JÓL-LÉT Alapítványtól 9 vidéki várossal együtt pályázat útján kapcsolódott
be az országos munkaerő-piaci tanácsadást végző Nóra Hálózat működtetésébe. Az EGRI NÓRAPONT ünnepélyes megnyitója a XIX. Eger Ünnepe rendezvény keretében volt az elmúlt évben.
A Nóra Hálózati tevékenységeik: hátrányos helyzetben levőknek munkaerő-piaci szociális
információnyújtás heti rendszerességgel a Civil Házban ill. a SINOSZ-szal szerződés szerint
kihelyezetten valamint
a Miskolci Minőies Alapítvánnyal együttműködve rendezvényeken
megjelenés.
A „Nőnek lenni-Nőként tenni” NCTA pályázati program is kapcsolódik a NÓRA-PONTHOZ: 2014.
szeptembertől 2015. augusztusig a Női Esélyegyenlőségi Civil Csoport munkájának koordinálása;
havonta női műhelymunkák, tréningek, miskolci tanulmányút, szemléletformáló események, a
Pótnagyi Segítő Szolgálat szervezése; szolgáltatási és erőforrás térkép/adatbázis készítése a
témakörben az igénybe vehető civil, önkormányzati, egyházi szolgáltatásokról.
Önkéntes törvény alapján alkalmazott önkéntesek száma: 5 fő
Pályázati tevékenységből befolyt összeg: 3.040.000-Ft.
Elismerések (szervezetek, személyek)
Az Eszterházy Károly Főiskolán 2014. október 15-én a „Civil Érték” Közhasznú Egyesület és az Egri
Norma Alapítvány közös szervezésében, a főiskola és az Új Akropolisz Kulturális Egyesület
közreműködésével került megrendezésre a Vidéki Nők Nemzetközi Világnapja. Az eseményen
könyvbemutatóra valamint a helyi civil életben kiemelkedő teljesítményt nyújtó 12 aktív, közéleti
tevékenységet végző nő munkájának elismerésére nyílt lehetőség (résztvevők száma: 54 fő). A Laura
Winkler: A nő, istennők leánya c. könyvét és az oklevelet - Eger MJV Önkormányzata támogatásával
– szinte az ECK minden szekciójából kapták. Velük interjúk készültek és havonta kerültek/kerülnek
fel a www.civil-ertek.hu honlapra „Hétköznapi hősnőink” címmel.
Az Egri Civil Kerekasztal Elismerő Oklevele kiemelkedő civil munkáért: Mihalik Istvánné

Az Egri Civil Kerekasztal Környezetvédelmi és Urbanisztikai Szekciójának
tájékoztatója a 2014 áprilisától, 2015 áprilisáig végzett munkáról.

Szekcióvezető neve: Koltai Ottó
Szekció tagjainak neve: Ágoston Ottóné, Botkáné Némedi Ibolya, Botka Tímea, Bárdos
Ferenc, Bóta Sándor, Erdősi Lajos, Koltai Ottó, Lengyel János, Havasi Norbert, Törőcsik
Gábor
Szervezetek száma: 10
A szekció szervezetei a Föld Napja, az Eger Ünnepe, Autómentes Hét, Európai
Hulladékcsökkentési Hét rendezvények és az Eger Közlekedéséről készült felmérés,
tanulmány és tájékoztató megvalósításában eredményesen működtek együtt. Az ÉMOP2009-3.1.2./C-09-2f-2011-0001 számú, a „Dobó tér – Eger patak – belvárosi térsor
funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt keretében – Közösségi programok, akciók az
egriek helyi kötődésének erősítése és vonzóbb, élettelibb belvárosi közösségi terek kialakítása
érdekében „Civilek érted-értünk” címmel a szervezetek közreműködésével városi programot
bonyolítottak le.
A Part Egri Kulturális, Ifjúsági és Környezetvédelmi Egyesület a Critical Mass áprilisban és
szeptemberben megtartott kerékpáros felvonulás koordinálásával járult hozzá a közös
akciókhoz. A szekció szervezetei eredményesen kapcsolódtak be az EMJV. által
meghirdetetett "Szép Kertek, Szép Környezetben" versenybe. 2014 évben is egyik kiírója
és támogatója volt az Egri Városszépítő Egyesület, a Virágos Egerért Környezetszépítő,
valamint az Eger Ünnepi Fényei versenynek. Eger Civil Ünnepén, az "Egri Települési
Értéktár" nemzeti értékeinek kiállítását rendezte meg az Egri Városszépítő Egyesület. A
kiállítást megnyitotta: Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős
helyettes államtitkár.
A fenti rendezvények megvalósítása érdekében eredményes pályázatok készültek. Az Egri
Civil Alapnál öt szervezet projektjei voltak sikeresek. A NEA-nál és a Svájci Alapnál egyegy szakmai program ért el támogatást.
A programok lebonyolításához a pályázati támogatásokból realizálódott bevétel 2 075 000
forint volt.
Az önkéntes törvény és a közösségi szolgálat alapján alkalmazott önkéntesek száma
hozzávetőlegesen 45 fő volt.
Az
Életminőségért
Alapítvány
közlekedéstudományt
segítő
tevékenységéért
„Közlekedéstudományi Egyesületért Emlékplakett” kitüntetésben részesült. Az Életfa
Környezetvédő Szövetség az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjában történő
részvételéért emléklapot kapott az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőségtől. A Zöldpanel Egyesület a „Virágos Egerért Szép Környezetért” Szakmai
Zsűri javaslata alapján az elmúlt évben is „Arany fokozatban” részesült.
Eger, 2015. március 27.
Koltai Ottó
szekcióvezető

