Beszámoló a Tolna Megyei Diáksport Tanács tevékenységéről
Tisztelt Küldöttgyűlés!
A Tolna Megyei Diáksport Tanács elnöksége ezzel a beszámolójával a 2021. szeptember 9-én
Zombán megtartott küldöttgyűlés utáni időszakról, a gazdálkodási tevékenységet illetően
pedig a 2021-es évről ad számot. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a 2018-évi tisztújító
küldöttgyűlésen megválasztott 12 fős elnökségben személyi változás annyi történt, hogy a
nyugdíjba vonuló Zalakovics Gábor tanár úr helyén Radva Dóra tanárnő, a Szekszárdi Baka
István Általános Iskola testnevelő tanára került az elnökségbe, aki a Szekszárdi Diáksport
Egyesület elnökeként koordinálja a megyeszékhely diáksportját.
Lényeges kiemelnünk, hogy szervezetünk abban a vonatkozásban is egyedi módon
szerencsés, hogy a működés infrastrukturális feltételei folyamatosan biztosítottak voltak
számunkra. Ez jelenti azt, hogy a titkár a Szekszárdi Garay János Általános Iskola
közalkalmazottjaként végzi feladatait, az ehhez szükséges feltételek pedig- iroda, internet,
telefon… a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Ady Endre Technikumában biztosítottak a
Tolna Megyei Diáksport Tanács tevékenységéhez.. Köszönet ezért Gerzsei Péter úrnak, a
Szekszárdi Tankerület igazgatójának, illetve Juhász Gábor úrnak, az Ady Endre technikum
igazgatójának.
I.
A Tolna Megyei Diáksport Tanács – a COVID - miatti kettő „csonka” tanév után egyik
legfontosabb feladatának tekintette, hogy a Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett –
2021-2022-es tanévhez kapcsolódó diákolimpiai versenyrendszer Tolna megyei eseményei
már a pandémia előtti formában rendeződjenek. Ez a törekvésünk a kollégák aktív
közreműködésével egyértelműen sikerült. Valamennyi megyei diákolimpiai döntő
megrendezésre került az elmúlt tanévben azzal a megjegyzéssel, hogy a résztvevők számában
érezhető volt a visszaesés.
A 2017-2018-as tanévtől bevezetett új nevezési rendszer még a 2021-2022-es tanév során is
számos problémát okozott iskolai, DSB, és megyei titkári szinten egyaránt. Köszönet a
testnevelő kollégáknak, hogy sok idő és energia ráfordítással igyekeztek megfelelni az új
elvárásoknak, sajnos ennek ellenére előfordultak olyan esetek, amikor a nevezés helytelen
alkalmazása miatt sportolók elestek az indulás lehetőségétől. Köszönet továbbá az MDSZDél-Dunántúli Regionális Iroda munkatársainak, akik rengeteg segítséget adtak a nevezési
rendszer elsajátítását illetően.
Tolna megye megmaradt annál a gyakorlatnál, hogy a nevezést a megyei döntő napjáig lehet
eszközölni, természetesen továbbra is igény, hogy az első pályára lépéskor – városvároskörnyéki diákolimpiák, középiskolai versenyeken a selejtezőkön- már rendelkezni kell
ezzel a nevezéssel.
A versenyrendszerben 13 sportág kapott helyet, a legutóbbi tanévben: asztalitenisz, atlétika,
a 4 labdajáték, torna, úszás, kisiskolák sportversenye / leány kézilabda, fiú labdarúgás,
atlétika / floorball kispályás, futsal, játékos sportverseny, strandkézilabda /
Az általános iskolák – alapszintű versenyei – város-városkörnyéki diákolimpiák a korábbi
gyakorlatnak megfelelően 6 körzetben, városi-városkörnyéki diáksport bizottságaink
szervezésében bonyolódnak.

