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Tisztelt Bizottság!
ozó
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. második félévére vonatk
munkaterve szerint a Humán és Szocáilis Bizottság a 2020. októberi ülésén tárgyalja a városi
ökölvívás helyzetéről szóló táj ékoztatókat.
kat,
Az érintettek, eleget téve a felkérésnek, megküldték az általuk készített tájékoztató anyago
melyeket j elen előterj esztéshez mellékeltünk.
Kérem a tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatókat szíveskedjen megvitatni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.
Határozati javaslat:
lis Bizottsága a
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociá

BTE Ökölvívó Szakosztálynak és a Surman Box Club Közhasznú Egyesületnek a városi
ökölvívás helyzetéről szóló tájékoztatóit tudomásul veszi.

Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Mucsi András bizottsági elnök

Békés, 2020. október 21.
Mucsi András
bizottsági elnök

Békési Torna Egylet Ökölvívó Sza kosztly

Kálmán Tibor
Békés Város Polgármestere
részére
Békés
Petőfi u. 2.
5630
Tárgy: A városi ökölvívás 2019. évi eredményeiről szóló
tájékoztató

Tisztelt Polgármester Úr!
Az ONKIII3/2020. ügyiratszámú levélben kért, 2019. évi eredményekről szóló tájékoztatót az
iratban szereplő kérésnek megfelelően, a Békési Torna Egylet Ökölvívó Szakosztálya részéről
ezúton megküldöm.

Országos bajnoki helyezések 2019. évben:
.

Junior korcsoport (15-16 éves)
II. hely Római Ruben
V. hely Reszelő Patrik

S

Ifjúsági korcsoport (17-18 éves)
II. hely Antóni Antal

Köszönjük az önkormányzat támogatását, és bízunk abban,

hogy továbbra is segíti

törekvéseinket.

Békés, 2020. október 14.

Tisztelettel:

Maczik Pál sk.
edző

Békési Torna Egylet Okölvívó Szakosztály
5630 Békés, Petőfi u. 4., Tel/Fax: 66-411-042

S.

Surman Box Ciub Okölvivó
Akadémia
Beszámolója a Békés Város Képviselő-testülete
Humán és Szociális Bizottsága
részére az II. félévi munkaterve alapján tárgyalandó
„A városi ökölvívás 2019. évi eredményeiről szóló tájékoztató”-hoz
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1.1 Az eyesü1etrő1, 2019 évet me2határozó főbb
szemléletéről, létszámának összetételéről:
Az elmúlt évek alatt Sajnos anyagi helyzetünk egyre szűkebbé vált és Így
nehezebben tudjuk megoldani a szükséges versenyeken való részvételt. Sajnos
évről-évre, egyre csökkentenünk szükséges a versenyeken való megjelenést, hogy
fent tudjuk tartani magunkat, de ennek ellenére az eredményességben ez egyelőre
nem mutatott semmilyen hátrányt, mivel igyekszünk a szakmai fejlődésre 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 volt a 20 19-ben a két alkalommal (nyár elején és végén) megtartott
családi nap. Ahol közös programokkal, mint főzés, kenuzás, focimérkőzés és más
játékokkal próbáltuk közelíteni egymáshoz a tagjainkat és családjaikat.
Létszámunk változása a 20 1 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. Számszerűen 39 fő volt olyan tagunk, akik
nagyobb rendszerességgel látogatták edzéseinket. Ennek különböző összetételét

az alábbi diagramokon lehet megtekinteni.
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2. 2019. évi történéseink, eredményeink bemutatása

A Magyar korosztályos válogatottba behívott versenyzőink a következők

voltak 20 19-ben. Surman Áron junior (1 5-16 évesek) korcsoportban, Juhos
István és Börzsei Kornél a junior (1 7- 1 8 évesek) korcsoportban, Lovas Laura és
Ricci Elena a női Junior (15-16 évesek) korcsoportjában.

2/a. Kiemelkedőbb eredményeink:
Juhos István
v_l

Énekes István Emlékverseny 2. hely

1__

Ínszalag szakadás miatt a további versenyeket kikellett hagynia az évben.

Börzsei Kornél
I Énekes István Emlékverseny 2. hely
v__

Országos Bajnokság 3. hely

Surman Áron
v’

Utánpótlás Olimpia 5. hely
Országos Bajnokság 3. hely

Lovas Laura
V Utánpótlás Olimpia 3. hely
V Országos Bajnokság 3. hely

Ricci Elena
V Utánpótlás Olimpia 2. hely
V Országos Bajnokság 2. hely

3.! 2019. évi rendezvényeink/egyéb programjaink, karitatív
tevékenységeink
.

Május 1 1 -én Vésztőn tartottunk Ökölvívó rendezvényt, ahol 1 1 párban
.

mérkőztek versenyzőink és arattak nagy sikert a helyi lakók
környezetében.
.

Június 1 5 .-én a hagyományos együttműködésben szerveztünk Ökölvivó
mérkőzéseket Gyulán a megye nagy küzdősport gáláján.

.

Szeptember 8.-án, a németországi Mühldorfban vettünk részt egy
csapattalálkozón 1 O versenyzővel

.

Október 4.-én Békésen rendeztünk amatőr és profi ökölvívó
mérkőzéseket.

S

Börzsei Kornél nagyapja részére szerveztünk, újabb szívműtétéhez
véradást, ahol 26-an vettek részt.

.

Programjaink között szerepelt a 20 1 9-es esztendőben, két alkalommal
szerveztünk „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, tartós élelmiszer csomagot,
mind e mellet a tagjaink között szervezett ruhagyűjtési akcióval nyújtottunk
segítséget.

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

Köszönettel:

Surman Zoltán
elnök

