Határozati javaslat

Tárgy: Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2012. évi mőködése és 2013. évi terveinek
bemutatása
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága az
Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2012. évrıl szóló szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület 2012. évi munkáját és a 2013. évi tervek
megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri az Alisca Nyilai Íjász Egyesületet, hogy a 2013. évre vonatkozóan
is keressen pályázati lehetıségeket mőködésükhöz, illetve rendezvényeik
szervezéséhez.
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Alisca Nyilai Íjász Egyesület szakmai beszámoló 2012-13.
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2012-es éve sporteredmények szempontjából sikeresnek tekinthető.
Az Egyesület versenyzői a tavalyi szezonban nagyon szép eredményeket produkáltak. Országos
bajnoki címnek, Diákolimpiai bajnoki címnek és dobogós helyezéseknek valamint nemzetközi
sikereknek örülhettünk! A kora tavaszi valamint késő őszi és téli időszakban különböző
terembajnokságokon arattak sikereket íjászaink. Az egész éves szezont tekintve 99 arany 48 ezüst és
29 bronzérmet szállítottak íjászaink! Természetesen nem becsüljük alá a dobogó közeli helyezéseket
sem, ezekből is több tucatot írhatunk a sikerekhez. Az Alisca Nyilai ÍE nagyon jó kapcsolatot ápol a
határon túli magyar íjászokkal, versenyeinken rendszeresen nagy számban részt vesznek és mi is
örömmel viszonozzuk meghívásaikat. Ennek eredményeképpen tavaly nyár végén Zentán
vendégszerepelt az Alisca Nyilai csapata, ahonnan elhoztuk a legnépesebb csapatnak járó kupát,
valamint 10 arany 1 ezüst és 1 bronzérmet gyűjtöttek be íjászaink. Ezután szinte természetes volt,
hogy visszahívjuk őket. Őszi versenyünkön óriási meglepetésre hetven(!) fővel jelentek meg, négy
szerbiai egyesületet képviselve!
A 2012-es szezonban a versenyzés mellett számtalan bemutatót is tartottunk iskoláknak
megyeszerte, valamint különböző falunapokon és a szekszárdi szüreti fesztiválon is! Ezeken a
bemutatókon megismertetjük az érdeklődőket az ősi magyar íjászat különböző módozataival,
szemléltetjük eleink harci szokásait valamint ahol lehetőség van rá a bemutató után ki is próbálhatják
az érdeklődők ezeket a fegyvereket, természetesen szakembereink felügyelete mellett. Szervezeti és
szakmai szempontokból viszont közel sem volt ilyen rózsás a helyzet 2012-ben… Az Alisca Nyilai ÍE
vezetése különböző lemondások miatt szétesett, a tagság egyre elégedetlenebbé vált az edző és az
elnök tevékenységével. Közben az is kiderült, hogy az Egyesületi törvény szerint egyesületünknek már
rég módosítania kellett volna az alapszabályt, valamint új vezetőséget is kellett volna bejegyeztetni,
tehát az Egyesület már régóta szabálytalanul működött. A tagság többszöri kérése ellenére ezen a
helyzeten Balogh úr nem változtatott. Eközben az íjászok egyre elégedetlenebbé váltak az edző
személyét és munkáját érintően is, ezért egy megbeszélés keretein belül az a döntés született, hogy
megköszönve munkáját, megválik tőle az Alisca Nyilai ÍE. Ettől kezdve hol az egyetlen instruktorunk,
hol Balogh úr személyesen irányították az edzéseket. A tagság 2013-as év elejére megelégelte az
áldatlan helyzetet és februárban tisztújító közgyűlés összehívását kezdeményezte. Ennek
eredményeképpen egy új, ötfős vezetőség állt az Alisca Nyilai ÍE élére. Elnöknek nagy többséggel
Piros Lászlót választotta a tagság, megvonva a további bizalmat Balogh Lászlótól. Az új vezetőség
óriási elánnal vetette magát a munkába, ügyvédi segítséggel tesszük rendbe az egyesület jogi dolgait.
Ez a folyamat most is zajlik és a legjobb úton haladunk afelé, hogy az Alisca Nyilai ÍE a jövőben
minden tekintetben jogszerűen működjön tovább. Mindeközben rendkívüli hangsúlyt fektet az új
vezetés arra is, hogy az íjászok továbbra is a sporttal foglalkozhassanak, ehhez minden feltételt meg
kívánunk teremteni. Első lépésként csatlakoztunk a Dél Dunántúli Íjász Régióhoz, megszüntetve ezzel
a két városi Íjász Egyesület közötti feszültségeket, hiszen innét már közös célokért együtt dolgozunk!