A középiskolák ( 26 ) versenyrendszerét többnyire a titkár, a kosárlabda és röplabda
sportágakat pedig sportági referensek koordinálják. ( kosárlabda: Nagy Gábor, röplabda:
Poór József )
Néhány megjegyzés a versenyrendszerre vonatkozóan:
Az atlétikai versenyek jelentős része Szekszárdon, az új atlétikai pályán került
megrendezésre, ahol jó versenykörülmények várják a diáksportolókat. Scherer Tamás tanár
úr a Szekszárdi Sport-és Szabadidőközpont munkatársaként komoly segítséget nyújt a
versenyek előkészítése és lebonyolítása kapcsán.
A labdajátékokban az induló iskoláink száma szinte évről évre egyező. A középiskolai
korosztály „B” kategóriás – amatőr – versenyei szerény mezőnyöket vonultatnak fel, kivétel
a röplabda, ahol 10-12 középiskola mérkőzik meg a helyezésekért.
A legnépesebb mezőnyök továbbra is a labdarúgásban vannak. A futsal - teremlabdarúgás
- népszerűsége változatlan. A labdarúgás sportág évek óta jelentkező eleme a lány
labdarúgás, ahol a középiskolai korosztálynál megyei selejtezőket kell rendezni a megyei
döntők előtt, az általános iskoláknál a legtöbb körzet képviselője mérkőzés nélkül vehet részt
a megyei döntőn.
A játékos sportverseny „népszerűsége” igencsak megcsappant, a megyei döntő szűkített
feladatsorral rendeződik, illetve a megyei döntő 1-2. helyezettjei nem neveznek országos
elődöntőre.
Az asztalitenisz sportág diákolimpiai versenyein korábban csak a nem igazoltak vehettek
részt, a 2017-2018-as tanévben az „amatőrök” mellett már az „A” kategória számára is
rendeztünk diákolimpiát, a legkisebb korosztály – I-II. korcsoport- 3 fős csapatversenyén 1 fő
igazolt sportoló is indulhatott. E kategória bevezetése nem jelentett komoly létszám-bővülést .
Az úszás sportág „A” és „ B” kategóriájának elkülönülése vegyes megítélésű. Örömteli, hogy
dombóvári, szekszárdi., bonyhádi sportolók mellett paksi, valamint Tamási és környékiek is
megjelentek a megyei döntőkön.
A torna sportág szerény részvétel mellett zajlik, többnyire szekszárdi és bonyhádi
résztvevőkkel. Tavaly paksi résztvevőket is üdvözölhettünk a megyei döntőn, idén már
ugyanezen rendezvényen már nem indultak.
Törekvésünk, hogy a megyei döntők helyszínei hálózzák be a megyét. A jövőben
szeretnénk olyan településekre is eljutni, ahol eddig még nem rendeztünk megyei döntőt. ( az
elmúlt években Bátaszék, Gyönk, és Hőgyész voltak az új belépők)
A számos kiskörzeti, város-városkörnyéki döntő után évente mintegy 50 megyei döntőt, 6-8
országos elődöntőt- kosárlabda, röplabda, kézilabda - rendeztünk megyénkben. A
megyén belüli versenyrendszerben évente kb. 8.000 körüli indulást regisztrálhatunk.
.
Az iskola- összevonások kérdése a diákolimpiai versenyrendszer bonyolítását illetően
megyénkben problémát nem jelentett. A középiskolák esetében a Szekszárdi Szakképzési
Centrum valamennyi tagintézménye önállóan vett részt a versenyrendszerben. Fontos
megjegyezni, hogy együttes indulást a tanév megkezdésekor kell írásban jelezni a Tolna
Megyei Diáksport Tanácsnál, ez esetben pedig az összevont nevezés minden sportágra és
korcsoportra egyezően vonatkozik.
Az elmúlt kettő nyári időszak újdonsága volt, hogy a Magyar Diáksport Szövetség
diákolimpiai táborokat hirdetett nagyon kedvező részvételi lehetőségekkel. Ennek keretében
tavaly 3 ötnapos tábor Fadd-Domboriban, idén kettő ötnapos tábor Fadd-Domboriban és
Szekszárdon valósult meg a Szekszárdi Kajak- Kenu Egyesület közreműködésével. A szülői
visszajelzésekből egyértelműen kitűnik, hogy az egyesület sokat tett azért, hogy a résztvevők
komoly sportélményekkel gyarapodjanak.

II. A Tolna Megyei Diáksport Tanács 2021-évi gazdálkodása : / a szervezet 2021-évi
mérlege mellékletben szerepel /

2021. év
BEVÉTELEK
MDSZ támogatás versenyrendszer működtetéséhez
Diákolimpiai tábor részvételi díj bevétele
Tagdíj befizetés
Banki kamat és egyéb bevétel
Mindösszesen:

6 352 982 Ft
595 000 Ft
134 800 Ft
386 Ft
7 083 168 Ft

KIADÁSOK
Program kiadások (diákolimpiai táborok, OED-k)
Versenybírói díjak
Kifizető által fizetett és levont járulékok
Megbizási díjak
Sportszolgáltatás
Gépkocsi költségtérítés
Bérleti díjak
Postadíj, telefon, internet költség
Honlap fenntartás
Könyvelési költség
Banki költség
Anyagköltség, irodaszer, egyéb.
Mindösszesen:

3 607 282 Ft
1 009 927 Ft
296 041 Ft
1 491 000 Ft
460 700 Ft
141 813 Ft
247 790 Ft
85 713 Ft
249 334 Ft
300 000 Ft
101 115 Ft
11 449 Ft
8 002 164 Ft

Nyitó pénzeszköz
Bevétel
Kiadás
Záró

3 892 861 Ft
7 083 168 Ft
8 002 164 Ft
2 973 865 Ft

A Tolna Megyei Diáksport Tanács számára a könyvelési feladatok előkészítését, a
pénztárkezelést, a korábbi évekhez hasonlóan Almási Gyöngyvér végezte. A könyvelési
feladatokat továbbra is az Ifjúsági UNIO Szekszárd végzi számunkra. Említendő, hogy a
készpénz-forgalom minimálisra csökkent, a versenyrendszerben közreműködők- játékvezetők,
versenybírók, a versenybizottság tagjai, egészségügyi szakszolgálat… - kifizetései átutalással
rendeződnek.

