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Tájékoztató
az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
Tisztelt Közgyűlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 256/2015. (XI. 25.) szekszárdi
önkormányzati határozatával elfogadta a város Ifjúsági Koncepcióját.
Az elfogadást követően a közgyűlés a koncepció eredményeinek megtárgyalására évenként
visszatér.
Szekszárd városának a gyermek és az ifjúság érték, hiszen a cél az, hogy a felnövekvő generáció
Szekszárdon képzelje el az életét. A koncepció beszámolója arról ad számot, hogy a város, az
itt élő civil szerveztek és polgárok mit tesznek azért, hogy a fent említett célok
megvalósuljanak.
Az ifjúsági terület szerteágazó, így az Ifjúsági Koncepció egyes fejezeteire támaszkodva készült
el a tájékoztató:
I. Oktatás, képzés
A koncepció egyik területe az oktatást, képzést érintette. Mint terület, kiemelt figyelmet
érdemel, mivel az iskola a szocializáció legfontosabb színtereként jelenik meg, tekintettel arra,
hogy a fiatalok idejük jelentős részét a különböző oktatási intézményekben töltik, emellett a
szabadidős tevékenység egy része is az iskolához kötődik.
2013. január 1-től a köznevelési intézmények szakmai irányítását iskolákra vonatkozóan teljes
egészében a Klebesberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) végzi. A város és KLIK kapcsolata
a megalakulástól kezdve jó, a város által működtetett intézmények intézményvezetőivel
továbbra is kiváló a kapcsolattartás, így az ifjúsági programokkal és teendőkkel kapcsolatban
az információk zökkenőmentesen jutnak el az intézményekhez.
Elmondható, hogy az elmúlt évben is az ifjúság szabadidő eltöltésének és öntevékenysége
kibontakozásának lehetőségével kapcsolatosan az intézmények igyekeztek minél több
lehetőséget biztosítani a szabadidő kulturált eltöltésére, s ebben a működő
diákönkormányzatoknak is meghatározó szerepük van.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága 2016-ban is
meghirdette a Mecénás Tehetséggondozó támogatást. A pályázati feltételek szerint minden
szekszárdi székhelyű iskola felterjeszthette tehetséges diákját kultúra, művészet és sport
kategóriában.
A pályázat útján támogatható volt az Oktatási Közlönyben megjelent országos tanulmányi-,
szakmai tanulmányi versenyek első három helyezettje és felkészítő tanára, valamint a
tudományos, művészeti ágban vagy országos diákolimpián kiemelkedő eredményt elérő
tanulók. Az ünnepélyes díjátadóra 2016. november 28-án került sor a Babits Mihály Kulturális
Központ rendezvénytermében. A díjakat Ács Rezső polgármester és Csillagné Szánthó Polixéna
a Humán Bizottság elnöke adta át. Összesen 118 fő tanulót (2015-ben 143 tanulót), 20
csoportot (2015-ben 20 csoportot) és 79 felkészítőt (2015-ben 70 felkészítőt) részesített
jutalomban az önkormányzat, 2.836.500 Ft került kiosztásra. Az ezt megelőző évben ez az
összeg 3.254 eFt volt.
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Már hetedik éve látja el a Keresztény Nevelésért Alapítvány az általános iskolás tanulók nyári
napközbeni felügyeletét. A feladat ellátására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 2016. nyarára 2.625 eFt-ot biztosított. Az igénybevevők száma naponta júliusban
43-51 fő, augusztusban 23-34 fő között mozgott. Az ellátás céljára – a pénzügyi elszámolást
követően – végül 2.170.646-, Ft-ot fizetett az önkormányzat. A nyári napközbeni ellátásra
vonatkozóan a szülők részéről pozitív visszajelzés érkezett. Az intézmény- alapítvány
igyekezett a nyár folyamán mindvégig színvonalas időtöltést biztosítani a gyerekek számára.
Hagyományteremtő jelleggel 2016. április 27-én a Béla király téren került megrendezésre első
alkalommal a Városi Ballagás az önkormányzat szervezésében. Ünnepélyes keretek közt Ács
Rezső polgármester köszöntötte a városban működő valamennyi középiskola ballagó végzős
diákjait - 761 főt. Az ünnepi műsort a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar THZ Együttese tartotta. Minden ballagó diák egy
Szekszárd 2016. feliratú tollat kapott ajándékba. Az ünnepség végén az osztályok felengedtek
egy-egy lufit, amely egy új út indulását szimbolizálta.
Az önkormányzat az elmúlt évben két alkalommal is hirdetett rajzpályázatot.
Tavasszal „Az én modern városom” címmel került meghirdetésre az első pályázat általános- és
középiskolás diákok körében. Célja volt a felhívásnak, hogy a műveken keresztül az ifjúság és
a felnövekvő generáció bemutassa, milyennek látja városunkat, illetve a mai helyzetre
alapozva „álmodja meg” a város jövőképét. Összesen 153 pályamű érkezett be a szekszárdi
köznevelési intézményekből, melyet egy három tagú zsűri bírált el. Az első három helyezett
értékes ajándékcsomagban részesült és egy tanuló különdíjat kapott. A rajzokból rendezett
kiállítást a PLACC Ifjúsági Közösségi Tér nagytermében az ünnepélyes díjátadó után két hétig
megtekinthették az érdeklődők.
A második rajzpályázatot az általános iskolások körében hirdette meg az önkormányzat 2016
novemberében. A célja volt, hogy a fiatalok megmutassák, milyennek látják városunkat télen,
karácsony közeledtével. A nyertes pályamű a 2016. évi, a város által kiadott karácsonyi
képeslapra került fel, melyet a város önkormányzata küldött az ünnep közeledtével az
érintettek részére. Közel 50 pályamű érkezett be. Az első három helyezett ajándékcsomagot
kapott és egy fő különdíjban is részesült.
II. Egészségügyi és mentálhigiénés ellátás
A fiatalok körében az egyre jobban elterjedő pszichoaktív szerek fogyasztása okoz problémát,
ehhez társulnak a pszichés tényezők, helytelen táplálkozás és a mozgásszegény életmód.
A város a Kábítószerügyi Egyezető Fórum (KEF) – szakmai tanácsadó szervezet –
működtetésével és támogatásával igyekszik a meglévő problémák kezelésére megoldást, vagy
prevenciós lehetőségeket keresni.
2001. szeptember 25-én alakult meg a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.
2015. július 2–án Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 153/2015
(VII.02.) számú határozatával elfogadta a szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által
összeállított hosszú távú stratégiai dokumentumot „Szekszárd Város Stratégiája a kábítószerterjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében” címmel.
A stratégia alapelveket, célokat, feladatokat fogalmaz meg önkormányzati, ellátó- és bűnügyi
szerveket, egyházi és civil szférát érintően egyaránt.
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A stratégia megvalósulásának feltétele az összefogás és közös együttműködés a különböző
szinteken, és diszciplínákban.
A stratégia megvalósulását segíti a cselekvési terv (éves, két-három éves) összeállítása,
értékelése, és a stratégia éves monitorozása, valamint a város költségvetésében elkülönített
350 eFt is.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata két pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal Intézet felé a KEF működési támogatására vonatkozóan, és
prevenciós programok megvalósításával kapcsolatban. A KAB-KEF-16-A-25508 kódú pályázat
keretein belül az önkormányzat 900 eFt összeget nyert a Fórum működési költségeire. A KABME-16-C-25509 kódú pályázattal pedig 2.000 eFt áll rendelkezésre prevenciós programok
megvalósítására. A tartalmi elemek megvalósításában közreműködik a Fórum, a
Humánszolgáltató Központ, A Szent Erzsébet Caritas RÉV, valamint a Lelki Egészségünkért
Alapítvány is. Az egyes elemek megvalósítására 2017-ben kerül sor.
2016-ban a nyári szüntetet figyelembe véve 7 alkalommal ülésezett a KEF. A szakmai
konzultációknak a PLACC Ifjúsági Közösségi Tér adott otthont. Az ülések napirendi pontjait az
aktuális programok, problémák és a munkaterv határozta meg.
„Korai kezelésbe vétel” címmel szakmai konferenciát szervezett a Fórum 2016. június 14-én,
kedden 10.00 órakor a PLACC Ifjúsági Közösségi Térben.
A konferencián az addiktív problémák és prediktorok, valamint az ártalomcsökkentés és
drogalternatívák témában helyi szakemberek tartottak előadásokat, mely a „Nyitott
Intézmények” programmal zárult a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.
A Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2016. június 24-én „Lépésben szertelenül 2.0”
címmel gyalogtúrát szervezett a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából. A programot az
Önkormányzat anyagi támogatásával és számos civil szervezet együttműködésével valósította
meg.
A túra célja a figyelemfelkeltés, az összefogásra való ösztönzés, és szimbolikusan a leállás
rögös útjának bemutatása, a lépésről-lépésre, állomásról-állomásra való eljutás kifejezése
volt.
A Sötétvölgyi túrára 16 csapat/intézmény nevezett be részben magánszemélyek, családok,
részben a kormányhivatal intézményei, a Polgármesteri Hivatal, civil szervezetek csapatai,
képviselői, ill. néhány fő a versenyszférából. A túrán közel nyolcvan fő vett részt.
III. Érdekérvényesítés, érdekképviselet
A Polip Ifjúsági Iroda 1998-ban jött létre. 2004-ben alapították meg az iroda munkatársai,
önkéntesei, ifjúsági támogatói a Polip Ifjúsági Egyesületet, amely 2007 óta Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződés alapján látja el a város gyermek és
ifjúsági feladatait, mely során ifjúsági információs és tanácsadó irodát tart fent napi nyitva
tartással, közösségi teret működtet, tanácsadásokat biztosít és értékteremtő szabadidős
programokat szervez a fiatalok számára.
Célja: a fiatalok információs szükségleteinek kielégítése és segítségnyújtás a mindennapi élet
során felvetődő problémák megoldásában. Aktivitásra, az ifjúsági részvételre késztetés, azaz
tevékenységével az iroda arra ösztönzi a fiatalokat, hogy cselekvő résztvevői legyenek sorsuk,
életük alakításának. Az önkéntesség (mind hazai, mind külföldi) központi szerepet tölt be az
egyesület életében, közel 30 állandó önkéntes fiatal segíti a munkát.
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Az egyesület éves munkáját az alábbi táblázat foglalja össze. A Humán Bizottság a munkaterve
alapján részletesen megismeri és tárgyalja a Polip Ifjúsági Egyesület 2016. évi szakmai
tevékenységére vonatkozó beszámolóját, valamint a 2017. évre vonatkozó terveit.
Az iroda tevékenységi területei
Ssz.
Tevékenységi terület
1.
Információ szolgáltatás
(e Magyarország Központ és
Foglalkoztatási Információs Pont)
2.
Felkereső ifjúsági munka
3.

