Elnökségi ülés jegyzőkönyv
2012 01. 30. Kecskemét, Sasfészek Fogadó 13.00 óra
Jelen vannak: -

Ifj. Horváth Sándor elnök
Mészáros Zsolt
Korsós Zoltán Bálint
Kucsora István
Dr. Plutzer Imre
Csíkvári Mónika ügyvezető-tenyésztésvezető

Jegyzőkönyv vezető: Csíkvári Mónika
Ifj. Horváth Sándor:
Tájékoztatást ad a Nyeregszemle szervezőivel való eddigi egyeztetésekről. A rendezők
örömmel fogadták az Egyesület megkeresését, lehetőséget adnak a fajtánk népszerűsítésére, a
rendezvény műsorszámai, programjai közt fő fajta a furioso-north star lesz. Fias kancák
bemutatására is van lehetőség. Film és cikk is fog készülni. (Lovas Nemzet, Nyeregszemle
honlapja) Kassai Lajos a fővédnök. Nemzetközi Huszártalálkozó is szerepel a programok
közt. Petőfiszállásról kedden lovastúra indul. A díszvendégeknek furioso lovakat lehetne
biztosítani, pl. fogat. (Torma Gábor: Mélykút, Szabó József: Tömörkény). Az Egyesület
honlapján szerepeljenek az információk és a regisztrálási lehetőség. Bercsényi lovashuszárok
zenekara is részt vesz. A fajtabemutatóhoz Mészáros Zsolt 5-ös fogattal járulna hozzá.
Kucsora István:
Népies fogatok kellenek! A díszvendégeket stílfogatokkal lehet majd szállítani.
A mének, vemhes kancák részére mindenképp boxokat kellene bérelni (egyesületi
finanszírozásból)
Military jellegű ugró bemutató kellene.
Korsós Zoltán Bálint:
Rásky Péter (Lovasélet) reklámfelületet biztosít az újságban a fajtának. A tombola csikó
bemutatása is itt lehetséges.
Az Egyesület honlapjára kerüljön fel felhívás a tagok, tenyésztők számára, csikót várunk
felajánlásra.
2012 évi rendezvények: (felelősökkel)
 05.11-13. Nemzetközi Furioso Fesztivál, Hódmezővásárhely (ifj. Horváth Sándor)
(kb 18 mén, 50-60 kanca, esetleg ivadékcsoportok - The Bart, Gyanú, Fukar
kancafogatok: kancafogattal behozni a minisztert.
Mészáros Zsolt: ötös fogatot, népies fogatot tud biztosítani.
Kucsora István: 8-as karüsszelt, rönkhúzást, petrencehúzást kellene csinálni
 05.18-20. Nyeregszemle, Ópusztaszer (Kucsora István)
szerda: túra Petőfiszállásról
 06. 29-30 Kéktó Fesztivál, Tenyészszemle
péntek: Tompaháti Emlékhely

1./2012. (01.30.) Határozat: A Tompaháti Emlékhely fejlesztésének támogatására
bruttó 200 000 Ft (azaz kétszázezer Ft) összeget biztosít az Egyesület.
(egyhangúan elfogadva)
 Június első, vagy második szombatja, Fertő Parti Lovasnapok (Halasi Endre,
Tánczos Anikó)
„főpróba” lehetőség az Arena Nova-ban való megjelenésre
 08.17-20. Farmer Expo, Debrecen
Mészáros Zsolt fogata képviseli a fajtát
 08. 20. Tompaháti Fogatverseny
 Augusztusban: Tenyészszemle, Tiszaföldvár
 Vadászlovaglások (a fajta kipróbálása jegyében), az időpontok később kerülnek
tisztázásra
o Fülöpjakab (Kovács Imre)
o Pálfa
o Fertőd-Nagycenk
Kucsora István: Sok a vemhes kanca, amelyekkel idén nem tud szereplést vállalni.
Az Egyesület járuljon hozzá a gázolaj költségekhez. (Fertőd, Nyeregszemle,
Hódmezővárhely)
Reklámanyagok (Egyesületi emblémával, felirattal) vásárlása szükséges:
 sapka (200 db)
 ing (150 db)
 nyeregalátét (20 db) fekete-fehér, hímzéses
Az éves rendes közgyűlés időpontjának, helyszínének, napirendjének megbeszélése:
2./2012. (01.30.) Határozat. Az Egyesület éves rendes közgyűlésének időpontja 2012
03.31. (szombat), 9.00 óra Kecskemét, Sasfészek Fogadó. (egyhangúan elfogadva)
A közgyűlés napirendi pontjai:
 pályázatok eredményhirdetése: nem kell
 Könyvvizsgáló jelentése a 2012 évről
 elnökségi beszámoló
 ügyvezető beszámolója
 mérleg elfogadása
 2012 évi pénzügyi terv elfogadása
Plutzer Imre: Domokos Gábor tájékoztassa a közgyűlést az általa végzett munkáról
 alapszabály módosítás (egységes szerkezetben)
 elnökségi-tag választás
 FEB tagjainak megválasztása

3./2012. (01.30.) Határozat. (Az Alapszabály módosításhoz) A Fegyelmi Bizottság tagjait
az Elnökség jelöli ki. (egyhangúan elfogadva)
Elnökségi-tag jelöltnek felkérni:
FEB tag jelöltnek felkérni:

Ungvári Zsigmond
Tóth Ferenc
Lázi Andrea
Teleki Zoltán
Vigh László
Záborszki Tamás
Perényi János

Korsós Zoltán Bálint: A fajta nevét „mezőhegyesi félvér”-re kellene változtatni. A Közgyűlés
elé kell vinni a javaslatot. (Mezőhegyes polgármesterének hozzájárulását kérni).
Mezőhegyesen legyen kipróbálás. Tompahátra meghívni a mezőhegyesi polgármestert.
Ópusztaszeren rendezendő Nemzeti Vágta előfutamon külön futam a furioso-north star fajtájú
lovaknak: 50%-nál ne legyen több telivér a származásban.
Plutzer Imre: Pro Furioso Díjról kellene dönteni a kuratórium tagjainak: a Nemzetközi
Furioso Fesztiválon kellene átadni.

Kecskemét, 2012 01. 30.
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