
2011.  április, Különszám 

Kedves Civil Barátaink! 

Az Egri Civil Kerekasztal ebben az esztendőben a 
XVI. Eger Ünnepe rendezvényre készül. Nagy érté-
ke: az esemény tartalmának folyamatos gazdagodása, 
a szervezetek közötti együttműködési készség erősö-
dése és az a lehetőség, mely a közösségi értékeket 
igénylő emberek találkozására ad alkalmat.  

A XVI. Eger Ünnepe ideje: 2011. szeptember 16-
18. 

 Civil szervezetek számára helyszín: ÉRSEK-
KERT, és a civil szervezetektől beérkezett jelentkezé-
sek alapján további helyszínekkel bővül. 

A programok, tevékenységek, szolgáltatások 
jellege: 

Az Érsekkertben következő programokat tervez-
zük: 

mindkét napon (szombat és vasárnap)  

szervezetek bemutatkozása 

szolgáltatások  

kulturális programok (nagyszínpad és a Zene-
pavilon), 

vasárnap  

sport jellegű bemutatók  

családi vetélkedők, versenyek (pl. Autó nélkül 
Eger Ünnepén…). 

A szervezetek 2011. szeptember 17-én, szombaton 
egész napra 10-18 óráig és 18-án, vasárnap 10-14 
óráig vállalkozhatnak programszervezésre. 

A programokról, azok időbeni ütemezéséről a jelent-
kező szervezetek maguk döntenek ill. szükség 
esetén a szervezőbizottság koordinálja. 

Hazai, határon túli civil testvérkapcsolatok 
közösségei is meghívást kaphatnak az ünnep-
re, de ennek költségeit a meghívó szervezetnek kell 
állnia.  

Kérjük, hogy tervezett programjaikat ezek a szerveze-
tek is a meghívó szervezet jelentkezési lapjához  csa-
tolják.  

A rendezvény ideje alatt a civil szervezeteknek 
lehetőségük van termékeik árusítására az  Eger 
Ünnepe szervezőbizottságával történő előzetes egyez-
tetés alapján (az árusítás jelzése az „A”  típusú jelent-
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XVI.  EGER  ÜNNEPE FELHÍVÁS  EGRI CIVIL 
SZERVEZETEK RÉSZÉRE 

Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefo-
gásával az EGER ÜNNEPE. A három napos rendezvény célja a közös-
ségi kultúra és sport, a civil értékek bemutatása; a városban működő közös-
ségek munkájának, tevékenységének népszerűsítése nemcsak egymásnak, 
hanem a város lakosai felé is.  
Az Egri  Civil Kerekasztal felhívja a városban működő civil szervezeteket 
a XVI. Eger Ünnepe programjában való közreműködésre és várja a szer-
vezetek jelentkezését. 
A programsorozat időpontja: 2011. szeptember 16-18. (péntek-vasár-
nap). A programsorozat központi helyszíne: Érsekkert (kivéve a szeptem-
ber 16-i Ifjúsági Fesztivált, és a szeptember 18-i Barokk/HEOL futást, me-
lyek a Dobó téren kerülnek megrendezésre, mely a Dobó téren kerül meg-
rendezésre.) 
A jelentkezés módja: A tájékoztató levél és a  jelentkezési lap letölthető a 
www.eck.hu weboldalról, vagy személyesen beszerezhető a Heves Megyei 
Civil Szolgáltató Központban. (Egri Civil Ház, Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.) 
Beérkezési határidő: 2011.május 15.  16.00 óra, az Egri Civil Ház cí-
mére Beérkezési javaslatok elbírálási határideje: 2011. június 15. 
Bővebb információ:  Telefon: 36/515-743, Honlap: www.eck.hu,  
Cím: Eger, Bajcsy u. 9. 

Eger Ünnepe 2011.   EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 



Tájékoztató a Heves Megyei Civil 

Szolgáltató Központ tevékenységéről 
2010. április 14. – 2011. március 16. 

Az Egri Civil Ház (Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.) 11. éve áll a város 
civil szervezetei rendelkezésére. Alapítása óta a Civil Házat az 
Életfa Környezetvédő Szövetség működteti. Eger Megyei Jo-
gú Város Közgyűlésének határozata 2011. december 31.-ig biz-
tosítja számunkra ezt a működtetői jogot. 
A házban több szolgáltató iroda is működik, melyek mindegyike 
valamilyen közhasznú, közérdekű szolgáltatást végez nemcsak a 
város civil szervezetei számára, hanem a város lakosai számára is. 

 
1. számú iroda 
Heves Megyei Civil Szolgáltató Központ 
Működtető szervezet: 
Életfa Környezetvédő Szövetség 
 

Az Egri Civil Ház 1. sz. irodájában 2000. február 17.-től műkö-
dik hivatalosan a Heves Megyei Civil Szolgáltató Központ, 
mely nemcsak a város civil szervezeteinek munkáját, hanem a me-
gyei szervezetekét is segíti.  
Célunk kezdettől fogva az, hogy szolgáltatásainkkal segítsük a 
helyi civil társadalom szervezeteinek és közösségeinek megerősö-
dését. 
Koordináló, közvetítő szerepet igyekszünk betölteni nemcsak 
a civil szervezetek felé, hanem a vállalkozások és az önkormány-
zatok felé is. 
A központ minden szükséges technikai, szakmai háttérrel rendel-
kezik, melyeket a nonprofit szervezetek javarészt térítésmentesen 
vehetnek igénybe. 

Az iroda megnyitása óta arra törekszünk, hogy szolgáltatásaink 
minőségét folyamatosan javítsuk, és minél inkább eljussunk a kis-
térségek, illetve a kisebb települések civil szerveződéseihez is. E cél 
érdekében tanácsadást, képzési lehetőséget biztosítunk a megyei 
szervezeteknek, kistérségi fórumokat szervezünk, civil könyvtárat 
működtetünk, pályázati információkat biztosítunk, honlapot mű-
ködtetünk, illetve az Eger városi szervezetek részére infrastruktu-
rális szolgáltatásokat is végzünk. 

Szolgáltatásaink a városban működő civil szervezetek 
részére:  
· 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 használa-

ti lehetőséggel 
· Aktuális pályázati lehetőségekről, helyi és országos rendezvé-

nyekről folyamatos információszolgáltatás 
· A közhasznú szervezetek éves jelentéseinek megjelentetése 
· A CISZOK honlapján híranyagok közzététele (www.eck.hu) 
· Elektronikus civil szolgáltatások: tanácsadás, számítógép, 

internethasználat biztosítása (Közösségi Technológiai Köz-
pont) 

· Székhelybefogadó nyilatkozat biztosítása – postaláda elhelye-
zése 

· irat elhelyezési lehetőség biztosítása 
· CivilTech szoftver- és hardveradományozó program megyei 

koordinátoraként segítségnyújtás közhasznú civil szerveze-
teknek a szoftver- és hardverrendelések tekintetében ( http://
www.civiltech.hu) 

· Képzések, konferenciák, fórumok szervezése  
· Civil Hírlevél információs hírlevél megjelentetése és eljuttatá-

sa (évi egy alkalommal)  
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kezési lapon lehetséges). A számlaadási kötelezettség-
ről a szervezetek maguk  gondoskodnak. Külső áru-
sok meghívással kapcsolódhatnak a programhoz, 
melyről a Szervezőbizottság dönt. 

Szívesen fogadunk bármilyen észrevételt, kezdemé-
nyezést, új elgondolásokat, programötleteket a 
rendezvény tartalmára, szervezésére vonatkozóan. 
Ezek leírását a jelentkezési laphoz mellékelve ill. az  
Egri Civil Ház címére kérjük eljuttatni. 

Az Egri Civil Kerekasztal küldetését tekintve a három-
napos rendezvény részeként, együttesen kezeli a Do-
bó téren zajló pénteki Városi Ifjúsági Fesztivál 
és a vasárnapi Barokk/HEOL futás eseménye-
it. A költségeket viszont minden program szervezője 
maga biztosítja.  

A rendezvényhez, programszervezéshez az 
alábbi típusú jelentkezési lap kitöltésével le-
het csatlakozni - letölthető: www.eck.hu 

A/ EÜ – Szolgáltatási jel. lap 2011 

B/ EÜ – Műsor, produkció jel. lap 2011  

C/ EÜ – Sport jel. lap 2011 
Jelentkezés: 2011. május 15. 16 óra, az Egri Civil 
Ház címére (Bajcsy-Zsilinszky út 9.,  civilhaz-
@eck.hu ) 

A programszerkesztés miatt fontos a jelentkezési ha-
táridő betartása. A határidő után érkező jelent-
kezéseket a szervezőbizottság nem tudja elfo-
gadni! 

A jelentkezéseket követően a befogadásról és a továb-
bi feladatokról június 15-ig küldünk értesítést. 

Pénzgazdálkodás: 

Az Egri Civil Kerekasztal határozata értelmében az 
Eger MJV Önkormányzata által biztosított támogatás 
összegét a rendezvény programjának megszervezésé-
re, lebonyolítására fordítjuk. A programokhoz, szol-
gáltatásokhoz pályázati támogatásra várhatóan csak 
anyagi jellegű szponzori támogatás elérése esetén van 
lehetőség.  

Eger Ünnepe Szervezőbizottság tagjai: 

Botka Tímea  M.: +36-30/935-0530 

Mácsár Beáta  M.: +36-30/686-1261 

Román Gáborné  M.: +36-20/557-6426 

Somodyné Jámbor Ildikó  M.: +36-20/779-
0383 

Technikai információk: 

 Az ünnepet külsőségeiben is színesíti, ha a sátrakat a 
szervezet munkáját reprezentáló fotók,  alkotások, 
szóróanyagok, plakátok díszítik. 

Az Érsekkert, mint új helyszín lehetővé teszi, hogy 
több sátrat állítsunk fel. Örömmel vennénk, ha azok  a 
szervezetek, akik rendelkeznek saját sátorral, asztal-
lal, székkel – ezt önállóan biztosítanák  maguknak. 

Eger, 2011-04-04. 

