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Készült: 2022.08.21.-én Szarvas Város Barátainak Köre elnökségi üléséről  -  Nap u. 24. telephelyen. 
Készítette: Soványné Nagy Erzsébet 
Jelen vannak: Elnökség tagjai:       Bődi János elnök 
                                                         Fodor  Mariann 
                                                         Forschner  Rudolf 
                                                         Kis Margit 
                                                         Dr. Lipcseiné Czifra Magdolna 
                                                         Pálos Béla 
                                                         Rafajné Varga Mária 
                                                         Salgó István 
                                                         Soványné Nagy Erzsébet 
                                                         Zelenák Anna 
 
                        Meghívottak:            Bődi Jánosné 
                                                          Pekár Pálné 
                                                          Rafaj János  
A meghívóban szereplő napirendi pontok szerint folyik az ülés. 
 
1./ Nyárzáró Körös-parti baráti party – 2022.08.27. 
     A szervezés alakulásáról beszámolt Fodor Mariann és Soványné Nagy Erzsébet.  Előre láthatólag a létszám  
     50 fő körül alakul. A rendezvény idejére a „Tenger-part” zártkörű lesz. Büfé van, italt nem lehet vinni,  
     azonban süteményt, gyümölcsöt – igen.  
     A vetélkedő díjazására Bődi Jánosné ajánlott fel 1-1 üveg bort az első 3 helyezettnek. 
     Forschner Rudolf javasolta megfontolásra az időpont módosítását- előzetes közvélemény kutatás alapján-, 
     de a  tradícióra való tekintettel ez el lett vetve. 
 
2./ 2022.09. 9-10-11.  SZILVANAP,  
     Gyöngyös Város Barátainak Köre fogadása. 
     Gyöngyösieknek szállás lefoglalva – a fizetést ők intézik. Érkeznek 09.09.-én pénteken 14-16 óra között.    
     Közös felvonulás 16:30 órakor a 17 órai megnyitóra. 18 órakor közös vacsora – részleteket megbeszéltük,     
jelentkezésni kell!      
     Fizetés az előzetes tájékoztató szerint. 
      Vacsora a Korona étteremben, szarvasi betyárleves gazdagon és szilvás gombóc. 
      20 órától a Fesztiválszínpadon programok megtekintése . Csík zenekar, Korda-Balázs koncert . 
      Szombaton szabadon vesznek részt a szilva napokon, már nem szervezünk közös programot. 
      Felelős: Bődi János   
 
Szilva Napok sátor állítása péntek reggel és annak lebontása vasárnap . 
Felelős: Salgó István 
 
A  sátrunkban pénteken   :16 - 22 óráig 
                        szombaton : 10 -  22 óráig 
                        házigazdák váltják egymást, így mindig lesz felelőse a sátornak.  
A látogatók fogadására fel kell készülni, hogy legyen folyamatosan megfelelő színvonalú a sátrunk. Van, amit a 
Baráti Kör  biztosít, van amit a tagok hoznak kínálásra.  
Felelős:  Dr Lipcseiné Czifra Magdolna 
 
3./  2022. Október 1. Töltött káposzta főző és kolbászkészítő verseny. 
             Az egész rendezvény szakmai részéért  /sátor, berendezés, kellékek (tálaláshoz szükséges is) és a    
             kolbász készítéséért; 
       Felelős : Rafaj János és Salgó István 
              Töltött káposzta készítésért; 
      Felelős: Bődi Jánosné 
              A rendezvény lebonyolításáért, arculat –asztaldíszítés,  koordinálásért, a támogatásokért / 1000,-Ft./;   
      Felelős: Soványné Nagy Erzsébet 
                    Rafajné Varga Mária 
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4./  2022.október 14-15-16 Három napos”Bor-Túra kulTúra” a Szekszárdi Történelmi Borvidékre. 
 
                  A borkóstolók mellett számos kulturális program beiktatása és a környék megismerése / Szurdikok,  
                   szekszárdi városnézés, 2 borvacsora (Fritz és Bodri), a szekszárdi történelmi borvidék autóbusszal      
történő bejárása, Kolostor, Erdei vasút, ökocentrum kiállításai, ebéd az erdei taniskolában.       Előzetes  
kalkuláció szerint a költségek cca. 46.000.- Ft/fő  A felhívás részletekkel ki lesz küldve és ezt    
követően lehet jelentkezni, illetve az összeget befizetni.              
       Felelős: Bődi János 
 
5./ Márton napi libavacsora 2022  november 11. 
 
