SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
HUMÁN BIZOTTSÁGA
AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 56.
MELLÉKLET: 1 db

TÁRGY: Szakmai beszámoló a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd
működéséről és terveinek bemutatásáról

ELŐTERJESZTÉS
a Humán Bizottság
2016. május 23-i rendes ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Csillagné Szánthó Polixéna elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

ELŐADÓ:

Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Szakmai beszámoló a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd
működéséről és terveinek bemutatásáról

Tisztelt Humán Bizottság!

A Bizottság a 2016. évi munkatervébe napirendjére tűzte a városi sportegyesületek tevékenységére
vonatkozó beszámolókat. A mellékletben olvasható a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09
Szekszárd 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, 2016. május 18.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
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Határozati javaslat

Tárgy: Szakmai beszámoló a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd
működéséről és terveinek bemutatásáról

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a
Szekszárd Városi Diáksport Egyesület szakmai beszámolóját elfogadja.
2. A Bizottság megköszöni az egyesület eddig végzett munkáját és a jövőre vonatkozó
tervek megvalósításához sok sikert kíván.
3. A Bizottság felkéri a Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd szervezetet,
hogy a jövőre vonatkozóan is keressen pályázati lehetőségeket működésükhöz, illetve
rendezvényeik szervezéséhez.

Határidő:
Felelős:

2016. május 23.
Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
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Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ
2015. évi
tevékenységéről

A Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd 2015. évet is mint minden év első
hónapjait a galambászat holt időszakával kezdte. Természetesen ez sem a semmittevés
időszaka a sportegyesület számára, már készülünk a versenyszezon sikeres lebonyolítására.
Galambjainkon elvégezzük az ilyenkor szükséges egészségügyi, gyógyszeres tisztító
kezeléseket, védőoltásokat pl. PARAMIXO és a PARATÍFUSZ ellen. Meg szervezzük a versenyek előtti
tréning utakat a versenygalambjain számára.

A Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd 2015. évben 22 fővel kezdte meg
sportegyesületi tevékenységét a 04 sz. Dél-Duna Postagalamb Tagszövetség tagjaként és 14 fő
aktív taggal vett részt a meghirdetett verseny programban a Felső-Bácska röpcsoportban.
Kiírásra került országos-, tagszövetségi-, egyesületi-, rövid-, közép-, hosszútávú
versenyprogramok, valamint a Maratoni versenyek lebonyolítása május 02. és július 19. közötti
időszakban került sor az alábbi részletezés szerint:
Feleresztési helyek

Központi táv

1./ Öttevény
2./ Rajka I.
3./ Rajka II.
4./ Kuty I.
5./ Jihlava I.
6./ Chomutov (Kralovice)
7./ Rajka III.
8./ Jihlava II. (Mikulov)
9./ Cheb I.
10./ Kuty II.
11./ Jihlava III.
12./ Magdeburg (Döbeln)
13./ Kuty III.
14./ Jihlava IV.
15./ Cheb II.
16./ Kuty IV.

Gyűjtések ideje

174km
209km
209km
282km
406km
598km (437km)
209km
406km (312km)
632km
282km
406km
830km (670km)
282km
406km
632km
282km

05.02.
05.09.
05.16
05.23.
05.30.
06.06.
06.06.
06.13.
06.19.
06.19.
06.27.
07.02.
07.03.
07.11.
07.18.
07.18.

Feleresztések napja
05.03.
05.10.
05.17.
05.24.
05.31.
06.07.
06.07.
06.14.
06.20.
06.20.
06.28.
07.04.
07.04.
07.12.
07.19.
07.19.

