Feljegyzés
2018. június 6. Egri Civil Kerekasztal ülés – Egri Civil Ház
(Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.)

Soros elnök: Radics Istvánné (ÉFOÉSZ Heves megyei Szervezete)
Jelenlévők: 21 fő, 2. napirendi ponttól 22 fő (jelenléti ív aláírásával igazoltan)
Radics Istvánné, ECK ülés soros elnöke, megnyitja az ülést. Köszönti a megjelenteket az ECK
tagjait, Csomós Beátát EMJV Polgármesteri Hivatal Női Információs és Szolgáltató
Központjának szakmai vezetőjét.
Az előre kiküldött meghívó napirendjét a jelenlévők egyhangúlag elfogadják.
Napirend előtti felszólalások:
1. Csomós Beáta EMJV Polgármesteri Hivatal Női Információs és Szolgáltató
Központjának szakmai vezetője rövid tájékoztatást ad a központ munkájáról.
EMJV Polgármesteri Hivatala 200 millió Ft támogatást nyert e célra, melyet 2017.
decembere és 2020 vége között valósítanak meg. Több irodájuk is van a városban,
tréningeket, képzéseket tanácsadásokat végeznek a projekt alatt. Bővebb
tájékoztatást az eck.hu oldalon találnak az érdeklődők.
2. Radics Istvánné (ÉFOÉSZ Heves megyei Szervezete) „Add a kezed…”
rendezvényük 2018. május 31-én a Dobó téren volt. Itt köszöni meg minden
szervezetnek, akik támogatták, segítették és részt vettek az eseményen.
I.

napirend: A Pro Agria szakmai díj odaítéléséről döntés.
Zárt ülés, melyről külön jegyzőkönyv készült és e jegyzőkönyv részét képezi.

Az 1/2018. (06. 07.) sz. határozata alapján elfogadták a Pro Agria szakmai díjra való jelölt
személyét.
II.

napirend: Az egri civil hálózat arculatának megújítása
Előadó: Csathó Tibor (Életfa Környezetvédő Szövetség)
Az ECK kis arculati kézikönyvének elkészítésére egy profi céget, a Mongoose-t kérték
fel. Bemutatásra kerültek az ECK által használt logók tervei, levélpapír, kiadványok,
plakátok, névjegykártyák, reklámtárgyak tervei. A jelenlévők többségének tetszett, a
színeken és sorrendjükön voltak beszélgetések. Ezen tervek alapján készül el az arculati
kézikönyv, melyet minél hamarabb szeretnének megjeleníteni az eck.hu weboldalon is.
Többeknek a betűk méretével, a nyomtatási lehetőségekkel, tervezésekkel
kapcsolatosan voltak kérdései, véleményei. Zerényi Endre (Kertbarát Kör) véleménye
szerint a színeket más sorrendben kellene használni. Nagyidai Tamás (Eger Kapui
kulturális alapítvány) szerint a fiatalságot megszólítja, ami célja is a civileknek, nagyon
tetszik neki.
CIVILEK ÉRTED – ÉRTÜNK!

III.

napirend: Időszerű kérdések,
Mácsár Beáta (Forrás Szabadidő DSE) Eger Civil Ünnepe szervezőbizottsága és
Lisztóczki Mónika nevében tájékoztatja a jelenlévőket, hogy megjelent az Eger
Ünnepe felhívása a sátras és a színpadi programokra. Mindenkit kérnek, hogy
elektronikusan adja le jelentkezését, és dolgoznak azon, hogy visszajelzést is
kapjon, hogy befogadták azt. A beküldési és jelentkezési határidő 2018. június 15.
Minél szélesebb körben terjesszék már a tagok. Ha valaki esetleg nem tudja
elektronikusan leadni, kérjen segítséget. Szekció megjelenés jó lenne, és kérik
hogy igényes megjelenések legyenek a sátraknál.

Zárás
Radics Istvánné megköszöni a jelenlévőknek a részvételt, a következő ülés 2018. július 4-én
lesz, ahol Nagyidai Tamás lesz a soros elnök.
Ezután az ülést bezárja.
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