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Egyszerű többség

Tisztelt Humán Bizottság!

A Bizottság a 2018. évi munkatervébe napirendjére tűzte a városi sportegyesületek
tevékenységére vonatkozó beszámolókat. A mellékletben olvasható a Gemenc
Természetvédelmi-és Sportegyesület szakmai beszámolója, valamint a jövőre vonatkozó
terveinek bemutatása. Az ülésen az egyesület képviselője meghívottként jelen lesz, ahol
lehetőség nyílik további kérdések megvitatására.
Kérem a Tisztelt Bizottságot szakmai beszámoló megtárgyalására és határozathozatalra.
Szekszárd, 2018. május 4.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
…./2018. (V.7.) határozata
a Gemenc Természetvédelmi-és Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1. számú
melléklet 2. pont 8 alpontjában meghatározott átruházott hatáskörben eljárva

1. jóváhagyja a Gemenc Természetvédelmi-és Sportegyesület szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:
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2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre vonatkozó tervek
megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:
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3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati
lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:
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Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
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Gemenc Természetvédelmi-és Sportegyesület
szakmai beszámolója
Egyesületünk a korábbi évekhez hasonlóan , a már megszokott tematika szerint működött .
Turisták vagyunk , a természetben űzhető – nem versenysport jellegű – tevékenység jelenti
működésünk alapját . Szorosan kötődünk a Tolna megyei Természetbarát Szövetség
programjaihoz , vagy résztvevőként , vagy rendezőként . Legfőbb szakmai partnerünk a
Fehérlófia Sportegyesület és az Ifjúsági Unió Szekszárd . A szekszárdi iskolák közül
legszorosabb a kapcsolat a Comenius Alapítványi Általános Iskolával , de jelentős a Babits és
Dienes Általános Iskolákkal közös programok száma is .
Programjainkat a normál gyalogtúrák kevésbé jellemzik , inkább valami extrával szeretünk
előrukkolni – erre inkább kaphatók a mai felpörgetett világban élő-felnövő gyerekek ;
tekintve , hogy szervezetünknek elsődleges célcsoportját alkotják .
Mint tavaly említettem valamilyen szinten szakember-és időhiánnyal szembesültünk, így a
közelmúlt programlistája kicsit szerényebb a 3-4 évvel korábban megszokottnál .
Januárban ősi ellenségünknek , a vízitúrázást nehezítő doromlási nádat támadtuk meg :
stílszerűen a befagyott holtágon -- kvaddal .
Februárban a Pataki emléktúrán vettünk részt Óbányán .
Március elején részt vettünk a megyei Természetbarát Szövetség közgyűlésén , 15-én pedig a
hagyományos Petőfi kerékpáros emléktúránkat tartottuk meg , az idei program a kevéssé
ismert Janyai vár megtekintése volt . A hónap végén a Comenius Iskolával közösen
szezonnyitó kenuzást tartottunk a Tolnai holtágon – szembesülve azzal , hogy a januári
nádtaposás nem volt megfelelő , új módszert kell találni az átjárhatóság biztosítására .
Komoly fájdalmunk , hogy áprilisban nem tartottuk meg a nagy hagyományokkal és országos
renoméval bíró akadályversenyünket . Városi tájfutásra , és a Szakmák éjszakájának egy
gyors beugró programjában a segédkezésre futotta csak .
Májusban egyesületi alapító – néhai -- elnökünk falujában a Tengelic napon vettünk részt ,
illetve a Dienes Iskola sportnapjára biztosítottunk egy feladatot .
Júniusban a Comenius Iskola erdei iskola programjához biztosítottunk helyszint és
feladatokat Doromláson , majd a Sötétvölgyben a Dienes Iskola táborában az évtizedes
hagyományunknak megfelelően biztosítottuk érdekes játékokat a gyerekeknek – ez
konkrétan a város által támogatott világítós számháborút jelentette . A hónap végén pedig a
Comenius Iskola hetes nyári táborát tartottuk Doromláson .
Júliusban alapító elnökünk , Bodor Árpád emléktúráját tartották lakóhelyén , Tengelicen .
Szeptember az évtizedes hagyományokra visszatekintő Babits Iskola Lengyel-Annafürdő
Erdei Iskolájában biztosítottuk a túranapot . Kevésbé volt sikeres Comenius Iskola
szarvasbőgés hallgató túrája : nagyon kellemeset sétáltunk , de a bőgést még foszlányokban
sem hallottunk – bezzeg két nappal a túra előtt zengett erdő … Hónap végén viszont nagyon
jól sikerült a partnerszervezetünk szervezte TOTAKIV településismereti verseny Nagydorogon
– segítettünk a szervezésben .
Októberben kihasználva a nagyon szép őszi időt a Comenius Iskola Keselyűsbe szervezett
kirándulást amiben segédkeztünk . Kevésbé volt kegyes az időjárás a hóvégi Kegyeleti
túrához , melynek során el zarándokolunk az elhunyt turistatársaink emlékét őrző
emlékoszlophoz a Sötétvölgybe .
Novemberben lehetőség volt a Lengyeli Sánci-tetőn a Régészeti tanösvény avatásán – az
efféle információk hasznosak a későbbi programszervezések szempontjából .
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Decemberben a Mikulás túránkat ott alvós formában Doromláson tartottuk . A korábbi
évekhez képest szép számmal jöttek gyerekek a Babits és Dienes Iskolából – a vonzerőt
valószínűleg a beígért kvadozás jelenthette ; igazolva , hogy helyes politika volt ilyesféle
beruházásokra áldozni . Sajnos ennek árnyoldal is volt egy kisebb baleset formájában .
Úgy tűnik az elmúlt évek erodálódása megállt , a több évvel ezelőtti kínálatnak csak egy
részét nyújtjuk , de az elmúlt 3 évben stagnálás van , további süllyedés nincs . Egyesületünk
szolgáltató jellegét – mikoris szakmai programokat , túravezetést biztosítunk a
partnerszervezetek ( főként iskolák ) számára – sikerült megőrizni . Legfőbb törekvésünk ,
hogy minél több szekszárdi gyereket elérjünk és kineveljünk belőlük egy aktivista gárdát –
nem lesz egyszerű . A Mikulás túra résztvevői erre némi reményt adnak .Reményeink szerint
előbb-utóbb leszünk annyian , hogy a Kihívás napján a Prométheusz parkban az óvodások
kedvencét a drótkötélpályát és a hajókázást újra biztosítani tudjuk . A szakmai környezetünk
pedig az extrém akadályversenyünket hiányolja , de annak megrendezése kemény dió .

Szekszárd 2018-04-03

Gergely Péter
elnök
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