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„A varázslat ott van,ahol rátalálsz”

A 2015-ös esztendő a FÉKEMSZ életében maradandó és kényszerű változásokat
hozott.Az új civil törvénynek megfelelően módosítanunk kellett
Alapszabályunkat,mely július 31.napján emelkedett jogerőre.Ez a munka több
hónapos egyeztetést igényelt a FODISZ által biztosított ügyvéd úrral,de végül
sikerült eleget tennünk a törvényi kötelezettségeinknek ,ezúton is köszönjük
munkáját!A másik lényegi változás, a szövetség internetes elérhetőségében
jelentkezett.Ez szintén kényszerű döntés eredménye,hiszen önállóan
működtetett,naprakész honlapunkat kellett feláldoznunk a FODISZ kérésének
megfelelően.Ennek eredményeképpen a FODISZ honlapján a megyei oldalon tudunk
ezután naprakész információt adni szövetségünk programjairól.
A tavalyi év különösen sikeres volt a TANAK sportolói számára,hiszen a Zánkai
Országos Bajnokságon több csapat sportágban – labdarúgás,zsinórlabda – is
aranyérmes helyezést értek el!A Vakok és gyengénlátók szintén rendkívül
eredményes évet zártak: a semmiből felépített csörgőlabda csapat már letette
névjegyét az első osztályú magyar bajnokságban és még sok szép siker várhat
rájuk!Ezenkívül sikerült megteremteni a sportág széles utánpótlását is,köszönet
érte Tóth Sándornak a Vakok és Gyengénlátók titkárának,aki szivén viseli ennek a
csapatnak a sorsát és a Kom.-Eszt. Megyei Kézilabda Szövetségnek,Szappanos
Istvánnak a versenyeztetés biztosításáért! Folytatódik a megyei szövetség nagyon
sikeres érzékenyítő programja is,a meglátogatott iskolák nagy örömére. A siketek
és nagyothallók elsősorban a szabadidősport területein (sakk,horgászat) szereztek
élményeket. A mozgássérültek versenysportja az ülőröplabda és a boccia.Mindkét
sportág nagy népszerűségnek örvend, ülőröplabdában komoly nemzetközi
bajnokság résztvevői a Humanitás SE tagjai.
A szövetség tavaly is folytatta hagyományos és sikeres szabadidős
sportrendezvényeinek,sportnapjainak megrendezését Kömlődön és
Komáromban.Reméljük ezt a lehetőséget nem veszítjük el a jövőben sem.Új

programként fittnes sporteseményeket szerveztünk Tatán és Tatabányán ,ahol
iskolások mozoghattak,próbálhatták ki a fittnes termek nyújtotta lehetőségeket.
A kissé átértelmezett(kisebb létszám,Lengyelország negyedik tagként) Trinacionális
Találkozót Németország rendezte tavaly,ahol sikerült részt venniük tatai,kömlődi
diákoknak és kisérőiknek. Reméljük számukra maradandó élményeket nyújtott ez a
4 nap!
Országos ernyőszervezetünk a FODISZ megerősödésével érezhetően bővülhetnek
lehetőségeink,rajtunk is múlik mennyire tudunk élni vele. Egyre vékonyabb az a
jég,amin állva nem kell feltétlenül éreznünk a politika mindennapi
rezdüléseit.Önállóságunk olyan érték,amely nem mérhető politikai játékok
szintjén,ehhez a jövőben is ragaszkodni fogunk!
Kivánok magunknak sok pozitív energiát,hogy rátaláljunk a mindennapi
varázslatokra!
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