
Az Ismeretterjesztő és Tudományos Szekció 2012. évben közösen az Eger Ünnepe és a 

Civil Randevú rendezvényen, valamint az OMYA mészkőbányai nyílt napon vett részt. A 

hálózati tevékenység nem elsősorban a gyakorlati együttműködésre inkább az információk 

átadásának módjára vonatkozik. Ezen túl olyan kölcsönös szolgáltatásokat biztosítanak 

egymásnak az egyesületek, amelyek saját eszköztárukban nem állnak rendelkezésre. A tudás 

megosztása érdekében elsősorban egymás rendezvényeinek meglátogatása, de elektronikus 

kommunikáció révén is működik. Szervezeteink programjáról készült tájékoztatók, 

rendezvénytervek forgalmazása is fontos, így a szervezetek működésének nyilvánossága 

révén egymás értékei, tudása, információi hozzáférhetővé válnak. Fontos, hogy tudunk 

egymás életéről, s ha szükséges egymás segítségére vagyunk. Egyenlőre nincs közös 

pályázatunk, mivel többnyire jogi személyiség nélküli szakmai szervezetek 

együttműködéséről van szó, de tervezzük, hogy az Életminőségért Közösségi Alapítvány jogi 

hátterének segítségével pályázatokat adunk be a közös cselekvések terveinek megvalósítására. 

A szekció tagjai közül nagyon szíves vendéglátó a Eötvös Fizikai Társulat, akik a Tanárképző 

Főiskola Csillagvizsgálójában lévő Varázstorony bemutatását vállalják szívesen.  

 

Rendezvényeink: 

Gyárlátogatást szervezett a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége az 

OMYA kőbánya és mészkőfeldolgozó egri gyárába, 16 egri középiskola és a civil érdeklődők 

számára. A nyílt napon a bánya történetéről, technikai színvonaláról, környezetvédelemről, 

rehabilitációról hallhattak bemutatkozásként, majd a bányában és a kőőrlőben tett látogatással 

egészült ki az előadás. Évről évre nagyobb a látogatás iránti érdeklődés. A MTESZ 

tagegyesületei egymás szakterületének megismerése, a jó kapcsolatok ápolása érdekében 

látogatják egymás rendezvényeit az év során. 

 

A Magyar Közgazdasági Társaság éves vándorgyűlése jelentős érdeklődés mellett zajlott 

melynek megszervezésében vett részt az egri helyi csoport.   

 

A szekció új tagja Kiwanis Klub. A nemzetközi szervezetnek több mint két évtizede tagja az 

egri klub, amely csatlakozva az európai közös célhoz a hátrányos helyzetű  gyermekek 

támogatását tekinti fő feladatának. Ennek jegyében évek óta rendszeres támogatást nyújt az 

Egri Szalaparti Gyógypedagógiai Intézet és a Mlinkó István Módszertani Intézmény 

halláskárosodott  tanulói számára. Miként tavaly, az idén is gyűjtést rendez a klub az Agria 

Parkban, ahol a gyermekek által készített ajándéktárgyak vásárolhatók meg jótékonysági 

céllal. A szervezet nemzetközi pályázat révén az idén több rászoruló gyermek 

nyelvvizsgájának díját tudta finanszírozni.  

 

Néhány rendezvény amelynek szervező munkáját a szekció nagyra becsüli és megköszöni Dr. 

Renn Oszkárnak. 

A Szent György Lovagrend Nagypriorátusa megrendezte hagyományos történelmi 

emlékülését 2012. június 2-án, melynek témája, Eger az Anjou királyok korában. A témában 

az egri középiskolák részére pályázatot írtak ki, s a legjobbakat díjazták. Az elhangzott 

előadásokat kiadványban megjelentették. A priorátus meglátogatta az alsópetényi Prónay 

kastélyokat, melyeket a közelmúltban felújítottak, gyönyörű parkjával együtt s a látogató 

közönség számára megnyitották.  A priorátus  a sajóbábonyi Idősek Otthonában Mikulás-estet 

rendezett, az otthon lakóinak ajándékcsomagot és gyógyszercsomagokat adtak át. 

A Gyermekek Gyógyításáért Alapítvány 2012.október.1-én megtartotta a 17. Frank Mária 

tudományos emlékülést, melyen Dr. Rusai Krisztina tartott pályadíjas előadást és vette át a 

díjat az emlékplakettel.  A Lovagrend tajai tevékenyen közreműködtek az EGRI 

SÉTÁK szervezésében. Dr. Renn Oszkár  a MTESZ Heves Megyei Szervezetének alelnöke  

előadást tartott Eger jelenéről és jövőjéről 2012.november.20-án a Nők Egerért egyesületben. 

Eger, 2013. március Nagy Mária szekcióvezető 