Sikeres együttműködésünkben bízva:  
Eger Ünnepe Szervezőbizottsága 

http://www.eck.hu/
mailto:civilhaz@eck.hu
mailto:civilhaz@eck.hu


 
Információszolgáltatás 
 
Az Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9. sz. alatt lévő Egri Civil Ház 1. 
sz. irodahelységében munkanapokon 8.00-16.00 között 
2010. december 31-ig két munkatárs állt a szervezetek ren-
delkezésére. 2011. január 1-től már csak egy fő végzi ezt a 
tevékenységet. A CISZOK program március végén befejező-
dik, az eddigi szolgáltatások a továbbiakban csak akkor lesz-
nek elérhetőek, ha beadott pályázataink sikeresek lesznek. 
Két telefonvonalon a 36/415-822-es és a 36/515-743-as tele-
fonszámon, valamint a civilhaz@eck.hu e-mailen voltunk 
elérhetőek.  

A megye civil szervezetei felé a www.eck.hu (Egri Civil Kapu) 
és a civilhaz.eck.hu honlapunkon keresztül történt az in-
formáció áramoltatás. A www.eck.hu megyei civil portálun-
kat regisztrációs, információs eszközként és internetes fó-
rumként használta a szektor. Adatbázisának építése, 
frissítése, fejlesztése a fenti időszakban is folyamatos 
volt. Adatbázisunkban jelenleg 730 regisztrált szervezet 
van. Az Eger Városi Civil Fórum szekcióinak éves munkáját 
tartalmazó tájékoztató hírlevelet mi jelentettük meg.  

A szervezeteket az alábbi témákban kellett fokozot-
tan informálnunk: 

Civil érdek – közösségi érdek programról 
1% kampány tájékoztató időpontjairól 
a Civil Házban működő szervezetekről, programjaikról 
a teremhasználat koordinálása 
Az Eger Ünnepe rendezvénysorozattal kapcsolatos infor-

mációkról 
az Egri Civil Ház kis és nagy tanácsterem használatának 

feltételeiről 
Az Egri Civil Kerekasztal üléseiről 
Eger EMJV Szakmai programok pályázatairól 
Eger Ünnepe jelentkezés (2010. szeptember 11-13) 
Eger Városi Civil Fórumról 
Megyei Civil Tanács üléseiről 
NCA elszámolásokkal kapcsolatos tudnivalókról 
NCA működési és szakmai programok pályázatairól 
NCA pályázati eredményeiről 
„Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfej-

lesztése” című TÁMOP 5.5.3-08/02-2008-0031 
pályázati programmal kapcsolatos rendezvényekről 

Civil Randevú ( 2010. december 10.) 
Megyei Önkéntes Centrumról 

 
 Pályázatfigyelés, pályázati szaktanácsadás  
 
Különös figyelmet fordítottunk a szektort érintő pályáza-
tokra, ezeket célzottan a szervezetek tudomására hoztuk. 
(www.eck.hu, hirdetés) Az ESZA Nonprofit Kft-vel  illetve a 
Wekerle Sándor Alapkezelővel megkötött külön szerződé-
sünk értelmében az érdeklődők részére biztosítottuk a szük-
séges információkat, segítettünk az internetes letöltésben, a 
pályázati adatlap kitöltésében, illetve tanácsokkal láttuk el 
őket. Szükség esetén átnéztük, vagy segítettünk a pályázati 
anyag összeállításában, az elektronikus rendszerben való 
feltöltésben, a regisztrációban.  

Két alkalommal szerveztünk Szakmai Információs Na-
pot a szervezetek számára. 2010. május 17-én szerveztük 
meg a „Tájékoztató a 2009. évi NCA pályázatok elszámolásá-
nak tudnivalóiról” c. rendezvényünket, illetve 2011. február 
23-án az NCA 2011. évi pályázati tudnivalóit ismertettük. 
Ezen kívül a megye mind a 7 kistérségében és az egri Civil 
Kerekasztal ülésén tájékoztatást adtunk az idei pályázati tud-
nivalókról. 

Havi rendszerességgel ingyenes tanácsadásokat biz-
tosítottunk civil szervezetek részére:    
Jogi tanácsadás  
(szervezet alapítása, működtetése): Minden hónap első hét-
főjén 8-14 óra között. 
 
Könyvelési, adózási tanácsadás:  Minden hónap első kedd-
jén 9-12 óra között 
     Minden hónap 
harmadik keddjén 12-15 óra között 
Pályázati tanácsadás:   Minden hónap 
első szerdáján 9-12 óra között 
     Minden hónap 
harmadik szerdáján 12-15 óra között 
Önkéntes tevékenységgel  
kapcsolatos tanácsadás:   Munkanapokon (H-CS) 8
-16 óra között 
  
A tanácsadásokat előzetes telefonos egyeztetés alapján lehe-
tett igénybe venni. 
 A civil szervezetek és önkormányzatok közötti 
együttműködés segítése érdekében: 
 
2010. július 1-én indult a „Területi elvre épített érdek-
képviseleti rendszer továbbfejlesztése Heves megyé-
ben” című program, melynek keretében elnyert NCA támo-
gatás segítségével folytatni tudtuk a már közel 10 éve meg-
kezdett munkánkat a megye 7 kistérségében illetve koordi-
nálni tudtuk a megye civil szervezeteinek együttműködését, 
véleménycseréjét, működtetni tudtuk a regionális egyeztetési 
mechanizmusokat. 

Mind a 7 kistérségben partnerségi fórum összehívására 
került sor.  Az ezeken résztvevők száma a következőképpen 
alakult: 2010. 12.08. Füzesabony (29 fő) 2011. 01.25. Gyön-
gyös (30 fő) 2011.01.26. Kerecsend (18 fő), 2011. 01.27. He-
ves (17 fő), 2011.02.17. Bélapátfalva (13 fő), 2011.03.08. Hat-
van (34 fő), Pétervására kistérség, Recsk: (17 fő). Összesen 
192 fő  
A Heves Megyei Civil Tanács tagjai (51 fő) részére szakmai 

találkozási alkalmakat biztosítottunk, üléseiket előkészítet-

tük. (2010.10.25. Eger és 2011.01.25. Gyöngyös) A HMCT 

újjáválasztását megszerveztük. A testület ez idáig 3 alkalom-

mal ülésezett és 2011. március 25-26.-án Poroszlón egy csa-

pat építő tréningen vett részt.  

Megyei és regionális konferenciát tartottunk 2010. má-
jus 29-én 63 fő részvételével Egerben. Itt került sor az új Me-
gyei Civil Tanács legitimizálására, illetve első alakuló ülésére 
is, melyen 26 fő vett részt. 
A regionális konferenciára meghívást kapott a 3 megye va-
lamennyi elektora, a kistérségi konferenciákon részt vett 
szervezetek és résztvevők. A tavasszal bekövetkezett árvízi 
helyzetből adódóan igen csekély volt a Nógrád és BAZ megyei 
részvétel. Ez a találkozási alkalom lehetőséget adott az NCA 
ügyeinek átbeszélésére, a Heves megyei érdekképviseleti 
modell bemutatására. 
2011 májusában ismét megyei konferencia összehívását ter-
vezzük ahol tájékoztatni, szeretnénk a szervezeteket a törvé-
nyi változásokról. 
 
Konzorciumi partnerség a TÁMOP 5.5.3 pályázati 
programban: 
2010. évi tevékenységeink közül kiemelkedik a TÁMOP 5.5.3 
pályázati programban konzorciumi partnerként való részvé-
telünk, melynek szakmai irányítói, koordinálói voltunk. 
A pályázati programnak köszönhetően komplex nonprofit 
szervezetfejlesztési folyamat indult el Heves megye mind a 
hét kistérségében. A projekt célja a résztvevő civil szerveze-
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tek szakmai kompetenciáinak, forráslehívó képességeinek és 
szervezeti hatékonyságának növelése volt, együttműködésen 
alapuló szervezetfejlesztéssel és speciálisan a helyi civil szek-
tor igényeihez kidolgozott képzésekkel, tréningekkel. A pro-
jekt eredményeként a megyében 29 szervezet komplex támo-
gatása valósult meg és 300 szervezet vette igénybe a szerve-
zetfejlesztési szolgáltatásokat, képzéseket, tanácsadásokat.  
A képzések, szakértői megbeszélések, műhelymunkák egy 
része az Egri Civil Házban zajlott. A program keretében tár-
sadalmi felelősségvállalás nap megrendezésére is sor került. 
A főpályázó a Kárpátok Alapítvány-Magyarország, a másik 
konzorciumi partner az INNTEK Nonprofit KFT volt. 
 
SZJA 1%-hoz kapcsolódó Heves megyei kampány: 
Célja: az adózók SZJA 1% felajánlásának fokozása volt. Segít-
ségnyújtás biztosítása a támogató szervezetek kiválasztásá-
ban az adózók számára. A törvény módosulásainak és az eljá-
rás menetének ismertetése az 1% hibátlan felajánlásához. 
Alkalmazott eszközök: szórólapok, tájékoztatók, sajtóreklá-
mok, internetes kiválasztás biztosítása, munkáltatók megke-
resése. 
Civil szervezetek felhívása az 1 % fogadására. A támogató 
civil szervezetek felkészítése az 1 % megszerzésének módsze-
reire. Tájékoztató előadások rendezése, a webes adatbázishoz 
kapcsolódás lehetőségeinek bemutatása. 
 
Nemzetközi kapcsolatok: 
2010. május 10-12. között nemzetközi tanulmányutat szer-
veztünk Esslingenbe. Kárpátalján – Beregszászon 2010. ápri-
lis 9-10. civil hálózatokkal kapcsolatos tapasztalatcserén vet-
tünk részt, ahol a fogadó szervezet az Ukrán – Magyar Terü-
letfejlesztési Iroda volt. Nemzetközi Civil Szolgáltató Hálóza-
tok Konferenciáját rendeztük meg Eger-Felsőtárkányban 
2010. április 23-24-én. Székelyudvarhelyi tapasztalatcserén 
vettünk részt a helyi gazdálkodás elősegítése témában 2010. 
szeptember 21-24-én. A közösségi alapítványokkal kapcsola-
tos nemzetközi tapasztalatok megismerése érdekében nem-
zetközi konferencián cseréltünk információkat Budapesten 
2010. november 18-19-én. 
 
