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Tisztelt Bizottság!
Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a 2019. elsó Eélévére onatkozó
munkaterve szerint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2019. 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 tújékoztatókat szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati lavaslat:
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, 2019. május 23.
Deákné Domonkos Julianna s.k.
Bizottsági elnök
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Békési Torna Egylet ÖkölVívó Szakosztály

Izsó Gábor
Békés Város Polgármestere
részére
Békés
Petöfi u. 2.
5630
Tárgy: A városi ökölvívás 2018. évi eredményeiről szóló
tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Úr!
A 2018. 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
Pénzügyi feltételeink a 2018-as évben az előző évhez viszonyítva lényegesen nem
változtak, továbbra is alacsony szinten van az önkormányzat által nyújtott pénzügyi
támogatás. Folyamatosan keressük a megoldást a helyzet javítására, az anyagi
forrásokat a felajánlott adók 1%-ából, pályázatok útján, valamint támogatók által
próbáljuk pótolni.
A 2018-as évben a Magyar Ókölvivó Szakszövetség által bevezetett Ranglista
rendszernek köszönhetően működési és eszköztámogatásban részesültünk. A
működési támogatás tees összegét versenyzésre forditottuk.
2.

Tárgyi feltételeink az előző évekhez viszonyítva

nem változtak.

Továbbra

is

rendelkezésünkre áH a korlátlan használatú edzőterem. Az elhasználódott felszerelések
pótlását a felajánlott adó 1%-okból, valamint a fent említett szövetségi támogatásból
sikerült megoldani, igy a jelenlegi készlet elegendő a megfelelő edzésmunkához.
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 Ókolvivó Szakosztály
5630 Békés, Petőri u. 4.. TeUFax: 66.411-042
Honlap: bekesboksz.hu

érezhető a környező városokban alakult ökölvivó klubok elszivó hatása. Mindezek
ellenére a Békési TE klubja továbbra is elkötelezett abban, hogy lehetöséget biztositson
a békési gyerekek számára, hagy 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 2018-es évben a Junior Magyar Bajnokságon egy ezüstérmet, az Ifjúsági Magyar
Bajnokságon egy bronzérmet és egy ötödik helyezést szereztünk. Egy versenyzönk,
Római Ruben meghívást kapott a junior magyar válogatottba.
Igyekszünk továbbra is sportolási lehetőséget biztositani a városunkban élő fiatalok számára,
az ökölviváson keresztül megmutatni a sportolás és a sportolói életmód hasznosságát az élet
bármely területén.
A jövőre né2ve tevékenységünket, terveinket továbbra is az anyagi lehetőségeink határozzák
meg.
Köszönjük az önkormányzat eddigi támogatását, és bízunk abban, hogy továbbra is segíti
törekvéseinket.

Békés, 2019. május 14.

Tisztelettel:
Maczik Róbert sk.
edző

Békési Torna Egylet ÖkölvIvó Szakosztály
5530 Békés. PetőrÉ u. 4., Tej/Fax: 66-411-042
Honlap: va’bekesboksz.hu

Surman Box Ciub Ökölvívó
Akadémia
Beszámolója a Békés Város Képviselő-testülete
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
részére az I. félévi munkaterve alapján tárgyalandó
„A városi ökölvívás 2018. évi eredményeiről szóló tájékoztató”-hoz

Tartalom:
1. Az egyesületről, 2018 évet meghatározó főbb szemléletéről, létszámának
összetételéről
2. 2018. évi történéseink, eredményeink bemutatása, az amatőr és profi
ökölvívás területén egyaránt
2/a. Kiemelkedőbb amatőr eredményeink
2/b. Kiemelkedőbb profi eredményeink
3. 2018. évi rendezvényeinklegyéb programjaink, karitatív tevékenységeink

