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Tisztelt Bizottság!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 495/20 17. (XI. 30.) határozatával
jóváhagyta a 2018. I. félévre vonatkozó munkatervét, mely szerint az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága 2018. áprilisi ülésén tárgyalja meg a Békési DAC 2017. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót.

Veres Zsolt ügyvezető. eleget téve a felkérésnek. megküldte az általa készített tájékoztató
anyagot, melyet Jelen előterjesztéshez mellékeltünk.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága a Békési DAC 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a határozat
melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2018. április 20.

Deákné Domonkos Julianna s.k.
bizottsági elnök



A Békési DAC rövid beszámolója, 2017.

A szakosztályban 2017-ben 80 igazolt versenyző volt, akikkel 3 edző
(Kis-Kovács Károly, Rácz András, Veres Zsolt) társadalmi munkában foglalkozott. 1994

A 8-15 éves korosztálynak heti 3-4 alkalommal, míg a nagyobbaknak heti 5-6 alkalommal van
edzése. A szabadtéri edzéseket a város sportpályáján tartjuk, míg a téli időszakban három városi iskola
tornatermében segítjük a versenyzők felkészülését, és a szabadidő hasznos eltöltésére vágyó békési
tanulók, felnőttek munkáját.
Eredménveinkről:

Egyesületűnk ebben az esztendőben. az Országos bajnokságokon két arany hat ezüstérmet és
nyolc bronzérmet szerzett (tavaly ez négy ezüst és négy bronz volt).

Idén felnőtt bajnokságon a dobogó tetejére lépett a női hétpróba csapatunk, bronzérmet
nyert Nyeste Agnes hétpróbában és igen értékes harmadik helyen ért célba Balasi Imre 400
méteres gátfutásban a Székesfehérvári Országos Bajnokságon.

Nyeste Agnes ebben a versenyszezonban egy arany, két ezüst és hárem bronzérmet szerzett.
Megtartotta a válogatott kerettagságát.

Szilágyi Petra kimagasló évet zárt, két számban is aranyjelvényes minősítést ért el és
gerelyhajításban közel került a válogatottsághoz.

Egy másik versenysorozatban, a csapatbajnokságban, egyesületünk idén is egyedül indult,
és Miskolcon az elődöntőben a remek tizenegyedik helyen végeztünk. Kiemelkedően szerepelt itt:
Balasi Imre, Nyeste Agnes és Horváth Anikó és a 4X100 méteres női váltónk.

Jól szerepeltek hétpróbázóink. akik a fantasztikusan visszatérő Acsné Flortobágyi Anikó
vezérletével, öt bajnoki érmet szereztek. Nyeste Agnes, Veres Fanni, Gyöngyösi Terézia és Szilágyi
Petra alkották még a siker csapatot. Veres Barnabás is bajnoki éremmel gazdagodott gyaloglásban.

A legkisebbek között is [eltűntek tehetségek. A Sport XXI Alapprogram versenyein illetve
Debrecenben, a Nemzetközi Gyermek Atlétikai Versenyen érmeket szerzett Simon-Fiala Máté,
Tarkovács Miléna, Kiss Petra, Kádas Viktor, Gábor Klaudia.

A ténylegesen mérhető eredmények mellé nagyon fontosnak tartom az alábbiakat:
aktív részvétel a városi tömegsport rendezvényeken:

- ‘Fuss a nyárba” versenyen akár 60-70 lelkes (köztük fogyatékkal élők is) versenyző indul.
-“Madzagfalvi Futás”: 80-l 00 fő amatőr futó, valamint „hivatásos” hosszútávfutók (5-10-21

krn-en indulók, akik fontos felkészülési versenyként tartják számon a békési rendezvényt).
-a Diákolimpiai versenyrendszer körzeti versenyeinek megrendezése.

A Békési DAC természetesen segít lebonyolítani ezeket a rendezvényeket.
A kiváló eredményeket felvonultató „nagyok” mellett a „kicsik” is versenyeznek a saját

korcsoportjukban. Ez pedig a Kölyök Atlétika Program az U9 (8-9 évesek), illetve a SPORT XXI
utánpótlás-nevelési program az Ui I (10-11 évesek), és az U13 (12-13 évesek) számára. Nekik
regionális versenyek vannak, télen teremben, tavasszal-összel mezei futás, nyáron pedig rendes
pályaversenyek. Nagy létszámú ez a korosztály, Így három-négy csapattal (egy csapat 8 fő) is részt
tudunk venni egy-egy versenyen.

Ebben az évben is gondot okozott a Dr. [lepp Ferenc Alt. Isk. tomatermének maximális
leterheltsége. Nagyon nehéz volt a kicsi atléták számára használható edzésidőpontot találni, de sokkal
jobb volt a helyzet, mint 2016-ban. Szerencsére sikerült egy óvodás, és egy alsós csoportot beindítani
a SzKIRG-ben.
Kőltsé2vetésünkről:

Egyesületünk mintegy 3,0 millió forinttal gazdálkodik éves szinten. 1,1 MFt támogatást
kapunk a várostól, a többit pályázatokból (SPORT XXI pályázat, NEA-pályázat) szövetségi
támogatásból, (MASZ Szakosztályi M űhelytárnogatás, csapatbajnokságon kapott eredményességi
támogatás), tagdíjakból, felajánlásokból, illetve az adó 1%-ból pótoljuk. Költségvetésünk
kiegyensúlyozott, okos gazdálkodással tudjuk ten’einket teljesíteni. A 2018-as évben is hasonlóan
szeretnénk gazdálkodni.
Cél jainkról:

Az egyesület, és a benne dolgozó edzők legfontosabb feladatuknak tekintik az utánpótlás-
nevelést majd a fiatalok közül kiemelkedő élversenyzők felkészítését. később a szenior atléták
segítését. Emellett a város lakosai közül, akik az atlétika mozgásanyaga felé irányulnak, mindig
bizalommal fordulhatnak a szakosztály edzői felé, segítségért.



Céltdtűzésünk, hogy 2018-ban is hasonló jó eredményeket étjünk el a megyei, magyar
bajnoki, illetve diákotimpiai versenyeken, valamint a válogatott viadalokon. Ehhez ügyesen meg kelt
alapozni a saját munkánkat, azaz kiemelten kell foglalkoznunk az utánpótlás-neveléssel. Ebben nagy
segitségűnkre van a Kölyök Aüétikai Program, a SPORT XXI Program a hozzá kapcso’ódó eszközök,
feladatok, versenyek. Városunk egyik általános iskolája a legkomolyabb utánpótlás-bázis. A SzKIRG
általános iskolai részében is elindult a Kölyökatlétika.

Az edzések, versenyek mellett fontosnak tartjuk a Békés Város Onkormányzatával, illetve az
összes iskolával ajó kapcsolattanást a Diákolimpiai versenyek megrendezésében. Segítö rendezöként
részt veszünk a .‚Madzagfalvi Futás’ valamint a ‚.Fuss a nyárba” elnevezésű városi tömegspofl
rendezvényeken

Eszközökkel. éremmet, kupával és magával a megrendezéssel támogatjuk a résztvevőket.

Békés, 2018-04-15 Veres Zsolt
ügvvezetö