Módszertani segítséget, technikai hátteret nyújtot-
tunk a tudatos és hiteles civil önszerveződések létrejöttéhez 
és működéséhez. Mi biztosítottuk a szakmai, technikai hátte-
ret az Egri Civil Kerekasztal is jelenleg 9 szekciója, valamint a 
Megyei Civil Tanács, a Kistérségi Koordinációs Tanácsok 
munkájához. A Heves Megyei Civil Tanács 4 alkalommal 
ülésezett. 
A Kerekasztal 11 alkalommal ülésezett. Központunk biztosí-
totta a működésükhöz szükséges kereteket, kiküldtük a meg-
hívókat, koordináltuk a teremhasználatot, összehangoltuk az 
ülésekkel kapcsolatos adminisztratív és technikai feladato-
kat.  
 
Segítettük az Eger Ünnepe (2010. szeptember 11-13.), vala-
mint a III. Egri Civil Randevú (2010. január 29.) illetve a IV. 
Egri Civil Randevú (2010. december 10.) előkészítését és 
lebonyolítását. 
Részt vettünk a Civil Alap Bíráló Bizottsági ülések előkészíté-
sében, a Szakmai Programok 2010. évi pályázatainak tájé-
koztatásában, az adatlapok biztosításában, a szervezetek ki-
értesítésében. 
 
Teremhasználat koordinálása: 
Az Egri Civil Házban, 2010-ben is lehetőség volt előzetes 
egyeztetéssel ingyenes teremhasználat igénybevételére, 
melyet mi koordináltunk. A beszámolási időszakban 49 szer-
vezet 359 alkalommal vette igénybe ezt a szolgáltatást. 
Terem használatból származó bevételünk: 473.500 Ft volt. 

Székhelyként bejegyzett, postaláda használók száma: 18. 
Iratelhelyező szervezetek száma: 20. 
Munkaidőben négy számítógép is rendelkezésére állt a szer-
vezeteknek, ingyenes Internet használati lehetőséggel, me-
lyet 12 szervezet használt napi rendszerességgel. 
 

A Heves Megyei CISZOK és az Egri Civil Ház működését 
2010-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi 
Párbeszéd és Civil Kapcsolatok Főosztálya (4 millió Ft), Eger 
Megyei Jogú Város Önkormányzata (1,5 millió Ft), valamint 
a Nemzeti Civil Alapprogram működési célú pályázata támo-
gatta.  

Programjainak megvalósítását - a fenti támogatókon túl - a 
proHáló Hálózat belső pályázatai, a Microsoft Korlátlan Le-
hetőségek Programja, a TÁMOP 5.5.3 pályázati támogatása 
valamint a Nemzeti Civil Alapprogram szakmai és működési 
célú pályázatai és az ESZA Nonprofit Kft  illetve a Wekerle 
Sándor Alapkezelő támogatása tették lehetővé.  

A következő időszak tevékenységének megalapozása érdeké-
ben Interreg pályázatot nyertünk a rimaszombati Fundament 
Polgári Szervezettel együttműködve. 

 
Országos hálózati partnereink: 
proHáló Hálózat 
Civil Szolgáltató Központok Hálózata 
Civil Felnőttképzési Hálózat 
Kötháló 
 
Összegzésként elmondható, hogy tevékenységeink nyomán 
célcsoportjaink javarészt olyan ingyenes szolgáltatásokhoz 
jutottak, melyek napi munkájukban és fejlődésükben 
segítették őket.  
 
2. számú iroda: 
Regionális Zöld Telefon Szolgálat/Környezeti Ta-
nácsadó Iroda 
Működtető szervezet: 
Életfa Környezetvédő Szövetség 
Zöld Telefon szolgálat 
A régióban szinte megszokottá vált a Zöld Telefon Érdekvé-
delmi Szolgálat működése. Hetente átlagosan egy-kettő ér-
dekvédelmi munkát igénylő bejelentés érkezett. Az elmúlt 
időszakban mintegy ötvenhét lakossági bejelentés megoldá-
sához járultunk hozzá, jelenleg huszonegy ügy kivizsgálása 
van folyamatban. Az ügyek megoldását mintegy harminckét 
szakértő segítette. 
Szemléletformálás, nevelés 
Az Életfa Környezetvédő Szövetség szemléletformálási és 
nevelési programja. 
Életfa Környezetvédő Szövetség 1993-óta folyamatos munkát 
végez a szemléletformálás és nevelés területén. Sajnos a ki-
emelt program költségeinek biztosítása egyre nagyobb ne-
hézségekbe ütközik. Szövetségünk Alapszabályában és hosz-
szú távú programjában rögzített célkitűzések szerint az el-
múlt időszakban kialakult összetett programot a következő 
korcsoportokra irányulóan végeztük: 
- Vörösbegy Természetbúvár Közösség (óvodások) - Juhar Ág 
(általános iskolások) - Környezetvédők Ifjúsági Köre 
(középiskolások) 
 
3. számú iroda 
Regionális Energia- és Anyagtakarékossági Központ 
Működtető szervezet: 
Életminőségért Közhasznú Alapítvány 
Az Alapítvány közösségi alapítványként történő indulá-
sát készítettük elő az elmúlt években. Struktúráját átalakítot-
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Tájékoztató az  Érdekvédelmi szekció 2010. évi tevékenységéről 

Egri Civil Kerekasztal Felnémeti Szekciójának beszámolója - 2010/2011 

Eger- Felnémet városrészében már évekkel ezelőtt megfogal-
mazódott a helyi civilek és formális civil szerveztek között, 
hogy a városrész múltjának, illetve a közelmúltban létrejött 
épített környezet értékeinek megőrzése és védelme érdeké-
ben érdemes összefogni. 

A Paraaqua Alapítvány által elkészített és a Nemzeti Civil 
Alapprogram által támogatott a „Helyi társadalomfejlesztési 
program Felnémet városrész civil szervezeteinek hálózati 
együttműködésében” címet viselő program lépcsőzetes meg-
valósítása 2010. év tavaszán indult és 2011. májusban fejező-
dik be.  

A programban résztvevő civil szervezetek a Pásztorvölgyi 
Gimnázium segítségével Közösségi Napra hívták a városrész 
lakóit. Ez az esemény nemcsak kulturális programok sorát 
kínálta, de jó alkalmat teremtett arra, is, hogy az emberek 
találkozzanak, beszélgessenek és felmérőlapokon, tablókon 
jelezzék a megoldandó problémákat és a közösen vállalható 
feladatokat. 

Az elsőleges problématérkép már ezen a közösségi napon 
létrejött, az információk, közösségi kezdeményezések feltárá-
sa folytatódott a minden felnémeti postaládába bekerült kér-
dőíves felmérés keretében. A beérkezett és begyűjtött adatla-
pok 300 db elemzése folyik májusig. 

A civil szervezetek egyedi és közös programjaikkal voltak 
jelen a városrészben: egészségnap, a Felnémet Kultúrájáért 
Alapítvány szervezésében a hagyományos Felnémeti Szüreti 
Napok, a Felnémeti Derűs Alkony Nyugdíjas klub megannyi 
sikeres fellépése jelzi a helyi aktivitást. A Magyar Madártani 
Egyesület Bükki helyi Csoportja ősszel odúkészítésre várta az 
érdeklődőket, a SZETA Egri Alapítványa 2011. év tavaszától 
ifjúsági klubbot működtet a Civil Házban. 

A Bervavölgyi Óvoda - együttműködésben a Tűzliliom Egye-
sülettel - a 2011. tavaszán országos programot szervez a kör-
nyezetvédelmi oktatás mellett elkötelezett óvoda vezetőknek. 

Az Eger Ünnepe rendezvényen szekciónkat két szervezet kép-
viselte, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
ismeretterjesztő programmal, míg  a Derűs Alkony Nyugdíjas 
Egyesület Népdalköre színpadi produkcióval. 

Az év végén megjelent a „Felnémeti Mocorgók Krónikája” 
című kiadvány, amely összefoglalta az addigra már több éve 
– kisebb – nagyobb intenzitással - folyó helyi közösségfej-
lesztő program állomásait. A második krónika megjelentése 
májusban tervezett. 

A programba ágyazottan havi rendszerességgel találkoztak a 
szekció képviselői és az aktív polgárok felnémeti Civil Ház-
ban. Ennek a közös munkának az eredménye az elkészült 
közösségfejlesztő program folytatását biztosító pályázat az 
NCA-hoz és a szekció együttműködését szolgáló pályázat az 
Egri Civil Alaphoz. 

Bár a felnémeti szekciótól függetlenül, de azzal folyamatosan 
kapcsolatot tartva indult el az Egri Kulturális és Művészeti 
Központ által vezetett és a Felnémeten működő SZETA Egri 
Alapítvány közreműködésével megvalósuló helyi ifjúsági fel-
mérés és majdan egy helyi ifjúsági stratégia kidolgozása. 

A Felnémeti Civil Ház olyan nemzetközi projekt házigazdája 
is volt a 2011 tavaszán, mint a British Council „Aktív állam-
polgárok” programja. 

 A jelenleg a Felnémeti Gondozási Központtal egy épületben 
és a Családsegítő Intézet fennhatósága alatt lévő Civil Ház 
rész működtetése – annak felújítása utáni 5. évben -  tovább-
ra sem megoldott. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy soha korábban nem 
tapasztalt civil aktivitás és szervezőerő van jelen a városrész-
ben, amely reményt ad a közösségfejlesztő program sikeres 
folytatására. 

                                                                                                                        
Gál Sándor 

Az Egri Civil Kerekasztal Érdekvédelmi szekcióba 2009-ben 
18 civil közösség regisztrálta 

magát, míg 2010-ben csak 12, ebből is a Polgárőrség Eger 
átigazolt  a Környezetvédelmi szekcióba. Ide tartoznak a Civil 
Fogyasztóvédelem, a Mozgássérültek, a Vakok és gyengén 
látók, az Értelmi fogyatékosok , a Nyugdíjasok helyi és me-
gyei  szervezetei, szövetségei, mely jelentősen befolyásolja 
tevékenységünket, feladatunkat. 