1./Az e%vesületről, 2018 évet meghatározó főbb
szemléletéről, létszámának összetételéről:
Az elmúlt évek alatt sajnos anyagi helyzetünk egyre szűkebbé vált ás így
nehezebben tudjuk megoldani a szükséges versenyeken való részvételt. Sajnos
évröl-évre, egyre csökkentenünk szükséges a versenyeken való megjelenést, hogy
fent tudjuk tartani magunkat, de ennek ellenére az eredményességben ez egyelőre
nem jelentkezett, mivel igyekszünk a szakmai fej lődésre minden lehetőséget
biztosítani versenyzőinknek.
Szervezetünk. életében rendkívül fontosnak tartjuk, a versenysportoláson túl, hogy
lehetőségeinkhez mérten, minél szélesebb körből vonjunk be egyéneket
programjainkba, és ne csak a fiatalokat szólítsuk meg.
A különböző társadalmi rétegeket/csoportokat ösztönözzük az együtt mozgásra,
ezzel is elősegítve a más identitással, nemzetiséggel, szemléletmóddal, stb.
rendelkező embertársaink, „ember és ember” közötti távolság, előítélet
mélységének csökkentését.
Ennek érdekében több program kialakításán dolgozunk.
Ilyen program volta 2018-ban elindított „Anyukák programja”, ahol az ökölvívó
sportra épített, számukra kialakított edzés programon vehetek részt. Itt nagyon
fontos volt, hogy a „családi és egyéb terhek” által rájuk nehezedő feszültség
levezetése mellett, segítsük hozzá őket, az általuk meghatározott „ideális” súly
eléréséhez.
Továbbá megkezdtük kidolgozni az Ökölvívó sport lehetőségei az óvodás
korban elnevezésű programunkat, amely kidolgozását hamarosan befejezzük, és
ehhez elkezdünk megfelelő óvodákat felkeresni partnerként.
2015-ben megalakítottuk a Surman Event Kit-t, amely szervezet megalakítása
azért volt fontos, hogy az amatőr ökölvívást befejező versenyzőink számára,
lehetőséget biztosíthassunk a profi ökölvívó sportban, így a Surman Box CIub
Ökölvívó Akadémia egyesületünkkel, párhuzamosan versenyeztetjük a profi

szakágban versenyző tagjainkat is.

Így biztosítunk lehetőséget arra, hogy a

budapesti vagy nagyobb csapatok ne csábíthassák el olyan könnyen a profi szakág
iránt érdeklődő versenyzőinket. Ez annál is fontosabb, hiszen az elmúlt Olimpia
óta, az AlBA engedélyezte, hogy profi versenyzők is indulhassanak Országos-,
Európa-, Világbajnokságokon vagy akár az Olimpián, természetesen a megfelelő
feltételeket betartva, hiszen az előző Olimpián is vettek részt profi ökölvívók!
Létszámunk változása a 201 8-as esztendőben igen változatos volt. Igen sokan
kerestek fel bennünket ebben az esztendőben is, szinte megyénk egész területéről,
de elmondhatjuk, hogy már megyénk határain, sőt az ország határain túlról is
látogatják

edzésprogramjainkat.
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Nagyszalontát.
Számszerűen 47 fó volt olyan tagunk, akik nagyobb rendszerességgel látogatták
edzéseinket. Ennek különböző összetételét az alábbi diagramokon lehet
megtekinteni.
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2. 2018. évi történéseink, eredményeink bemutatása. az
amatőr és profi ökölvívás területén egyaránt
2018 februárjában, Erdei Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke
látogatást tett nálunk. Elnök Úrral különböző szakmai egyeztetést folytattunk a
jövővel kapcsolatban. A képen, csapatunk egy része és Erdei Zsolt elnök Úr.

1. ábra Erdei Zsolt ás a csapat

2. ábra Balról: Surman Zoltán, Erdei Zsolt, Surman Zoltán Jn, elől Surman Árú,,

A Magyar korosztályos válogatottha behívoh versenyzőink a következők
voltak 2018-ban. Surman Áron serdülő (13-14 évesek) korcsoportban, Juhos
István és Börzsei Kornél ajunior (15-16 évesek) korcsoportban.

2/a. Kiemelkedőbb amatőr eredményeink:
Juhos István
I Európa Bajnokság 9. hely /Oroszország/
I Gynmasiade 2. hely /Marokkó/
I

Bomemissza Gergely Nemzetközi Emlékverseny 3. hely/Magyarország,
Eger!

I Utánpótlás Olimpia 1. hely
I Országos Bajnokság I. hely

Börzsei Kornél
V Utánpótlás Olimpia 5. hely
I Országos Bajnokság 3. hely

Surman Áron
Utánpótlás Olimpia 3. hely
‚“

Országos Bajnokság 3. hely

3. ábra Juhos István a Gyinnáziade-ra induló Magyar Válogatott Csapat tagjaként (álló süt;
jobbról a harmadikként)

21b. Kiemelkedőbb profi eredményeink:
2018. március 16-án, Gyula városa adott otthont Békés megye legnagyobb
Küzdősport gálájának, amelyben rendszeresen együtt működünk más küzdősport
csapatokkal. Ennek keretében került megrendezésre az a profi boksz
címmérkőzés, amelyben Detre Gábor elnyerte a GBF (Giobal Boxing
Federation) Intercontinental bajnoki címét, félnehézsúlyban (79,9kg).

4. ábra Detre Gábor a díszes övvel

2018. augusztus 19-én, szlovákiai Párkányban megrendezésre kerülő profl
ökölvívó gálán, Sajnos Kovács Ákos, pontozással vereséget szenvedett a GBF
középsúlyú (72,6kg) világbajnoki címéért.

