JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a Fazekas Diáksport Egyesület évi rendes közgyűlésén, 2012. május 24-én.
Tóth István, egyesületi elnök: Nagy tisztelettel köszöntöm a közgyűlés minden kedves
résztvevőjét. Először szeretném felkérni Mészáros Csabát a jegyzőkönyvvezetésre.
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban valami hozzáfűzni valója? Nincs. Köszönöm, tehát akkor
Mészáros Csaba a jegyzőkönyvvezető.
A mai közgyűlés napirendi pontjai: az év értékelése, eredmények, pénzügyi beszámoló,
hozzászólások, tervek a jövőt illetően.
A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek hozzáfűzni valója? Nincs. Akkor ebben
a formában próbáljuk a közgyűlést lefolytatni
A Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola támogatásával, úgy érzem sikerült eredeti terveinket
teljesíteni. Minden hétköznap volt és van valamilyen délutáni sportfoglalkozás, így aki akart,
sportolhatott, elsősorban tömegsport jelleggel. A legtehetségesebb gyerekeket, részben saját
forrásból részben pedig a szülők támogatásával sikerült különböző versenyekre,
diákolimpiákra eljuttatni. Az idei év nagy sikereket is hozott, hiszen tornában a felső
tagozatos tornacsapatunk országos bajnok lett, de sakkozóink és fit-kid versenyzőink is az
országos finálé részesei lehetettek. Atlétáink, labdarúgóink, asztaliteniszezőink is számos
helyi, megyei, régiós, sőt országos versenyen vehettek részt. Legtöbbször eredményesen. Ezt
szeretnénk a jövőben is szinten tartani, bár azt gondolom, hogy egyre nehezebb gazdasági
környezetben kell mindezt megoldanunk. Több városi egyesülettel van kiváló kapcsolatunk,
így sok tanulónk ezekben a sportkörökben sportol és versenyzik. /KFC, Lovasbandérium,
GanzAir AC, Úszó Egyesület stb./ Újdonság, hogy az iskolával történt megállapodás
keretében 2012.április 15-től ismét a Fazekas DSE vette át a versenytorna működtetését. A
keretek és a lehetőségek kidolgozása még folyamatban vannak. Egy cél volt az elsődleges,
hogy ne szűnjön meg a torna sportág Halason.
Terveinknek megfelelően kb. 150-170 tanulónknak sikerült rendszeres délutáni
sportfoglalkozást nyújtani. Ez azt jelenti, hogy iskolánk létszámának közel 40%-át sikerült az
egyesületnek megmozgatnia. Ezt legalább akkora sikernek érzem, mint az országos bajnoki
címeket. Rendkívül fontos, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is részesei ennek a
tevékenységnek, de meg kell jegyeznem, hogy ezen a területen még vannak lehetőségek.
A pénzügyekről: természetesen a pénzügyi adatok mindenki számára hozzáférhetőek, ezt
most és a későbbiek folyamán is meg lehet tekinteni és azt a mostani jegyzőkönyvhöz is
mellékelem. Összességében sikerült pénzügyi terveinket teljesíteni. Minden fontos versenyre
sikerült gyerekeinket eljuttatni. A versenytorna finanszírozási lehetőségei egyenlőre
tisztázatlanok! A részletek a pénzügyi beszámolóban láthatóak.
Szeretném kérni a jelenlévőket, hogy tegyék meg hozzászólásaikat, mondják el
tapasztalataikat, gondolataikat, elképzeléseiket.
Fekete Patrik: a focisták nevében köszönjük a csütörtökönkénti fociedzéseket és szeretnénk ha
a jövőben több edzőmeccs és kupa lenne a számunkra. A téli időszakban sajnos kevés a
lehetőségünk a tornateremben. Ezt jó lenne megoldani.

Tóth I.: sajnos tornatermünk méretén nem tudunk változtatni, de a kupákon való részvételt
lehet növelni.
Túri Milán: Jó lenne, ha az alsó-, és felsőtagozatos foci külön napon lenne.
Tóth I.: Ez még ősszel és tavasszal megoldható is lenne, de ne felejtsük el, hogy keddenként a
lányok is fociznak. Azt javaslom, hogy akinek több edzésre van szüksége-igénye jelentkezzen
a két városi sportegyesületnél. Én ebben is segítek.
Van-e még hozzászólás? Ha nincs, akkor megkérdezem a tagságot, hogy elfogadják-e a
beszámolót? Köszönöm. Megállapítom, hogy a beszámolót a tagság egyhangúlag elfogadta.
Most a tervekről szeretnék beszélni. Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően szeretnénk
kikérni a tagság véleményét arról, hogy szeptemberben milyen sportcsoportokat indítsunk.
Ebben kérem a DÖK, az osztályfőnökök és a tagság közreműködését.
Ha másnak nincs hozzáfűznivalója akkor én megköszönöm az aktív részvételt, további jó
munkát, a közelgő vakációhoz pedig jó pihenést kívánok.
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