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Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 397/2016. (XII. 09.)
határozatával jóváhagyta a 2017. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a 2017. májusi ülésén tárgyalja a városi ökölvívás
helyzetéről szóló tájékoztatókat.

Az érintettek eleget téve a fe’kérésnek, megküldték az általuk készített tájékoztató
anyagokat, melyeket jelen előterjesztéshez mellékeltünk.

Kérem a T. Bizottságot. hogy a tájékoztatókat sziveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága a BTE Okölvívó Szakosztály és a Surman Box CIub Közhasznú
Egyesület városi ökölvívás helyzetéről szóló tájékoztatóit tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnők

Békés, 2017. május 16.

Deákné Domonkos Julianna sk.
bizottsági elnök



Surman Box Ciub Ökölvívó

Akadémia

Beszámolója a Békés Város Képviselő-testülete

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

részére az I. félévi munkaten’e alapján tárgyaandó

„A városi ökölvívás helyzetéről szóló tájékoztató”-hoz



Egyesületünk edzésprogramjainak székhelye Békés, Korona utca 3 szám alatt

található.

Az épület igen régi és állapota sem igazán Felel meg a mai kor kívánalmainak, de

ettől függetlenül egy igen otthonosan és jól felszerelt termet üzemeltetünk,

amelyben minden meg van ahhoz, hogy bárki sikeres sportolóvá váljon vagy

eredményesen tehessen az egészségéért.

Az alábbi diagramban szeretnénk bemutatni az egyesület összetételét, amely azt

mutatja, hogy hány Fő az, aki látogatja az egyesület edzésprogramjait és ebből

mennyi Békési, majd a második diagrammon, azt mutatjuk be, hogy hogyan

alakul a fiúk és lányok összetétele, illetve az Utolsó (3.) diagrammon az utánpótlás

összetétele látható.

Tagok összetétele helyi és vidéki tagok szerint.

w 1. Békési La kosok 2. Vidékiek



Korosztály összetételének alakulása felnőttek, illetve

Felnőttek

utánpótláskorúakat tekintve (fő)

O 5 10 15 20 25 30

2016.-os esztendőben, anyagi helyzetünk miatt, sajnos kevesebb versenyen

tudtunk részt venni, mint az azt megelőző években. Mind az amatőr, mind pedig

a profi versenyzők terén próbáltunk lehetőségeinkhez mérten a legtöbb versenyen

Utánpótlás 30
korúak

megmérettetni tagjainkat, hogy versenyzőink szakmai fejlődése töretlen



maradjon, viszont míg a 2015-ösz esztendőben, nagyon sikeresek voltak a

pályázataink, ez a 2016-os esztendőre sajnos nem annyira volt elmondható.

Az évközi versenyeken nagyon szép eredményeket értünk el. Diák Olimpián

Juhos István a serdülő +76kg-os súlycsoportban I. helyezést ért el és ennek

köszönhetően be került a korosztályos válogatottba, illetve részt vehetett a

korosztályos Európa Bajnokságon, ahol a legjobb 8 között végzett (5. hely).

I. ábra Juhos István Diák Olimpiai Bajnok

Sajnos az év végi országos bajnokságok nem az elvártak szerint alakultak, hiszen

több tehetségünk lebetegedett vagy valamilyen szintű sérülést szedett össze, ami

miatt nem tudott részt venni a korosztályos országos bajnokságon. Azon kevés fő

(5), akit viszont indítottunk, sajnos nem tudta hozni az elvártat, nagyobb részt a

sérüléseik miatt.



Több rendezvényt is tartottunk.

Fontos célunknak jelöltük meg 2014-ben, hogy a sportot „felhasználva”

minden évben megpróbáljunk segítséget nyújtani egy-egy arra rászoruló

személynek.

2015-ben Hack Lídia, gyógykezeléseit segítettük egy sportrendezvény

megtartásával és annak bevételével, míg 2016-ban Ignácz Praládnak nyújtottunk

hasonló támogatást.

A támogatott gyerekek, mind súlyos betegségben szenvednek és a támogatásunk

célja, hogy a betegségben segítsük gyógykezeléseiket.

2. ábra 2015-ben Haczk Lídia támogatására megrendezett ökölvívó gála plakátja



A békéscsabai Degré utcai Gyermekotthon lakóinak is kedveskedtünk az elmúlt

ősszel, ruhákkal, cipőkkel ésjátékokkal. Ahol tudunk, ott segítünk, hiszen a sport

3. ábra 2016-ban Ignácz Pralád támogatására rendezett ökölvíyó gáta plakátja

nem „csak” vetélkedésrejó, hanem általa nagyon sokféle segítséget lehet nyújtani.



Több kisebb-nagyobb edzőtábort is szerveztünk versenyzőink számára, ahol a

kikapcsolódás mellett természetesen a Fizikai és szakmai felkészülés sem

maradhatott el, mind e mellett különböző előadásokat is meghallgathattak

tagjaink, amelyeket nem más, mint Dr. Csábi Bettina tartott számukra, aki profi

ökölvívásban többszörös világbajnoknak mondható.