L’%t

I
4

4
5. ábra Kovács Ákos

2018. október 1 3-án ismét nagy lehetőséghez jutott két versenyzőnk. Surman
Zoltán Jr. az UBO (Universal Boxing Organizasion) ifjúsági (24 év alatti profi
ökölvívók), Világbajnoki címéért, kisváltósúlyban (63,5kg), míg Kovács
Kristóf a GBF szervezet váltósúlyú (66,7kg) világbajnoki címéért küzdhetett
meg Budapesten. Mind két versenyzőnk kiütéssel diadalmaskodott és gyűjthette
be a világbajnoki címeket.

6. ábra Kovács Kristóf és Surman Zoltán Jr a ‚nérkó’zések :Uáz,
a világbajnoki címetjelentő díszes övekkel.

2018. év végére egy hirtelen jött lehetőség ismét nagy feladat elé állította
csapatunkat. „Beugróként” vállaltunk el egy világbajnoki címmérkőzést a GIobal
Boxing Federation szervezet, nagyközépsúlyú (76,2kg) címéért, 2018.
december 1.-én, Tóth László versenyzőnkkel. Az eredetileg mérkőző fél közül az
egyik megsérült, így nekünk, egy hirtelen jött lehetőségként, nem sokkal több,
mint két hetünk maradt „beugróként” felkészülnünk erre a mérkőzésre. Ennek
megfelelően egy igen szoros mérkőzés alakult ki, egészen a 7. menetig, mikor
versenyzőnk kiütötte ellenfelét és így megszerezte a címet.

7. ábra Mérkőzést követó’en a díszes övvel. csisztu Zsuzsanna, Tóth László, Sunnan Zoltán

Nagyon nagy megtiszteltetés érte csapatunkat, hiszen a 201 8-as esztendőben
nyújtott teljesítménye alapján az

„Év

Ifjúsági Profi Ökölvívója” címet

adományozta Surman Zoltán Jr. részére az Országos Szakszövetség Hivatásos
Tagozata.

8. ábra Surman Zoltán Jr. a díszes elismeréssel ás Tóth Zsuzsannával a Hivatásos Tagozat
elnökével

3.! 2018. évi rendezvényeink/egyéb programjaink, karitatív
tevékenységeink
Szinte minden évben szervezünk 3-4 napos kirándulást tagjaink számára, így
tettünk 201 8-ban is.
2018. június 22-24 között Orosháza-Gyopároshirdőn táboroztunk, 25 fóvel. A

tábor célja az volt, hogy a csapat tagjai, elsősorban a fiatalfelnőttek között,
hozzunk létre egy erős kapcsolatot, erősítsük a csapat egységet, a „valahova
tartozás” érzésének megerősítését.

A program között az alábbi események kerültek lebonyolításra:
• Előadás: Egészséges táplálkozás és annak hatásai a
teljesítményfokozásra. Előadó Kovács Roland
• Úszás és a vízben folytatott torna/edzés, mint kiegészítő sportág,
gyakorlati kivitelezés Animátor segítségével, akit a ltrdő biztosított
számunkra.
• Foci, mint kiegészítő sportág, a hirtelen irányváltások,
súlypontáthelyezések és a gyors ritmus és tempóváltásokra építve.
• Előadás a hirtelen irányváltások, súlypontáthelyezések és gyors ritmus és
tempóváltások szükségességéről az ökölvívó sportban. Előadó: Ignácz
József
• Tábortűz mellett, élmények megbeszélése a versenyzéssekkel
kapcsolatban, mérkőzések előtti és utáni érzelmek feldolgozásában való
segítségnyújtás, a felkészülés során adódó nehézségek átbeszélése,
mérkőzések kiértékelése.

További programjaink között szerepelt még a 201 8-as esztendőben, két
alkalommal szetweztünk „családi főzőnapot”, ahol tagjainkon túl,
hozzátartozókkal, családtagokkal együtt töltöttünk el közös napot.

Minden évben rászoruló családoknak is próbálunk élelmiszer és ruházati csomag
összeállításával segíteni. Ebben az évben három családnak nyújtottunk egyenként
25 ezer forintértékben, tartás élelmiszer csomagot, mind e mellet a tagjaink között
szervezett ruhagyűjtési akcióval nyűjtottunk segítséget.

Tudomásunkn jutott, hogy Börzsei Komél versenyzőnk nagyapja súlyos
szívbetegségben szenved és a műtéthez szüksége volt vér készítményre.
Egyesületünkből 19 fővel vettünk részt irányított véradáson, igy nyújtva
segítséget.

A sportolási lehetőségen túl, megragadunk minden alkalmat, hogy segítséget
nyújtsunk ott, ahol arra szükség van. Fontos számunkra, hogy segítsünk azon
enbertársainknak, akik önhibájukon túl vagy bármely más okból nehéz helyzetbe
kerültek.

Ez úton köszönjük meg Izsó Gábor Polgármester Úrnak és Békés Város
Képviselő Testületének az eddigi támogatást.

Köszönettel:

Surman Zoltán
elnök

