
 

 

 

 

Békés Megyei Lovas Szövetség 

Jegyzőkönyv, 

mely készült 2012. október 31-ei elnökségi ülésen. 
 
 

Jelen vannak: elnökségi tagok (jelenléti ív szerint) 
 
Napirend: 1. Ünnepi közgyűlés előkészítése 
       2. Aktuális feladatok 
 
Az elnökségi ülést Szabó Zsuzsa elnök nyitotta meg, ismertette a napirendi pontokat. 
A napirendet a jelenlévők egyhangúan elfogadták. 
 
Az első napirend kapcsán az elnök javaslatot tett az ünnepi közgyűlés helyére, idejére 
és programjára. A közgyűlésre 2012. november 16-án 15 órakor Mezőhegyesen, a Hotel 
Nónius emeleti kistermét javasolja. Áttekintésre került a bajnokság eredménye. 
(melléklet szerint). A rendezvény ünnepi jellegét kiemelendő, javaslatot tett szavalatra, 
zenére. A versmondót Gyeraj Andrásné kéri fel. A zenét Bíró Zsolt állítja össze. A 
forgatókönyvet az elnök készíti el. A közgyűlés terembérleti díja 30 000 Ft, melyet 
számla ellenében fizet ki a szövetség. Átvételi elismervényeket Bíró Zsolt készíti el. A 
díjazottak meghívása a klubvezetőkön keresztül megtörtént. Az érmek, ajándékok 
beszerzése folyamatban van. A különdíjakra vonatkozóan több javaslat közül választott 
az elnökség, 1 üveg névre szóló bor kerül átadásra az országos bajnokságokon 
eredményesen szereplők részére. A díjátadókat az elnök kéri fel (Bíró Zsolt, szakág 
vezetők, Marik Lászlóné, Fábián Katalin, Papp Ferenc, Nagy György István).  
Az elnökség elfogadta a közgyűlés előkészítésére, lebonyolítására tett javaslatokat. 
 
Második napirend keretében szó volt a következőkről: 

- a régiós fogathajtó bajnokság díjátadása elmaradt, melyet a régiós elnök későbbi 
időpontban szervez meg. 

- díjugrató edzői vizsgára 8 fő jelentkezett, november 14-én Mezőhegyesen lesz. 
- A diadal.hu honlap adminisztrátora megkereste a szövetséget, hogy bízzunk meg 

minden szakágból egy-egy kapcsolattartót, aki rendszeresen ír a honlapra. Az 
elnökség úgy döntött, hogy nem vesz részt a honlap szerkesztésében. 

- Gál Imre számolt be arról, hogy Mersuch Emilia P, az arab fajtában az Év legjobb 
ugrólova minősítést szerezte meg. 

- Az OTP Bank Lovas Világkupára két egyesület, Remonda SE és a Széchenyi 
István Lovas Egyesület is szervez csoportot. 

 
Kmft. 
 
 
    A jegyzőkönyvet összeállította: Szabó Zsuzsa                                                                

 

,,A ló jelkép - lelki ékszer” 