      Az eddigi hagyományok szerint és helyen  / Vadászkürt vendéglő /   
      Felelős: Fodor Mariann 
 
6./  Szarvas Város Kulturális Életéért Díjjal  járó 200.000,-Ft felhasználásáról: 
 
     7.számú Elnökségi Határozat: Az elnökség egyhangú szavazással akként határozott, hogy a 200.000,- Ft ot a 
                                                        bortúra autóbusz költsége céljára használhatja fel az elnök. 
 
 
 7./ Forschner Rudolf „Közegészségügyi Díjából adományozott 80.000,-Ft felhasználásáról. 
       
      Az adományozó akként rendelkezett, hogy egy aktuális karitatív célra használhatja fel a Baráti Kör. 
      8.számú Elnökségi Határozat: Forschner Rudolf által adományozott 80.000,-Ft ot  az Elnökség döntése  
                                                         alapján egy aktuális karitatív célra használhatja fel a Baráti Kör. 
 
8./   Beregszászi adomány  /812.500,-Ft /és a nyertes 3 napos beregszászi közösségteremtési, kapcsolatépítési és   
tapasztalatcserét célzó pályázatunkra kapott 350.000,-Ft NEA támogatás felhasználása. 
Ennek a felhasználása csak egy hasonló célra történő külföldi utazásra lehetséges. 6 hónap áll még rendelkezésre 
a felhasználására. 
9./ Tagfelvételi kérelmek elbírálása, 
 
     A következő személyek kérték a belépési nyilatkozat kitöltésével tagfelvételüket: 

1- Tolisz Dimitrioszné / Nemes Anna/ -     az Elnökség egyhangúan elfogadta 
2- Bíróné Dr. Oncsik Mária               -      az Enökség egyhangúan elfogadta 
3- Huszárik Szilvia                             -      az Elnökség egyhangúan elfogadta 
4- Szirony István                                -      az elnökség 2 tartózkodás mellett elutasította 
5- Bagdi Lászlóné                              -      az Elnökség egyhangúan elfogadta. 

 
10./ Ótemplomi Szeretetszolgálat bemutatkozásukra szóló meghívója. 
       A meghívást a Baráti Kör elfogadja és megszervezi, hogy egy előre egyeztetett időpontban     
       maximum 12 fő részvételével tegyünk eleget a meghívásnak. 
       Felelős: Kis Margit 
 
11./ Nap u. 24.  Aaatti telephely gázfelhasználása és használatának rendje. 
        A drasztikusan megemelkedett rezsiköltségek miatt vált szükségessé ennek a napirendre tűzése. 
        Hosszas vitát váltott ki, hogy miként szabályozzuk a telephely használatát tagjaink részére. 
        A rendszeres használók egy egyösszegű befizetést kell majd tegyenek és folyamatos ellenőrzéssel kívánja 
        az elnökség elkerülni a támogatott kvóta feletti felhasználást . 
        Felelős: Bődi János 
 
12./ Szobor állítására elnyert 5 millió forint – eddig nem került kifizetésre forráshiány miatt, nincs még döntés. 
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13./  Egyebek 
       -  Pesztránszi Erzsébet tagtársunk kérte, hogy édesanyja (Pesztránszky Károlyné népművészet mestere)  
        részére szervezett kiállítás költségeihez a Baráti Kör járuljon anyagiakkal hozzá. 
        Az Elnökség a kérelmet elutasította, azonban szívesen reklámozzuk a kiállítást tagjaink körében és    
megtekintjük. 
 
 
        -  Baráti Körnek nagyobb összegű támogatást adtak: 
        Bukovinszky Béla, 
        Erdélyi István, 
        Rozsán Csongor által. 
 

- Szarvas és környékén és országosan tervezett, javasolt látogatások  : 
        Szlovák tájház, 
        Szárazmalom,  
        Ruzsicskay Alkotóház, 
        Szabó László életműgyűjteménye,   
        Békésszentandrási sörfőzde  
        Hunyadi Kastély,  
        új Lőtér,  
 
        Nemzeti Lovas Színház,  
        Kincsem Part,  
        Néprajzi Múzeum. 
 
 
 
 
 
 
     Szarvas, 2022. 08. 21. 
 
 
 
                                                                             Bődi János sk. 
                                                                                                                         elnök 