ÖSSZEFOGLALÓ
az Egri Civil Kerekasztal
Tudományos és Ismeretterjesztő Szekciójának 2014. évi munkájáról
A szekció tevékenysége
A szekció túlnyomórészt a Civil Kerekaszatal rendezvényein jelent meg. Részt vettünk az Eger
Ünnepe szervezésében és egy városi ipartörténeti kvíz játékkal járultunk hozzá a rendezvény sikeréhez. Képviselőink helyet foglalnak az Egri Civil Kerekasztal több bizottságában is.

A szekció tagszervezeteinek munkája
A GTE egri szervezetének elmúlt éves tevékenységéről
A szervezet 1953 óta része az egri műszaki életnek. 2014-ben az Eger Ünnepéhez és a Városrehabilitációs programokhoz kapcsolódva jelent meg a városban, ahol érdekes kvíz játékkal és egyszerű gépek modelljeinek építésével népszerűsítette a műszaki életet.
Egri Szív Egyesület közhasznú szervezete tevékenységéről
Közhasznú egyesületünk 2015-ben ünnepli megalakulásának huszadik évfordulóját. Rehabilitációs tevékenysége a ét évtized alatt ismertté vált a megyeszékhelyen kívül a környező településeken
is, több tag jár el a falvakból rendezvényeinkre. Éves programtervünkben több orvosi előadás, életmentő tanfolyam szerepel a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséről, a rehabilitációról, életmód tanácsadásokkal a már betegségben szenvedők számára. Heti gyógytorna foglalkozásaink is ezt
a célt szolgálják. Kapcsolódunk más városok hasonló profilú egyesületeihez, rendszeresen találkozunk a miskolci szervezet tagjaival, tapasztalatcseréken, közös orvosi előadásokon veszünk részt.
Évente egy alkalommal találkoznak az ország egyesületei, ahol orvos-beteg találkozókon, illetve
sportrendezvényeken veszünk részt.
Mivel taglétszámunk folyamatosan gyarapszik, a közhasznú minősítést a jövőben is biztosítani
akarjuk, teljesítve az ehhez szükséges szakmai feltételeket.
Az Univerzum Klub tevékenységéről
Az egri Univerzum Klub 1995. november 2-a óta van jelen Eger város és Heves megye civil
szervezetei között. Taglétszámunk általában 30-40 fő körül van.
Rendszeres rendezvényeink
Minden hónapban egy előre meghatározott szombati napon tartjuk rendezvényeinket a Bartakovics Béla Közösségi Házban, ahol bárkinek lehetősége van elmondani megmagyarázhatatlan élményét. Mindig arra törekszünk, hogy otthont adjunk azok számára, akik nem tudnak, vagy nem mernek kihez fordulni ilyen jellegű kérdéseikkel. Tapasztalt klubtagjaink segítenek az észlelt jelenség
azonosításában. Rendezvényeinken előadások hallgathatók a legváltozatosabb témákban. Igyekszünk minél hitelesebb és valódi értékeket nyújtó előadásokat szervezni.
Egyéb rendezvényeik
Júliusban és augusztusban a szabadban tartunk klub-pikniket, családias légkörben töltve a szombat délutáni-esti órákat.
Nyári éjszakákon, általában augusztus 11-12-e körül, a Perseida-meteorraj érkezésének csúcsán,
Eger közelében változó helyszínen, éjszakai ufó-lest tartunk.
Nyaranta rendszerint részt veszünk országos önköltséges táborokban, ahol lehetőség van kikapcsolódásra, ismereteink növelésére és baráti kapcsolataink ápolására egyaránt.
A klub évente 2-3 alkalommal eljuttatja tagjait az Ufókongresszusokra.
Hagyományosan karácsony és szilveszter között előszilveszteri bállal búcsúztatjuk az óévet, és