Miután a  Fogyasztóvédelmi Információs Iroda a Civil Házon 
belül működik, rendelkezünk 

Internet, E-mail és telefon elérhetőséggel a kapcsolattartás, 
segítés mindkét oldalról biztosított. 

Az utóbbi években úgy a Heves Megyei Főjegyző, mint Eger 
város címzetes Főjegyzője a lakosságot érintő Megyei Köz-
gyűlés és Eger MJV.  Közgyűlése elé terjesztendő  határozat-
tervezeteket meg kapjuk és biztosítva van a személyes egyez-
tetés is. Mivel az anyagok véleményezésére rövid határidőt áll 
rendelkezésre széleskörű megvitatásra nincs lehetőségünk, 
ezért utólag felelősséggel tájékoztatjuk a Civil Kerekasztal 

tagságát a javaslatunkról, véleményünkről és legtöbb esetben 
mód van már a Közgyűlés határozatának összehasonlítására 
is.  A Civil Kerekasztal ülésein igyekszünk minden a lakossá-
got érintő információkról, tevékenységekről rövid tájékozta-
tást adni. 

A 2010-ben 15. alkalommal megrendezett „Eger ünnepe” 
szervezésébe, bonyolítására a szekcióhoz tartozó csoportok, 
szervezetek aktívan bekapcsolódnak. 

Valamennyi közösség önállóan, több esetben összefogva /pl 
ÉFOÉSZ-Barátnők a Jövőért 

tagjaiknak közös programot szervezni a tagság összetételét és 
lehetőségeit figyelembe véve. 

A TESZ 2010-ben ünnepelte 20 évfordulóját, és  ebből az 
alkalomból az év végi értékelésen a szekció tagjai Molnár 
István Gézát mint a mai napig aktívan tevékenykedő alapító 
tagot javasolták elismerésre  és szerény keretek közötti  jutal-
mazásra. 
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Tisztelt Egri Civil Kerekasztal, 

A 2010 tavaszán létrejött szekció azzal a szándékkal alakult 
meg, hogy összefogásra késztesse a turisztikai vállalkozók, a 
fejlesztők, döntéshozók önkéntes résztvevőit. 

-Egerben a teljes turisztikai ágazat láthatóan egyre nagyobb 
és nagyobb szerepet vállal a helyi lakosság életszínvonalának 
alakításában, jelentősége egyre inkább fokozódik! Mára meg-
állapíthatjuk, hogy Egerben kétféle ember él. Az egyik, aki 
közvetlenül a turizmusból él, és a másik, aki közvetetten él 
abból. Ha eredményesek leszünk, akkor Eger gazdaságilag 
erősebbé válhat, a fiatalok munkahelyekhez juthatnak, ezzel 
Eger munkahelymegtartó képessége nő és a helyi társadalom 
kedvezőbb helyzetbe kerül, az egyéb hatások teljességének 
igénye nélkül. A feladatunk tehát rendkívül felelősségteljes és 
fontos! 

A Szekciónk az elmúlt évben, 2010-ben Eger Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a város  
funkcióbővítő város-rehabilitációjával összefüg-
gésben olyan megoldásokat készített elő és vélemé-
nyezett, mint pl. 

a Végvári Harcosok szoborcsoport elhelyezésének 
kérdése, 

a köztéri eligazító táblarendszer kialakításának 

kérdése, 

helyi TDM szervezet vonatkozása. 

A szekciótagok, az egyesületek elnökei közös nyilat-
kozatban foglaltak állást, hatást gyakorolva ötlete-
ikkel segítve a Polgármesteri Hivatal és a helyi 
TDM munkáját. 

2.) Szekciónk az Eger Ünnepén egy jókedvű Gulyás-
főző versenyt rendezett a Szépasszonyvölgyben, 
ahol Habis László Polgármester Úrral együtt foly-
tathattunk kötetlen társalgást ezen a méltán példa-
értékű ünnepen. 

Az idén ezt a munkát folytatva kívánjuk segíteni a város re-
konstrukcióját, népszerűsíteni a város tervezett új turisztikai 
arculatát különös tekintettel a helyi lakosság számára. Kitün-
tetett figyelemmel arra, hogy az egriek attitűdjei pozitív 
irányba "fejlődjenek" a turizmus egri és egész hazai sikere 
érdekében. 

Tisztelettel: 

Zalánki Krisztián 

Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szekció beszámoló 

Az Egri Civil Kerekasztal Környezetvédelmi és Urbanisztikai Szekciójának  

tájékoztatója a 2010. áprilistól, 2011. áprilisig végzett munkáról 

A szekció munkájában 19 szervezet vett részt. A szekció há-

rom alkalommal tartott találkozót. A szekciótalálkozókon 

lehetőség nyílt a szervezetek által végzett munkák  megbeszé-

lésére. Tájékoztatás történt a pályázati lehetőségekről. Az 

„Eger Ünnepe” szervezésének kérdéseit, problémáit megvi-

tattuk. A szervezetek felvázolták közeljövőbeli munkájukat. A 

szekció szervezetei az elmúlt időszakban eredményesen való-

sították  meg célkitűzéseiket és programjaikat. 

Életfa Környezetvédő Szövetség 2010. évi tevékeny-

sége: 

A Regionális Zöld Telefon Szolgálat (06-80-204276) – célki-

tűzéseink szellemében mintegy 150 esetben konkrét tanács-

adással és mintegy 60 esetben konkrét hatósági intézkedés 

elősegítésével járult hozzá a lakosság által jelzett környezet és 

természetvédelmi problémák megoldásához. A szolgálat tevé-

kenysége, szervesen kapcsolódott az országos KÖTHÁLÓ 

tevékenységéhez. A szakszerű ügyintézést, mintegy 20 szak-

ember segítette. Egerben az illegális hulladék lerakóhelyek 

felszámolása érdekében – a „ Tiszta Egerért” – akció kereté-

ben hatékony akciót szerveztünk. A sikeresen megvalósított 

Országos Kis – tó Program keretében tanulmányköteteket 

terjesztettünk.  

A szemléletformálási nevelési összetett program a Zöldszíves 

Juhar Ágat, a Vörösbegy Természetbúvár Közösséget és a 

Környezetvédők Ifjúsági Körét foglalta magában. Az elmúlt 

évben mintegy 220 gyermek számára – akik közül sokan hát-

rányos helyzetűek – több rendezvényt szerveztünk. (Víz Vilá-

ga verseny, Föld Napja, Madarak Fák Napja, - Novaji 

Természtetismereti Akadályverseny- , a kiemelkedő munkát 

végző csoportok elismerése,  részvétel az egri „ Autómentes 

Napon” , „Eger Ünnepe”, Madáretetési akció, Zöld Mikulás, 

rajzpályázatok, módszertani találkozók, stb. ).  

Az elmúlt évben is színvonalasan működtettük az Egri Civil 

Házat, Szolgáltató Központot, amely a városi és megyei szin-

tű feladatokat látott el, s mintegy 743 szervezettel tart élő 

kapcsolatot. A Civil Házban szelektív hulladékgyűjtési pontot 

tartunk fenn. Az elmúlt időszakban jelentősen hozzájárul-

tunk a kistérségi civil összefogások fejlődéséhez és a megyei 

egyeztetési fórum kialakulásához.  Kialakítottunk és működ-

tettünk egy olyan tanácsadó szolgálatot, amely a megyénkben 

működő, illetve alakuló civil szervezetek számára egyénre 

szabott és csoportos tanácsadó szolgáltatást nyújt, mely köz-

vetlen szakértői közreműködéssel, speciális szakmai ismere-

tek átadásával segíti a hátrányosabb helyzetű szervezetek 

munkáját. Továbbra is működtettük a Közösségi Technológi-

ai Központot, az Egri Civil Ház 5-ös számú irodájában, ahol 4 

db számítógép és 6 db laptop állt a szervezetek rendelkezésé-

re. Az eszközhasználaton túl, szervezetünk munkatársai sze-

mélyes segítséget is nyújtottak annak érdekében, hogy a civil 

szervezetek a számítógép és az internet adta lehetőségeket 

minél jobban tudják hasznosítani mindennapi munkájukban 
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(email, ügyfélkapu, EPER), és az elektronikus lehetőségek 

felhasználásával csökkentsék papírfelhasználásukat. Folytat-

tuk a megyei a CivilTech Informatikai Adományozói Progra-

mot. Csatlakoztunk az  „ÖTLET” programhoz, és sikeresen 

bekapcsolódtunk a regionális önkéntesek foglalkoztatását 

elősegítő projektbe. Az önkéntes törvény előírásainak megfe-

lelően két önkéntest foglalkoztattunk. Konzorciumi partner-

ként részt vettünk a TAMOP 5.5.3. megyei szervezetfejleszté-

si programban. Aktívan részt vettünk a proHáló Hálózat or-

szágos tevékenységében a Nemzetközi Munkacsoport vezeté-

sében. Nemzetközi konferenciát rendeztünk, a nemzetközi 

szolgáltató hálózatok megismerése érdekében. Fókuszban a 

Hálózatok címmel tapasztalatcserét szerveztünk Ukrajnában. 

Tagként részt veszünk a Megyei Civil Tanácsban, és az Egri 

Civil Kerekasztal Környezetvédelmi és Urbanisztikai Szekció 

munkájában.  

Folyamatosan működtettük az Egri Civil Kapu szervert, he-

lyet és teret adva több jelentős portálnak. ( ÉLETFA. ORG., 

ECK, PROHÁLÓ, CIVILHAZ.ECK) Az Eger Ünnepe rendez-

vény keretében bemutató sátrat működtettünk. Előkészítet-

tük a közösségi alapítványok témával foglalkozó nemzetközi 

konferenciát, és alapítóként folytattuk az egri közösségi ala-

pítvány kialakítását. Tanulmányutat szerveztünk Esslingenbe 

és előkészítettük a Gyergyószentmiklósi tapasztalatcserét. 

