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Egyszerű többség

Tisztelt Humán Bizottság!

A Bizottság a 2017. évi munkatervébe napirendjére tűzte a városi sportegyesületek
tevékenységére vonatkozó beszámolókat. A mellékletben olvasható a Magyar Postagalamb
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, 2017. június 23.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
…./2017. (VI.26.) határozata
a Magyar Postagalamb 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 Magyar Postagalamb Sportegyesület szakmai beszámolóját.
Határidő:
Felelős:

2017. június 26.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre vonatkozó tervek
megvalósításához sok sikert kíván.
Határidő:
Felelős:

2017. június 26.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

3. felhívja a figyelmét az egyesületnek, hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati
lehetőségeket működésükhöz, illetve rendezvényeik szervezéséhez.
Határidő:
Felelős:

2017. június 26.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
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Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ
2016. évi
tevékenységéről
Sportegyesületünk részére az év első néhány hónapja azaz a téli időszak a versenyek
tekintetében holt időszaknak számít, de a valóságban azonban aktív tevékenység zajlik, hiszen
ebben az időszakban tervezzük meg az éves gyakorló röptetéseket, valamint a verseny
programokat is.
Január 08-10-e között megrendezett 60. Országos Postagalamb Díjkiosztón és Kiállításon
sportegyesületünk eredményes galambászai is bemutatták galambjaikat. Majd január 16-án
egyesületünk is megrendezte vacsorával egybekötött 2015. évi díjkiosztó ünnepségét Tolnán a
Hámori étteremben. Az ünnepségeket követő időszak folytatásaként tagságunk Sióagárdon a
Művelődési házban kéthetente klubesteken az előző évi versenyszezon kiértékelésével,
változtatások az előrelépéshez szükséges javaslatok megbeszélésével folytatta tevékenységét.
Március 29-én megtartottuk éves rendes beszámoló közgyűlésünket, ahol a lejárt mandátumú
vezetőséget a tagság öt évre újra megválasztotta és megerősítette pozíciójában.
Galambjainkon elvégeztük a szükséges egészségügyi, gyógyszeres tisztító kezeléseket,
valamint a PARAMIXO és a PARATÍFUSZ elleni védőoltásokat. Meg szerveztük a versenyek
előtti tréning utakat a versenygalambjain számára, így számunkra már március közepétől
megkezdődött a versenyszezonra történő felkészülés. Kb. 900 db versenygalamb szállítását,
gyakoroltatását, felkészítését a sportegyesületünk egyik tagja vállalta fel díjmentesen,
önkéntes feladatként.
A Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd 2016. évben 20 fővel kezdte meg
sportegyesületi életét ugyanis két tagunk egészségügyi és anyagi okok miatt kilépet
sorainkból. Továbbra is a 04 sz. Dél-Duna Postagalamb Tagszövetség tagjaként 16 fő aktív
taggal vágtunk neki verseny programnak a Felső-Bácska röpcsoportban.
Kiírásra került országos-, tagszövetségi-, egyesületi-, rövid-, közép-, és hosszútávú
versenyprogramok, valamint a Maratoni versenyek lebonyolítása május 01. és július 16.
közötti időszakban zajlott az alábbiak szerint:
Feleresztési helyek

Központi táv

1./ Kisbér
132km
2./ Gönyű
163km
3./ Mosonmagyaróvár
193km
4./ Kuty I.
282km
5./ Brno Slapanyice I.
342km
6./ Chomutov
598km
7./ Rajka I.
209km
8./ Brno Slapanyice II.
342km
9./ Cheb I.
632km
10./ Kuty II.
282km
11./ Havlichuv Brod
427km
12./ Cheb II.
632km

Gyűjtések ideje
04.30.
05.07.
05.14
05.21.
05.28.
06.04.
06.04.
06.11.
06.18.
06.18.
06.25.
07.01.

Feleresztések napja
05.01.
05.08.
05.15.
05.22.
05.29.
06.05.
06.05.
06.12.
06.19.
06.19.
06.26.
07.02.
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13./ Rajka II.
14./ Brno Slapanyice III.
15./ Magdeburg
16./ Kuty III.

209km
342km
830km
282km

07.01.
07.09.
07.15.
07.15.

07.02.
07.10.
07.16.
07.16.