A fenti versenyprogram a 04 számú Dél – Duna Postagalamb tagszövetség 16 postagalamb
sportegyesülete között zajlik, csapat és egyéni díjakért. A galambok szállítását speciális,
kizárólag postagalambok szállítására kialakított teherautókkal, kamionokkal végzik, majd a
startállomásokra érkezést követően pihentetik, itatják és szükség esetén etetik a galambokat.
Csapat versenyekben 10 db galamb kerül benevezésre és az első 5 db befutó galamb
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eredménye alapján kerülnek kiértékelésre a csapatok. Az egyéni díjakért az élhelyezést
és/vagy a legtöbb helyezést elért galambok versengenek.
Rövidtávú utak 100-300 km közötti távolságokból zajlanak. (Öttevény, Rajka, Kuty, start
állomásokból).
Középtávú versenyek 300-500 km közötti távolságokból indulnak. (Mikulov, Jihlava, Kralovice
start helyekről).
Hosszútávú verseny utak 600-800 km közötti távolságok (Cheb, Döbelni feleresztési
helyekről).
A 8 utas rövidtávú versenyeken az M-09 tagsága 31 csapattal vett részt.
Csapatbajnokság 15, 16, 18, 21, 46-ik helyezéseit értük el.
A rövidtáv legrövidebb útja Öttevény, leghosszabb útja Kuty volt.
A középtávú versenyek eredeti terv szerint 4 útból álltak és 21,5 csapattal indult az
egyesületünk. Sajnos azonban az időjárási okokból kifolyólag változott a terv. Ugyan is Jihlava
II.-ből (406km) a szakadó eső miatt a galambokat vissza kellet hozni és egy közelebbi
startállomásra, így Mikulovból (312km) kerültek kiengedésre.
Középtávú versenyek során a csapatbajnokság 2, 14, 18, 20, 26-ik helyezéseit szereztük meg.
A középtáv legrövidebb útja Mikulov, leghosszabb útja Kralovice volt.
A hosszútávú versenyek - az időjárási gondok (eső, hőségriadó) miatt - 4 útja helyet 3 út lett
megrendezve 630 – 670 km-ről, melyen 9,5 csapatunk szerepelt.
A csapatbajnokság 5-ik és a 8-ik helyezéseket nyertük meg.
A hosszútáv legrövidebb útja Cheb volt, mivel Chomutov (598km ) a csapadékos időjárás miatt
elmaradt és a Kralovicéből (437km) megrendezett verseny a központi távolsága miatt már csak
középtávú útnak felelt meg. A leghosszabb útja a hőségriadó miatt elmaradt Magdeburg (830
km) táv helyett Döbelnből (670 km) lett megtartva.
Az Általános csapatbajnokság 3, 5, 10, 29, 34-ik helyezéseit tudhatjuk a magunkénak.
A fenti versenyekről minden egyes alkalommal hárompéldányos versenyjegyzőkönyveket
készítettünk a tagok galambjainak érkezési idejéről, melyeknek egy-egy példányát postai úton
megküldtünk a tagszövetség eredmény számolója részére feldolgozás céljából.
Sajnos a sportegyesületünk az előző 2014. év szép eredményeihez képest gyengébb évet zárt,
amelyhez a galambok felkészítése mellet a szélsőséges időjárás is hozzá járulhatott, hiszen a
távolabb élő verseny postagalambok erejét komolyabban igénybe vette a 60-100 km-rel
közelebb lakókkal szemben.
A fiatal galambok versenye a sportegyesületünk számára szintén gyengén sikerült az ADENO
vírus okozta fertőzések következtében. A fertőzés kitörése miatt az utolsó utakat az
egyesületünk tagsága már nem tudta röptetni.
Versenyek közben sem feledkeztünk meg azonban Szekszárd város fontosabb ünnepi
rendezvényeiről. Korábbi évekhez hasonlóan 2015. évben is több alkalommal részt vettünk
Szekszárd város nevezetes rendezvényein. A város ünnepeit galambok felengedésével,
röptetésével tettük színesebbé, látványosabbá. Pl. az Önkéntesek napján, amely általában június
első vasárnapján kerül megrendezésre, a Prometheus parkban megrendezett augusztus 20.
ünnepség, valamint szeptemberben megrendezésre került Állampolgári Részvétel hetén szinte
minden alkalommal a galambászatunk jelentőségét bemutató tevékenységet folytattunk, majd
az ünnepségek végén galambok röptetésével zártuk a rendezvényeket. Az Állampolgári
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Részvétel hetén tagságunk is aktív részt vállalt Szekszárd város érdekében tett javaslataik,
tanácsaik, megelégedésük kifejtésével az erre a célra létrehozott színes lapok kitöltésével.
A nehéz versenyév ellenére az eredmények, díjak azonban most sem maradtak el.
A versenyek alatt a legjobb eredményeket elért galambok és tenyésztőik az éves
versenykiírásnak megfelelően országos, tagszövetségi és egyesületi díjazásban részesültek.
A díjak átadására minden év végén megrendezésre kerülő díjkiosztó ünnepségek alkalmával
került sor.
Sportegyesületünk hírnevét öregbiti az az esemény is, hogy 2015. évben a Magyar Postagalamb
Sportszövetség elnöksége Marosi János sporttársunk részére a postagalambász
tevékenységéért a MAGYAR POSTAGALAMB SPORTÉRT EZÜST FOKOZAT
kitüntetést adományozta.
Az egyesület évzáró díjkiosztó ünnepségét már-már hagyományosan Tolnán rendezzük meg, s
talán azt is elmondhatjuk, hogy minden alkalommal egyre színvonalasabb helyet tudunk
biztosítani vendégeink, tagságunk részére e nevezetes alkalommal. Meghívott vendégeink
soraiban jele volt a Szekszárdi Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről Máté Péter Úr
Polgármesteri Tanácsos, aki a Szekszárd város díját adta át a nyertesének Tamás István
sporttársunknak, Majnai Gábor Úr a Polgármesteri hivatal Humánosztály vezetője, Szalai
Károly Úr a Dél-Duna Tagszövetség elnöke.
Néhány szót a pénzügyeinkről:
Korábban több mint tíz éven keresztül nyújtott polgármesteri támogatást a Hivatal
megszüntette, de a Szekszárd Város Díját továbbra is biztosította az egyesületünk részére közel
20.000,- Ft értékben, amelyet ez úton is köszönünk hiszen egyik legértékesebb díjunknak
tekintjük. E díj évenkénti átadásával érezteti a város vezetése tagságunkkal, hogy figyelnek
ránk és értékeli a város a város vezetése sportegyesületünk szabadidősportban kifejtett
tevékenységét.
Pályázatok útján az egyesületünk 270.000,- Ft nyert el.
Az egyesületi tagdíjból 66.000,-Ft folyt be az egyesület pénztárába.
Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az 1% Sz.J.A felajánlásokból is kb. 85.000,- Ft
összeg gyűlt össze, amelyért minden támogatónak köszönettel tartozunk.
Kiadásaink:
Anyagköltségek, igénybevett szolgáltatások: 162 421,-Ft
Startengedélyek, országos és tagszövetségi tagdíjak: 118.000,- Ft
Versenyek, röptetési díjak: 668.800,- Ft
Lábgyűrűk ára: 72.975,- Ft
Sportegyesületünk a fenti kiadásokat tagdíjakból, tagi hozzájárulásokból, valamint a meg nyert
pályázatokból fedezte.