Munkánkat rendszeresen 42 fő, alkalmanként a nagyobb 

akcióinkat mintegy 25 fő segítette. Az önkéntesek által vég-

zett munka becsült értéke 2010-ben 1267 eFt. A programok 

megvalósítását, a programvezetői feladatra vállalkozó, önálló 

helyi szervezeteink, szakértőink vállalták fel. Közös erőfeszí-

téssel – anyagi forrásokat feltárva, elnyerve – valósították 

meg a projekteket, amelyek koordinációja, és megvalósítása 

érdekében 7 munkatársat foglalkoztattunk, 5 teljes, kettőt 

részmunkaidőben. A webmester egyéni vállalkozóként látta 

el feladatait. A könyvelést szolgáltató vállalkozás látja el. 

Szakképesítés szerint: 1 fő környezetgazdálkodási agrármér-

nök, 1 fő mezőgazdasági menedzser agrármérnök, 1 fő köz-

gazdász, 1 fő humánmenedzser, 1 fő személyügyi menedzser, 

4 fő középfokú képesítésű. Munkatársaink részt vettek köny-

velői és KÖDHÁLÓ képzéseken. Az ÉLETFA Környezetvédő 

Szövetség legnagyobb programjai voltak az elmúlt évben a 

Regionális Zöld Telefon Szolgálat, a Környezetvédelmi Klub, 

Juharág, Vörösbegy, a Heves Megyei Hálózati Együttműkö-

dés, a Szja. 1 %-os kampány, Tanulmány út, Tiszta Egerért, 

Civil Ház. Kapcsolatokat építettünk és ápoltunk más hasonló 

szolgáltatásokat végző regionális és megyei szervezetekkel 

( pl. Bartakovics Béla Közösségi Ház, Helyőrségi Művelődési 

Klub. Európa Direct Információs Pont, Magyar Vöröskereszt 

Heves Megyei Szervezete, OFA Hálózat  Észak-

magyarországi Regionális Iroda, Mátra Honvéd Kaszinó Kul-

turális Egyesület, Grassalkovitch Oktatási Alapítvány, Keres-

kedelmi- és Ipar Kamara, Kárpátok Nemzetközi Alapítvány, 

stb.). Több nemzetközi és hazai szervezettel, hálózattal élő 

kapcsolatot tartunk és célorientált együttműködést valósítot-

tunk meg. ( pl.: KÖDHÁLÓ, HUMUSZ, Energia Klub, MOTT 

Alapítvány, Inforce, MTVSZ, NIOK, CISZOK Hálózat stb.). 

Több program megvalósításánál működtünk és működünk 

együtt a proHáló Hálózattal, amely alapításában  részt vet-

tünk és tevékenységében aktívan bekapcsolódtunk. Részt 

vettünk a környezet- és természetvédő szervezetek országos 

találkozóján. Szervezetünk állandó meghívottja a Heves Me-

gyei Közgyűlésnek, szerepel az Országgyűlés Civil Szervezeti 

Listáján. Az elmúlt évben bővült támogatóink köre, fenntart-

hatóbbá vált működésünk. Az Szja. 1 %-os bevételünk 217 eFt 

volt. Szlovák partnerünkkel együttműködve INTEREG pályá-

zatot nyertünk. Főbb támogatóink az elmúlt időszakban Kör-

nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, SZMM, KIM, NCA, 

Szja 1 %, Eger MJV Önkormányzata, és az EU. Támogatású 

TÁMOP 5.5.3 – 08/02-2008-0031 sz. projekt.  

Egri Kertbarátkör Egyesület több mint 70 taggal büsz-

kélkedhet és tartja a nívós színvonalát.  A  Losonczi völgyi 

forrást és környékét folyamatosan rendben tartja. Nagy ér-

deklődésre számottevő szakmai előadást, csereprogramot, 

kertvetélkedőt szervez. Az Országos Szép Kertek versenyben 

első helyezéseket értek el. Virágos Egerért programon belül, 

közterületeket virágosított. Az „Eger Ünnepén” látványos 

bemutatóval csalogatta oda az érdeklődőket sátrukba. 

Egri Városszépítő Egyesület:  

az Egyesület 2010-ben a célkitűzéseinek megfelelően elsődle-

gesen a városművészeti, építészeti és történeti értékeinek 

megóvására és helyreállítására helyezte a hangsúlyt.  2009. 

évben megkezdett szoborfülke program folytatódott, mely-

nek köszönhetően az egri belváros híres cukrászdájának a 

homlokzatán lévő szoborfülkék kaptak egyedi díszítést. A 

múlt század elején épült ki Egerben a Deák F. utcai villasor, 

ahol városunk előkelő polgárai éltek. Az Egyesület vezetőség 

tagjai kutatómunkát végeztek, s a rendelkezésre álló informá-

ciók birtokában kezdeményezésre került Eger város főépíté-

szénél a villasor helyi védelem alá helyezése. Ezzel mintegy 

megmentve az utókor számára, hogy jelentős átalakításokkal 

ne semmisüljön meg az eredeti építészeti megjelenés. 2010. 

évben az Egyesület felkutatta és átvette, a felszámolás alatti 

Egri Vasöntödében lévő muzeális és technikatörténeti jelen-

tőségű tárgyakat, öntőmintákat. Ezen értékek térítésmente- 

sen, ajándékozással átadásra kerültek a Heves Megyei Múze-

umi Szervezet Dobó István Vármúzeuma részére. Eszmei 

értéke 10 millió Ft. 2010-ben az Egyesület felkérést kapott a 

Belváros funkcióbővítő város-rehabilitációhoz kapcsolódó 

„Soft” kidolgozásához. A tervezési feladatok egyeztetésein, 

meghívásra az Egyesületben lévő szakemberek részt vesznek. 

A vezetőség rendszeresen észrevételezi a tervezési munkaré-

szeket. Az Egyesület 2010-ben támogatója és kiírója volt 

„Virágos Egerért, Szép Környezetért” versenynek és az „Eger 

Ünnepi Fényei” programnak.  2010 évben Egyesületünk szer-

dai napokon 14-16 óra között Kispréposti Palotában (Eger 

Kossuth L.u. 4. szám) ügyeletet tartott, ahová várták a veze-

tőség tagjai a lakossági észrevételeket, a város szépítésére 

értékei megmentése témákban. Az összegyűjtött észrevétele-

ket rendszerezés után továbbítottuk az illetékesek felé, illetve 

saját hatáskörben igyekszik az Egyesület megvalósítani 

(Donát utca folytatásában lévő kereszt felújítása).    

Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület:  

2010-ben létrehozták a Bükkaljai Kőút Turisztikai Klaszter 

Egyesületet. Résztvevői önkormányzatok, civil szervezetek, 

gazdasági szereplők, illetve magánszemélyek, akik közösen 

szándékoznak tenni a térség fenntartható és versenyképes 

turizmusáért, amely elsősorban a térség természeti és kultúr-

történeti értékein, illetve hagyományain alapul. A klaszter 

célja, a Bükkalja térség egységes arculat- és termékfejlesztése 
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és közös marketing kommunikációja. Legfőbb célkitűzése a 

Bükkalja természeti és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése, 

védelme és bemutatása. A „Civil szervezetek nemzetközi ta-

pasztalatai és azok hazai környezetben történő hasznosítása” 

címmel konferenciát is szerveztek a Nemzeti Civil Alapprog-

ram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció 

Kollégiuma támogatásával. Konferencia célja, az egri és Eger 

környéki civil szervezetek nemzetközi tapasztalatainak hazai 

elterjesztése, és átadásának segítése, továbbá, ezen a téren 

szerzett tapasztalatok és eredmények megvitatása volt. Több 

alkalommal szerveztek ismeretterjesztő túrákat, a Bükkalja 

kaptárköveihez,  más kultúrtörténeti és természeti értékei-

hez, továbbá több alkalommal szerveztek ismeretterjesztő 

túrákat szomszédos országok hegyvidékeire, védett területei-

re. Lakossági tájokoztatást és tanácsadást végeznek az ener-

giahatékonysági, környezet- és természetvédelmi kérdések-

ben, továbbá tájékoztató füzetet, és kiadványok terjesztését 

végzik. 

Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Kiemelke-

dően Közhasznú Egyesület:  

2010. október végéig megközelítőleg 4000 óra szolgálatot 

teljesítettek, ennek több mint a 40 %-át az egri Rendőrkapi-

tányság járőreivel együtt. A Kapitányság munkatársai szinte 

minden akciójukba bevonják az egyesületet. Pl., közösen el-

lenőrzik a fakitermelőket, színesfém felvásárlókat, a szórako-

zó helyeket, iskolaidőben csellengő diákokat. A karácsonyi- 

húsvéti és egyéb ünnepnapi akciókban is közösen dolgoznak. 

Közbiztonsági járőrszolgálatuk feladatait heti 2-3 alkalom-

mal alkalmanként 8-10 órában 2-4 tagtársuk látja el. 2002-

ben a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány segítségé-

vel sikerült megvásárolniuk egy lopott-gépjármű felismerő 

rendszert a Mátrix-Police-t. Négy központi akcióban vettek 

részt az ország különböző pontjain, 14.396 autót ellenőrzött a 

rendszerük s ebből 7 esetben volt szükséges a rendőri intéz-

kedésre.  