A fenti versenyprogram az előző évekhez hasonlóan a 04 számú Dél – Duna Postagalamb
tagszövetség 17 postagalamb sportegyesülete között zajlott, csapat és egyéni díjakért. A
galambok szállítását speciális, kizárólag postagalambok szállítására kialakított teherautókkal,
kamionokkal végeztük. Startállomásokra érkezést követően a postagalambok pihentetése,
itatása és szükség esetén etetése zajlik. Csapatversenyekben 10 db galamb kerül
benevezésre és az első 5 db befutó galamb eredménye alapján kerülnek kiértékelésre a
csapatok. Az egyéni díjakért az élhelyezésért és/vagy a legtöbb helyezést elért galambok
versengenek.
Rövidtávú versenyek 100-300 km közötti távolságokból zajlanak. (Kisbér, Gönyű,
Mosonmagyaróvár, Rajka, Kuty start állomásokból).
Középtávú versenyek 300-500 km közötti távolságokból indulnak. (Brno Slapanyice,
Havlichuv Brod start helyekről).
Hosszútávú verseny utak 600-800 km közötti távolságokról indulnak (Chomutov, Cheb,
Magdeburg feleresztési helyekről).
A 8 utas rövidtávú versenyeken az M-09 tagsága 32 csapatot indított.
A rövidtáv legrövidebb útja Kisbér volt, leghosszabb útja Kuty.
A középtávú versenyek eredeti terv szerint 4 útból állnak és 30 csapatot neveztünk be.
A középtáv legrövidebb útja Brno Slapanyice, leghosszabb útja Havlichuv Brod várható.
A hosszútávú versenyek a tervek szerint 4 útból állnak, amelyen 11 csapatot indított az
egyesületünk. A hosszútáv legrövidebb útja Chomutov a leghosszabb útja Magdeburg
A Kerületi Általános csapatbajnokság győztese azaz I. helyezését az M-09 Szekszárd
Sportegyesület tagja tudhatta magáénak.
A fenti versenyekről az órabontások alkalmával minden egyes alkalommal hárompéldányos
versenyjegyzőkönyveket készítünk a tagok galambjainak érkezési idejéről, amelyből egy-egy
példányt postai és elektromos úton is meg küldtünk a tagszövetség eredmény számolója
részére az eredményszámolás és ellenőrzés céljából.
A fiatal postagalambok kerületi versenyén a galambok lebetegedése, nagyveszteségek és a
rossz időjárás miatt sportegyesületünk nem tudott részt venni.
2016. évben sem feledkeztünk meg Szekszárd város fontosabb ünnepi rendezvényeiről.
Elmúlt évekhez hasonlóan lehetőségek szerint 2016. évben is több alkalommal részt vettünk
Szekszárd város nevezetes rendezvényein, pl. az Önkéntesek napján júniusban, valamint
szeptemberben megrendezésre került Állampolgári Részvétel hetén is szinte minden nap. Itt
az érdeklődőkkel megismertettük egyesületünk tevékenységét, galambászatunkat, majd az
ünnepségek végén galambok felröptetésével zártuk a rendezvényeket. 2016. évben az
augusztus 20-i ünnepségen a rendezvény más területre helyezése miatt sajnos nem
valósulhatott meg a galambok röptetése.
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A versenyek alatt a legjobb eredményeket elért galambok és tenyésztőik az éves
versenykiírásnak megfelelően országos, tagszövetségi és egyesületi díjazásban részesültek
2016. év során is.
A díjak átadására az év végén megrendezésre kerülő díjkiosztó ünnepségek alkalmával került
sor.
2016. évben is megpályáztuk majd meg is nyertük a Szekszárd Város Díja serleget, melyet a
sportegyesületünk a legértékesebb díjaink egyikének tekinti és a nyertese komoly
elismerésként tartja számon a város és a város vezetés részéről. Bízunk benne, hogy a város a
város vezetése továbbra is komoly odafigyeléssel követi sportegyesületünk szabadidősportban
kifejtett tevékenységét.
Pénzügyeinkről:
2016. évben is több pályázatot sikerült írni, és megnyerni, segítve ezzel sportegyesületünk
tagságának anyagi terheit és biztatást adni az újbelépők részére a felmerülő költségek
csökkentésének lehetőségeiről.
Az egyesületi tagdíj 2016. évben 3.000,- Ft/fő, így 60.000,- Ft került bevételezésre az
egyesület pénztárába.
Pályázatok útján az egyesületünk 200.000,- Ft nyert el.
A közel 20.000,-Ft értékű Szekszárd Város Díja serleg átadásával a város vezetése érezteti
tagságunkkal, hogy figyelnek ránk, és értékelik a sportegyesületünk szabadidősportban
kifejtett tevékenységét.
Az Sz.J.A 1% felajánlásokból is komoly támogatás folyt be 2016. évben a sportegyesületünk
számlájára a támogatók részéről, amelyért minden támogatónak köszönettel tartozunk.
2016. évi kiadásaink:
Anyagköltségek, szolgáltatások: 307.444,- Ft
Startengedélyek, országos és tagszövetségi tagdíjak: 118.000,- Ft
Főversenyek versenyengedélye, nevezési díja: 709.590,- Ft
Lábgyűrűk ára: 94.890,- Ft
Sportegyesületünk a fenti kiadásokat tagdíjakból, tagi hozzájárulásokból, a meg nyert
pályázatokból, valamint az SZ.J.A 1% támogatásokból fedezte.

