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Cél: A helgi civil társadalom megerősítése, a
hatékong és konstruktív túrsadalmi párbe-
széd, a szentezeti részv ételen alap uIó, j óI mű-
ködő helgi demokráciaggakorlás. Hozzújáru-
Iús a túrsadalmi szolidaritúshoz, a különb öző
véIeméngek megielenítéséhez, a kerületi dI-
Iam p olg úrok életszínv o nalán ak em eléséh ez, a
I o kúI p atriotiz m us er ő sítéséh ez.
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'",.l," Támogattuk a civil szervezeteket: pályá-
'" :j:'- "' zat útián, táiékoztatáss a l, h e ly s z ín b i z to -
sításával és programokon való részvétel tehető-
ségével.

:.,',,,,, Valamennyi szervezeti egység ahozzá-
""'::. tartozó ,,jelentősebb" önkormányzati
döntések, koncepciók előkészítése során a hon-
lap se gítsé gével vélemé nyt kért a lakosságtól.

A véleménykérést segítette a honlap
"" ,,izavazás" blokkja. [Tom Lantos sétány,

Göncz Árpád Városközpont, Meséskert Tagóvo-
da iskolák államosítása].

,,,,.,,,,:,,' Lakossági véleményeket gyűjtöttünk és
továbbítottunk a kerületi tömegközleke-

dés jobb helyzetének elérése érdekében.

Sikeres kerületi Civit Napot rendeztünk rr: szervezetrészvételével.
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, A civilszervezetek állandó résztvevői a:'' kerületinagyrendezvényeknekÉletmód-

nap, Vízimajális, Lakóközösségi Napok, Angyal-
tolkiutcabát.

lel, nyilváno§§ág

A CivtlVúndorserleg zotd, évi ki-
tüntetettíe, a homoludens.hu
Eggesület elnöke, Csúngi Júnos
- Egyesületünk a tétreiötte óta,
immár nyolc éve partneri kapcso-
tatot ápol a kerüteti önkormány-
zattal, amely sokoldalú támoga-
tást nyújt a kerületben működő
civil szerveződéseknek. Nagyon hasznosnak és iónak
Ítélem a havonta megrendezett Civil Kerekasztal meg-
beszéléseket, amelyek a rendszeres információcsere
meltett lehetősé9et biztosítanak egymás iobb megis-
merésére és az együttműködÉs feitesztésére is.

] .,,, A civilszervezetek eszközeit pátyázat út-' ' ján bővítjük a Gyertyafény Keringő Klub
Egyesület tgy jutott hozzámodern számítógép-
hez, aJAM Kórus fellépő egyenruhához és kotta-
állványhoz, a hagyomá nyőrzőTűzoltó Egyesület
védőruhákhoz.

, ,:,, lghozzászó|ó ql kérdésben, észrevétel-:,- ben mondta el hozzászólásait a kerületi
közmeghallgatáson.

.,| ao éve működik sikeresen az Angyalfdldi1'. 
Szociális Egyesület. Működteti a szociá-

lisbolt- hálózatot és a parkgondnoki rendszert,
közeltoo fő megváltozott munkaképességű em-
ber számára ad megélheLési lehetőséget.

j ,_;.; Az Európai Kereskedelem Napjáhozkötő-
',:.,-' dően adtuk át az Élteti riattás Misszió
Ado má ny b o ltj ának,,Az év üz l ete d|hoz" járó ta-
núsítványt.