Tagjaink közül beiskoláztunk három főt instruktori és kettő főt edzői képzésre. Ők sikeresen
levizsgáztak, ezzel megoldódott az edző kérdés a klubnál! 2013 év elejétől már két szakedzővel
dolgozik az egyesület, valamint a három instruktor segíti a szakmai munkát. Ilyen komoly szakmailag
felkészült stábbal még sosem rendelkezett az Alisca Nyilai ÍE! Lengyelen is működik egy vidéki Aliscás
különítmény, ők az aparhanti, döbröközi és lengyeli íjászainkat tömörítik és az egyik szekszárdi
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edzőnk, valamint a lengyeli illetőségű instruktorunk segítségével végzik a hétközi edzéseket. Az új
vezetőség arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy főként a fiatal korosztállyal ismertesse meg az íjászat
szépségeit, így a sportélmény mellett megismertetjük velük történelmünknek az ide vonatkozó
elemeit is, tisztább képet kaphatnak őseink harci szokásairól, kultúrájáról, stb. Az utánpótlás
rendkívüli fontossága mellett természetesen minden íjászat iránt érdeklődőt szeretettel várunk
összetartó csapatunkba, kortól-nemtől függetlenül. 2012-ben 45 fővel dolgoztunk, a vezetőségváltás
óta a létszámunk 50 fő fölé emelkedett és most is szinte minden foglalkozáson jönnek új érdeklődők.
Azt érezzük, hogy egyre többen akarnak Aliscások lenni! Ennek érdekében szakmai terveinkben
szerepel, hogy 2013-ban is bemutatókat tartunk megyeszerte és Szekszárdon. Most például a Tolna
Megye Ifjúságáért Alapítvány szervezésében május 11.-én a szekszárdi OBI melletti Tradicionális
Családi Napra kaptunk meghívást, amit örömmel fogadtunk el! Sporteredményeink már a 2013-as év
elején is nagyon bíztatóak! Fiataljaink közül ketten lettek Terem Országos bajnokok, a mi íjászunk
nyerte el ifjúsági korosztályban a Magyar Hagyományos Íjásztábla 2013-as bajnoka címet és van már
egy serdülő korú íjászunk, aki ifiben indulva Európa Bajnoki címet szerzett! Két hete zajlott a Suli íjász
Bajnokság (régebben Diákolimpia) szekszárdi kvalifikációja, ahol 13 Aliscás fiatal nevezett és
mindannyian érmes helyezést értek el. Itt 5 arany, 4 ezüst és 4 bronzérmet szereztek
íjászpalántáink! Ezután következett saját versenyünk, melyet március 30.-ról május 1-re
kényszerültünk áttenni a rendkívüli időjárás miatt. Erre a Dél Dunántúli Régiós megmérettetésre 150
íjász, valamint számtalan kíváncsiskodó érkezett. Rendkívül jól sikerült versenyt tudtunk rendezni és
ezen a viadalon is „éremesőt” produkáltak íjászaink. Mindent összegezve az Aliscások már 43 arany,
13 ezüst és 13 bronzérmet gyűjtöttek ebben az évben a különböző viadalokon. Továbbiakban
legfontosabb terveink a 2013-as évben, hogy a Diákolimpia, illetve Suli Íjász Bajnokság júniusi
döntőjére jól felkészítsük a fiatalokat, akik remélhetőleg folytatják az eddigi sikersorozatot! A Dél
Dunántúli Íjász Régióban részt vállaltunk a régiós bajnokság lebonyolításában, íjászaink közül jó
néhányan esélyesek a sorozat végén bajnoki címek elérésére valamint dobogós helyek
megszerzésére. Ezen kívül ápolva külföldi kapcsolatainkat mindenképpen szándékozunk részt venni
az idén legalább egy szerbiai versenyen, valamint szokásos őszi versenyünket is megrendezzük, ide
már hagyományosan 250-300 főt várunk hazánkból és a környező országokból! A 2013-as íjász
szezont a már megszokott és egyre népszerűbb Szilveszteri Teremversenyünkkel zárjuk, december
28.-án.
Végezetül jelezni szeretnénk, hogy a vezetőségben történt változások nagyon pozitívan érintették
tagságunkat, mindenki óriási lelkesedéssel dolgozik és sikerre éhesen építjük közösen a jövőt! Ehhez
nagyon nagy segítség, hogy használhatjuk a Lisztesvölgyi lőteret! Rendbetettük és saját erőből
fenntartjuk a rendet, tisztaságot azóta is. Kérjük a jövőben is biztosítsák számunkra ezt a bázist,
hiszen itt kulturáltan tudjuk végezni munkánkat tavasztól-őszig!
Tisztelettel: Alisca Nyilai Íjász Egyesület vezetősége
Szekszárd, 2013. május 6.
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