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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 Szekszárd Kórház
Sportkör 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 Szekszárd Kórház Sportkör 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 Szekszárd Kórház Sportkör szakmai beszámolóját;
Határidő:
Felelős:

2018. május 7.
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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:

2018. május 7.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
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A Szekszárd Kórház Sportkör szakmai tájékoztatója és tervei
2017-2018
A Szekszárd Kórház Sportkör 2017-ben és 2017 első negyedévében a jogszabályok által
meghatározott kereteken belül folytatta munkáját. A jogszabály változások miatt beadtuk az
új alapszabályt és ennek bírósági bejegyzése folyamatban van.
A Sportkörnek két szakosztálya van, Természetbarát szakosztály, és Vívó szakosztály. A
Természetbarát szakosztály vezetője Kövesdi Mária, a Vívószakosztályé pedig Garai Előd.
A Természetbarát szakosztály tájékoztatója és tervei:
Szakosztályunk a kezdetektől mind a mai napig a „hagyományos” túrázást műveli.
A tagság létszáma az évek alatt folyamatosan emelkedett, jelenleg 60 nyilvántartott tagunk
van. A mai napig 52 fő fizette be a tagdíjat. A 60 fős létszámnál meg is állunk, mert a több
napos túráknál egyre nehezebb a szállások megszervezése. Tehát a tagfelvétel
szakosztályunkba ettől az évtől egyenlőre szünetel, de természetesen a helyi túrákon bárki
résztvehet.
Éves túraterv alapján szervezzük túráinkat.
A tavalyi évben 33 hétvégén volt programunk:
Többek között részt vettünk január 21-én, az Ifjúsági Unió által szervezett igen népszerű
Bartina Teljesítménytúrán,
január 28-án a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség által a Gemencben rendezett Bodor
Árpád emléktúrán.
Február 18-án rendeztük a Dr. Pataki József emléktúrát Óbányán, melyen kb.150 fő vett
részt. Finom lángossal, teával és forralt borral vártuk a turistákat.
Igen jól sikerült a Farsangi bálunk is. Bevételét az óbányai turistaházunkra költöttük. Ennek
köszönhetően most már megszépült külsővel vár bennünket.
Március 11-15. Porrogszentkirályon voltunk, ahol csillagtúrákat tettünk a környéken. Sok
élményben volt részünk.
Beneveztünk a paksi Demeter Egyesület szervezésében, Bátaapátiban megrendezett
Bakancsos Atomkupára, ahol még helyezést is elértünk.
Április 28- május.1. Abaliget környékét vettük célba. Nagyon jól éreztük magunkat.
Június 02-05. A Bakonyban voltunk, a Cuha-völgyét és környékét jártuk be.
Részt vettünk a bonyhádi Völgység TE Kuglóf Fesztiválján Váralján.
Fantasztikus élmény volt a Budapest, Kőbánya alatt lévő barlangrendszer megtekintése.
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Augusztus 18-21. A Zemplén megyei Bózsvára látogattunk el. Itt is csillagtúrával barangoltuk
be a környéket.
Részt vettünk a Völgység TE által szervezett Tolna 50/25/10 km-es teljesítménytúrán.
Mindig igen népszerű tagjaink körében a. Dél-Dunántúli Regionális Találkozó. Tavalyi évben
Baranya megye szervezte és Siklós volt a központ.
Október 20-23. Vérteskozmán voltunk és csillagtúráztunk a környéken.
Minden évben részt veszünk a Tolna megyei Természetbarát Szövetség által szervezett
Kegyeleti túrán, Sötétvölgybe. A Fekete-kútnál lévő kopjafánál megemlékezünk az elhunyt
turistatársakról és koszorút helyezünk el a kopjafára.
Kedvelt túránk, a TanÖsvény Egyesület által rendezett Mikulástúra. A magyaregregyi
turistaháznál fogadja a Mikulás a résztvevőket. A rendezők pedig finom zsíros kenyérrel,
lilahagymával, teával és forralt borral kedveskednek.
Jól sikerült a hagyományos Évzáró túránk, a Szekszárdi dombságon.
A bonyhádi Völgység TE tagjaival közös túrát, a Diófa étteremben egy ebéddel zártuk.
December 30-án minden évben irány a Mecsek. A Zengő-túra kimaradhatatlan! Nagy
lelkesedéssel gyürkőzünk neki a hegynek és felérve boldogan koccintunk a hátizsákokban
lapuló pezsgővel.