Heti rendszerességgel részt vettek az Önkormányzat által 

szervezett Zöld Kommandó akcióban, ahol rendőrökkel, me-

zőőrökkel, hegyőrökkel, önkormányzati dolgozókkal, vala-

mint Közterület- felügyelet munkatársaival közösen próbál-

ták megakadályozni a külterületeken az illegális hulladékle-

rakásokat, illetve ellenük feljelentést tettek. 2010-ben az Ön-

kormányzat és a két egri Polgárőr egyesülettel közösen pá-

lyázva jelentős összegű támogatást nyert az illegális szemétle-

rakók felszámolására. Civilek bevonásával 14 külterületi hely-

színt tisztítottak meg, összesen 516.500 kg. hulladéktól. Ál-

dozatvédelmi Irodájukban támogatóik segítségével kialakí-

tottak egy betörésvédelmi kiállítást. Az itt kiállított tárgyakat 

igény szerint road-show keretében bemutatják más települé-

seken is. Szorosra fűzték kapcsolatukat az egri Agria Speciális 

Mentő és Tűzoltó Csoporttal. Több akcióban, rendezvénybiz-

tosításban vettek részt, és szabadidős programokon, mint pl. 

az Eger Ünnepe, vagy a Kéklámpás Napon is együtt szerepel-

tek. 2010-ben együttműködési megállapodást kötöttek a Vi-

dám Mancsok Állatvédő Egyesülettel. Az akcióikon való je-

lenlétükkel mindenekelőtt a testi épségüket őrzik féltve, vala-

mint az esetlegesen tudomásukra jutott állatkínzásokról tesz-

nek az állatvédők felé jelentést. Ezek a közös részvételek elő-

segítik a másik kettő egyesület tagjainak kölcsönös megisme-

rését, ezáltal a közösen végzett munka sokkal sikeresebb, 

hatékonyabb lesz. Az internetes honlapjuk mellett hagyomá-

nyos fórumokon (pl.újság, rádió, tv.) folyamatosan hírt ad-

nak munkásságukról. 

Zöldpanel Egyesület: mint minden évben -, tavaszi és őszi 

”nagytakarítást” szervezett lakókörnyezetük területén, mely 

közösségi munkába bevonják az itt élő családokat, gyereke-

ket. Tisztántartották és gondozták a közreműködésükkel 

megépült játszóteret és környékét. Fontosnak tartják a kör-

nyezeti nevelést, környezettudatos szemléletformálást. Az 

épített és természeti környezet tiszteletére, növények, virágok 

szeretetére, tiszta környezet fenntartására, megteremtett 

értékeink megóvására hívják fel széles körben a figyelmet. 

Aktív feladatvállalással részt vettek különféle környezetszépí-

tő programokban pl. zöldfelület takarítása, szemétszedés, 

környezetszépítés, faültetés, virágosítás. Csatlakoztak többek 

között az Egri Lokálpatrióta Egylet Környezetvédelmi Világ-

napi programjához. Eger város életében már hagyományos a 

„Virágos Egerért Szép Környezetért” verseny melyen a szak-

mai zsűri évek óta elismeri munkájukat. 2010-ben a 

„színvonalas előkerti rész kialakításáért és folyamatos fenn-

tartásáért „ Arany fokozatban” részesültek.  

Vidám Mancsok Állatvédő Egyesület: 2010-es évben 12 

egri és Eger környéki rendezvényre hívták meg őket. A Városi 

Gyermeknap fővédnökei voltak.  Menhelyük még nincs, ezért 

a hozzájuk bekerülő állatokat ideiglenes gondozóknál helye-

zik el. Az egyesülethez bekerült állatok elsősorban balesete-

sek, életveszélyes helyről kimentett, rendőrség által lefoglalt, 

és altatás alól menekített állatok. Ezek az állatok lelkileg és 

fizikailag sérültek, ezért a végleges új otthonba kerülésük 

hosszú időt vesz igénybe. Az  állatok orvosi ellátása és élel-

mezése igen jelentős költséggel jár, ezt adományokból, 

szponzori felajánlásokból és saját költségükön tudják finan-

szírozni. Nagy hangsúlyt fektetnek a helyes állattartás oktatá-

sára, amit elsősorban óvodás és iskolás  korú gyerekeknél 

végeznek. Ezen munkájukat az NCA és a Civil Alap pályáza-

ton nyert összegből tudják hatékonyabban végezni.   

Szoros és hatékony együttműködést folytatnak a rossz körül-

mények közül mentett állatok érdekében az Önkormányzat-

okkal, és a rendőrség dolgozóival. Több feljelentést  tettek a 

hatóságoknál állatkínzásos esetek miatt.  

Árvíz- és vörösiszap sújtotta terület áldozatai részére ado-

mányt juttattak el, illetve a katasztrófa helyszínéről ideigle-

nesen, vagy véglegesen vállaltak gondozásba állatokat. Egri 

magánszemélytől térítésmentesen 6 ha. területet kaptak ál-

latmenhely és szabadidőközpont létrehozására.  

A helyi és országos média folyamatosan hírt ad mentéseikről, 

tevékenységükről. Hatékony  munkájukat elősegíti más vidé-

ki egyesületekkel való együttműködés, illetve az egri székhe-

lyű Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport és az egri Pol-

gárőrök közösen összehangolt munkája. Az egri Civil Kerek-

asztal munkájában aktívan részt vesznek. Közreműködnek az 

Eger Ünnepe rendezvény szervezésében. 

Az Egri Civil Kerekasztal Környezetvédelmi és Urbanisztikai Szekciójának  tájékoztatója (folytatás) 
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Kulturális szekció beszámolója 

Nehéz időszakot él meg az ország,  a gazdasági nehézségek 
megterhelik az egyének mindennapjait.  
 
Ennek ellenére, vagy tán éppen ezért a kulturális aktivitás 
fokozódik városunkban is.Ha az okait elemezzük a lélektani 
gazdasági indítékok mellett szervezeti okai is vannak. Megta-
nulták a közösségek a civil működést, tudnak pályázni, és 
javultak a kommunikációs technikák is.   
 
A 2011-es év márciusában például egymást érték a  kulturális 
események. (Egri Szimfónikus Zenekar Alapítvány, Farkas 
Ferenc Zeneiskola Tehetséges GyermekekékértAlapítványa 
koncertjei, Egri Csillagok Népdalkör házi muzsika rendezvé-
nyei,Cantus Agriensis,Agria Vegyeskar, Fertálymesterek kó-
rusa fellépései)   
 
A Költészet Napjához kötődően három intézményhez kapcso-
lódó civil szervezetek két hétig minden napra szolgáltattak 
programot (Irodalomtörténeti Társaság, Kálvin Ház  Alapít-
vány, Kálnoky Egyesület rendezvényei) Több jeles közösség 
ebben az évben jubilál: 35 éves a Lajtha László Néptánc-
együttes, Tíz éves az Adáshiba, és a Kálnoky, öt éves a Hun 
Fokos Szövetség. 
 
Az embereknek szüksége van vigaszra, pihenésre, örömre. 
Igaz, megvenni nem tudják, de odaadni, másoknak szeretet-
ből átnyújtani igen. Ezért mondhatjuk, hogy a kulturális civil 
szervezetek számára jó év volt 2010-es, és jó esztendő a 2011-
es is. Jobban figyelünk egymásra, s igyekszünk a mélyből 
kibányászni a legjobb erőinket, felmutatni a szunnyadó te-
hetséget.   
 
A második éve működő Was Albert Olvasó Kör, az Orosz 
Nyelvi Klub, a sajnos megszűnőben lévő népszerű Francia 
Klub népszerű rendezvényei bizonyítják ezt. 
 

Nem véletlen, hogy az elmúlt időszakban soha annyi tapsot 
nem kaptak amatőr zenészeink, versmondóink, színjátszóink 
mint eddig. Felfedeztük magunk között a legjobb képzőmű-
vészeket, tollforgatókat, muzsikusokat. Van okunk az örömre 
Eger civil ünnepén, 2010 szeptemberében csak a szombati 
napon 12 csoport vívta ki a közönség elismerését. Az augusz-
tus 20-án kitüntetett személyek mindegyike mögött valami-
lyen civil szervezet, folyamatos  kulturális aktivitás van. Közel 
félszáz kulturális civilszervezet működik a városban, melyek-
nek hazai ismertségük mellett egyre szerteágazóbbak külföldi 
kapcsolataik. 
 
Kimagasló eredmé-
nyeket is hozott ez 
az esztendő.  A He-
ves Megyei Népmű-
vészeti Egyesületnek 
kiállítása volt a fővá-
rosban, munkáikat 
megcsodálhatták az 
egri várban.  A jók 
között a legjobbak 
közé emelkedtek. 
 
Ezért is döntött úgy 
a Kulturális Szekció 
vezetősége, hogy az 
idén az egyesület 
vezetőjét Fehér Já-
nosnét jutalmazta 
elismeréssel az Egri 
Civil Randevún. 
 
 
Somodyné Jámbor Ildikó  
szekcióvezető 

Sport szekció beszámolója 

A 2010 Civil Fórum hat tagszervezet alakította meg a szekci-
ót. A kerkasztalba Tóth Péternét a Szöcskék Akrobatikus 
Rock and Roll TSE tagját az, Egri Senior Úszó-Klub elnökét 
Szilva Jánosnét, Egri Testedző Klubból Dr. Nagy Árpádot 
delegálta. Szekció vezetőjének Dr. Nagy Árpádot választották. 
Civil Alap Bíráló Bizottságba a szekció tagok Dr. Székely Fe-
rencet kérte fel. A szekció szervezési feladatait Tóth Péterné 
vállalta és látta el jó szinten. A belső kommunikáció megfele-
lően működött. Az év kiemelkedő eseményén, az Eger Ünne-
pén a sport szekció tevékenységének eredményeképpen több 
helyszínen színvonalas programot kapott Eger lakossága. 

- Barokk Futóparádé, 

- Olimpikonokról elnevezett iskolák úszóversenyét rendezte 
meg a Heves Megyei Úszó Vízilabda Szövetség Alapítványa 

- Szabad strand nap, 

- Grasshoppers Akrobatikus Rock and Roll TSE bemutatója a 
Dobó téren  

- Egri Senior Úszó Klub X. Nemzetközi Szenior Bitskey Ala-
dár úszóversenyt rendezett.) 

A civil bál alkalmával reprezentáltuk Eger sport életét. Ez 

alkalommal Halász László az Egri Testedző Klub tagja, több 
mint egy évtizedes sport szervező munkájáért kapott elisme-
rést. 

