Az IRAM DSE 2016.6vi szakmaibeszimol6ia
Ebbenaz6vben14diakolimpiaisportagban
244sportol6Dk
versenyzett
a viirosi,megyeids
(Szokrisszerintlegnagyobb
orsziigos
bajnoks6gokon.
ldtszAmmal
atldtikAban mezeifutrs 6s
tdbbpr6ba-, irszisban,kisp6ly6slabdarug6sban
vettiink dszt.)
A DSEsportcsoportj
ai voltak:
- labdafl.igAs
(5 korcsoport)
- rdplabda(2 korcsoport)
- sakk(2 csoport-kezdd
6s
halad6)
- aerobik,turisztika

A virosi diiikolimpiaiversenyeken
4 els6helyezdst,
5 mrisodikhelyezest
6s 13harmadik
helyezdst
drtiinkel.
A meqveidirikolimpiaiversenyeker17els6hely, 17masodikhely6s 18 harmadikhelyet
szereztiink.
Teriileli \ersenyenaerobikcsapatunk
5.
Az orszisosdtint6kdnegyf6 6rt el l. helyezdst
egydniben,ezentirlegy2. 6segy3. hely
jutott m6gnektink a dobog6n.

Kiemelkedt etedmdnyeinkebbenaz lhbeh:
- Sz6keSzabolcs8.d osz6lyostanul6jud6ban,50 kg-oskateg6ri6ban
dirikolimpiai
bajnoklett!
- Kdt€lugrdsbanszabadonvdlasztottgyakorlatrivalBozsik Hama 5.c osztalyostanul6
3.,formeci6scsapatunk
4x30mp,esgyorsasfgiban
2. helyezettek
lettek:Vdkony
Dorka,BozsikHanna,PorkoldbKira.
- 5 l6s aerobiccsapatunk
(tagiai:DiigeiLuca,KormosKinga,Major Panna,Simon
J6zmin,Szabados
Petra)orsz6gos
dirikolimpirin
5. helyezeft.
- L korcsoporioscsapatunkkisp6lyrislabdarug6sban
a fony6dligeti orszigos diint6n a
1l. helyezdst
harcolt6kki.
Megtei bajnokaink:
- Sakkban,
egydniben
PdsztorBamabAs
(7.b),csapatban
a IV. korcsoportos
fiu
csapatunk(tagiai: Rad6czIstviin, P6sztorBamab6s,S6ndorM6t6, Ondok Matyes,
Kov6csBendegriz)
- kdtdlugr6sbanKovecsR6ka(8.d) egy€niijsszetettben6s szabadonv6lasztottban,B
kateg6ri6ban,SokvririMelitta (4.d) egyenidsszetettber6s szabadonv6lasztottban,A
kateg6ri6ban,
Porkol6bKira (6.b)szabadon
valasztottban,
Ldszl6Roberta(4.d)
gyorsasrigiban
- kispalydslabdamgiisban:
L korcsoportos
fiu csapatuDk
Kiemeldstdrdemelm6ga m€gyeidiAkolimpiaiversenyeken
el€rt52! dobog6shelyiink.
(Tavalyeza szim 46 volt).

A 2016-osdvbenvrirosiszintennemvolt annyidobog6shelyiinkmint az el6z6
6vekben,
viszontsokkaleredmdnyesebbek
voltunk a megyeidirikolimpiai v"r."ny"t"nt1titl
tanutOnt
versengett
a helyez€sek€rt
dsjobberedm6n].t
is dfi el.
Evr6ldvretapasztalhat6,
hogyegFe tdbbtanul6sportolrendszeresen
kiils6
sportegyesiiletekben.
A 2016-osdvbeneza szim 310-320kiidil mozsott.
Diiiksportegyesiiletiink
ebbenaz 6vbenis r6sztvett aziskolaiOTp_MOLBozsik-programban.
A rdplabdasportagmellett kosarlabd6ban
is v6rosbltisa vagyunk,kiszdlesitve
azatsos
csapatokkal.
Sakksportcsoportunlbacsdkkentugyana l6tsziin, de eredmdnyesebbek
voltunk a
versenyeken.

