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Az Ifjúsági és Sport Bizottság célja, összhangban a képviselı-testület szándékával, hogy a településünkön 
élıknek kortól és nemtıl függetlenül, minél szélesebb körben lehetıséget biztosítson a szabadidı kulturált és 
aktív eltöltéséhez. Ezzel növelve a lakosság összetartozás érzését, valamint a község népességmegtartó erejét. 

A cél elérése érdekében a bizottság megpróbálja "felkutatni"mindazon személyeket, akik ebben hajlandóak 
részt vállalni és az adott intézményi háttér lehetıségeit, minél kreatívabban felhasználni. 

A bizottság 2011-ben elıször szervezte egységes megjelenítésbe a különbözı magánszemélyek és társadalmi 
szervezetek, valamint az önkormányzat által szervezett önálló programokat, Kiszombori Nyári Fesztivál 
elnevezés alatt. A résztvevıket segítette a reklámlehetıségek felkutatásával és a szervezés támogatásával. A 
Közösségi Napok sportnapját is támogatta és szervezte. "Sajnos" a nagy múltra visszatekintı teremlabdarúgó-
torna a sportcsarnok felújítása miatt tavaly elmaradt, de idén biztosan megrendezésre kerül, annál is inkább, 
mert az igény igen nagy rá.  

Elıször került megrendezésre a múlt évben a Nıi tekebajnokság, amelyen kitartó szervezés eredményeként 7 
csapat vett részt. A hölgyeknek nagyon megtetszett a teljes fordulóban lebonyolított játék, így idén már 
önállóan szervezték meg a bajnokságot. 

Nagy örömömre szolgál, hogy a 2004-ben alapított Kiszombori Szabadidıs és Természetbarát Sport 
Egyesületet egy baráti társaság újból életre keltette és most több programot is kínál a falu lakosainak, valamint 
részt vesz a község által szervezett programokban, legyen az szemétszedés vagy közösségi nap. 

Támogatta továbbá a bizottság a megrendezésre került asztalitenisz tornát, valamint megoldást keresett a 
sportcsarnokból kiszorult testépítık edzési lehetıségének. Bár igaz, hogy a különbözı programokon egyre több 
fiatal is részt vesz, valamint segítenek a szervezésben is, de a fiatalok szervezett megjelenése még nem 
megoldott. Történt egy bizonytalan próbálkozás, hogy megszólítsuk ıket, de az érdeklıdés nagyon kicsi volt. 
Ezen a téren továbbra is nagy feladat áll a bizottság elıtt. Szükség lenne szakértık bevonására a kezdeti 
nehézségek áthidalására. Az Ifjúsági és Sport Bizottság támogatta a március elején megtartott nagysikerő 
téltemetı rendezvény szervezését is. 

Összességében a bizottság a kitőzött céloknak megfelelıen próbálja a munkáját megvalósítani, ehhez kéri a 
képviselı-testület további támogatását. A megvalósult programokról a lakosságtól pozitív visszajelzések  
érkeznek, valamint megkeresnek bennünket ötleteikkel. 

A bizottság megköszöni mindazok munkáját, akik tevékenyen részt vállalnak a feladatok megvalósulásában. 
Kérem tárgyalja meg és fogadja el a Tisztelt Képviselı-testület a bizottság beszámolóját. 
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