A szekció támogatta a Sport Múzeum további bővítését. Ve-
zetője Dr. Székely Ferenc,a Nemzeti Sport Bizottság kiváló 
sportvezető kitüntetésben részesítette. A tagszervezeteiben 
magas színvonalú sportszakmai munka folyik. Az önkor-
mányzat sport majd humánerőforrás bizottságába Dr. Nagy 
Árpád volt delegálva. 

Az Egri Senior Úszó Klub ebben az időszakban is több hazai 
és nemzetközi versenyen vett részt, ahol sikeres eredménye-
ket értek el. 

A Szöcskék Akrobatikus Rock anr Roll TSE október 16.-án 
negyedik alkalommal rendezte meg a területi páros és lány-
formációs versenyét. Ahol 270 gyerek versenyzett. 

Érdekképviselet területén ebben az évben nem sikerült elér-
ni, hogy az önkormányzat sportfinanszírozási rendszere ne 
illúzió mentén, hanem a város lakosságának egészséges élet-
módra való törekvésének segítése, ezek feltételeinek meg 
teremtése érdekében működjön.  

Dr. Nagy Árpád szekcióvezető 
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Tájékoztató a Szekció 2010 évi munkájáról 

Tartalmas, színes és minden tekintetben sikeres évet zár ma-
ga után a Szabadidő Szekció. 
 
A szekció tagsága: 
A 2010 évi Városi Civil Fórumon újabb egyesülettel bővült a 
szekció tagjainak száma. Ez alkalommal a Bringaút Közhasz-
nú Egyesület tisztelt meg azzal bennünket, hogy közénk állt, 
s munkájával a szekció környezetvédelmi tevékenységét erő-
síti. 
Az 1999-től, ma már 400 példányban megjelenő, fotókkal 
színesített Programfüzetünkben 16 közösség mutatkozott 
be, hívta fel figyelmét civil közössége rendezvényeire. 
A szekció üléseink:  
Az elmúlt év folyamán szekciónk 5 alkalommal ülésezett, 
ahol elsősorban saját rendezvényeink megszervezésével, ér-
tékelésével és az Egri Civil Kerekasztal által meghatározott 
témákkal foglalkoztunk. Üléseinkre minden esetben meghí-
vást kapott Koczka József civil referens és 
Dr Misz Mihály civilekért felelős tanácsnok. Környezetvédel-
mi rendezvényeinkhez kapcsolódó napirendjeinkre Iványiné 
Tóth Mária, a Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi felelő-
se kapott meghívást. 
 
Rendezvényeink: 
Szekciónk összetételéből és tagjai elhivatottságából adódóan 
2010. évi rendezvényeink is elsősorban a környezetvédelem-
hez kapcsolódnak. 
Az Érsekkerti városi Föld Napja rendezvényt, hagyományo-
san több, a környezetvédelemben elkötelezett civil közösség 
rendezte meg. Szekciónk elsősorban gyermekprogramokkal 
készült: volt rajzolda, Kvíz játék, puzzle kirakós, kalandjáték 
kicsiknek, nagyoknak. 
Évek óta a Föld Napjához kapcsolódó saját rendezvényünk az 
Almári Pálos-kolostor- rom állagmegóvása, környéké-
nek takarítása, ahol munkánkkal most is nagy területet sike-
rült kirándulásra, pihenésre alkalmassá tennünk. 
Az Európai Mobilitás Héthez kapcsolódó rendezvényünk 
az „Autó nélkül Eger Ünnepén” és a város más civiljeivel 
közös szervezésű Európai Autómentes Nap. Mindkét nap 
célja felhívni a város lakosságának a figyelmét arra, hogy 
Eger városát csak úgy tudjuk élhetőbbé tenni ha valamennyi-
en teszünk is érte. 
Városi szintű rendezvényeink 

Föld Napja – interaktív, játékos programok Földünk 
védelme érdekében  04.22.  Érsekkert   10 egy-40 
fő /2.000 fő  

„Autó nélkül Eger Ünnepén” – Kerékpáros ügyességi 
verseny, kerékpártúra  09.18. Balassi B. Ált. Iskola 9 
egy-19 fő/39 fő 

Városismereti verseny – a város nevezetességeinek 
megismerése játékos formában 09.18. Eger város 3 
egy/123  

Európai Autómentes Nap – játékos programok  óvo-
dások számára a tiszta levegőért 09.22. Északi Lakóte-
lep 3 egy- 6 fő /203 fő  

 
Sajnos rendezvényeink látogatottságát az elmúlt évben nagy-

ban befolyásolta – szabadtéri progra-mok révén- a szélsősé-
ges, esős időjárás. El nem maradt egy rendezvényünk sem, 
eredményesen, jó hangulatban valósultak meg, de az előző 
évekhez képest kevesebben vettek részt rajtuk. 
Évek óta kiemelt saját programunk a Sarudi Szabadidő 
Találkozó. Igaz a rossz idő miatt a szekció meghívott vendé-
gei igen csak elmaradtak, de akik ott voltak, ez alkalommal is 
kellemes, szép élményekkel térhettek haza. 
Saját programjaink 

Farsangi Batyusbál  02.14.  Bartakovics B.K.H.    
8 egy  /  75 fő 

Föld Napja – Állagmegóvó munkálatok az almári Pálos-
kolostor-romnál  04.25. Almár  8 egy / 36 fő   

„Virágos Városért” – virágos kert beültetése a Marján 
Cukrászdánál  05.14. Marján Cukrászda  4 egy /8 fő 

IX. Sarudi Szabadidő Találkozó 06.25-27. Sarud, 
11 egy/33 fő 

 
Kapcsolataink: 
Kiemelkedően jó kapcsolata van szekciónknak a Polgár-
mesteri Hivatal Környezetvédelmi felelősével, Iványiné 
Tóth Máriával. A közös célok, az évek óta együttgondolkodás, 
a napi kapcsolat lehetővé teszi a közös, sikeres városi rendez-
vények megvalósítását. Itt szeretném megköszönni, támoga-
tását, egész évi segítségnyújtását Koczka József civil referen-
sünknek, 
hisz az Ő segítsége nélkül nem tudnánk 400 pl.-ban megje-
lentetni a Programfüzetünket. 
A gazdasági világválság hatása civil kapcsolatainkban is meg-
mutatkozik. 2010-ben egy határon túli baráti közösség 
sem engedhette meg magának, hogy programjainkon részt 
vegyen. 
Részt vettek ugyanakkor a Sarudi Találkozón a kazincbarci-
kai kapcsolataink képviselői. 
Hagyományosan jó kapcsolatunk van a város más civil 
közösségeivel. Évek óta részt vesznek pl. Farsangi Bálun-
kon a Cukorbetegek Egyesületének a tagjai. Média kapcsola-
taink közül szeretném kiemelni a TV Egert, akik híranyagain-
kat befogadják, rendszeresen ott vannak programjainkon, 
riportot készítenek szervezeteink munkájáról, rendezvénye-
inkről. 
 
Tájékoztatóm végére kérem, engedjenek meg egy személyes 
gondolatot. A „Mérték„ című szakmai folyóiratban jelentek 
meg a következő sorok. „A legutóbbi évzáró randevún az elis-
merések közé új a „ legeredményesebb szekcióvezető” kitün-
tető cím is bekerült. Konkrét jeleként a fejlődéspártiak elkö-
telezettségének.” A legeredményesebb szekcióvezető ez alka-
lommal én voltam. A mögöttem álló évek közösségformáló 
tevékenysége azonban nem valósulhatott volna meg a szek-
ciótagok jó hozzáállása, tenni akarása, egy célért való mun-
kálkodása nélkül. Ez a kitüntetés a szekció valamennyi tagját 
megilleti. Köszönet a munkájukért, köszönet a támogatóknak 
a segítségükért 
 
Mácsár Beáta, Szabadidő Szekció vezető 
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A szociális- egészségügyi- és karitatív tevékenységet végző 
civil szervezetek alapító okiratuknak megfelelően, autonóm 
módon végzik munkájukat. A szekció munkájában és a városi 
civil megmozdulásokon változó módon 14 szervezet vesz 
részt önkéntes alapon. (Caritas Hungarica Eger Alapítvány, 
Cukorbetegek Egri Egyesülete, Egri Családsegítő Alapítvány, 
Egri Leukémiás Daganatos és Immunhiányos Gyermekekért 
Alapítvány, Eger Város Védőnői a Családokért, Egri Szív 
Egyesület, Egri Végvár Polgári Körök Egyesület, Heves Me-
gyei Életreform Népfőiskola, Magyar Rákellenes Liga Egri 
Alapszervezete, Magyar Vöröskereszt Egri Területi Szerveze-
te, S.O.S. VOX Humana Telefonszolgálat Alapítvány, 
Szalaparti Aranykapu Alapítvány, Tüskevár Alapítvány, Ve-
sebetegek és Szervátültetettek Egyesülete. 
 