Szolgáltatások

4.

Közösségi tér (Diáktanya)

5.
6.

Közösségfejlesztés
Fiatalok érdekképviseletének
támogatása

7.

Programok és rendezvények

8.

Nemzetközi kapcsolatok

Rövid leírás
Szabadidő, tanulás, diákmunka, pályázatok,
tanácsadás stb…
Köznevelési intézményekben rendezvények
szervezése és lebonyolítása
Internet, fénymásolás, nyomtatás,
szerkesztés, stb…..
Közösségi rendezvények szervezése,
klubfoglalkozások, találkozók szervezése,
szabadidős programok biztosítása stb…
Önkéntes Klub (ÖKSZ)
Nemzeti Ifjúsági Tanács tagja, Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzatok Társasága –
partnerség, ÚNKontaktpont, Szekszárdi
Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum alapító tag
Havi szinten több ifjúsági program
szervezése.
EVS küldő és fogadó szervezet, EURODESK
partner

Állandó programjaik között szerepelnek az egyesület hagyománnyal bíró rendezvényei –
nyárnyitó, szimpózium, SZIFÖN farsang, multikulturális napok és estek, táborok, Slam Poetry
események, városi, partnerszervezeti rendezvények, melyeken rendszeresen jelen vannak –
Állampolgári Részvétel Hete, Epszilon rendezvénysorozat – és azon rendszeres programok,
melyek egy adott időszakban válnak keresetté, rendszeressé.
Állandó programok
Ssz. Program, rendezvény
neve
1.
Szakmai Kerekasztal
beszélgetés

Helyszín

Időpont

Megjegyzés

Civil Információs
Centrum

2016.
február 12.

Magyar Ifjúsági
Szövetséggel
együtt került
megrendezésre.
Téma: ifjúsági
gyakornoki
programok.
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2.

Nyárnyitó Buli a
Placcon+ „Fejezd ki,
vagy fejezd be” Slam
Poetry verseny

Prométheusz Park

2016.
május 28.

3.

Ifjúsági Önkéntes Tábor

Alsónána,
Galagonya tábor

2016.
július 25-28.

4.

Felkereső ifjúsági
munka, kitelepülések

Szekszárdi
Szakképzési
Centrum Bezerédj
István Szakképző
Iskolája

2016.
március 11.
2016. március
21.

PTE-KPVK

5.

Sportnap a Polippal

Szekszárdi I. Béla
Gimnázium
Szekszárdi Garay
János Gimnázium
Szekszárdi
Szakképzési
Centrum Ady Endre
Szakképző Iskola
tornaterme

2016. április 8.
2016.
szeptember 1.
2016.
október 8.
2016.
október 15.
2016.
november 22.
2016.
november 26.

Több intézmény és
civil szervezet
összefogásával
valósult meg a
hagyományos
program, melynek
célja a szabadidő
hasznos eltöltése a
fiatalok számára.
10 hátrányos
helyzetű fiatal
táboroztatása.
Állás-és szakmai
gyakorlati börze
Zsűrizés –
Teremdíszítő
verseny
Diáknap
Gólyatábor
Time to Move
Time to Move
Iskolai Közösségi
Szolgálati Börze
Nyitott programon
bárki részt
vehetett.

Egyéb tevékenységek
1.Nemzetközi Programok
Ssz Program,
Tartalom
.
rendezvény
neve
1. Erasmus +
Spanyol, török,
program,
olasz, német
Európai
önkéntesek
Önkéntes
fogadása,
Szolgálat
koordinálása
2.

Együttműködő
szervezetek

1.Számú Óvoda
Wunderland Óvoda,
Comenius Általános
Iskola, Játékkuckó és
Családi Napközi, Kék
Madár Alapítvány
Eurodesk
Magyar és külföldi Ifjúsági Képzés – önkéntesség,
mobilitási

Megjegyzés

Az egyesület Eurodesk
információs pont

Helyi lokális problémák
és igények is
felmerültek
5
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3.

4.

Let’s move
together!
Erasmus+
szakképzési
mobilitási
program

Erasmus+
stratégiai
partnerségi
program

lehetőségek
bemutatása
Németországi
szakmai
gyakorlaton 11 fő
(lakatos, festő,
asztalos, ács) vett
részt. /Bützower
Berufsbildungsver
ein/
1000 magyar diák
fogadása
Németországban
100 német diák
fogadása
Szekszárdon
Határokon
átnyúló európai
oktatásra/képzésr
e vonatkozó
koncepció
kialakítása

Szekszárdi Kolping
Iskola, Esély
Szakképző Iskola

Kiválóan felszerelt
műhelyekben zajlott az
egyhónapos képzés.

-

Magyar Nagykövetség
látogatása Berlinben.

Helyi éttermek és
borászatok

Borkultúra
megismertetése

5 partner 4 országból www.polipifjusag.hu/pr
(Németország,
ojektek/eubild-unaklim
Magyarország,
Lengyelország,
Románia)

2. Közösségek, klubok
Önkéntes Klub
Programok szervezésében és
lebonyolításában való segédkezés
Programjaik:
Ssz Program
1. Önkéntesek
Napja
Garay tér

2.

3.

4.

5.

Epszilon
rendezvénysoro
zat,
Energiapark
Állampolgári
Részvétel Hete
Szent István tér
Ne cigizz,
inkább biciklizz!
Pályaválasztási
börze

2016-ban 25 fő vett
részt önkéntes
munkában

Tartalom
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, a Mentálhigiénés
Műhely és a Civil Kerekasztal szervezése.
Kérdőívezés, információnyújtás, játékos
feladatok.
Három alkalommal nyáron péntekenként
kínált az egyesület szabadidős
foglalkozásokat az érdeklődőknek.

Időpont
2016.
június 4.

Játékos feladatok, aktivitások, kvíz. Alisca
Slam Poetry közösség fellépése.

2016. szeptember 27.

A Magyar Rákellenes Liga által szervezett
programon játékos foglalkozások
szervezése
„Jövőd záloga Pályaválasztási Kiállításon”
információnyújtás az önkéntességről,

2016. október 8.

2016. június 17.; július
15.; augusztus 26.

2016.november 24.
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6.

7.

8.

9.