Edzésprogramjainkat szinte a megye egész területéről látogatják kicsik-nagyon és

fiúk-lányok egyaránt. Korosztályi meghatározásunk alapján 6 éves kortól bárki

részt vehet munkánkbasi és kipróbálhatja magát sportágunkban. Sajnos az elmúlt

időszakban, a létszámban kisebb visszaesés tapasztalható, de ettől függetlenül

még mindig gyakran „küszködünk” a terem szűkével ebből a szempontból.

A működéshez szükséges forrást, főként pályázati úton próbáljuk biztosítani, ami

a 2015-ös esztendőben rendkívül jónak volt mondható, míg sajnos a 2016-os évre

ez nem annyira volt jellemző.

4. ábra Az egyik edzőtáborunk, ahol Dr. Csábi Bettina tartott versenyzőink Számára
előadást a helyes sporttáplálkozásról és a verseny előtti stresszoldásról



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.



Békési Torna Egylet Ökölvívá Szakosztály

Izsó Gábor
Békés Város Polgármestere
részére

Békés
Petöfi u. 2.
5630

Tárgy: A városi ökölvivás helyzetéről szóló tájékoztató

Tisztelt Polgármester Úri

A 2016. évi tevékenységünket, helyzetünket ismertetve beszámolómat az alábbi szempontok

szerint készítettem el:

1. Pénzügyi feltételek

2. Tárgyi feltételek

3. Személyi feltételek

4. Eredményesség az adott feltételek birtokában.

1. Pénzügyi feltételeink az előző évhez viszonyítva nem változtak. Továbbra is alacsony

szinten van az önkormányzat által nyújtott támogatás. Keressük a megoldást a helyzet

javitására, a 2016-ős évben a felajánlott adók 1%-ából ismét sikerült valamennyit pótolni, és

továbbra Is támogatónk az utazások tekintetében a Békés Drén Kft., aki biztosította az

üzemanyagot az utazásainkhoz.

2. Tárgyi feltételeink nem változtak. Továbbra is rendelkezésünkre áll a korlátlan használatú

edzöterem. Az elhasználódott felszerelések pótlását a felajánlott adó 1%-okból sikerült

megoldani, így a jelenlegi készlet elegendő a megfelelő edzésmunkához.

3. Személyi feltételeink az edzőink tekintetében nem változtak, tagjaink számában sincs

változás az elözö évhez képest.

A tagok számának alakulásával kapcsolatban továbbra is figyelembe kell venni azt, hogy a

korábbi évekkel ellentétben, a környező városokban is működnek már ökölvivó klubok,

melyeknek érezhető az elszivó hatásuk. Békésen jelenleg két klub is mükődik, Gyulán is

van már ökőlvívó klub, és Békéscsabán Is jelenleg négy-öt helyen foglalkoznak

ökölvívással. Ezzel a hatással a jövőben is számolni kell. Mindezek ellenére a Békési TE

Békési Torna Egylet őkölvIv6 Szakosztály
5630 Békés, Petó6 u. 4., rel/Fax: 66-411.042, E-maiL maczikrobertCbekesbokszhu

Honlap ww bekesboksz.hu



klubja továbbra is elkötelezett abban, hogy lehetőséget biztosítson a békési gyerekek

számára, ahogy ezt évtizedek óta teszi. Amíg lesz rá igény és támogatás, ezt a lehetőséget

fenntadjuk.

4. A 2016-os évben az Országos bajnokságokon egy serdülő II. helyezést és egy junior V.

helyezést értünk el. Egy versenyzőnk, Római Ruben meghívást kapott a serdülő magyar

válogatottba.

2016-ben a Dél-Alföldi Ókölvivó Régió versenysorozatában megrendeztük a Békés Kupa

elnevezésű ökölvivó versenyt, mellyel sikerült népszerüsiteni sportágunkat. Reméljük az idei

évben ismét lehetőségünk lesz egy hasonló rendezvényt megszervezni.

Tevékenységünket, terveinket továbbra is az anyagi lehetőségeink határozzák meg.

Igyekszünk továbbra is sportolási lehetőséget biztosítani a városunkban élö fiatalok számára,

az őkölviváson keresztül megmutatni a sportolás ás a sportolói életmód hasznosságát az élet

bármely területén.

Köszönjük az önkormányzat eddigi támogatását, és bizunk abban, hogy továbbra ís segíti

törekvéseinket.

Békés, 2017. május 8.

BÉKÉSI TORNA EGYLET
5630 BÉKÉS, Pl 71

PetŐfi ú 4
Tisztelettel: Adószm. 1B37Á0101-04

kt
Maczik Róbert

edző

Békési Torna Egylet Ókölvivá Szakosztály
5630 Békés, Petőfi u. 4., TeVFax: 66-411-042, E-mail: maczik.robertpbekesboksz.hu
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