Szekszárd, 2017. június 04.

Kapinya István
M-09 elnöke
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Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ
2017. évi
tevékenységéről, terveiről
Sportegyesületünk részére az év első néhány hónapja a téli időszak a versenyek tekintetében
szinte minden évben holt időszaknak számít, de a valóságban azonban aktív tevékenységel
zajlik, hiszen ebben az időszakban tervezzük meg az egészéves tevékenységeinket,
feladatainkat a verseny programokat.
Januárban megrendezésre tervezet Országos Postagalamb Díjkiosztón és Kiállításon
sportegyesületünk a madárinfluenza járvány miatt az M-09 Szekszárdi Sportegyesület a
galambjaival sajnos nem vett részt. Azonban a vacsorával egybekötött 2016. évi egyesületi
díjkiosztó ünnepségét Tolnán a Hámori étteremben 2017 január 28-án szombati napon
megrendezte. Az ünnepségeket követő időszak folytatásaként tagságunk Sióagárdon a
Művelődési házban kéthetente klubesteken az előző évi versenyszezon kiértékelésével,
változtatások az előrelépéshez szükséges javaslatok megbeszélésével folytatta tevékenységét.
Április 04-én megtartottuk éves rendes beszámoló közgyűlésünket.
Galambjainkon elvégeztük a szükséges egészségügyi, gyógyszeres tisztító kezeléseket,
valamint a PARAMIXO és a PARATÍFUSZ elleni védőoltásokat. Meg szerveztük a versenyek
előtti tréning utakat a versenygalambjain számára, kb. 900 db versenygalamb szállítását,
gyakoroltatását, felkészítését a sportegyesületünk egyik tagja vállalta fel díjmentesen,
önkéntes feladatként.
A Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd 2017. évben 20 fővel kezdte meg
sportegyesületi életét. Továbbra is a 04 sz. Dél-Duna Postagalamb Tagszövetség tagjaként 15
fő aktív taggal vágtunk neki verseny programnak a Felső-Bácska röpcsoportban.
Kiírásra került országos-, tagszövetségi-, egyesületi-, rövid-, közép-, és hosszútávú
versenyprogramok, valamint a Maratoni versenyek lebonyolítása május 07. és július 22.
közötti időszakban zajlik az alábbiak szerint:
Feleresztési helyek

Központi táv

1./ Kisbér
132km
2./ Gönyű
163km
3./ Mosonmagyaróvár
193km
4./ Kuty I.
282km
5./ Brno Slapanyice I.
342km
6./ Brno Slapanyice II.
342km
7./ Kuty I.
282km
8./ Chomutov
598km
9./ Havlichuv Brod
427km
10./ Rajka I.
209km
11./ Cheb I.
632km
12./ Brno Slapanyice II.
342km
13./ Kuty II.
282km
14./ Cheb II.
632km
15./ Kuty II.
282km

Gyűjtések ideje
05.06.
05.13.
05.20
05.27.
06.03.
06.10.
06.17.
06.17.
06.24.
06.30.
06.30.
07.08.
07.14.
07.14.
07.21.

