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Tisztelt Bizottság!
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 495/2017. (Xl. 30.) határozatával
jóváhagyta a 2018. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság a 2018. 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 tisztelt 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 Okölvívó Szakosztálynak és a Surman Box CIub Közhasznú
Egyesületnek a Városi ökölvívás helyzetéről szóló tájékoztatóit tudomásul veszi.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök

Békés, 2018. május 15.
Deákné Domonkos Julianna s.k.
bizottsági elnök

Békési Torna Egylet Ökölvívó Szakosztály
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Tárgy: A városi ökölvívás 2017. évi eredményeiről szóló
tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Un
A 2017. 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 a 2017-es évben az előző évhez viszonyítva nem változtak.
Továbbra is alacsony szinten van az önkormányzat által nyújtott pénzügyi támogatás.
Folyamatosan keressük a megoldást a helyzet javitására, az anyagi forrásokat a
felajánlott adók 1%-ából, pályázatok útján, valamint támogatók által próbáljuk pótolni.
A 2017-es évben két sikeres pályázaton vettünk részt. A két pályázaton összesen 450
000 Ft támogatást nyertünk, melyet a kiirásoknak megfelelően versenyzési és működési
költségeinkre forditottunk. Az utazások tekintetében továbbra is támogatónk a Békés
Drén Kft., aki biztosította az üzemanyagot a versenyekre történő utazásainkhoz.

2.

Tárgyi feltételeink az előzö évekhez viszonyitva

nem

változtak.

Továbbra

is

rendelkezésünkre áll a korlátlan használatú edzöterem. Az elhasználódott felszerelések
pótlását a felajánlott adó 1 %-okből, valamint pályázati pénzből sikerült megoldani, Igy a
jelenlegi készlet elegendő a megfelelő edzésmunkáhoi
3.

Személyi feltételeink az edzőink tekintetében nem változtak, tagjaink számában sincs
jelentős változás az előző évhez képest. A tagok számának alakulásánál továbbra is
Békési Torna Egylet Ókölvivó Szakosztály
5630 Békés, Petóri u. 4.. TeVFax. 66-411-042, E-ma maczikrobertpbekesbokszhu
Honlap wwwbekesbokszhu

Figyelembe kell venni azt, hogy a korábbi években a kömyezö városokban alakult
ökölvivó kluboknak még mindig érezhetö az elszivó hatsuk. Békésen Jelenleg két klub
is működik, Gyulán is van mér ökölvivó klub, és Békéscsabán Is Jelenleg négy-öt helyen
foglalkoznak ökölvívással. Ez a hatás egy Ideje már érezhető, és a jövöben is számolni
kell vele. Mindezek ellenére a Békési TE klubja továbbra is elkötelezett abban, hogy
lehetőséget biztosítson a békési gyerekek számára, hogy helyben sportolhassanak, és
tehetségüket itt helyben bontakoztathassák ki. Amíg lesz rá igény és támogatás, ezt a
lehetőséget fenntartjuk, ahogy ezt évtizedek óta tesszük.
4. A 2017-es évben az országos bajnokságokon egy serdülő országos bajnoki címet és
egy ifi országos bajnoki V. helyezést szereztünk. Egy versenyzőnk, Római Ruben az
előző évhez hasonlóan ismét meghívást kapott a serdülő magyar válogatottba.
Igyekszünk továbbra is sportolási lehetőséget biztosítani a városunkban élő Fiatalok számára,
az ökölvíváson keresztül megmutatni a sportolás és a sportolói életmód hasznosságát az élet
bármely területén.
A jövőre nézve tevékenységünket, terveinket továbbra Is az anyagi lehetőségeink határozzák
meg.
Köszönjük az önkormányzat eddigi támogatását, ás bízunk abban, hogy továbbra is segíti
törekvéseinket.

Békés, 2018. május 11.
BEKÉSI TORNA
ECnE T
Petőfi úl 4.
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Surman Box Ciub Ökölvívó
Akadémia
Beszámolója a Békés Város Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális ás Sport Bizottsága
részére az I. félévi munkaterve alapján tárgyalandó
„A városi ökölvívás 2017. évi eredményeiről szóló tájékoztató”-hoz

Egyesületünk edzésprogramjainak székhelye Békés, Korona utca 3 szám alatt
található évek óta. Az épület elöregedett és hosszútávon mindenképpen szükség
lenne egy korszerűbb és higiénikusabb épületre, hogy tagjaink kiemelkedő
szakmai fejlődését fen tudjuk tartani. Felszereltsége kiváló, minden olyan
eszközzel rendelkezik, amelyek a mai kor kívánalmainak megfelelnek és
szükségesek ahhoz, hogy versenyzőink magas szinten művelhessék sportágukat
és a hobbi szinten hozzánk el látogató tagok is meg találhatják számításaikat az
egészséges életmódhoz vezető Út felé.

