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Fenyvesliget Egyesület – Vezetőségi ülés – 6/2013
Jegyzőkönyv
Időpont:
Helyszín:
Jelenlévők:
Meghívott:

2013. május 15. - 19.00 óra
Fenyves Sportcsarnok, Kistarcsa, Raktár krt. 5.
6 fő (Osztrogonácz Ivó, Zöld-Erősdi Blanka, Tóth Borbála, Madarász Imre, Vass Ferenc, Piti
Róbert)
1 fő (Kovács Gabriella)

Témák és feladatok:
1. A gyűlésen kizárólag a közeljövő rendezvényeinek szervezési feladatai kerültek napirendre
Általános feladatok:
 az egyesületi zászló elkészült, Piti Róbert a holnapi napon átveszi

Kistárcsa fesztivál: előrehaladás, hátralévő feladatok, erőforrások,
A rendezvény a városi Kistarcsai Napok keretén belül kerül lebonyolításra,
 10 – 14 óra között 8 db városi egyesület képviseletének részvételével tárcsán sütés (verseny) zajlik,
 A hozzávalókat (hús és köret) a csapatok maguknak biztosítják, a legjobb ételt készítő csapat
(tálalás és íz alapján elbírálva) a Fenyvesliget Egyesület díját kapja meg. A „Legjobb ételért” díj, egy
gravírozott kistálka, melyet megrendeltünk és mai napon át is vettünk,
 Minden résztvevő oklevelet kap, melyek egyesületünk saját hatáskörében készültek el,
 A szükséges eszközöket (asztalok, székek, sütő tárcsák, étel alapanyagok…) a részt vevő
egyesületek maguknak biztosítják. Egyesületünk a készítendő ételt még nem találta ki,
 Egyesületünket Vass Ferenc, Osztrogonácz Ivó és Lővei Gábor képviseli,

III. Fenyvesliget Nap: programok, helyszínek, ütemezés, koordináció
 A tervezett programok és helyszínek:
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A foci kupa szervezését és lebonyolítását a korábbi évekhez hasonlóan Madarász Imre irányítja. A
csapatok 2.500,- Ft/csapat nevezési díj fejében indulhatnak el. A mérkőzések 2x12 perces
félidőkkel, 4+1 fős csapatokkal kerülnek lebonyolításra. A mérkőzések bíráját később jelöljük ki.
A tavalyi győztestől a vándor kupát vissza kell szerezni.
A győztes kupát kap, a legjobb góllövő díjat, az első három helyezett csapat oklevelet kap.
Az okleveleket saját hatáskörben készítjük el,



A gyerek műsor programját Tóth Borbála egyeztette az általa ismert előadókkal. Ennek díja előre
láthatólag 25.000,- Ft + ÁFA, de egyeztetés alatt van.
A további szórakoztatáshoz krétákat, papírt és ceruzát kell biztosítani.
A családi vetélkedő programját Osztrogonácz Ivó állítja össze.
Osztrogonácz Ivó a tavalyi évben nagy sikert aratott mentő autó bemutatót is megpróbálja
megszervezni.



A rendezvény során az egyesület adományokat gyűjt céljai eléréséhez, a tervezett fejlesztésekhez,
melyhez az adománygyűjtő dobozt ki fogjuk helyezni.
Lehetőséget biztosítunk az egyesület tagjainak sorába is belépni, az ehhez szükséges belépési
nyilatkozatokat Zöld-Erősdi Blanka intézi,



Az ebéd idén kolbászos paprikás krumpli lesz, 200 főre, melyet Madarász Imre mesterszakács
felügyelete mellett önkéntes kukták készítenek majd el. Az alapanyagokat Madarász Imre szerzi
be. A kenyeret a kisboltból rendeljük meg. Az ebéd mellé biztosítunk 0,5 l-es vizeket is.
Savanyúság beszerzését is megfontoljuk a költségkeret függvényében.
Az étkezésekhez szükséges műanyag tányérokat és evő eszközöket is Madarász Imre szerzi be.
Az ebéd Egyesületi tagoknak és családtagjaiknak ingyenes lesz, míg egyesületi tagsággal nem
rendelkező vendégek 300,- Ft/adag összegű adomány fejében részesülhetnek az étkezésben.
Ebédet étkezési jeggyel lehet igényelni. Ezek kiosztásához Zöld-Erősdi Blanka a taglistát
aktualizálja és előkészíti.
Az Önkormányzat két nagy üstjét a főzéshez Vass Ferenc beszerzi.
Sörpadokat is kell intézni, melyet Vass Ferenc megpróbál a városi foci csapattól beszerezni.



Az idei évben a lehetőségek alapján kizárólag kültéri rendezvény lebonyolítására van lehetőség,
emiatt eső esetén a rendezvényt elnapoljuk.
Ehhez kapcsolódik, hogy 8-17 óra között a sportcsarnok nyitva lesz, így a mellékhelyiségek
használata biztosított.
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A rendezvény promóciójára molinót helyezünk ki a sportcsarnok előtti útszakaszra, melyet Vass
Ferenc készít el. (Ezen megoldásnak a szemétszedés tapasztalatai alapján nagy volt a mozgósító
ereje.
A rendezvény plakátjára két változat készült, melyek közül a jelen lévők szavazás útján
kiválasztották a végleges kialakítást. A plakátokat A/3 méretben helyezzük ki a sportcsarnokban, a
boltban és a hirdető táblán.



A tagok előzetes értesítése e-mail-ben is megtörténik legkésőbb a holnapi napon. Ennek tervezetét
a vezetőségi tagok korábban véleményezték, így véglegesítést követően kiküldhető.



A kisbolt vezetői nem vállalkoznak kültéri étel- és italárusításra, tekintettel a vonatkozó szigorú
rendeletekre. Emiatt az idei évben ilyen szolgáltatás nem lesz.



A vattacukor árusítás nem lesz,



Az Önkormányzat az idei évben nem tud támogatást nyújtani a rendezvény lebonyolításához,



Az egyesület logójával díszített pólókat propagálni kell,



A rendezvény zenei szolgáltatását a szerzői jogok védelmének érdekében hivatalosan is be kell
jelenteni, ezt Piti Róbert intézi.
A nap közbeni zenei szolgáltatáshoz a hangfalakat a FeZZ-től megpróbáljuk reggeltől a helyszínen
biztosítani. A zene szolgáltatásra Lővei Gábort kérjük fel.
Ehhez kapcsolódóan a rendőrségre is előzetesen bejelentjük rendezvényünket.



A rendezvény során a lebonyolításért felelős személy és egyben karmester Vass Ferenc lesz.

A jegyzőkönyvet Piti Róbert készítette el.

Kistarcsa, 2013. május 23.

…………………………………………………..…
Osztrogonácz Ivó s.k.
Elnök
Fenyvesliget Egyesület
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