Határozati javaslat
Tárgy: A Fáklya SE mőködése és terveinek bemutatása

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
Fáklya SE beszámolóját elfogadja.

2. A bizottság felkéri a Fáklya Sport Egyesületet, hogy a 2011. évre vonatkozóan is
keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.

3. A bizottság az egyesület 2011. évi munkájához sok sikert kíván.

Határidı: 2011. május 10.
2. pont tekintetében: folyamatos
Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyőlésének
Humán Bizottsága
Szekszárd
Béla tér 8.

Tárgy: Szakmai tájékoztató

Tisztelt Bizottság!

Egyesületünk sportolói a 2010. évben 21 hazai és 2 nemzetközi versenyen vettek részt. A
hazai versenyek közül 9 alkalommal nem mozgáskorlátozottaknak rendezett versenyen
szerepeltünk, szép eredményekkel.
Nemzetközi versenyek ahol részt vettünk 2 alkalommal Romániában többek között Szekszárd
testvérvárosában, Lúgoson. Ezzel is erısítve a testvérvárosi kapcsolatokat.
Egyesületünk 4 alkalommal rendezett Szekszárdon versenyt. Három integrált versenyt, ahol a
fogyatékkal élık, egészséges sporttársakkal vették fel a küzdelmet.
Megrendezésre került immár ötödik alkalommal a H.D Security asztalitenisz kupa, amire az
egész országból és határainkon túlról is érkeztek versenyzık.
Részt vettünk Székelyudvarhelyen, Romániában, egy edzıtáborban ahol az egy hét alatt
rengeteg sportolásban és egyéb színes programban volt részünk.
Mindegyik versenyen átlagosan 5 sportoló vett részt.
A versenyek során az alábbi sportágakban versenyeztünk:
• Asztalitenisz
• Gerelyhajítás
• Súlylökés
• Darts
Versenyzıink az említett sportágakból összesen 11 aranyérmet, 24 ezüstérmet és 18
bronzérmet nyertek.
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2011. évben szeretnénk folytatni a megkezdett munkát. Hasonlóan az elmúlt évekhez célunk,
hogy egyesületünk tagjai minél több rendezvényen részt vegyenek, és ily módon sportolóink
képviseljék egyesületünket a fogyatékkal élı és az egészséges sportolók rendezvényein
egyaránt. Az immár hagyományossá vált általunk évente rendezett versenyeket az idén is
szeretnénk megrendezni. Emellett szeptemberben szeretnénk vendégül látni a BietigheimBissingen testvérvárosi mozgássérültek egyesületének tagjait.

Tisztelettel:

Márton István
elnök
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