Élő Hangos
könyv – Vakok
és
Gyengénlátók
részére
Élő szeretetet
embertársainkn
ak
Adventi Kutyás
Játszóház

Ajándékozás és
műsor a
Családok
Átmeneti
Otthona lakói
számára

Szekszárdi Ifjúsági
Önkormányzat

közösségi szolgálatról és egyéb
lehetőségekről
Versek, egyperces novellák, írások
előadása, melyet a Duna Tv stábja
forgatott az egyesület közösségi terében.

Mentálhigiénés Műhely szervezésében
társszervezetként segített az egyesület a
Mikulásjárat beindításában.
PTE-KPVK karán élő társasjáték
szervezése a „Családban élni jó”
Egyesület tagjai, a Faddi Gyermekotthon
3. számú Családotthon lakói számára.
Karácsonyi adománygyűjtés és műsor
adása Karácsony alkalmával.

2016. november 27.

2016. december
5-7-9.
2016. december 15.

2016. december 19.

Tevékenysége az alábbiakban olvasható

A 2016-os év kiegyensúlyozott működést hozott az egyesület számára. A 2 fő kulturális
közmunka programban résztvevő szociális munkás végzettségű munkatárs nagy gyakorlattal
és elkötelezettséggel végezte munkáját.

Polip Ifjúsági Egyesület éves összesített statisztika – 2016.

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

14 év
alatti
5
5
1
4
27
75
39
40
49
12
124
150

14-18 év
között
173
139
286
248
233
229
107
102
272
227
279
196

18-35 év
között
150
192
217
158
272
170
78
125
137
84
151
162

35-50 év
között
11
18
27
30
106
33
12
15
21
16
48
60

50 év
felett
7
25
9
8
48
25
10
7
8
14
20
58

Látogatók
száma (fő)
346
379
540
448
686
532
246
289
487
353
622
626
7
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Összesen

531

2491

1896

397

239

5554

Az egyesület folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket, hogy a színvonalas szakmai
munkáját folytatni tudja.
A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat (röviden SZIFÖN) székhelye a Polip Ifjúsági Egyesület.
Célja, hogy Szekszárd városában gondoskodjon a demokratikus jogok gyakorlásának,
formáiról, módszereiről az érintett korosztály számára. Gyermekek és fiatalok
érdekképviseletét és érdekvédelmét látják el. Más ifjúsági önkormányzatokkal és civil
szervezetekkel is tartják a kapcsolatot. A helyi általános és középiskolából kétévente választott
képviselők kulturális programokat szerveznek, bonyolítanak le városi és megyei szinten
egyaránt. A Polip Ifjúsági Egyesület szakmai és infrastrukturális hátteret biztosít számukra a
munkához.
Az SZIFÖN a városnál pályázott pénzösszeggel gazdálkodva és önkéntes munka keretein belül
több programot tervezett és valósított meg a 2016-ös évben:
1. Közösségépítő tábor - Helyszín: Alsónána, Galagonyatábor - 2016. február. 26-27. és
2016. november 11-12.
Létszám: 10 fő
A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat jelenlegi képviselőtestülete 2015. december 16-án
állt fel, élén a jelenlegi diákpolgármesterrel. Az önkormányzat alakuló gyűlése után a
SZIFÖN tagjai részt vettek csapatépítő táborban, melyre Alsónánán a Galagonya
elnevezésű táborban került sor.
A két nap alatt az újonnan felállt képviselő-testület tagjai különböző témákban
fejlesztették készségeiket, bővítették ismereteiket, melyeket a későbbiekben
hasznosítani tudnak képviselői- és közösségi tevékenységük során is. Egy jól működő
szervezet elengedhetetlen része, hogy az egyének képesek legyenek csapatként
funkcionálni és a közös cél érdekében együttműködni. Fontos, hogy a csapattagok
ismerjék saját maguk, illetve egymás képességeit és munkakörnyezetüket olyanná
alakítsák, amiben jól érzik magukat. Továbbá a közösségépítő tábor célja, hogy a
csapattagok sikeres együttműködését szolgáló megfelelő viselkedések tudatossá
váljanak, kialakuljon a motiváció, az elköteleződés a csoport iránt, a személyes
kapcsolatok, kölcsönös bizalmi viszonyok megerősödjenek.
A Polip Ifjúsági Egyesület munkatársai a tábor során tréning jellegű, interaktív,
nonformális eszközökkel igyekeztek elmélyíteni a közösség tagjainak tudását,
kibontakoztatni készségeiket. A megvalósítás során outdoor, indoor technikai
elemeket is használtak, melyek a kompetencia fejlesztése céljából hatékonyak.
2. I. SZIFÖN csocsókupa - Helyszín: Polip Ifjúsági Egyesület - Időpont: 2016.április 01.,
Elért létszám: 32 fő (7 iskola)
Az új képviselő-testület első rendezvénye az I. SZIFÖN csocsókupa, amely nagy sikernek
örvendett. A fiatalok körében nagyon népszerű játékra, összesen 14 csapat
jelentkezett, melyet főként helyi középiskolások alkottak. A verseny több mint 4 órán
át tartott, de a jelenlévők lelkesedése estére sem csökkent. A megmérettetés alatt
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körülbelül 35 mérkőzés zajlott le. A résztvevők elmondása szerint mindenki jól érezte
magát.
3. XVI. Tolna Megyei Diákparlament - Helyszín: Szekszárd, Babits Mihály Kulturális
Központ - Időpont: 2016. április 27.
Elért létszám: 39 fő (10 iskola)
A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat egyik legnagyobb és legnépszerűbb eseménye a
Tolna Megyei Diákparlament, melyet hagyományosan a tavaszi időszakban szoktak
megrendezni. A rendezvényt idén a Babits Mihály Kulturális Központ nagytermében
nyitotta meg Csillagné Szánthó Polixéna Szekszárd Megyei Jogú Város Humán
Bizottságának elnöke. A szervezők bemutatkozása után a Polip Ifjúsági Egyesület
munkatársa Erőss Emese tartott előadást a hazai és a nemzetközi (Európai Önkéntes
Szolgálat) önkéntességről, melyet két külföldi önkéntes interaktív bemutatkozása
színesített. Ezt követően a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat alpolgármestere Gerzsei
Laura mutatta be a SZIFÖN-t, majd az előadásokat Horváth András az Élményzóna
Egyesület vezetője - a „TE IS” projekt bemutatásával zárta.
A délután folyamán a résztvevők műhelymunkákon vettek részt. Horváth András
vezette "Az élménypedagógia lehetőségei csoportok érzékenyítésénél" szekció során a
fiatalok kihívást jelentő feladatokon keresztül megismerték saját és társaik határait.
Miközben a játékos gyakorlatokat végezték, új ismeretekre tettek szert, ezáltal egyre
magasabb szintű tevékenységeket tudtak elsajátítani. Ezzel párhuzamosan zajlott a
Polip Ifjúsági Egyesület elnökének Letenyeiné Mráz Márta "Együttműködés és
konfliktuskezelés" foglalkozása is. A műhelymunka során a résztvevők megismerték és
használták a konfliktuskezelés módszereit, kiemelten foglalkoztak az együttműködés
fontosságával, kialakításának, fenntartásának módszereivel. A diák-önkormányzati
munka során kialakult helyzetekre megoldások készítése, helyzetgyakorlatok,
szimulációs gyakorlatok kipróbálása volt a cél.
Az eseményen az alábbi iskolák tanulói vettek részt:
 Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
 Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző Iskolája
 Szekszárdi I. Béla Gimnázium
 Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskola
 Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
 Szekszárdi Garay János Gimnázium
 Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Paks
 Wosinsky Mór Általános Iskola és AMI, Tolna
 Bezerédi Amália Általános Iskola, Kakasd
 Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Tamási
4. Karácsonyi ajándékozás és sütemény készítés a Dr. Kelemen József Idősek Otthona
lakóinak - Helyszín: Dr. Kelemen József Idősek Otthona, Szekszárd - Időpont: 2016.
december 13.
A SZIFÖN által minden évben hagyományosan megrendezett programok között az
egyik legnépszerűbb a karácsonyi ünnepek alatt történő ajándékozás, melyen a Polip
Ifjúsági Egyesület külföldi és magyar önkéntesei is részt vettek. A látogatást megelőző
napon süteményt és apró ajándékokat készítettek az idősek otthona 50 lakója számára.
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Ezenfelül karácsonyi műsorral készültek. Garai Marietta diákpolgármester nyitotta
meg az eseményt. A Polip Ifjúsági Egyesület munkatársai, magyar és külföldi
önkéntesei verset szavaltak, karácsonyi dalokat énekeltek idegen nyelven, színesebbé
téve a műsort. Az ajándékozás jó hangulatban telt, az idősek nemcsak a műsort
élvezték, de az apró kézzel készített ajándékoknak is örültek.
5. Ajándékozás és műsor a Családok Átmeneti Otthon lakói számára - Helyszín: Polip
Ifjúsági Egyesület - Időpont: 2016. december 19.
Tavalyhoz hasonlóan idén is karácsonyi adománygyűjtést szervezett az ifjúsági
önkormányzat a Családok Átmeneti Otthona lakói számára és egy kis műsorral is
kedveskedtek nekik a Polip Ifjúsági Egyesülettel közösen. Az egy hónap alatt összegyűlt
adományokból a Polip Ifjúsági Egyesület magyar és külföldi önkénteseikkel közösen
készítették el a személyre szabott ajándékokat a gyerekeknek, és egy műsor keretében
adták át az ajándékokat.
Egyéb programok, melynek szervezésében részt vett a SZIFÖN:
- Nyárnyitó Buli a Polippal
- Önkéntesek Napja
- Epszilon Friday rendezvénysorozat
- Mitől GYIÖK a GYIÖK? – Online konzultáció
- Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok XVI. Országos Találkozója
Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat képviselői:
Ssz.
Név
1. Garai Marietta
2. Gerzsei Laura
3. Szombat Simon
4.
5.
6.

