
Feljegyzés 
 

az Egri Civil Kerekasztal 2016. augusztus 24-én a Civil Házban megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Résztvevők: a jelenléti ív szerint 

 

Jakabné Jakab Katalin soros elnök köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy a rendkívüli ülésnek 

egyetlen témája van: az Eger Ünnepe – Civil Napok előkészületeinek áttekintése. Erre felkéri Kósa 

Lászlót. 

 

Kósa László beszámolója: az előkészületek a terv, illetve a forgatókönyv szerint haladnak. 

– A rendezvényre több mint 60 szervezet küldte be jelentkezését, ebből 25 színpadi kulturális 

program, továbbá sportrendezvények, számtalan sátras bemutató és 15 kapcsolódó esemény. 

– Megtörtént a sátrak lefoglalása, szekciónkénti beosztása. 

– Kapcsolatfelvétel az illetékes szervekkel (rendőrség, katasztrófavédelem, polgárőrség, város-

gondozás stb.). 

– A szolgáltatások (áram, víz, takarítás, őrzés) rendben lesznek. 

– Minden érintett partnerrel írásos megállapodás készült (EVAT, városgondozás, Hírlap, Rádió 

Eger, nyomda, polgárőrség stb.) 

 

A Dobó téren szombaton 6 órától lehet a sátrakat elfoglalni, berendezni. 

Kéri a szekcióvezetőket, mielőbb rendezzék a gépkocsi-behajtási engedélyeket. 

 

Varga Gyula ismerteti a rendezvény kommunikációjával kapcsolatos faladatokat: 

– Elkészült a tartalmi leírás és a részletes kommunikációs ütemterv. 

– A vége felé tart a plakát, a szórólap és a program összeállítása. 

– Összeállt a médialista, folyik az egyeztetés a Heves Megyei Hírlap, a Szuperinfó, a Rádió 

Eger vezetőivel; a jövő héten tárgyalunk a városi televízió vezetőjével, továbbá a Szt. István 

Rádió illetékesével és a Kossuth Rádió területi munkatársával.  

– A sajtótájékoztató javasolt időpontja: szeptember 12. (hétfő) 11 óra, helye: Civil Ház. 

– Internetes megjelenés: eck.hu, Facebook, a városi programokat tartalmazó honlapok. 

– Kapcsolat felvétele az önkormányzat médiareferensével és a KULTURMA vezetőjével. 

 

Huszár László:  

A technikai ütemezés pontosítása: a színpad és a sátrak felállítása pénteken 15 óráig, berende-

zése pénteken 17-től, ill. szombaton 6-tól 8 óráig; a sátrak bontása szombaton 17 órától.  

 

A részvevők a plakáton és a programban apróbb korrekciókat javasolnak, a szervezők ezeket elfo-

gadják. 

 

1/2016. (08.24.) határozat 

A Kerekasztal tagjai a beszámolót egyhangúlag elfogadják. 

 

A soros elnök megköszöni az ECK tagjainak az ülésen való részvételt és bezárja az ülést. 

 

Eger, 2016. augusztus 24. 

 

 

Jakabné Jakab Katalin 

soros elnök 


