A 2009. március 6-i
Civil Kerekasztal összefoglalója
A jászkiséri civil szervezetek képviselõi 2009. március 06-án 18 órától tartották soron következõ
találkozójukat. A következõ szervezetek képviselõi voltak jelen: Külkapcsolatok Baráti Egyesülete,
Pedagógus Nõi Kar, Polgárõrség, Kis-ér Sporthorgász Egyesület, “Hétfõ este” Baráti Kör, Egyetértés
Nyugdíjas Klub, Búzavirág Népdalkör, Jászkiséri Kertkultúra Egyesület, Jazyges Íjász Egyesület,
Mozgáskorlátozottak Jászkiséri Csoportja, az Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Vöröskereszt, 48-as Polgári
Egyesület, Jászkiséri Sport Egyesület valamint Juhász László a Civil Kisér szerkesztõje.
A találkozón a következõ témák kerültek megbeszélésre:
1. A szlovákiai (Rimaszombat) civil szervezetek képviselõi fogadásának elõkészítése, találkozó
szervezése március 20-ra
Berente Judit elmondta, hogy a Külkapcsolatok Baráti Egyesülete március 20-án 3 fõs küldöttséget fogad
Rimaszombatról, az április végén esedékes csoportlátogatás elõkészítése ügyében. Ez alkalomra szeretné,
ha a Civil Kerekasztal rendkívüli összejövetelt tartana, melyben a küldöttség személyesen is megismerné a
községünkben mûködõ civil szervezetek képviselõit és a késõbbi együttmûködési lehetõségekrõl is
tárgyalna egy kötetlen beszélgetés keretén belül. A jelenlévõ szervezetek képviselõi támogatták a javaslatot
és vállalták, hogy saját készítésû étkekkel vendégül látják a küldöttséget.
2.A Civil Majális elõkészítése, program javaslatok ismertetése
Az idei Majális az elõzõ évekhez hasonlóan a Dongó Sörkertben kerül megrendezésre, mivel ehhez
hozzájárult a tulajdonos Szabó Ervin és közölte, hogy nagy szeretettel várja a szórakozni vágyókat.
A civil szervezetek javasolták, hogy az elõzõ évben sikeres programok az idén is kerüljenek be a
programba, valamint amennyiben új ötlet merül fel azt a következõ áprilisi találkozóra végleges formába
öntik és a képviselõk elé tárják.
Balog László fölvetette, hogy a majális kezdõ idõpontja ne reggel 8, hanem 10 óra legyen, mivel az elmúlt
két év tapasztalata azt mutatja, hogy a kilátogatóknak korai a 8 órás kezdés, viszont délután tovább
szeretnének maradni. Ezt a jelenlévõk indokoltnak és ésszerûnek tartották. E felvetés alapján a fõzõverseny
kivételével a programok 10 órától kezdõdnek.
Továbbá megkérte a jelenlévõket, hogy a programok felelõseit a következõ összejövetelre nevezzék meg,
hogy mindenkinek legyen tudomása arról, hogy adott programmal kapcsolatban kihez fordulhat. Kérte
azokat, akiknek nagy sátorra igényük van jelezzék. A sátrak felállítása és fõleg azok lebontása az elmúlt két
évben némi problémát okozott, ugyan is kevés aktív személy mûködött közre, így nagyrészt a
Természetjárók Gyermek Egyesületének tagjai oldották meg azt, ami igen fársztó 2-3 ember számára. Az
idén ezen változtatni kell. A részt- vevõk megegyeztek abban, hogy a következõ találkozóra konkrét
személyeket neveznek meg szervezetükbõl, akik részt vesznek a nagy sátrak felállításában és lebontásában.
Az idén két külföldi csoport is várható a Civil Majálisra. Az egyik a már elõzõ pontban említett
Rimaszombati, a másik egy Kézdivásárhelyi 20-20 fõbõl álló csoport, melyek a Külkapcsolatok Baráti
Egyesületének meghívására érkeznek községünkbe. Õk is szeretnének bekapcsolódni a Majális
rendezvényeibe.
3. SZJA 1% kampány közös feladatai
Az 1%-ra jogosult szervezetek nevei és adatai a KISÉR újság és a Tudósító oldalain is meg fognak jelenni
májusig, az adóbevallás beadásáig. Balog László megkérte a jelenlévõket, hogy ne csak a felajánlás
lehetõségérõl tájékoztassák az embereket, hanem arról is, hogy amennyiben lehetséges adóbevallásukat ne
az utolsó napokban adják be, mert az adóbevallás beérkezésének és nem a feladásának idõpontját veszi
figyelembe az APEH és így sok jóhiszemû felajánlás kárba vész.
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