Feljegyzés
az Egri Civil Kerekasztal 2016. október 5-én, a Civil Házban megtartott üléséről
Résztvevők: jelenléti ív szerint
A soros elnök köszönti a megjelenteket, és bejelenti, hogy az eredeti munkatervben szereplő „Eger
város helyi esélyegyenlőségi programjának aktualitásai” című témát a Kerekasztal máskor, más
módon és más előadóval tárgyalja.
Ezután a az ECK tagjai egyhangúlag megszavazzák az ülés módosított napirendjét.
1. A XXI. Eger Ünnepe – Civil Napok értékelése
Előadó: Kósa László, a szervezőbizottság elnöke (a beszámoló csatolva)
Kiegészítések:
Dr. Nagy Árpád: a sportnap értékelése (csatolva)
Varga Gyula: a rendezvény kommunikációja (csatolva)
Radics Istvánné: a szekcióvezetők értékelésének összegzése (csatolva)
Hozzászólások:
Gál Sándor: Az új Kerekasztal megalakulása hátráltatta a szervezés megkezdését.
Kiegészítést kér: a szervezőbiz. tényleges, aktív tagjai (szakfeladatok lefedése); a vásározók elmaradása; kapcsolódó rendezvények.
Saját kapcsolódó rendezvény: szimpózium (Hatvan, Gyöngyös, Füzesabony).
Badacsonyiné Bohus Gabriella: a Dobó téri és az érsekkerti helyszínek előnyei és hátrányai.
– Frissíteni kell a programot, nyitni a fiatalok felé.
– Újra kell gondolni a rendezvény nevét, pl.: Egri Civilek a Városért.
– Az Érsekkert nagy felújítás előtt áll, oda már nem tud visszamenni a rendezvény.
Jakabné Jakab Katalin: Kapcsolódó rendezvényünk a Nemzetközi Cukorbeteg-találkozó.
Fűrész János: a szervezőbizottság dicséretes munkát végzett.
Kósa László válasza:
– nehézségek az internetes honlappal kapcsolatban
– szervezőbizottság munkamegosztása: Kósa László (koordinálás, tárgyalás, kulturális
programok); Huszár László (technikai háttér biztosítása), Varga Gyula (kommunikáció,
médiakapcsolatok), Nagy Árpád (sportprogramok)
– a szüreti felvonulás kimaradása
– a jelentkezések pontatlansága, programrészek elmaradása
– a vásározók nem részei a rendezvénynek
1/2016. (10. 05.) sz. határozat
A Kerekasztal tagjai a beszámolót egyhangúlag elfogadják.
2. A Civil Randevú előkészítő bizottságának megválasztása
Előterjesztő: soros elnök
A munkaterv szerint a Civil Randevú időpontja: 2017. január 13. (péntek).
Javaslatai a szervezőbizottság tagjaira:
Gál Sándor (a rendezvény kitalálója, első szervezője); Fűrész János (az előző évek szervezője); Lisztóczki Mónika (moderátor); Bimbó Zoltán, Badacsonyiné Bohus Gabriella.

2/2016. (10. 05.) sz. határozat
A előkészítő bizottság személyi összetételétre vonatkozó javaslatot az ECK egyhangúlag elfogadja.
3. Az Egri Kulturális és Művészeti Központtal kötendő együttműködési megállapodás szövegének véglegesítése
Gál Sándor: Ehhez további egyeztetések szükségesek, ugyanis össze kell hangolni, kapcsolni az
Önkormányzattal kötött megállapodással. Javasolja a téma elnapolását a novemberi ülésre.
Az ad hoc munkacsoportban részt vesz: dr. Renn Oszkár, dr. Nagy Árpád, Gál Sándor, Jakabné Jakab Katalin, Román Gáborné és Haász Tamásné.
4. Egyebek
A soros elnök megköszöni az ECK tagjainak az ülésen való részvételt és bezárja az ülést.
Eger, 2016. október 5.
Radics Istvánné
soros elnök