A Vívószakosztály tájékoztatja és tervei:

Általánosságban:
A Tolna megyei Vívószövetség a Szekszárdi Kórház Sportegyesületen belül működő
vívószakosztályi munkát segíti.
A vívószakosztály 1953-tól működik folyamatosan Tolna megyében. Tolna megye
vívósportját a háttérmunka jellemzi. A vívószakosztály a szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskola tornatermében tartja edzéseit. Hetente három edzésen oktatjuk a vívás kezdő és
haladó, valamint versenyző gyerekeknek.
Az edzések alatt a fiatalok megismerkedhetnek a tőr, párbajtőr és kardvívás szabályaival,
valamint a fegyverek használatával. Az utóbbi években a tőrképzés kapott hangsúlyt, a
létszám miatt nem volt lehetőség arra, hogy több fegyvernemet oktassunk. A fiatalok
nagyjából 3-4 hónap alatt elérhetnek egy olyan tudásszintre, amikor már egymással
vívhatnak. Fontos tudni, hogy Tolna megye egyetlen vívóműhelye Szekszárdon van. A
tanítványok létszáma 2017-ben 25 fő volt.
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Az egyesületben dolgozó szakoktatók, szakedzők lelkesedéssel végzik az oktatói munkát és
azon dolgoznak, hogy a vívás életben maradjon a megyében. Az eredményes működést
segítette a MVSZ sportágfejlesztési pályázati rendszere.
A 16 kiemelt sportág közé emelte a kormány a vívás is. Ennek köszönhető az is, hogy a
vívóműhelyek számára támogatási rendszert alakított ki. Mi több alkalommal kaptunk
működéshez, fejlesztéshez támogatást. Frissültek a vívóeszközök, a ruhák, a fejvédek, a
fegyverek. Lehetővé vált, hogy a megnövekedett érdeklődés miatt kialakult felszerelés igény
kielégítsük. Most már majdnem minden gyerek számára tudjuk biztosítani a felszerelést, a
versenyzők számára a korszerű előírásoknak megfelelő vívóruhákat.
2017-ös működés / pénzügyi helyzet :
Kiegyensúlyozott volt a pénzügyi helyzetünk, mindent az előírásoknak megfelelően
használtunk fel. A tagdíjak az alapvető – főként működési - költségeket fedezték, a pályázati
összegekkel időben és pontosan elszámoltunk.
A gyerekeket versenyekre vittük több alkalommal, valamint esztergomi, szombathelyi vívó
edzőtáborban vettek részt, ahol a gyakorlás és a versenyzés volt a hangsúlyos.
Az eredmények között Asztalos Botond vidéki korosztályos vívóbajnokság II. helye, Lambert
Barna és Antal Máté döntős szereplése volt a legfontosabb.
Az egyesület szervezésével háziversenyeket rendezünk.
Felvettük a kapcsolatot több vívóműhellyel, közös edzések rendezésérről beszéltünk.
2017/2018. versenyek és események:
2017. december

T. m-i Vívó Megyebajnokság

2017. február

Háziversenyeket rendeztünk

2017. április

Országos Sulivívó találkozón vettünk részt

Bekerültünk a Sulivívó-programba, ahol a Dienes Valéria Általános Iskola
kisdiákjai is megismerkedhetnek a vívás alapjaival.
Esztergom, Budapest, Győr, Dunaharaszti, Hódmezővásárhely vidéki versenyeken vettünk
részt
2017. október
Megindult a Szekszárdi Szakképzési Centrumban a vívásoktatás. A
„Kadét osztályban” heti 1 alkalommal Garay Előd oktatja a fiatalokat, akik szakköri
képzésben tanulják a vívás alapjait, a szabályokat, a sportot
CÉLOK:
Fontos feladatunk még a vívószakosztály működésének fenntartása, a fejlődése.
Elsődleges cél, hogy a minél több kisgyerek ismerje meg a vívást! A toborzás jól sikerült, 2017
ősszel is 10 főt is meghaladó jelentkezés volt az oktatásra.
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További célunk, hogy a haladó korcsoport vívóit vidéki versenyekre elvigyük, és hogy
sikerüljön belekapcsolódni a rendszeres versenyeztetésbe.
2017-ben - szakosztályunk életében először - felnőtt csoport is indult.
A fejlődést mutatja az is, hogy az edzésszámot is növeltük: heti 3 óráról heti 6 órára!

A Természetbarát szakosztály tagjai nyugdíjasok és felnőttek, a vívók pedig általános és
középiskolás fiatalok, így egyesületünk minden korosztálynak biztosítja a sportolás
lehetőségét.
Ezúton számoltam be Sportkörünk munkájáról.

Szekszárd, 2018.04.04

Dr.Vastag Oszkár
A Szekszárd Kórház Sportkör Elnöke
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