Soós Anna
Rappay Bence Zsolt
Farkas Réka

7.

Hosnyánszky Dzsenifer

8.

Dick Joanna

9.

Juhász Gergely

10.
11.
12.

Csontos Anna
Somogyi Janka
Lovász Szilvia

Titulus
Iskola
diákpolgármester Szekszárdi I. Béla Gimnázium
alpolgármester
Szekszárdi Garay János Gimnázium
alpolgármester
Szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskola
képviselő
Szekszárdi Garay János Gimnázium
képviselő
Szekszárdi I. Béla Gimnázium
képviselő
Szekszárdi
Szakképzési
Centrum,
Bezerédj István Szakképző Iskolája
képviselő
Szekszárdi
Szakképzési
Centrum,
Bezerédj István Szakképző Iskolája
képviselő
Szekszárdi Babits Mihály Általános
Iskola
képviselő
Szekszárdi Babits Mihály Általános
Iskola
képviselő
Szekszárdi Baka István Általános Iskola
képviselő
Szekszárdi Baka István Általános Iskola
képviselő
Szekszárdi
Szakképzési
Centrum,
Egészségügyi- Szociális Szakképző
Iskolája
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13.

Nagy Blanka

képviselő

14.

Balogh Rita

képviselő

15.

Szabó Csenger

képviselő

Szekszárdi
Szakképzési
Centrum,
Egészségügyi- Szociális Szakképző
Iskolája
FM DASZK Csapó Dániel Középiskola és
Kollégium
Szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskola

IV. Szabadidő, kultúra, sport
A Babits Mihály Kulturális Központ, mint a város közművelődési intézménye,
alaptevékenységeinek keretein belül a 2016-os évben is számos programot szervezett. Az
ifjúságot, mint célcsoportot érintő programok között a tárgyévben is több kiállítás, színházi
előadás, koncert, és közösségi program került megrendezésre. Az intézmény az ifjúságot
érintő közművelődési feladatok meghatározása során a 13-35 éves korosztályt vette alapul.

Színházi tevékenység
Színház, irodalom
Színházi programok között a felnőtt színházi bérlet keretén belül látogatott el egy-egy
előadásra az ifjúsági korosztály. A Központ által szervezett irodalmi események száma és
közönsége megduplázódott 2015-höz képest, mutatva az érdeklődést és az együttműködés
sikerét a köznevelési intézményekkel.
Az előadásokat összességében 17.718 fő (2015-ben: 12.789 fő) látogatta. Ennek korosztályi
megoszlásáról nincs pontos kimutatás, de a tapasztalatok szerint átlag 10%-a esik ebbe a
korosztályba, azaz éves szinten körülbelül átlag 1.700 fővel lehet számolni.
Mozi
Az intézményben a filmművészethez elsősorban a premier mozi vetítései kapcsolódnak, ezen
kívül alkalmanként iskolai vetítések, külső szervezetek filmklubjai. 2015-ös évhez képest
emelkedés tapasztalható nézőszám tekintetében.
Az előadásokat 24.758 fő (2015-ben: 24.214 fő) látogatta. Ennek korosztályi megoszlásáról
sincs pontos adat, de a tapasztalatok szerint átlag 30-40%-a esik az ifjúsági korosztályba, azaz
éves szinten körülbelül átlag 8.600 fő.
Művészeti tevékenység
Komolyzene
Az Ifjúsági Hangverseny programsorozat 2016-os évben több ízben is megrendezésre került a
Művészetek Házában, ahol neves hangszerművészek és zenekarok előadásait hallgathatták
meg az érdeklődők. A Művészetek Házában a Gagliarda, a Madrigál kórus, a Pedagógus kórus,
a Mondschein kórus is tartott előadásokat. Komolyzenei esteket az Augusz-bérlettel
látogathattak az érdeklődők.
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Az előadásokat 9.302 fő (2015-ben: 11.242 fő) látogatta, melyből átlag 10-15%-a fiatal, azaz
éves szinten körülbelül 1.200 főről van szó. A hallgatóság száma az elmúlt évhez képest
drasztikusan csökkent.
Könnyűzenei koncertek
A Kulturális Központ könnyűzenei koncertjei elsősorban a nagyrendezvényekhez köthetők, de
ide soroljhatjuk még az ismert zenészek önálló koncertjeit valamint a civil szervezetek közül
pl. a Tücsök Zenés Színpadot, vagy a Jazz Quartet próbáit is. A Babits szervezésében
megvalósuló könnyűzenei programok magas látogatószámát részben a Szüreti Napok adták.
A koncerteket 55.607 fő (2015-ben: 41.215 fő) látogatta. A koncertek közönségének 50-60%a fiatal, azaz éves szinten körülbelül átlag 30.500 fő vesz részt a rendezvényeken.
Tánc
A Babits Mihály Kulturális Központ munkásságában mindig is fontos szerepet játszott a tánc.
Így táncos programokból 2016-ban sem volt hiány. Ennek a hagyománynak természetesen
egyik alappillére a sok-sok éves táncos múlttal rendelkező Bartina Néptáncegyüttes.
A táncos programokat 24.360 fő (2015-ben: 25.289 fő) látogatta, melynek 50%-a fiatal.

