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Egyszerű többség

Tisztelt Humán Bizottság!

A Bizottság a 2017. évi munkatervébe napirendjére tűzte a városi sportegyesületek
tevékenységére vonatkozó beszámolókat. A mellékletben olvasható a Fáklya SE Szekszárd
egyesület szakmai beszámolója, valamint a jövőre vonatkozó terveinek bemutatása. Az
ülésen az egyesület képviselője meghívottként jelen lesz, ahol lehetőség nyílik további
kérdések megvitatására.
Kérem a Tisztelt Bizottságot szakmai beszámoló megtárgyalására és határozathozatalra.
Szekszárd, 2017. június 23.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
…./2017. (VI.26.) határozata
a Fáklya SE Szekszárd egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú
melléklet 2. pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva

1. jóváhagyja a Fáklya SE Szekszárd egyesület szakmai beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

2017. június 26.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre vonatkozó tervek
megvalósításához sok sikert kíván.
Határidő:
Felelős:

2017. június 26.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati
lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. június 26.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
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Fáklya SE Szekszárd szakmai beszámolója 2016. évről.

Egyesületünk sportolói a 2016. évben 12 hazai és 1 nemzetközi
versenyen és két, többfordulós bajnokságban vettek részt. A hazai
versenyek közül 9 alkalommal nem mozgáskorlátozottaknak rendezett
versenyen szerepeltünk, több-kevesebb sikerrel.
Nemzetközi verseny ahol részt vettünk egy alkalommal Romániában,
Szekszárd testvérvárosában, Lugoson volt.
Egyesületünk az idén is három versenyt rendezett Szekszárdon.
Mind a három alkalommal integrált asztalitenisz versenyt, ahol a
fogyatékkal élők, egészséges sporttársakkal vették fel a küzdelmet.
Ebből a nyári versenyünk kiemelkedik, mert a Városi Sportcsarnok
nagy küzdőterén, 12 asztalon 71 fő nevezésével zajlott a verseny.
A 2012. év őszén, egyéni szervezésben elindult egy Megyén belüli,
területi asztalitenisz bajnokság, ebben a 2015-16. évben első helyen
végeztünk. A Városi Asztalitenisz Bajnokságban pedig a 12 induló
csapatból a 10. helyen zártunk.
Mindegyik versenyen átlagosan 4-5 sportoló vett részt.
A versenyek során az alábbi sportágakban versenyeztünk:
Asztalitenisz.
Versenyzőink az említett sportágból összesen 13 aranyérmet, 9
ezüstérmet és 7 bronzérmet nyertek.
A Szekszárdi Városi Asztalitenisz bajnokságot az eddigi főszervező
nem kívánta tovább igazgatni. Ennek a sokfordulós közel 80 fő
sportolását elő-segítő bajnokság szervezését, lebonyolítását az idei
évtől egyesületünk magára vállalta és teljes erőbedobással végzi!
2017. évben szeretnénk folytatni a megkezdett munkát, ami azt célozta
meg, hogy egyesületünk tagjai minél több rendezvényen részt
vegyenek és képviseljék a fogyatékkal élő sportolók elfogadását az
egészséges sportolók körében. Az általunk rendezett integrált
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versenyeket az idén is szeretnénk megrendezni. A „nyári” versenyt,
hogy sokkal, több résztvevővel, országosra felfejlesztve kívánjuk
megvalósítani, elértük.
Ezt idén is, ha lehet, még több nevezővel szeretnénk megvalósítani,
esetleg Romániából érkező sportolók részvételével nemzetközivé
szélesíteni.

Tisztelettel: Márton István
elnök
Fáklya SE Szekszárd szakmai beszámolója 2017. első negyedévről.

Egyesületünk sportolói a 2017. évben eddig hét magyarországi, három
saját rendezésű versenyen és két, többfordulós bajnokságban vettek
részt. A hazai versenyek közül mind a hét alkalommal nem
mozgáskorlátozottaknak rendezett versenyen szerepeltünk, többkevesebb sikerrel.
Egyesületünk az idén eddig három versenyt rendezett Szekszárdon.
Két alkalommal „házi bajnokság” versenyt, ahol a Fáklya SE
Szekszárd saját versenyzői körmérkőzés formájában döntötték el ki a
legjobb a csapatból. Egy alkalommal pedig meghívásos integrált
asztalitenisz versenyt, ahol szintén a mozgássérült sportolók ép
társaikkal küzdöttek a győzelemért.
A 2012. év őszén, egyéni szervezésben elindult egy Megyén belüli,
területi asztalitenisz bajnokság, ebben a 2016-17. évben újra első
helyen végeztünk.
A Városi Asztalitenisz Bajnokságban 2016-17. évben pedig két
csapatot indítva a 13 induló csapatból a 7.- 8. helyen zártunk.
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Versenyzőink az említett sportágból eddig összesen 13 aranyérmet, 8
ezüstérmet és 6 bronzérmet nyertek, illetve a Területi Bajnokság
vándortrófeát ismét egy évre magunkénak tudhatjuk!

Tisztelettel: Márton István
elnök

Fáklya SE Szekszárd tervei a 2017. év további részében!
Egyesületünk tervei a 2017. évben?
Jelen pillanatban is nagy erővel szervezzük az idén harmadik
alkalommal megrendezésre kerülő „Sió Trans Kupát” ami Román
mozgássérült sportolók és egyesületeik visszajelzései alapján jó
eséllyel nemzetközivé növi ki magát. Szokás szerint a Városi
Sportcsarnok küzdőterén, 12 asztalon kerül megrendezésre.
Szeretnénk ezen kívül megszervezni még egy házi versenyt és egy
meghívásos integrált asztalitenisz versenyt, amit már sok éve rendez
egyesületünk és nagy a versengés a sportolók között, hogy részt
vehessenek rajta.
Igyekszünk megteremteni a lehetőségét, hogy Szekszárd
testvérvárosában Lugoson, részt tudjunk venni az ottani
mozgássérülteket versenyeztető, támogató egyesület nagy
hagyománnyal rendelkező versenyén, valamint a hazánkban
megrendezésre kerülő versenyeken minél nagyobb számban részt
venni.
Szeretnénk a Megyén belüli, területi asztalitenisz bajnokságban egy,
valamint a Városi Asztalitenisz Bajnokságban két csapatot indítani.
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A Szekszárdi Városi Asztalitenisz bajnokságot már a tavalyi, 2016-17.
évben is egyesületünk egyik vezetője Sebestyén András vezette. Ezt a
sokfordulós közel 80 fő sportolását elősegítő bajnokság szervezését,
lebonyolítását a jövőben is terveink között áll tovább szervezni.

Tisztelettel: Márton István
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