Feleresztések napja
05.07.
05.14.
05.21.
05.28.
06.04.
06.11.
06.18.
06.18.
06.25.
07.01.
07.01.
07.09.
07.15.
07.15.
07.22.
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16./ Magdeburg
830km
07.21.
07.22.
A fenti versenyprogram az előző évekhez hasonlóan a 04 számú Dél – Duna Postagalamb
tagszövetség 17 postagalamb sportegyesülete között zajlott, csapat és egyéni díjakért
Csapatversenyekben 10 db galamb kerül benevezésre és az első 3 db befutó galamb
eredménye alapján kerülnek kiértékelésre a csapatok. Az egyéni díjakért az élhelyezésért
és/vagy a legtöbb helyezést elért galambok versengenek.
Rövidtávú versenyek 100-300 km közötti távolságokból zajlanak. (Kisbér, Gönyű,
Mosonmagyaróvár, Rajka, Kuty start állomásokból).
Középtávú versenyek 300-500 km közötti távolságokból indulnak. (Brno Slapanyice,
Havlichuv Brod start helyekről).
Hosszútávú verseny utak 600-800 km közötti távolságokról indulnak (Chomutov, Cheb,
Magdeburg feleresztési helyekről).
A 8 utas rövidtávú versenyeken az M-09 tagsága 15 csapatot indított.
A rövidtáv legrövidebb útja Kisbér volt, leghosszabb útja Kuty.
A középtávú versenyek eredeti terv szerint 4 útból állnak és 15 csapatot neveztünk be.
A középtáv legrövidebb útja Brno Slapanyice, leghosszabb útja Havlichuv Brod várható.
A hosszútávú versenyek a tervek szerint 4 útból állnak, amelyen 15 csapatot indított az
egyesületünk. A hosszútáv legrövidebb útja Chomutov a leghosszabb útja Magdeburg
A fenti versenyekről az órabontások alkalmával minden egyes alkalommal hárompéldányos
versenyjegyzőkönyveket készítünk a tagok galambjainak érkezési idejéről, amelyből egy-egy
példányt postai és elektromos úton is meg küldtünk a tagszövetség eredmény számolója
részére az eredményszámolás és ellenőrzés céljából.
A fiatal postagalambok kerületi versenyén az egyesületünk a lehetőségek szerint
galambjainkkal az idei évben részt szeretne venni. A versenykiírás csak a főversenyek
lezajlását követően várható.
2017. évben sem feledkezünk meg Szekszárd város fontosabb ünnepi rendezvényeiről. Elmúlt
évekhez hasonlóan lehetőségek szerint 2017. évben is több alkalommal részt szeretnénk venni
Szekszárd város nevezetes rendezvényein, ünnepein pl. az Állampolgári Részvétel Hetén és
az Önkéntesek napján júniusban. Itt az érdeklődőkkel megismertetjük egyesületünk
tevékenységét, galambászatunkat, majd az ünnepségek végén galambok felröptetésével
köszönünk el a látogatóktól.
Tervezzük még az augusztus 20-i ünnepségen való
részvételünket is.
A versenyek alatt a legjobb eredményeket elért galambok és tenyésztőik az éves
versenykiírásnak megfelelően országos, tagszövetségi és egyesületi díjazásban részesülnek.
A díjak átadására az év végén megrendezésre kerülő díjkiosztó ünnepségek alkalmával került sor.

Pénzügyeinkről:
2017. évben is tervezzük megpályázni a Szekszárd Város Díja serleget, melyet a
sportegyesületünk legeredményesebb nyertese veheti majd átt.
Tervezzük több pályázat megírását, illetve elnyerését, segítve ezzel sportegyesületünk
tagságának anyagi terheit és biztatást adva az újbelépők részére a felmerülő költségek
csökkentésének lehetőségeiről.
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Az egyesületi tagdíj 2017. évben is 3.000,- Ft/fő, így 60.000,- Ft került bevételezésre az
egyesület pénztárába.
Az Sz.J.A 1% felajánlásokból továbbra is várjuk támogatóink felajánlásait, amelyet ezúton
előre is köszönünk.
2017. évi tervezett kiadásaink:
Anyagköltségek, szolgáltatások: 300.000,- Ft,- Ft
Főversenyek versenyengedélyek, nevezési díja: 785.000,- Ft
Fiatal galambok verseny: 350.000,- Ft
Lábgyűrűk ára: 100.000,- Ft
Sportegyesületünk a fenti kiadásokat tagdíjakból, tagi hozzájárulásokból, a meg nyert
pályázatokból, valamint az SZ.J.A 1% támogatásokból fedezte.

Szekszárd, 2017. június 04.

Kapinya István
M-09 elnöke
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