Közösségi és társadalmi részvétel
Városi Nagyrendezvények:
- Retro Majális:
A rendezvény hagyományosan a város első nagy szabadtéri rendezvénye volt 2015-ben is
Szekszárd központi helyén: a Prométheusz parkban. Célja szokásosan a város érdeklődő
lakosainak szórakoztatása, egész napos, vidám, minden korosztályra kiterjedő programok
biztosítása. Az egész napos programok közt szerepeltek: színpadi programok, bábszínház,
gyermekkoncert, néptánc műsor, látványsport-és mozgásművészeti bemutatók, zenés
programok, ügyességi-és kvízjátékok, kézműves foglalkoztató, játékpark, egészségsátor,
játékos nyelvtanulás, utcabál és majális kirakodóvásár. A közreműködők szokásosan a város
kiemelt művészeti csoportjai, civil egyesületei, klubjai, iskolai szakkörei voltak, valamint
meghívott profi előadók színesítették a rendezvényt, amely 10.00 órától 23.00 óráig tartott.
Sajnos az időjárás miatt a késő délutáni programokat a Kulturális Központ termeiben kellet
megtartani.
- Interaktív Városi Gyermeknap:
A gyermekek aktív közreműködésére épülő programok nagy sikert arattak az elmúlt években.
Az elmúlt évekbeli helyszínváltás szintén hozzájárult a gyermeknap sikeréhez: egyszerre
használhatták az intézmény tereit és a ház körüli szabad területet és a parkot, lehetőséget
biztosítva ezzel, hogy akár párhuzamosan, több helyszínen, kint és bent is legyenek
programok. Sok civil partnerrel dolgoztak együtt és hagyományosan a Katasztrófavédelem is
csatlakozott a rendezvényhez, nem kis részt vállalva a program sikerében. Több műfajban
kínáltak a gyerekeknek elfoglaltságot: mozgásbemutatók, színházi produkció, kézműves
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tevékenységek, bábelőadás, ügyességi és logikai játékok, mesemondás, kutyás bemutató,
játékpark.
- Szekszárdi Háry János Mesefesztivál
A Háry János Mesefesztivál az éves rendezvénynaptár teljesen új eleme volt,
hagyományteremtő szándékkal. Tervezése során több egyeztető megbeszélés keretében
bevonták a partnerintézményeket, óvodákat, iskolákat. A fesztivált, hogy egyedi, csak
Szekszárdra jellemző rendezvény legyen, Háry János személye köré építették.
A Háry János Mesefesztivál négy fő szegmensből állt össze: színpadi produkciók,
játszóparkok/vidámpark, vásár, illetve kézműves udvar. A szakmai koncepciót tartalmában a
mesék, hangsúlyozottan a magyar mesék köré, partnerségben pedig a helyi közösségekre
építették. Műfajokban az állatsimogatótól, bábelőadástól, az interaktív játékokon,
bajuszversenyen át, a gyermekrajzok falra történő fényfestéséig a lehető legszélesebb körben
terjesztették ki a kínálatot. A színpadon olyan sztárokat vonultattak fel, mint Kóka Rozália,
Levente Péter, Mikó István, de voltak bábszínészek, zenészek, bajuszkirályok, gólyalábasok,
népi játszóházasok is az óvodák, iskolák meseírói, mesemondói, színpadi és mozgásos
bemutatói mellett. A Kézműves udvarban civil szervezetek biztosítottak a gyerekeknek
kézműves elfoglaltságot. A faházakban mindkét nap megtalálható volt az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár, az Új Nemzedék, a Kék Madár Alapítvány, a Mentálhigiénés Műhely. A Waldorf
Óvoda és Iskola, június 11-én foglalkoztatták a gyermekeket. Június 12-én helyettük
úgynevezett Civil Cukrászdákat üzemeltettek, ez az összefogás nagyon jól sikerült, több mint
tizenkét civil sütött mesés süteményeket a gyermekeknek.
A népi játszópark és állatsimogató, a csoki ágyú, a fotófal nagyszerű ötletnek bizonyult,
felülmúlta a várakozást.
Ifjúság programok
PLACC
A Placc kapuinak megnyitásakor az elsődleges cél az volt, hogy a fiatalok számára egy olyan
teret biztosítson a város és Kulturális Központ, ahol igényesen eltölthetik a szabadidejüket.
2016. márciusában 1 fő főállású ifjúsági szervezővel bővült a csapat, így biztosított egy fix
munkatárs a Placcon. A legfontosabb változás az elmúlt évben, hogy az Új Nemzedék
Kontaktpont Iroda beköltözött az épületbe, mint bérlő. Ezzel egyfajta kooperatív munka vette
kezdetét, ami pozitív eredményeket produkált látogatószám és térhasználat tekintetében.
Azonban elmondható az is, hogy emellett megkezdődött az épület amortizációja és
ügyeletmegosztást is növelni kellett. Az épület működtetése a jövőben tárgyalások alapját kell
képezzék, mivel a megfelelő szabályok kialakításának hiánya miatt a bérlők és a bérbeadó
között már többször kialakult konfliktushelyzet.
Rendszeres igénybevevők:
 Salsa (hétfőnként és szerdánként)
 Alisca Brass Band (hétfőnként)
 Jóga (keddenként és csütörtökönként)
 Kanga Tréning (szerdánként és péntekenként)
 Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes (szerdánként)
 Playback Színjátszók (csütörtökönként)
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Múzeumi tevékenység
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum közművelődési tevékenységének alappillére a múzeum
kiállítás-hasznosítási koncepciója volt. A foglalkozások szervesen kapcsolódtak a múzeum egyegy kiállításához, az oktatási–nevelési intézmények tantervéhez, az iskolai tananyaghoz is. A
cél ezzel az volt, hogy az ifjúság megkedvelje a múzeum világát és nyitottak legyenek a kultúra
iránt.
Az intézmény a korábbi évek gyakorlatának megfelelően tanév elején megküldte
programajánlatát a köznevelési intézményeknek. Korosztályok szerint különböző programot
kínáltak az óvodásoknak, általános és középiskolás tanulóknak: múzeumi tanórákat, vetítéses
előadásokat, kézműves- és tárgyalkotó foglalkozásokat, interaktív programsorozatokat,
családi hétvége programot, tárlatvezetéseket stb. A mai kor korszerű múzeumlátogatási
szemléletének jegyében nem csupán ismereteket közöltek, hanem az óvodások és iskolások
aktív részvételére is számítottak.
A múzeum 2016. júniusában nyert az EMMI által kiírt „Járásszékhely múzeumok szakmai
támogatása” pályázaton „Gyere velünk a múzeumba” címmel. Ennek következtében három
szekszárdi köznevelési intézménnyel kötöttek együttműködési megállapodást, melynek
köszönhetően a különböző korosztályoknak szervezett programokkal az év őszétől jelentősen
emelkedett a látogatószám.
Az intézmény elsősorban nagycsoportos óvodások számára hirdetett foglalkozásokat, melyek
főként a környezetismeret tárgy, helytörténettel, állatokkal, növényekkel kapcsolatos
témáihoz, a hon- és népismeret, valamint az ünnepek témakörhöz kapcsolódtak. A múzeum
központi épületében és a Vármegyeházi Kiállításban e korosztály számára szervezett
tematikus programok egyrészt az adott kiállítások megtekintésével, esetenként a tárgyak
kézbe vételével játékos formában ismertették meg elődeink életmódját, szokásait, s így
bepillantást engedtek a múzeum „rejtett világába”. Másrészt az óvodai foglalkozásokra építve
a kisgyermekek helytörténeti, természetismereti és néprajzi ismeretanyagát is gyarapították.
Különösen népszerű volt a központi épületben tartott „Jahreszeiten” német nyelvű foglalkozás
sorozat, a Márton-napi, valamint a terápiás kutyával meghirdetett interaktív játszóházi
program, melyek célközönsége az óvodásokon kívül a kisiskolások voltak. A megyei múzeum
központi épületében 72, a Vármegyeházi Kiállításban 13 alkalommal tartottak interaktív
foglalkozást óvodások számára.
Továbbra is szerveztek általános-, és középiskolás tanulóknak múzeumi tanórákat, elsősorban
a történelem, irodalom, hon- és népismeret, ritkábban a biológia, rajz-művészettörténet
iskolai tantervek tematikájához kapcsolódva. Általános iskola alsó tagozatosainak hirdették a
múzeum központi épületében a tananyaghoz kapcsolódó múzeumi órákat. Lehetőséget
kínáltak az adott kultúra sokoldalúbb megismertetésére. Ennek érdekében a tanórákat kézbe
vehető tárgyi anyaggal szemléltették. Interaktív elemként lehetőség nyílt korhű ruhákba való
öltözésre, „régészkedésre”, kipróbálhatták a kőbalta fúrását, gabona őrlését őrlőkövekkel,
őskori szövőszék rekonstrukción a szövés mesterfogásait. Igény szerint az egyes témákhoz
feladatlapokat, vagy egyes kiállítások önálló megismeréséhez munkalapokat adtak, melyek a
múzeumban tett látogatás valamint az iskolai tananyag egymásra épülésével,
összekapcsolásával a tanulók ismereteinek gazdagítását, a tartalmi összefüggések jobb
megértését szolgálták. 2016-ban a központi épületben általános iskolásoknak 95,
középiskolásoknak 8, főiskolásoknak 12, a Babits Emlékházban általános iskolásoknak 10,
középiskolásoknak 14, főiskolásoknak 2, az Irodalom Házában általános iskolásoknak 2,
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középiskolásoknak 2, a Vármegyeházi Kiállításban általános iskolásoknak
középiskolásoknak 23, főiskolásoknak 5 alkalommal szerveztek rendhagyó tanórát.