III. Amiről még szólni szeretnénk:

-

1992-óta minden évben ünnepélyes keretek között ismertük el azon diáksportolók
teljesítményét, akik eredményesen szerepeltek a diákolimpiák országos döntőiben.
/220-260 fő /év / A COVID miatt az elmúlt kettő tanév után ez a rendezvény nem
került megtartásra. A díjazás ezen formáját más megyében- elsősorban anyagiak
hiánya miatt- nem alkalmazzák.

- minden év decemberében ünnepi elnökségi ülésen köszöntük meg azon testnevelő
kollégák munkáját, akik az adott tanévi diákolimpiai versenyrendszer lebonyolításában
komoly segítséget nyújtottak számunkra. /25-30 fő/év /

-

Évente Tolna megyei testnevelő kolléga is részesült a Magyar Diáksport szövetség
által adományozott „Diákokért Emlékplakett” országos elismerésben. / 2019: Szabó
Bakos Béla, 2020: Kilián Zsolt, 2022: Pittinoné Kutas Erika, Pretzné Wadl Ildikó /

-

A diáksport médiákban való megjelenése eseti, semmiképpen nem mondható el róla
a folyamatos tájékoztatás.
Az iskolák közötti pontrangsor minden évben elkészült, mely alkalmas arra, hogy
képet mutasson az egyes iskolák aktivitásáról, illetve eredményességről a diákolimpiai
részvétel kapcsán.
Az iskolákkal való kapcsolattartás legfontosabb színtere a honlap ,– www.
tolnaidiaksport.hu - ahol igyekszünk az egész év során folyamatosan informálni az
iskolákat a diáksporttal kapcsolatban / versenynaptár, jegyzőkönyvek, hírek,
fényképek… / Felhívjuk a figyelmet, hogy 2004-óta valamennyi diákolimpiai megyei
döntő jegyzőkönyve bárki számára elérhető az archívumban. Köszönet ezért
Kártyás József úrnak, akivel napi szinten kontaktusban vagyunk feladataink
teljesítése kapcsán.

-

-

-

-

Kapcsolatainkról: képviseletünk a Magyar Diáksport Szövetség küldöttgyűlésén- a
megye általános- és középfokú tanintézetei számából eredően 1 fő. A képviseletet
Földesi Gyula, titkár jelentette az elmúlt időszakban. Sajnálattal vesszük tudomásul,
hogy az MDSZ- sportági albizottságaiban – pedig több alkalommal éltünk a
felterjesztés lehetőségével- egyetlen Tolna megyei kolléga sem tevékenykedik. Az
MDSZ- Dél-Dunántúli Regionális Irodájával napi kapcsolatban vagyunk, mely
együttműködést korrekt munkakapcsolatnak minősíthetünk. Megyén belüli, korábban
kiválóra minősített kapcsolatunk „testvérszervezetünkkel”, a Tolna Megyei
Sportszövetségek Szövetségével – annak folyamatban lévő megszűnése miatt
„kiesett”.
A megyei sportági szövetségek- labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabdaproblémamentesen biztosítják versenyeinkre a játékvezetőket, versenybírókat.
Kapcsolatunk a Testnevelő Tanárok Tolna Megyei Egyesületével mintaszerűnek
nevezhető.

A jelen helyzet érzékeltetése: az a tény, hogy a Magyar Diáksport Szövetség a megyei
szervezetei számára komoly anyagi támogatást nyújt egyrészt a város-városkörnyéki
diáksport-bizottságok által működtetett alapszintű versenyek szervezéséhez, másrészt a Tolna
Megyei Diáksport Tanács által bonyolított megyei diákolimpiai döntők rendezéséhez, jó
lehetőséget biztosít ahhoz, hogy elvárható szintű sportszakmai tartalommal megtöltött
versenyek során növekedjen a diáksportolók száma, lehetőséget adva egy későbbi, tartós, jó
életminőség fenntartásához. A Tolna Megyei Diáksport Tanács elnöksége tisztelettel köszöni
meg a testnevelő kollégák közreműködését egyrészt a diákolimpiai versenyek szervezésében,
másrészt pedig azt az elköteleződést, hogy diáksportolóikkal aktív résztvevői a Tolna megyei
diákolimpiai versenyrendszernek!
Szekszárd, 2022. június 16.
Tolna Megyei Diáksport Tanács
elnöksége

