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Tisztelt Bizottság!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 468/2015. (XII. 02.)
határozatával jóváhagyta a 2016. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a 2016. májusi ülésén tárgyalja a városi ökölvívás
helyzetéről szóló tájékoztatókat.
Az érintettek eleget téve a felkérésnek, megküldték az általuk készített tájékoztató
anyagokat, melyeket jelen előterjesztéshez mellékeltünk.
Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatókat szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága a BTE Ökölvívó Szakosztály, és a Surman Box Club Közhasznú
Egyesület városi ökölvívás helyzetéről szóló tájékoztatóit tudomásul veszi.
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Tisztelt Izsó Gábor Polgármester Úr!

Surman Zoltán a Surman Box Club elnöke, az alábbiakban nyújtom be Békés Város
Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának I. félévi munkaterve alapján
megkért beszámolót, „A városi ökölvívás 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztató”
tárgyú előterjesztést!

2015.-ös esztendőben lehetőségeinkhez mérten ismét szépszámú versenyen vettünk részt.
Mind az amatőr, mind pedig a profik terén rendkívüli sikereket értünk el.
Ebből a legszebbet emelném ki, amikor is Rácz József a németországi Berlinben egy Örmény
származású, de Németországban élő ellenfél ellen nyerte el a GBC (Global Boxing Council)
profi szervezet ifjúsági világbajnoki címét.
Jótékonysági ökölvívó gálát is rendeztünk Haczk Lídia támogatására, aki sajnos egy
agydaganatban szenvedő kislány.
Több kisebb-nagyobb edzőtábort is szerveztünk versenyzőink számára, ahol a
kikapcsolódás mellett természetesen a fizikai felkészülés sem maradt el és különböző
előadásokat is meghallgattak tagjaink, amelyeket nem más, Mint Dr. Csábi Bettina tartott
számukra, aki a profik táborában többszörös világbajnoknak mondható.
Edzésprogramjainkat szinte a megye egész területéről látogatják kicsik-nagyon és fiúk-lányok
egyaránt.
A működéshez szükséges forrást, főként pályázati úton próbáljuk biztosítani, ami az előző
évben rendkívül jónak volt mondható.

Az országos Ökölvívó Szakszövetségen túl, több szervezettől/szervtől tudtunk sikeresen
elnyerni pályázatokat.
Sajnálatosan az elmúlt évben 3 alkalommal törtek be edzőtermünkbe, de az elkövetők nem
lettek meg, viszont az így „elvesztett” eszközöket is sikerült pályázatokon pótolnunk.
Ez úton köszönjük Békés Város Polgármesterének Izsó Gábor Polgármester Úrnak és a
képviselő testület tagjainak a támogatást.

k.m.f

Tisztelettel:
Surman Zoltán
elnök sk.

