
Feljegyzés 

2017. szeptember 6.  

Dr. Varga Gyula soros elnök köszönti a résztvevőket és a megválasztott ECK tagokat. 

I. Napirend előtti felszólalások 
1. Bátori István civil tanácsnok felszólal: 

• Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. augusztus 31-i köz-
gyűlésén Gál Sándor Pro Agria-díjra jelölését elfogadta  

• XXII. Eger Civil Ünnep szervezésének méltatása 
2. Koós Anna az International House felnőttképzési intézmény képviseleté-

ben rövid beszámolót tart az általuk szervezett ingyenes számítástechni-
kai képzésről. A részletekről a mellékletben kaphatunk információt. 

3./A. Gratuláció Graffjódy Eszter kerekasztal tagunknak a 2017 – FINA Masters 
Világbajnokságon elért aranyérméhez. 

3./B. Graffjódy Eszter információt kér a 2018-as Eger Civil Ünnep lehetséges 
időpontjáról.  
Dr. Varga Gyula felkéri a tagokat, hogy tegyenek erre vonatkozó javasla-
tokat a következő kerekasztal ülésen.  

 
II. Az EKMK új igazgatója és a Civil Kerekasztal kölcsönös bemutatkozása 

1. Mácsár Bea ismerteti az Egri Civil Kerekasztal tevékenységét és működését. 
2. Az EKMK új igazgatónőjeként bemutatkozik: Kis Renáta 
3. Gál Sándor kérdez a 2017 januárjában született EKMK-Civil együttműködési 

megállapodással kapcsolatban. 
4. Kósa László felkéri az igazgatónőt egy találkozóra a civil szervezetek vezetőivel. 
5. Dr. Varga Gyula javasolja, hogy az EKMK-Civil együttműködési megállapodással 

kapcsolatos kérdésekben a Civil Fórum alkalmával határozzanak. 
6. Kis Renáta az új pozíciójával járó tevékenységek okán 3-4 hónap türelmi időt kér. 

 
III. Tájékoztató az Eger Civil Ünnepe előkészületeiről 

Előadó: Dr. Varga Gyula 
 2 módosítás: 
• Határon túli civil szervezetek is a meghívottak között vannak 

1. Felvidéki   
2. Kárpátaljai  
3. Kolozsvári  
4. Vajdasági 

• Felvonulás szervezése 
9.45-kor régi járművek felvonulása 
10-kor menet indul a Dobó térről részt vesz: 

- Egri Vitézlő Oskola 
- Fertálymesterek 
- Bornemissza Gergely Cserkészcsapat 
- 11 szekció tagjai 



 A rendezvény centruma a szökőkút és környéke lesz, a színpad a strandbejárat és 
a szökőkút közötti területen kap helyet. 

 Médiával kapcsolatos megkeresések folyamatban vannak. 
 Változott a Civil Menü helyszíne:  

új helyszín: Marlenka (szlovák-magyar) Étterem Eger, Ady u. 2. 
2 féle menüből lehet választani, ára: 770.- 

 Lisztóczki Mónika a színpadi műsorról tájékoztat, előre láthatólag 21.30-ig tart a 
szombati műsor. 

 „Civilek az idősekért” szlogen lehetőség szerint legyen jelen a műsorokban, prog-
ramokban. 

 Sátras bemutatkozás jelentősége: itt mutatkoznak be az egyesületek, valamint 
felhívjuk a figyelmet a Civil Fórum tagság előnyeire. 

 Huszár László, mint a szervezőbizottság társelnöke ismerteti a sátrak építésének 
és elbontásának menetét.  
Sátrak elhelyezéséről térkép kiosztva. 

 
IV. Időszerű kérdések 

 
Dr. Varga Gyula soros elnök megköszöni a tagoknak a részvételt, valamint a Civil Ház segítő 
munkáját. 

 
Eger, 2017. szeptember 7.  
 
 ……………………………………….
 Dr. Varga Gyula 
   
 