Ebbenaz dvbenis atadtnka ,,szandasztjlflsDitiksportjdirt" emlekserleget
azoknaka
spofiol6intnak, akik t6bb dv€ndt, tdbb sportrigbanvagy a saj6tsport6g,;kban
kiemetted6t
nyujtottak:
8.a:8.b:FdbidnNikolettanak
8.c:L6rinczDrinielnek,PolgarM6tenak,Iv6nMildnnak
8.d:Sz6keSzabolcsnak,
KovdcsR6kinak,Kecskem€ti
R6bertnek

kdzritmeskdszdntiik
tiibb6ves,
rendszeres
sporuevdkenysds6t
6s
lflilliq:T:I?dlkosok
rovaoDr
sponstkereket
krvartunkl
8.a:JuhdszMatdnak,Kocseri Zoltannak,KardosAnnrinak
8.b:HafraBal&snak,T6th Attildnak,porkoldbDorinrinak,
MagosLaurdnak,D6nes
"
KatAnak
8.c:Vdtonl ParriknakCsanridyBdlinrnak.L<ikosGerg,;""1,C"rrl S"""e*k
8.d:SellerPetr6nak,
Horv6thCsabrinak
A versenyspo nipszeriisigdt d edrosit6megspottve$en),ektAsszemenfuen
tilszdruyaljdk.
-

a TiszaligetiNapokon(218f6) ebbenazdvbena 3. helyet szereztiik
meg a vdrosi
pontversenyben.
A COOP-futrison
iskolink 546tanul6jafutottale a 2,8km_estdvot,ahola vii{osban
6.
helyenvdgeztiink.
A Spoftjuni6lison
66 fdvelkdpviseltetttik
magunl€t.

A viirosipontverseny
dsszesites6ben
2016_ben:a dirikolimpiribal4.,szabadid6sportban
a 3.
helyezdst
dtiik el!
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RAMDsE
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RAAiDSE

7. Kdzhaszncjog6l6s megelhpftasahozsztiks€gesmutat6k
El6z66v (1)
B. Evesdsszesbev6tel

Targy€v(2)

1706

2045

c. Korigtli bev6telIB-(C+D+E+FI
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c. A szem6lurdvedelemad6
ad6:6renddlkbz6se
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sz6l6
1996.6vicxxvl. tdrv6nyalapjenetutaltitsszeg
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F.Az Eur6Daiuni6 stuklur6lis alaDiaib6l,
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2005.6vi LXXXV|ll.
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n

E
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egys6gneve:
szervezetI Jogi szemElyszervezeli

program
Tamoqausi
elnevezdse:
Onkorm5nyzditamogates
T6moqato
rnegnevezese:

Hivatala
SzotnokMegy€iJogt Vtos Polgrrmest€ri

I

kdzpontik0lts6gvet6s

onkormanyzal
kdltsegvet6s
Tii.nogaHs
foresa

m
!

I

mesgazdelkod6
Tamogalas
id6tartama:

2016.01.01-2016.12.31.

Tamogalasi
dsszeg:

611000

- ebb6la tdrqyevre
jut6osszeg: 565 879
- l.irgyevben
fehaszn6lt
osszegl 5 6 5 8 7 9
- reey6vbenfoly6sitottosszeg: 5r1 000
ripusa:
Tamoqat6s

visszat6rnendd

I

visszanemt6ritendii

B

Tergy6vbenfelhaszneltdsszegr6szletez6seiogcfmenk6ni:
Szem6lyi
DorogL

555 879

Felhalmozesi
565479

Tamogatasiirgy6vi felhasznelasanakszitvegesbemutatasa:
ogat6saOsszegetspori6rsmvdsitrsd.a, esz

szenr6lyszdlltirisra
6s sportszolgdttaltsra

Az Uzleti6vbenvdgzettfobb tev6kenysdgek6s programokbemutat{sa
. korcsoponos
csapaaunk
kispelyeshDdarugdsban
at$yddligefi orszigos ditnrona 11.helyez6st,rarcohdk
ki.
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el€n 52 labog6s helyiinlcA 201&os6vbenviirosl
rinren nemvolt annyldobog6shelyiink:rint a? e16.06vekben,
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iiikollmpialvefsenyoksn.
Tolrt tdnul6nkvgraettgstt
a helyezfuek6n
is iobDersdmdnyls in el.
i;ksponegyesaltetiink
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ritptabdaspon g m.llen kosa aSalltenlsvtos btisavagyrn( kisz6lssitve
ar ars5scsapa(okkal.
akk sponcsoportnLba caokkefi €yan e l6as?rm,d9 ergdmanyeseabek
volaurtra veisenyeken.
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