Feljegyzés
az Egri Civil Kerekasztal 2017. január 18-án, az Egri Civil Házban megtartott üléséről.
Résztvevők: a jelenléti ív szerint
A soros elnök, dr. Varga Gyula megnyitja az ülést. A feljegyzést készíti: Pitluné László Erika.
Az elnök ismerteti a napirendi pontokat.
Napirend:
Napirend előtti bejelentések
1. A forrásteremtési munkacsoport javaslatai az 1%-os kampányra, hálózati működést segítő pályázati programok
Előadó: Jakabné Jakab Katalin
2. A Civil Randevú értékelése.
Előadó: Fűrész János szervezőbizottsági társelnök
3. A XXII. Eger Ünnepe – Civil Napok szervezőbizottságának megválasztása
Előadó: Kósa László elnök
4. Időszerű kérdések.
A napirendet a tagság egyhangúlag elfogadta.
Napirend előtti felszólalás
Kovács Katalin:
– Elkészült Eger város kulturális koncepciója – a civilek kimaradtak belőle, pótolni kellene.
– A Bartakovicsot felújítják (kiköltözés: márc. 31-ig!), a következő időkben szűkösebben
tudják a programokat elhelyezni.
Fűrész János:
– Javasolja az ECF tagszervezeteinek civil eseménynaptár összeállítását.
Varga Gyula:
– Az ECF honlapjának rendbetétele és további gondozása
Badacsonyiné Bohus Gabriella:
– A Kerekasztal vitakultúrájához
1. A forrásteremtési munkacsoport javaslatai az 1%-os kampányra.
Előadó: Jakabné Jakab Katalin
– Felhívás előterjesztése, megjelentetése a sajtóban. (Mellékelve.)
1/2017. (01.18.) határozat
A Kerekasztal tagjai a felhívást egyhangúlag elfogadták.
2. A Civil Randevú értékelése.
Előadó: Fűrész János szervezőbizottsági társelnök
– Az ECK ad hoc bizottsága az óévzáró-újévnyitó-farsangoló XI. Civil Randevút 50 civil
szervezet 134 aktivistája részvételével 2017. január 13-án sikeresen lebonyolította.
– A rendezvény újszerű elemei voltak: az időpont (13. péntek), az ECF tagszervezeteit 1-1 fő
képviselte, jelentkezési lap a szekcióvezetőknek, a közgyűlés bizottsági elnökeinek meghívása, a háziasszonyi szerepkör, beszélgető/vetítő feltételek biztosítása.
– A szekcióvezetők javaslatai alapján 10 fő önkéntes kapott oklevelet, 10 jubiláns szervezet
emléklapot, 4 személy/szervezet díszoklevelet és tárgyjutalmat.
– A találkozó pénzügyi elszámolása megtörtént.
– A rendezvény médiahírverése jó volt (Heves Megyei Hírlap, Szt. István Rádió, Tv Eger).

– Javaslat: A jövőben az adott bizottság elnökét válassza meg az ECK, s az illető nevezze
meg a tagokat, akikkel eredményesen tud dolgozni.
– Az est színesítésére, ill. esetleges adománygyűjtésre a játék helyett tombola legyen.
Hozzászólások
– Varga Gy.: Jó volt a forgatókönyv, a feladatokat egyértelműbben fel kell osztani.
– Nagy Á.: Jó hangulatú rendezvény, a vetélkedő hosszú, helyesli a tombolát
– Kósa László, Radics Istvánné, Bohus Gabriella: köszönik az elismerést.
2/2017. (01.18.) határozat
A Kerekasztal tagjai a beszámolót egyhangúlag elfogadják.
3. A XXII. Eger Ünnepe – Civil Napok szervezőbizottságának megválasztása
Előadó: Kósa László elnök
A következő, 2017. évi egri civil rendezvény szervezőbizottságába a következőket javasolja: Lisztóczki Mónika, Huszár László, Kósa László, dr. Varga Gyula, dr. Nagy Árpád,
Bolyki Ferenc.
Hozzászólások
Fűrész János: Meg kell nevezni az elnököt, azt a Kerekasztal fogadja el.
Kósa László: dr. Varga Gyulát javasolja
Dr. Varga Gyula: Hagyjuk függőben az elnök személyét, térjünk rá vissza a következő ülésen.
Februárban arról is dönteni kell, hogy milyen néven alatt folyjon a rendezvény.
3/2017. (01.18.) határozat
A Kerekasztal tagjai a javaslatot a kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta.
4. Időszerű kérdések.
A soros elnök évköszöntő pezsgőre látja vendégül a Kerekasztal tagjait.
A soros elnök megköszöni az ECK tagjainak az ülésen való részvételt és bezárja az ülést.
Eger, 2017. január 18.
Dr. Varga Gyula
soros elnök