Szekszárd, 2016. május 09.

Kapinya István
M-09 elnöke
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Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ
2016. évi
tevékenységéről, terveiről
A Magyar Postagalamb Sportegyesület M-09 Szekszárd 2016. évet január 08-10-e között
megrendezett 60. Országos díjkiosztó és kiállítás megtekintéséve, illetve részvételével kezdte.
Majd január 16-án Tolnán a Hámori étteremben vacsorával egybekötött 2015. évi díjkiosztó
ünnepségét a Sportegyesületünk is megrendezte a 2015. évi tájékoztatóban ismertetettek
szerint. Az ünnepségeket követő időszak folytatásaként tagságunk Sióagárdon a Művelődési
házban kéthetente megrendezendő klubnapokon 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 az idei verseny programnak a Felső-Bácska röpcsoportban.
Kiírásra került országos-, tagszövetségi-, egyesületi-, rövid-, közép-, és hosszútávú
versenyprogramok, valamint a Maratoni versenyek lebonyolítása április 01. és július 16. közötti
időszakban zajlik az alábbiak szerint:
Feleresztési helyek

Központi táv

Gyűjtések ideje

1./ Kisbér
132km
2./ Gönyű
163km
3./ Mosonmagyaróvár
193km
4./ Kuty I.
282km
5./ Slapanyice I.
342km
6./ Chomutov
598km
7./ Rajka I.
209km
8./ Slapanyice II.
342km
9./ Cheb I.
632km
10./ Kuty II.
282km
11./ Havlichuv Brod
427km
12./ Cheb II.
632km
13./ Rajka II.
209km
14./ Slapanyice III.
342km
15./ Magdeburg
830km

04.30.
05.07.
05.14
05.21.
05.28.
06.04.
06.04.
06.11.
06.18.
06.18.
06.25.
07.01.
07.01.
07.09.
07.15.

