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Tisztelt Bizottság! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 287/2015. (VI. 25.) határozatával 
jóváhagyta a 2015. II. félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság napirendjei között szerepel a Sakk Szakosztály munkájáról szóló tájékoztató. 

Samu Gábor ügyvezető, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített 
tájékoztató anyagot, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk. 

Kérem a T. 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 Sakk Szakosztály sportszervezet munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

Határid ő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök 
 
 
Békés, 2015. november 25.  
 
 
        Deákné Domonkos Julianna 
         bizottsági elnök 

  

 



Békési Torna Egylet Sakk Szakosztálya 
5630 Békés, Petőfi utca 4. 

 
 

Tárgy: Tájékoztató 
 
 
Békés Város Önkormányzata 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
 
 

Tisztelt Bizottság! 
 
Az alábbi rövid tájékoztatót szeretném nyújtani az Önök számára a Békési Torna Egylet Sakk 
Szakosztályának elmúlt éves munkájáról: 
Andor László eltávozása a szakosztályunk számára is óriási veszteséget jelent, mind 
szakmailag, mind emberileg közösségünk meghatározó személye volt. Az Ő emlékére a 
későbbiek során minden évben szeretnénk egy Emlékversenyt rendezni. 
 
A szakosztály élete lassanként visszaáll a napi ritmusba 
A szakosztályunk részt vesz mind a megyei mind az országos bajnokságban. 
Az országos bajnokság 4. fordulója után az előkelő 2. helyen állunk. 
A megyei bajnokságban eddig 2 forduló zajlott le és holtversenyben az 1. helyen állunk.(itt 
főként a fiatal játékosok játszanak). 
Csapattagjaink aktívan részt vesznek a megyei illetve országos versenyeken. 
Minden héten két alkalommal edzést is tartunk a Kulturális Központban. 
 Az ősszel rendeztünk egy rapid gyermek sakkversenyt, valamint a Dr. Hepp Ferenc Általános 
Iskolában tartottunk egy szimultánt, hogy ezzel is népszerűsítsük a sakkot. 
 
A szakosztály gazdálkodása kiegyensúlyozott, egyik legnagyobb támogatónk Békés Város 
Önkormányzata, és a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, melyet ezúton is szeretnénk 
megköszönni! 
 
Ha bármi kérdés van az egyesülettel kapcsolatban, állok rendelkezésre. 
  
Üdvözlettel: 
 
Samu Gábor ügyvezető sk. 
 


