Az Egri Civil Kerekasztal Környezetvédelmi és Urbanisztikai Szekciójának
tájékoztatója a 2012 áprilisától, 2013 áprilisáig végzett munkáról.
A szekció szervezetei a Föld Napja, az Eger Ünnepe rendezvény és a Környezetvédők Klubja
megvalósításában eredményesen működtek együtt. A Part Egyesület a Critical Mass Eger
kerékpáros felvonulás - április 22 és szeptember 22 – koordinálásával járult hozzá a közös
akciókhoz. Az Eger Ünnepén a szimpátiaszavazáson az Egri Kertbarát Kör Egyesület sátra
első helyezést, míg az Egri Városszépítő Egyesület sátra 3. helyezést ért el. A szekció
szervezetei eredményesen kapcsolódtak be az EMJV. által meghirdetetett "Szép Kertek,
Szép Környezetben" verseny szervezésébe és lebonyolításába. A „Közterületek
örökbefogadása" kategóriában az Egri Kertbarát Kör Egyesület "Különdíj" elismerésben
részesült. A fenti rendezvények megvalósítása érdekében eredményes pályázatok készültek.
Az Egri Civil Alapnál négy szervezet projektje volt sikeres. A NEA-nál és a Svájci Alapnál
két-két szakmai program, az Ökotárs Alapítványnál egy ért el támogatást.
A Part Egyesület a fent említett Critical Mass Eger kerékpáros felvonulások megszervezésén
túl két féléven keresztül segítette a Tudatos Vásárlók Egyesületének Ökokör programjának
egri megvalósulását, valamint beszélgetés szervezett a vásárlói közösségekről Egerben, a
Civil Házban. Továbbá az Ifi Ponttal és a VDT-vel közösen lebonyolította a Fesd át a várost!
fiataloknak szóló kreatív design pályázatot.
Az Egri Városszépítő Egyesület 2012 évben volt 30 éves. A jeles év során az Egyesület
felavatta Deák Ferenc szobrát és 2012 októberében, - a több mint 500 millió Ft. értékű -, a 30
év alatt, a támogatók jóvoltából megvalósított építményeket, alkotásokat, Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzatának adományozta. Az Egyesület 2012 évben is egyik kiírója és
támogatója volt a Virágos Egerért és Eger Ünnepi Fényei versenynek.
Az Életminőségért Alapítvány megkezdte közösségi programjainak kialakítását, az
Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottságban ellátta a szekcióképviseletet, eredményes
programot dolgozott ki Eger közlekedésfejlesztésének elősegítése érdekében.
Az Egri Kertbarátkör Egyesület megvalósította az „Újbor-mustra” programját. A
rimaszombati megyei kertészkedőkkel kötött együttműködési megállapodásunk keretében a
rimaszombatiak vendégkiállítóik voltak az Eger Ünnepe kiállításon, míg az egriek részt vettek
a Rimaszombati Megyei Mezőgazdasági Kiállításon. Egész évben rendszeresen gondozták és
virágokkal ültették be a Bartók Béla téri Kegyhely környékét, Csiky Sándor sírhelyét, és a
Losonczi völgyi forrást. Házi borversenyen 41 borukat mérették meg. Bemutató kertjükben
fogadták a füzesabonyi iskola 19 kisiskolását. Szakmai látogatást tettek a dunaföldvári
kertbarátoknál, valamint ellátogattak a Budafoki Pezsgőgyárba. A mezőkövesdi
kertbarátokkal közösen szakmai kirándulást tettek a Kácsi Arborétumban.
A Zöldpanel Egyesület megszervezte a már hagyományteremtő tavaszi és őszi
”nagytakarítást” lakókörnyezetükben. Részt vettek az Egri Lokálpatrióta Egylet által
szervezett Környezetvédelmi Világnap programon, továbbá a „Virágos Egerért Szép
Környezetért” versenyben, ahol „Arany Fokozatban” részesültek.
A Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület szemléletformáló projektje
keretében megrendezte a XVII. Főiskolai Környezetvédelmi Napokat, 20. alkalommal
lebonyolította a Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny megyei
döntőjét, megszervezte a XI. Felsőoktatási Környezettani Képzési Ankét országos

konferenciát és megjelentette A környezeti képzés második évtizede az egri főiskolán c.
oktatástörténeti kötetet.
Az Életfa Környezetvédő Szövetség megszervezte a Környezetvédők Klubját,
megvalósította a Közösségi Technológiai Központ programot, szemléletformálási projektje
keretében „Víz Világnapja Vetélkedőt”, „Napos Napok” kampányt, „Madarak Fák Napja”
akadályversenyt, „Expedíciózz a Háztartásban” rendezvényeket, és rajzpályázatokat
bonyolított le, valamint Egészségnapok szervezésében vett részt. Működtette az Egri Civil
Házat és ennek keretében biztosította, a különböző, fórumok, tanácskozások szervezési és
technikai hátterét.