Az alábbi diagramban szeretnénk bemutatni az egyesület összetételét, amely azt
mutatja, hogy hány fő az, aki látogatja az egyesület edzésprogramjait és ebből
mennyi Békési. A második diagramon, azt mutatjuk be, hogy hogyan alakul a
fiúk és lányok összetétele, illetve az utolsó (3.) diagramon az utánpótlás
összetétele látható.

Békési Lakosok 31
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Más települé
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1. ábra: Az edzésprogramjainkat rendszeresen látogató tagok, település! összetétele.
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2017-es esztendőben is, az azt megelőző évhez hasonlóan, egyre kevesebb
megmérettetésen tudtunk részt venni, mint a 2016-os esztendőt megelőzően.
Ennek oka az egyesület anyagi helyzete. Mind az amatőr, mind pedig a profi

versenyzők terén próbáltunk lehetőségeinkhez mérten a legtöbb versenyen
megmérettetni tagj ainkat, hogy versenyzőink szakmai fejlődése töretlen
maradjon, de az anyagiak sajnos korlátozzák ezeket a lehetőségeket.
Az évközi versenyeken nagyon

Szép

eredményeket értünk el. Diák Olimpián

Juhos István a junior 80kg-os súlyesoportban ismét I. helyezést ért cl és ennek
köszönhetően még stabilabbá vált a korosztályos válogatottban, illetve részt
vehetett a korosztályos Európa Bajnokságon, ahol a 9. helyezést érte el.

tj
Ábra: I

Juhos István Diák Olimpiai 1. helye mellett, Surman Áron és Simonka
Rajmund értek cl 5. helyezést.
Az év végi országos bajnokságokon az alábbi eredményeink születtek.
Juhos István 1. hely,

5. helyen végeztek korosztályukban és súlyesoportjukban: Antóni Antal,
Simonka Rajmund és Surman Áron.

9. helyen végeztek saját súlycsoportjukban és korosztályukban: Kovács Erik,
Antóni Levente.
A korosztályos válogatottak az alábbi versenyzőinket hívták be a 2017-es
esztendőben: Juhos István, Surman Áron, Antóni Levente, Antóni Antal.

2017. évi rendezvényeink/egyéb programjaink, karitatív
tevékenységeink

2017. május 20-án rendezésünkben zajlott a Dél-alföldi Régió (Dél-alföldi
Betyárok)-Északi Régió (Északi Tigrisek) közötti csapat találkozó, mely régiós
válogatottban, négy versenyzőnk vett részt, akik a következők voltak: Simonka
Rajmund, Antóni Antal, Kovács Erik és Juhos István. A találkozónak a
békéscsabai Csaba Center adott otthont.

S.

Ábra: A DéI-afÖldi válogatottban szereplő versenyzőink, balrólJobbra:
Juhos István, Kovács Erik. Surman Zoltán edző,), Antóni Atital, Simonka
1? nin,,, ‚1d

Két alkalommal tartottunk „Családi főzőnapot”. Itt az volt a fontos, hogy a
versenyzők családtagjait közelebb hozzuk a sporthoz, klubhoz és egymáshoz
egyaránt. Mind e mellett Kovács Roland tartott kiselőadást az „Étkezés
fontossága a versenysportban” címmel. Az előadás lényege az egészséges
táplálkozás és annak hatásai a teljesítményre volt.
Három napra Miskolc-Tapolcára látogattunk egy kirándulás keretében, ahol 25
fővel vettünk részt. Itt a gyerekek játékos edzéseik mellett az volt a cél, hogy
elsősorban olyan gyerekeket, fiatal felnőtteket vigyünk el kirándulni, akik
számára családjaik anyagi vagy egyéb helyzete miatt nem nagyon nyílna mód,
ilyen lehetőségekre.

-V.

y
közeledtével az egyesület tagjainak ismeretségében lévő, arra rászoruló családok
közül választottunk ki öt családot, akik részére, egyenként 30 ezer forint
értékben élelmiszer csomagot osztonunk ki. Erről képfelvétel nem készült,
mivel az egyik családfő elmondta, hogy nagy szüksége van a családnak a
csomagra melyet meghatódva köszöntek meg, de kérték, hogy ne készítsünk
erről képet, mert nem szeretnék.
Ezt a kérést természetesen tiszteletben tartottuk és úgy döntöttünk, hogy a többi
családnál sem készítünk semmilyen felvételt, hiszen számunkra is fontosabb
volt, hogy még ha csak ennyivel is, de az ünnepeket szebbé próbáljuk varázsolni
ennek az öt családnak.

Ez úton köszönjük Békés Város Polgármesterének Izsó Gábor Polgármester
Úrnak és a képviselő testület tagjainak a támogatást.

Tisztelettel:

Surman Zoltán

elnök sk.