80,

A központi épületben évek óta havi rendszerességgel szervezik a „Régi ésszel –
gyermekkézzel” kézműves tematikus sorozatot, mely egy-egy kiállítási egységhez vagy az
ünnepek témakörhöz kapcsolódva elsősorban a kreativitásra épít. A másfél éve megnyílt „Vissza a múltba, a tárgyak emlékezete” című - Látványtárhoz kapcsolódva hirdették a
Látványtár (gy) című, szintén tárgyalkotó kézműves programot. A Vármegyeházi Kiállítás igen
kedvelt kézműves sorozata a „Varródoboz” volt. A múzeumpedagógiai kínálatuk
módszertanilag bővült az által, hogy a vármegyeházi foglalkozásokat drámapedagógiai
elemekkel fűszerezték, sőt 2016-ban megalakították és sikerrel működtették a „Drámajátékos” szakkört. Az óvodásoknak és általános iskolásoknak szervezett tárgyalkotó
foglalkozásokon 2016-ban a központi épületben 40, a Vármegyeházi Kiállításban 35 csoport
vett részt.
Változatlanul nagy érdeklődés kísérte a múzeum központi épületében az „Együtt a múlt
nyomában” című múzeumi nyári tábort, melyet júniusban és júliusban, egy-egy hetes
turnusban szerveztek általános iskolás, 9-13 éves tanulóknak, ugyanennek a korosztálynak
hirdettek egy hetes turnust „I. Béla nyomában” címmel a Vármegyeházán. Irodalmi
hagyományaikat, Mészöly Miklós kultuszát ápolva 2016. július második hetében valósult meg
immár negyedik alkalommal a „Magasiskola” című írói alkotótábor és mesterkurzus, kiváló
oktatókkal és szép számú hallgatósággal. A program helyszíne az Irodalom Háza és a Babits
Ház voltak.
Évek óta az egyik legnépszerűbb, elsősorban a felnőtt korosztálynak, ugyanakkor a tehetséges
felső tagozatos diákoknak és a középiskolás tanulóknak szóló programja az intézménynek a
„Múzeumi Esték”. 2016. I. félévben „Európa átalakulása az I. világháború után”, a II. félévben
„Szétszakadt országok, szétesett birodalmak” címmel hirdették sorozatukat. Ennek nyomán
indították el a Vármegyeházi Esték sorozatot a Kormányhivatallal közös szervezésben. A
Vármegyeháza dísztermében előadások, koncertek várták a látogatókat. Közülük az egyik
legrangosabb program október 18-án, Liszt Ferenc 170 éve tartott szekszárdi koncertjének
emlékére szervezett Jandó Jenő zongoraművész hangversenye volt.
Az Egyed Antal Honismereti Egyesülettel közös szervezésben tartották a tanév minden hónap
második szerdáján a „Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban” című helytörténeti
előadás sorozatot.
2016-ban két könyvbemutatót szerveztek, júniusban Bazsonyi Arany festőművész kötetét,
decemberben Tálosi Zoltán Háborús évek 1941-1945 című könyvét mutatták be.
Fentieken kívül alkalmakhoz, évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódva szervezték január
18-án az Irodalom Házában a „Mészöly Miklós Emléknapot”.
A központi épületben április 1-jén ú.n. Fordított napot hirdettek, melynek célja volt, hogy a
minden egész órában érkező csoportok betekintést nyerjenek a múzeum látogatók elől elzárt
területeibe.
Május 18-án, a Múzeumi Világnapon tartották a Wosinsky Emléknapot, ahol a megemlékezést,
előadást követően immár hagyományosan a „Múzeumbarát Óvoda, Múzeumbarát Iskola” és
Wosinsky Emlékplakett átadására is sor került.
November 3-án került megrendezésre a „Múzeumi Tudományos Délelőtt”, ahol az intézmény
muzeológusai tartottak előadást kutatási témáikról.
Babits Mihály születésének évfordulóján, november 26-án irodalmi est keretében emlékeztek
meg a költőről.
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A központi épületben december 10-én „Advent a múzeumban” címmel családi hétvége
programot szerveztek, majd 13-án a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus adventi hangversenyét
hallhatták az érdeklődők. E rendezvények célközönsége - a felnőtteken, aktív nyugdíjasokon
kívül - a főiskolások, középiskolások valamint a tehetséges, érdeklődő általános iskolás tanulók
voltak.
Az országos nagyrendezvényekhez minden évben kapcsolódott a Múzeum, így június 21-én a
„Múzeumok Éjszakája” valamint ősszel a „Múzeumok Őszi Fesztiválja” programhoz is. Nyitó
rendezvényként szeptember 28-án tartották a „Múzeumpedagógiai Évnyitót”. Utóbbi esetben
az országosan meghirdetett témák közül hat tematikához szerveztek mintegy 16 helyi
programot. Ezen belül különösen sikeresnek bizonyult a „Kulturális tereink másként” témához
kapcsolódó „Szobortúra a belvárosban”, valamint „Keresztek és kiskápolnák Szekszárdon”
című program. A rendezvényeket a központi épületben és a Vármegyeházi Kiállításban
szervezték meg.
Szekszárd Megyei Jogú Város korábbi kezdeményezésére továbbra is lehetővé vált, hogy a
nemzeti és helyi értékek megismerése céljából a szekszárdi általános- és középiskolás diákok
ingyenesen látogathassák az intézmény kiállításait, foglalkozásait. 2016-ban e program
keretében 3492 fő diák látogatta a múzeumot. Az önkormányzat 1.047.600,- Ft összeget
biztosított erre a célra a múzeum részére. Rendezvényeiknek, valamint a szekszárdi tanulók
ingyenes látogatási kedvezményének köszönhetően a múzeum látogatottsága 7 %-kal nőtt,
2016-ban 45.419 látogatója volt az intézménynek.
Könyvtári tevékenység
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár kiemelt feladatának tekinti az olvasáskultúra fejlesztését
és az információs műveltség átadását azzal a céllal, hogy a gyermekek, az ifjúság valamennyi
tagja képes legyen ismereteit folyamatosan gyarapítani, megújítani, a nemzet felelős tagjává
válni.
A gyermekkönyvtár az olvasáskultúra fejlődését elősegítő korszerű információs és közösségi
tér, amely továbbra is kiemelt feladatának tekinti az olvasóvá nevelést, az önálló
ismeretszerzés segítését, a digitális kompetenciák fejlesztését, a modern könyvtárhasználat
biztosítását, a szabadidő tartalmas eltöltésének segítését, szoros kapcsolatot ápolva a
kisgyermekes családokkal és a különböző nevelési és oktatási intézményekkel.
A köznevelési intézményekkel való kiváló partnerkapcsolatnak köszönhetően tematikus és
szabadidős könyvtári foglalkozások keretében évente két alkalommal szervezetten jutottak el
a könyvtárba a városi óvodai és iskolai csoportok. Egyre többen élnek a lehetőséggel, így az
intézményben a 93 alkalom során néprajzi, zenei, könyvtárhasználati, anyanyelvi,
természettudományos és a gyermekirodalom témaköreiben mélyíthették el, egészíthették ki
ismereteiket a gyerekek. Kiemelten figyeltek helyi természeti értékeink, alkotóink, íróink
munkásságának bemutatására. Az elmúlt évben is népszerűek voltak a kézműves
foglalkozások.
A könyvállomány 1975 db dokumentummal (könyv, diafilm, hangoskönyv) gyarapodott.
A könyvtár 2016-ban is fogadta a kötelező közösségi munkát végző középiskolás diákokat. 12
tanuló segített a foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lebonyolításában.
Az év folyamán változatos, színvonalas programokkal várták olvasóikat: a babákat, az
óvodásokat, a diákokat, pedagógusokat, családokat, közösségeket. Összesen 53
nagyrendezvényt tartottak.
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Az országos könyvtári rendezvényekhez kapcsolódóan, a pályázati kiírásoknak megfelelően,
szerveztek programokat az Internet Fiesta, az Ünnepi Könyvhét, az Országos Könyvtári Napok
keretében a családok és a gyermekcsoportok számára.
Olvasásnépszerűsítés jegyében szerveztek találkozókat kortárs szerzőkkel és a társművészetek
képviselőivel: Agócs Gergely, Nyulász Péter, Kukorelly Endre, Maros Edit, Prof Dr. Temesi
Mária, Kelemen István, Kassovitz László, Patrovits Tamás, Vezsenyi Tamás, Wittmann Ildikó
vendégeskedett náluk.
Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Lázár Ervin-napokat, a Tolna megyéhez
szorosan kötődő író munkásságának népszerűsítésére. A Népmese Napján Kovács Gábor
muzsikus mesélt, zenélt a gyerekeknek.
Havi rendszerességgel tartották az őszi-téli-tavaszi hónapokban a Családi Meseesteket,
melyeken rendszeresen 15-20 család vett részt. Heti rendszerességgel a zenés, ölbeli játékokat
tanító babafoglalkozásokat, a könyves ünnepekhez kötődően pedig családi napokat
szerveztek.
Folytatták a sikeres olvasás-, és könyvtár-népszerűsítő akciót is, amelyek során kitelepültek a
könyvtár állományának újdonságaival, legnépszerűbb dokumentumaival a város iskoláiba,