A szekció tevékenységének csoportosítása:  
Szekció megbeszélések, ülések: (évi 2 alkalommal) 
2010.12.01. Témája: Eger Ünnepének értékelése, Pályázati 
lehetőségek ismertetése, Előkészületek a Civil Randevúra 
2011.03.25. Témája: Civil Fórum előkészületi munkái, Beszá-
moló készítése az éves munkáról, Aktuális kérdések, infor-
mációk megbeszélése 
Városi szintű rendezvényeken való részvétel és koordináció 
2010.ápr.8. Felsővárosi Családi Nap 
2010.ápr.20-23. Magyar Kórház Szövetség Országos Egész-
ségügyi Szűrőprogramjának 1.állomása 
2010.május 15.  „Add a kezed, mert veled együtt kerek a vi-
lág” Esélyegyenlőségi Program a Dobó téren 
2010. május 30. Városi Gyermeknap 
2010.június 14. TV Eger Véradó Nap 
2010.október 15. Idősek Napja 
2010.szeptember 17-19. Tiszta élvezet drogellenes nap és 
Eger Ünnepe rendezvényeken 10 szervezetünk nyújtott szol-
gáltatást 
 
Több szervezet együttműködésével megvalósult programok: 
2010. április 10. Nemzeti Rákellenes Nap: 
Civilek a  rák ellen. A Magyar Rákellenes Liga és az Egri Civil 
Kerekasztal 
Egészségügyi, Szociális és Karitatív Szekciójának Konferenci-
ája 
2010. április 14. Füzesabonyi Civil Expó 
2010  június.20. I. Felnémeti Közösségi Nap 
2010. szeptember.17-19. Nemzetközi Cukorbeteg Találkozó 
Eger Ünnepén 
2010.október 9. Egészségnap a Bartakovics Béla Közösségi 
Házban és Bartakovics Béla emlékünnepség 
2010. október 12. Egészség Hídja—Mellrák elleni mozgósító 
séta 
2010. november 14. Diabetes Világnap 
2011.február. 17. A Rák Világnapja 
2011. ápr.2. Életreform Nap 
 
Egyéb programokon, konferenciákon, bizottságokban való 
részvétel: 
A szekció által delegált képviselők aktív részvétele a Civil 
Kerekasztal, a Civil Alap Bíráló-, és Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságában (5 
fő) 
A Városi, Megyei és Országos Civil Szakmai Konferenciákon 
és a különböző civil szervezeteknek tartott továbbképzése-
ken, tapasztalatcseréken való részvétel 

A szekciói szervezeteinek képviselete a Városi Civil Randevú 
rendezvényén. Ez évben a Civil Randevún  Pogonyi Lászlóné 
(Caritas Hungarica Eger Alapítvány) és Pálkovács Gáborné 
(Cukorbetegek Egri Egyesület) szekció társunk kapta az Egri 
Civil Kerekasztal elismerését munkájáért. 
 
A szekció szervezeteinek társadalmi szerepvállalása és egyéb 
együttműködések 
Az egészségügyi, szociális, karitatív szervezeteink meghatáro-
zó szerepet töltenek be a város életében. 
Egészségügyi felvilágosító rendezvények, tanácsadás, beteg-
ségmegelőző és szűrőprogramok szervezésében a Cukorbete-
gek Egri Egyesülete,  Egri Leukémiás Daganatos és Immun-
hiányos Gyermekekért Alapítvány, az  Egri  Szív Egyesület, 
Egri Végvári Polgári Körök Egyesület, Eger Város Védőnői a  
Családokért, Heves Megyei Életreform Népfőiskola,  Magyar 
Rákellenes Liga Egri Alapszervezete, Magyar Vöröskereszt 
Egri Területi Szervezete, S.O.S. VOX Humana Telefonszolgá-
lat és a Vesebetegek és Szervátültetettek Egyesülete műkö-
dött közre.  
 
A MVK Egri Területi Szervezete részt vett az önkéntesek 
munkájának koordinálásában valamint  a Véradó Napoknak 
a szervezésében is. 
A Családsegítő Alapítvány a hajléktalanok karácsonyi ünnep-
ségét adománygyűjtéssel és programszervezéssel segítette.. 
A családok és a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok támo-
gatásában  a Caritas Hungarica Eger Alapítvány, a Családse-
gítő Alapítvány, Eger Város Védőnői a Családokért, MVK 
Egri Területi Szervezete, a Tüskevár Alapítvány és a 
Szalaparti Aranykapu Alapítvány működött közre. 
A határon túli árvaházi gyermekek és hátrányos helyzetű 
családok támogatását a Cukorbetegek Egri Egyesülete és az 
Egri Végvár Polgári Körök Egyesület pénzadománnyal segí-
tette. A szenvedélybetegek segítését  a Caritas Hungarica 
Eger Alapítvány, Eger Város Védőnői a Családokért, a Ma-
gyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezete és az S.O.S. VOX 
Humana Telefonszolgálat Alapítvány vállalta fel. A Caritas 
Hungarica Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálata a szociális 
alapszolgáltatások közül a szenvedélybetegek közösségi ellá-
tást is biztosítja. Egri Karitatív Tanács munkájában a szekció 
egyik szervezete is közreműködik. 
 
A szekció tagszervezetei részt vesznek egymás programjain, 
előadásokat tartanak és közös rendezvényeket is szerveznek. 
Jó kapcsolatot ápolnak bel és külföldi partner egyesületekkel, 
akiket Eger Ünnepére is meghívnak. A szekciónak jó a kap-
csolata a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi-Szociális-és 
Családvédelmi  Irodájával és  a civil referenssel. A Civil Szol-
gáltató Központ  segíti a szekció és egyesületeinek tevékeny-
ségét. Szervezeteink  folyamatos kapcsolatot tartanak fenn  
az Egri Civil Házzal és rendszeresen igénybe veszik szolgálta-
tásait. Különböző gyakorisággal 6 szervezet tartja itt  rendez-
vényeit, más részük pedig a Bartakovics Béla Közösségi Ház-
ban tevékenykedik.  
Megköszönve a szekció valamennyi szervezetének munkáját, 
a további feladatok megbeszélésére a 2011.máj.4-i Városi 
Civil Fórumon lesz lehetőség, melyre ezúttal is minden ér-
deklődő szervezetet szeretettel várunk. 
 
Eger, 2011. március 25.  
Jakabné Jakab Katalin Szekcióvezető 

Tájékoztató  

a Szociális- Egészségügyi-és Karitatív Szekció 2010. évi tevékenységéről 



Tisztelt Civil Fórum! 

A Civil Fórum Tudományos és Ismeretterjesztő Szekciója 
nevében az alábbi rövid összefoglalót készítették a szekció 
munkájáról: 

A szekció tagjai a nyilvánosság előtt is bizonyították, hogy 
közérdeklődésre számot tartó közhasznú tevékenységet foly-
tattak 2010 évben is. 

Szent György Lovagrend Egri Prioriátus 

Januárban a Ferencesekkel közös rendezvényen emléke-
zett meg a Magyar Kultúra Napjáról. 

Májusban megrendezte a Hősök Napján a 14-es gyalogez-
red átépített és áttelepített emlékművének avatóját. 

Júniusban II. Rákóczi Ferenc a „Nagyságos fejedelem 
Egerben” címmel emlékülést tartott. Az emlékülés előadásai 
kiadványban jelentek meg. 

Pályázatot írtak ki középiskolásoknak ebben a témában és 
a díjkiosztás az emlékülésen megtörtént. 

A Gyermekek Gyógyításáért Alapítvány 

Szeptemberben megrendezte a XV. Dr. Frank Mária tu-
dományos emlékülést, melyen a benyújtott tudományos dol-
gozatok díjazása is megtörtént. 

Gyermekkori daganatos betegségek 

Epilepsziás gyermekeknél a gyógyszer rezisztencia kiala-
kulása 

A díjazottak:  

Dr. Bárdi Edit – Szombathely, Markusovszky Kórház 

Dr. Müller Katalin – Budapest, SOTE 

Műszaki és Természettudományos Egyesületek 
Szövetsége 

2010. február 10.  45 éves fennállásának ünnepsége  

2010. május 21.  Egy Országos rendezvénysorozat része-
ként Mérnök Napot rendezett 

Júniusban Nyílt Napokat szervezett az OMYA gyárlátoga-
tására középiskolásoknak és civil érdeklődőknek. 

Szeptember 17-19 Eger Ünnepén a MTESZ három prog-
ram koordinálását vállalta:  

*Az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat a Varázstorony ingye-
nes látogatási lehetőségét vállalta és bonyolította. Nagyon 
nagy érdeklődés volt.  

*Az „Utcai Tudomány” című bemutató, Dr. Vida József 
előadásában. 

A  GTE (Gépipari Tudományos Egyesület) vállalta a 
pneumobil kiállítását a Dobó téren, mely a pénteki napon 
megtörtént, de szombaton már nem jutott hely részükre a 
kijelölt sátorban. 

November 9. Tudomány Ünnepe (interdiszciplináris 
tudományterületek bemutatása: energia, környezetvédelem, 
élelmiszeripar), nagyon nagy érdeklődés kísérte a programot.  

Valamennyi rendezvényt komoly sajtóérdeklődés kísért. 

2010. év áprilisától a tudományos egyesületeknek saját 
félórájuk van a Városi TV-ben. Az anyagok megtekinthetők a 
Városi TV archívumában. 

A szekció tagjaként a Magyar Közgazdasági Társa-
ság is komoly szervező munkát végzett a tudomány ünnepe 
alkalmából. 

„Változnunk kell, hogy fennmaradhasson a világ!” mottó-
val november 9. és december 6. között megrendezték a Heves 
Megyei Közgazdasági Napok rendezvénysorozatot. Ennek 
keretében Dr. Vértes András és Dr. Úrkuti György tartott 
előadást Egerben, Gyöngyösön pedig egész napos tudomá-
nyos konferenciát szerveztek. A sajtó mind a rendezvények 
előtt, mind azokat követően tájékoztatta az olvasókat, méltat-
ta az előadásokat.  

Ugyanez mondható el a Fenomén Közhasznú Alapít-
ványról, mely a Tudomány Ünnepe alkalmából Országos 
Filozófiai Konferenciát szervezte meg. Ezen túl diákok tudo-
mányos munkáját ösztöndíjjal támogatja. 

Egri Vitézlő Oskola 

Egész évben szórakoztatták és tanították a diákokat, szó-
rakoztatták a turistákat, vendégeket. A városimázs kialakítá-
sában komoly szerepük van. 

"Tüzérségi bemutató",Díszőrség","Íjászverseny","Vitézi 
próba" 
"Pillanatképek a végvári életből"török kor harci élete 
"Rendhagyó történelemóra" 
 
Viselet- és fegyverbemutató" 

Történelmi játékok 

"Egy török portya kalandos históriája" 
"Historia Agriensis" 
"Egriek, vitézek!" 

"Fényes csillagnak hullása" 
Az Egri Csillagok legendás hősének - Bornemissza Gergely - 
életét négy felvonásban hadijáték 

A szekció két tagja Dr. Renn Oszkár és Bodó Péter civil 
szervezetek képzésein tartottak előadásokat. 

Összeállította Nagy Mária Irén 

Tudományos és Ismeretterjesztő Szekció beszámolója 
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