köszöntjük az újat.
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A Kommunikációs Nevelésért Egyesület
Az ifjúság kommunikációs kultúrájának fejlesztését célul tűző országos egyesület megtartotta
éves közgyűlését, melyen dr. Varga Gyula elnök beszámolt az elmúlt évi munkáról, és megfogalmazták a következő időszak feladatait.
Május 3-án országos szakmai-módszertani konferenciát rendeztünk a Miskolci Akadémiai Bizottság kommunikációtudományi munkabizottságának és az EKF Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoportjának együttműködésével. A plenáris és szekcióüléseken 23 előadás hangzott el.
Egyesületünk gondozásában, H. Varga Gyula szerkesztésében megjelent A kommunikáció oktatása c. szakmai-módszertani sorozat 6. füzete. A kiadványban országos és egri szakemberek 21 tanulmánya kapott helyet.
Ugyancsak május 3-án tartotta közgyűlését az egyesület. Ezen dr. Varga Gyula elnök beszámolt
az elmúlt év eredményeiről, a munkaterv teljesítéséről.
Az egyesület a híreit az EKF Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoportjának honlapján jelenteti meg, emellett 2014 júniusában elindította saját Facebook-oldalát.
A gyermekek Gyógyításáért Alapítvány
2014. Szept. 25-én megrendezte hagyományos tudományos emlékülését, immár tizenkilencedszer, dr. Frank Mária emlékére. Dr. Csohány Rózsa, a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekklinikájának orvosa mutatta be nyertes pályamunkáját.
Szent György Lovagrend
Tizenharmadik emlékülését tartotta a Szent György Lovagrend Egri Nagypriorátusa. Minden évben
olyan témát választanak, amely aktuális, és egri vonatkozása is van. Az óriási világégés száz éve
kezdődött, de ez volt a kezdete a magyar nemzet tragédiájának is. Az emlékülés előadásait idén is
kiadja a Szent György Lovagrend.
Minden évben hirdetnek középiskolásoknak pályázatot. Most Laczkó Vivien írta a legjobb tanulmányt.

Eger, 2015. március 30.
Készítette:
Bolyki Ferenc, az Egri Civil Kerekasztal Tudományos és Ismeretterjesztő szekcióvezetője
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EGER VÁROSI CIVIL FÓRUM
Szabadidő Szekció

Szekcióvezető neve: Fűrész János
Szekció tagjainak neve (benne a CABB tag is): Fűrész János, Farkas Gábor , Merczel László, Plachi
Judit, Varga Miklósné, Mácsár Beáta
Szervezetek száma: 27 bejelentkezett
Hálózati együttműködéssel megvalósult programok (rendezvények, akciók, szolgáltatások, minimum
három szervezet, és ha van külső partner):
-

Föld Napja/Érsekkert 5 szervezet 10 fő

-

Föld Napja/Almár 15 szervezet 40 fő

-

Szabadidős hétvége/Sarud 8 szervezet 48 fő

-

Eger Ünnepe - Civil Napok 8 szervezet 30 fő

Közös hálózati forrásteremtés (pályázatok) Városi Civil Alap
Szekció szervezeteinek pályázati tevékenységéből realizálódott bevétel : 100.000 ft/Sarud
Önkéntes törvény alapján alkalmazott önkéntesek száma 4 fő
Elismerések (szervezetek, személyek) oklevél=1 Nők a Városért E.
Pro Agria Díj =1 Forrás DSE

Megjegyzés: Óévbúcsúztató( Civil Randevú): 128 fő
10 oklevél
7 díszoklevél
35.000 Ft Kárpátaljai gyerekek karácsonyának megszépítésére

Barátsággal : Fűrész János