ahol több száz gyermekolvasóval találkozhattak.
Fontos feladat volt az elmúlt évben is az általános iskolások „átvezetésének” segítése a felnőtt
könyvtárba. A nyolcadik osztályos tanulók csoportos látogatásokat tettek, melynek során
megismerkedhettek a megyei könyvtár szolgáltatásaival.
Csatlakoztak a város kezdeményezésére megrendezett Háry János Mesefesztivál
programjaihoz. „Mesék a Nagyszederfa alól” címmel országos meseíróversenyt hirdettek
Lázár Ervin műveihez kapcsolódóan, és nagyotmondó versenyt „Háry János nyomdokán”
címmel. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a mesefesztivál idején került sor. Neves
előadókat hívtak, akik színvonalas olvasmányokat ajánlottak az érdeklődő szülők számára.
Sokan élvezhették Agócs Gergely igazi élményt nyújtó előadását. Mindkét napon sok könyvvel,
kézműves tárgykészítéssel, ugrálóvárral telepedtek ki a fesztivál helyszínére.
Nyári programjaik során játék és kézműves tábort szerveztek, és hetente kézműves
délutánokat a nyári szünet hasznos eltöltésének segítésére.
Civil tevékenység
A Mentálhigiénés Műhely és a Szekszárdi Civil Kerekasztal az önkormányzat támogatásával
szervezi meg a városban az Önkéntesek Napját, Állampolgári Részvétel Hetét.
2016. június 4-én a Garay téren hagyományosan megrendezett Önkéntesek Napját az „Ifjú
Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a FITT Lesz Sportegyesület, a
Tücsök Zenés Színpad, az Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd, a „Segíts rajtam!” Hátrányos
Helyzetűekért Alapítvány és a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió fiataljai, Sándor Sebestyén
Ábel, Frey Mátyás, és a „Mondschein” Német Nemzetiségi Kórus szereplésükkel színesítették.
Bemutatta tevékenységét 19 civil szervezet. A Mentálhigiénés Műhely, a „Clark Ádám”
Flottilla, az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a Szekszárdi Civil
Kerekasztal, a Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház, a Tolna Megyei Civil
Információs Centrum, a „Mondschein” Német Nemzetiségi Kórus, a Vakok és Gyengénlátók
Tolna Megyei Egyesülete, aTESZ Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület, a „Méltósággal az út
végén” Hospise Alapítvány, a Tücsök Zenés Színpad, a Jazz Kvartett, a Magyar Rákellenes Liga
Szekszárdi Szervezete, a POLIP Ifjúsági Iroda, a MERIDIAN Klub, az Egészség Optimalizáló
Egyesület, a Lelki Egészségünkért Alapítvány, és a Boldogság Klub.
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Az „Állampolgár Részvétel Hetén” szeptember 21-24. között nagymértékben hozzájárult (az új
helyszínen - Szent István tér) a rendezvény sikeréhez a gyermek és ifjúsági korosztály
részvétele. A Tücsök Zenés Színpad, az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi
Néptáncegyüttes, a FITT Lesz Sportegyesület, az Iberican Táncegyesület, az Ifjúsági
Fúvószenekar Szekszárd, a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió fiataljai, a Liszt Ferenc
Pedagógus Kórus, a Baka István Általános Iskola tanulói, a Mozduljunk Együtt Szekszárdért
Egyesület- Fashion Dance táncosai, a Gemenc Táncsport Egyesület, a Kadarka utcai óvoda
nagycsoportosai, a Szekszárdi Gitár Egyesület fellépői, a Szent József Katolikus Iskolaközpont
diákjai és a Polip Ifjúsági Egyesület fiataljai nagy hatékonysággal gazdagították a programokat
és segítették a felnőtt korosztály aktivizálását. Az „Ifjú Szív” utánpótlását nyújtó általános
iskolákból 252 gyermek tánca tette egyedivé és emlékezetesen széppé a nyitó ünnepséget.
A legemlékezetesebb és legönzetlenebb értékteremtő és példaértékű szolgálata a gyermek és
ifjúsági korosztályoknak az „Élő szeretetet Embertársainknak” adventi jelenléte volt.
December 5-18. között az egyes civil szervezetek, intézmények és szóló fellépések keretében
866 gyermek és fiatal vállalt szabadtéri fellépést a Béla király téren a Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata, a Babits Mihály Kulturális Központ és a Mentálhigiénés Műhely közös
szervezésében megvalósult a Szekszárdi Advent elnevezésű rendezvényen.
A FITT Fitness, az Iberican Táncegyesület, a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió, a Tücsök
Zenés Színpad, az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a Fashion
Dance, a Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes Gyermekeiért Alapítvány mellett az általános és
középiskolák – Szekszárdi Baka István Általános Iskola, a Szekszárdi Garay János Általános
Iskola és AMI, a Comenius Általános Iskola, a Szent József Iskolaközpont – tanulói mutatták
be adventi műsorukat.
Szép számmal szerepeltek a karácsonyváró programokban a Tolna Megyei Gyermekvédelmi
és TEGYESZ lakói és a fogyatékossággal élő („Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért
Alapítvány) fiatalok is. Kivételesen szép eleme volt 2016-ban is az önállóan, illetve szülővel
együtt történt fellépések sora. A generációk közötti együttműködés legszebb példáját a
Sternlein Egyesület felkészülése és három generációs szereplése nyújtotta.
A Mentálhigiénés Műhely és a Babits Mihály Kulturális Központ közös rendezésében
megvalósult EGÉSZ-SÉG Héten november 21-25. között nagy érdeklődéssel vettek részt
minden délelőtt az „Egész-Ség a bölcsőtől a bölcsességig” programokon az óvodások és a
kisiskolások.
Sporttevékenység
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. tevékenységéhez kapcsolódóan a sport területén
számos, a fiatalok egészséges életmóddal és sporttal kapcsolatos szemléletét formáló
programot szervezett a 2016. évben.
A társaság által üzemeltetett sportlétesítmények otthont adtak az oktatási és egyesületi
jellegű sportfoglalkozásoknak. Iskolaidőben két városi középiskola használta a fedett és
szabadtéri létesítményeket, amelyeket a délutáni és esti órákban a különböző sportágak
utánpótlás sportolói vettek birtokba.
A „Nagy Sportágválasztó” programját újragondolva került megrendezésre a Diáksport
Szövetség szervezésében „A Sport Legyen a Tiéd” esemény, amelyen közel 20 sportág
képviseltette magát a Szekszárdi Sportközpont NKft. Sportcsarnokában. 10:00-15:00 óra
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között óvodákból, általános-, és középiskolákból nagy számban érkező diákok kipróbálhatták
és aktív részesei lehettek a számukra leginkább tetsző sportágaknak.
Szekszárd 2016-ban, immár 25. alkalommal vett részt az ország legnagyobb lakossági
sportjátékában. A jelentkező városok, lélekszámtól függően hét kategóriában küzdöttek a
„Magyarország legsportosabb települése” címért.
Az eredetileg "Challenge Day" néven ismertté vált játékban a világon, idén - hazánkkal együtt
- 50 ország városai, falvai vettek részt. A sportjáték célja, hogy felhívja az ország polgárainak
és önkormányzatainak figyelmét a testmozgásra, a közösségi játékokra. A lebonyolítás
lényege, hogy a játéknapon 00:00-21:00 óra között folyó küzdelemben mely településen
teljesítenek több 15 perces sportolást (sportaktivitást), a település lélekszámához képest.
Sportaktivitásnak a legalább 15 perc pulzusnövelő mozgás értendő.
A program szerdán 00:00 órakor a Városi Sportcsarnokban kezdődött és ott is fejeződött be
21:00 órakor. A rendezvényt a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club játéka nyitotta és
indította el. Ezt követően aerobik bemutató zajlott a küzdőtéren. A nap folyamán kézilabda,
futball, kosárlabda villámtornák, illetve asztalitenisz mérkőzések zajlottak. A változatos
program tíz helyszínen, valamint a nevelési-oktatási intézményekben kínált mozgási
lehetőséget a résztvevőknek. A hagyományos sportágak mellett óriási sikere volt a Zumba tánc
oktatásnak, amely 2016-ban a jó időnek köszönhetően szabadtéren, a város központjában, a
Prométheusz Parkban zajlott, csak úgy, mint a karate bemutató.
A 2016. évi Kihívás Napja program keretében lezajló sporteseményeken 2 óvoda, 5 általános
iskola, valamint 4 középiskola diákjai és pedagógusai vettek részt, továbbá a legkülönbözőbb
sportegyesületek is képviseltették magukat. Emellett, az előző évekhez hasonlóan, a Büntetés
Végrehajtási Intézet is aktív szerepet vállalt a sikerek elérésében.