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.
07.02.
07.10.
07.16.
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16./ Kuty III.

282km

07.15.

07.16.

A fenti versenyprogram az előző évekhez hasonlóan a 04 számú Dél – Duna Postagalamb
tagszövetség 16 postagalamb sportegyesülete között zajlik, csapat és egyéni díjakért. A
galambok szállítását speciális, kizárólag postagalambok szállítására kialakított teherautókkal,
kamionokkal végzik, majd a startállomásokra érkezést követően pihentetik, itatják és szükség
esetén etetik a galambokat. Csapatversenyekben 10 db galamb kerül benevezésre és az első
5 db befutó galamb eredménye alapján kerülnek kiértékelésre a csapatok. Az egyéni díjakért
az élhelyezést 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 várhatóan Kuty lesz.
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 fenti versenyekről minden egyes alkalommal hárompéldányos versenyjegyzőkönyveket
készítünk a tagok galambjainak érkezési idejéről, amelyből egy-egy példányt postai úton
küldünk meg a tagszövetség eredmény számolója részére feldolgozás céljából.
A fiatal postagalambok versenyén a sportegyesületünk az idei évben is részt kíván venni a
lehetőségek szerint. De a verseny kiírása csak a főversenyek lezajlása után várható.
Az idei évben sem feledkezünk meg Szekszárd város fontosabb ünnepi rendezvényeiről. Elmúlt
évekhez hasonlóan lehetőségek szerint 2016. évben is több alkalommal részt kívánunk venni
Szekszárd város nevezetes rendezvényein, pl. az Önkéntesek napján júniusban, augusztus 20.
ünnepségen, valamint szeptemberben megrendezésre kerülő Állampolgári Részvétel hetén
szeptemberben szintén bemutatkoznánk, bemutatnánk galambászatunkat, majd az ünnepségek
végén galambok felröptetésével zárnánk a rendezvényeket.
A versenyek alatt a legjobb eredményeket elért galambok és tenyésztőik az éves
versenykiírásnak megfelelően országos, tagszövetségi és egyesületi díjazásban részesülnek
2016. év során is.
A díjak átadására az év végén megrendezésre kerülő díjkiosztó ünnepségek alkalmával kerül
sor.
2016. évben is szeretnénk megpályázni a Szekszárd Város Díja serleget. Legértékesebb díjaink
egyike a nyertesek számára komoly elismerést vált ki a város és a város vezetés részéről. Bízunk
benne, hogy a város a város vezetése továbbra is komoly odafigyeléssel követi
sportegyesületünk szabadidősportban kifejtett tevékenységét.
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Néhány szót a pénzügyeinkről:
2016. évben is szeretnénk pályázatokat írni, és nyerni, hogy ezzel is segítsük 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.
Bízunk benne hogy az Sz.J.A 1% felajánlásokból az idén is számíthatunk támogatókra.
Várható kiadásaink:
Anyagköltségek, szolgáltatások: 211.000,- Ft (tervezet)
Startengedélyek, országos és tagszövetségi tagdíjak: 100.000,- Ft (tervezet)
Főversenyek nevezési díja: 615.390,- Ft (befizetve)
Versenyengedély díja: 94.200,- Ft (befizetve)
Lábgyűrűk ára: 100.000,- Ft (tervezet)
Fiatal galambok nevezési díja: jelenleg még nem ismert.
Sportegyesületünk a fenti kiadásokat tagdíjakból, tagi hozzájárulásokból, valamint a meg nyert
pályázatokból fedezi.

Szekszárd, 2016. május 09.

Kapinya István
M-09 elnöke
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