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Tisztelt Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság!

Melléktelten beterjesztem a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület szakmai
beszámolóját, valamint a jövőre vonatkozó terveinek bemutatását. Az ülésen az egyesület
képviselője meghívottként jelen lesz, ahol lehetőség nyílik további kérdések megvitatására.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a szakmai beszámoló megtárgyalására és határozathozatalra.

Szekszárd, 2020. március 3.

Murvai Árpád
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottságának
…./2020. (III.05.) határozata
a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottsága a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII.23.) önkormányzati
rendelet 1. számú melléklet oktatás, sport és ifjúsági bizottság alcím 1. pont 6. alpontjában
meghatározott átruházott hatáskörben eljárva
1. elfogadja a Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület szakmai beszámolóját;
Határidő:
2020. március 05.
Felelős:
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
2. megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre vonatkozó tervek
megvalósításához sok sikert kíván;
Határidő:
Felelős:

2020. március 05.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

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

2020. március 05.
Murvai Árpád Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke
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Polgármesteri Hivatal
Humán Osztály
Szekszárd
Béla tér 8.
Tárgy : szakmai tájékoztató
Hiv. sz: VI/B/50-14//2020
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 . 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 .
A szokott láncolat fűzte át az évet , vagyis a szövetségi közgyűlést követően , márciusban egy
nagyon kellemes Petőfi kerékpáros emléktúrát tettünk amelyen feltűnt néhány egykori
túratársunk is -- komoly reményeket táplálok az estlegesen visszatérőkhöz .
A partnerszervezetünkkel közösen kezelt Doromláson ( Gátőrház , Bogyiszló ) ott kiránduló
gimnazistáknak tettük emlékezetessé az utolsó együtt töltött osztálykirándulását .
Nyár a táborozás időszaka , a Comenius Iskola doromlási és a Dienes sötétvölgyi táborában
vettünk részt , a Babits Iskola lengyeli erdei iskolájában másfél évtizede állandó szakmai
programot biztosítunk .
Október : a partnerszerv nagyon sikeres településismereti versenyén vettünk részt Bogyiszlón ,
majd a Sötétvölgyben kerékpáros-és gyalogtúrán emlékeztünk meg elhunyt túratársainkról .
Új elem a Comenius Általános Iskola természetjáró szakkör amelyhez alkalomszerűen szakmai
segítséget nyújtunk .
Az év legsikeresebb rendezvénye a szezont záró Mikulás túra Doromláson – ide gyerekek is
jöttek szép számmal -- jobbára a Babits Iskolából , pedig ott szombaton délelőtt még tanítás is
volt – szemben az évközi „normál” túrák elkeserítően alacsony érdeklődési szintjével .
Egyesületünk szolgáltató jellegét – mikor is szakmai programokat , túravezetést biztosítunk a
partnerszervezetek ( főként iskolák ) számára – sikerült megőrizni , de a saját szervezésű ,
illetve a „betársulós” programok esetén a megcélozni kívánt fiatal korosztályt kevéssé tudjuk
kimozdítani .
A létszámában sikeres Mikulás túra talán iránymutató lehet a továbbiakra , ezeket felhasználva
tervezzük az idei évet , nagy változásokkal nem kalkulálva , de mindenképpen arra építve ami
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ténylegesen működik . A fiatalok toborzásában ez pedig a technikai elemek alkalmazása – kvad
, vitorlás csónak , vízitúrák a Sión és Doromlás mint bázis a fentiek kombinációjában .
Vagyis erőt véve a leterheltségünkön kell legalább 3-4 olyan programot beiktatni az éves
programba amely kellő csáberővel bír a megcélozott korosztály számára és amely kifejezetten
az ő bevonásukat célozza az egyesületi életbe . Egyelőre csak a tavaszi időszakra
körvonalazódik egy doromlási munkatábor , illetve annak honoráriumaképp egy jutalomnap .
Ha sikerül kivitelezni akkor majd kiértékeljük a tapasztaltakat .
Szekszárd 2020-02-11
Gergely Péter
elnök
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