A Magyar Úszószövetség kezdeményezésére Szekszárd 2016-ban is csatlakozott a „Magyar
Úszás Napja” elnevezésű programhoz, amely a Szekszárdi Családbarát Strand- és
Élményfürdőben került megrendezésre, amatőr és igazolt sportolók részvételével. A program
elsődleges célja az úszás népszerűsítése volt, továbbá a vízilabda sportágának
megszerettetése is.
A Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő területén 2016-ban gördülékenyen tudták
üzembe helyezni és megnyitni az ideiglenes uszodát, amit meghatározott beosztás szerint,
folyamatosan használnak oktatási intézmények, sportegyesületek és a lakosság is.
Az Élményfürdőben az elmúlt év nyarán nyári táborokat szervezett a Sportközpont általános
iskolás gyermekek számára. A napközi jellegű, ötnapos turnusokban több, mint 100
gyermekkel foglalkoztak szakképzett oktatók segítségével.
A 2016/2017-es szezonban a jégpályán jelentős fejlesztések történtek. A Magyar Jégkorong
Szövetség sportágfejlesztési programján belül lehetőség nyílt egy új a nemzetközi szabványnak
megfelelő palánk beszerzésére. A korcsolyakölcsönzést a Sportközpont 2016-ban már saját
eszközökkel és személyzettel oldotta meg. 170 pár korcsolya került beszerzésre 1,5 millió
forint értékben. A szezon alapján egyértelművé vált, hogy a befektetés megtérült. Azonban
egyre nehezebb feladatot jelent a közönségkorcsolyázás és a jégkorong edzése közötti
egyensúly megteremtése, köszönhetően annak, hogy egyre népszerűbb ez a szabadidős
tevékenység, és egyre több gyermek választja a jégkorongot, mint sportágat.
A versenysport területén továbbra is feladat a városban hagyományos és eredményes
sportágak szinten tartása és lehetőség szerinti fejlesztése. Tiszteletben tartva a
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sportegyesületek önállóságát, fontos feladat működésük, munkájuk figyelemmel kísérése.
Kiemelten fontos továbbra is a sportszakmai munka nyomon követése, ezen belül is az
utánpótlás - nevelés segítése. A szabadidő eltöltésének, az egészséges életmód kialakításának
lehetősége a hagyományos és új szabadidős rendezvények megrendezésével, valamint a 2016.
évi sporttámogatásokkal biztosított volt.
Ifjúsági Keret felhasználása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2016-ban is meghirdette
- a bizottság által elkülönített - Ifjúsági Keretre vonatkozó pályázatát, az egészséges életmódra
nevelés, a pályakezdés és beilleszkedés, a városban lévő fiatalok és szervezetek nemzetközi
kapcsolatainak építése, az európai létforma kialakításához szükséges technikák, művelődési
formák megvalósítása céljából. 2016-ban az előző évekhez hasonlóan 2.700 eFt volt a pályázati
összeg. A pályázati felhívásra összesen 54 pályázat érkezett, melyből 43 pályázatot támogatott
a Bizottság. A pályázatokból – a koncepcióhoz kötődően- az ifjúsággal foglalkozó szervezetek
az alábbi programokat valósították meg:
1. A Harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület 2016-ban a 7Színtér Közösségi Térben
szervezet drámacsoport foglalkozásokat. A tanítási dráma eszközeivel több kompetenciát,
képességet fejlesztettek. A drámapedagógiai foglalkozások során, innovatív módon
ismertették meg a résztvevőkkel a helyi legendákat, hazánk történelmi diadalait, érdekes
helytörténeti elbeszéléseit. A képzeletbeli világban megadott keretek között valós
problémákkal szembesülhettek a csoporttagok. Témák: „Szekszárdon születtem színésznőt
szerettem” Babits Mihály; Séden innen Séden túl – Séd patak; Alisca – Bikavér; Prométheusz;
Sárközi Lakodalom; Remete legendája; Szekszárd a jövőben; A sport tisztasága,;Csörög-e a tó?;
Garay téren. A drámafoglalkozások fókuszában: konfliktuskezelés, véleményalkotás,
önkifejezés; kreativitás fejlesztése, koncentráció, csoportkohézió, élmények, családi életre
nevelés, együttműködés állt.
2. A „Belvárosi Ifjúságért” Alapítvány a hagyományokhoz hűen 2016-ban is megrendezte a
cserkésztábort, körülbelül 60 fővel Pincehely közelében. A táborba a résztvevők maguk
állították fel a sátrakat és alakították ki az életterüket. A tábor élete minden nap egy előre
ütemezett napirend szerint zajlott: közös reggeli, torna, képzések, előadások, játékok, csendes
pihenő, délutáni közösségépítő tevékenységek, vacsora, tábortűz. Az egész tábort végigkísérte
egy kerettörténet, keretmese, mely a táborba indulástól a hazaindulásig tartott. Ehhez a
témához kapcsolódik a mindenki által készítendő keretmese jelmez, melyet meghatározott
alkalmakkor viseltek. 2016-ban is az indiánok világába látogattak el.
A tábor időtartama alatt korosztályonként két napot töltöttek a fiatalok a táboron kívül. Ez az
úgynevezett portya. Ennek keretében bejárták a környék erdeit, turista útjait, környező falvait,
helyi nevezetességeket kerestek fel, állatokat figyeltek meg. Valamennyi program a fiatalok
aktív közreműködésével zajlott – a szervezés első mozzanataitól kezdve, a lebonyolításon
keresztül egészen az értékelésig.
3. „Clark Ádám” Flottila Egyesület hagyományihoz híven 2016-ban is megszervezte fiatalok
számára a Százhalombatta-Szekszárd vízitúrát. A résztvevők a vízitúrázás szabályait a téli
időszakban már elsajátították, amit a tábor alkalmával nyáron kipróbálhattak.
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Megismerkedtek a víz melletti települések nevezetességeivel, értékeivel, szokásaival. Útvonal:
Százhalombatta – Ercsi – Lóév – Dunaújváros – Harta – Szekszárd.
4. A Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület a fiatalokkal és gyermekkorúakkal - a
természeti sportok segítségével - közösség- és személyiség fejlesztő programokat szerveztek.
A programsorozattal a 10-14 éves korosztályt célozták meg. Programok: Petőfi kerékpáros és
vízitúra; Nyárnyitó - nyárzáró táborozás Doromláson; Vízitúra a Vajas-fokon; Szarvasbőgés
hallgató túra (Szálka- Szekszárd); Sötétvölgyi és Mikulás túra. A túrák túlmutattak a „Csak
szimplán gyalogolunk”formációin. Minden túra eszközös (kenu, kerékpár), vagy személyiségés közösségfejlesztő játékokkal tűzdelt (éjszakai számháború, sziámi pálya stb…).
5. A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezet által elindított a „Fiatalokkal az
Egészségért” Szellemi Vetélkedő a szekszárdi középiskolások körében 2016-ban is
megrendezésre került. Az „egészség-centrikusságra nevelő” rendezvény folyamán olyan
sokoldalú ismeretekre tehettek szert a résztvevők, amelyekkel a későbbiekben nem csak saját,
hanem környezetük életvitelét is pozitív irányba mozdíthatják el. Kiemelt feladat volt, hogy a
résztvevők felismerjék a környezetükben kiemelt kockázati tényezőket (alkohol, drog,
dohányzás, internet, játékok..) A vetélkedőre a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumból, a Szakképzési
Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolájából, valamint a Szekszárdi Kolping Iskolából
nevezett összesen 6 csapat. A helyszín a Szent István Közösségi Ház volt. A csapatok tagjai
értékes ajándékokban részesültek, valamint emlékérmet és emléktárgyakat kaptak.
6. Az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete idén is
megrendezte a nagy hagyományokkal rendelkező, személyiségfejlesztést támogató tábor
programját. A hátrányos helyzetben élőknek nyújtottak segítséget a mindennapi élet okozta
problémákkal kapcsolatban, valamint jogi szempontokból is hasznosítható tudással
vértezhették fel magukat az odalátogatók. Az önállóság fejlesztése kulcsfontosságú eleme a
programnak (időbeosztás, tízórai készítése, pénzbeosztás, higiénia), de ugyanakkor a magas
szinten képzett szakemberek kiemelt figyelmet fordítottak az egyéni képességek felmérésére
is. Az eredményektől függően mindenki számára egyéni, a lehető legjobb elbánást
biztosították, ami a legjobban fejleszti az individuum képességeit. 2016-ban a szervezet
Siófok – Sóstón vendégül látta az erdélyi Temes megyéből érkezett értelmi sérült fiataljait.
Még ebben az évben sikerült a szekszárdiaknak is ellátogatni a Fekete tenger mellé a temesiek
által szervezett táborba.
7. Az Iberican Táncegyesület az elmúlt évben Domboriban szervezte meg hagyományos
tánctáborát 60 fő részvételével. Az egész éves munka köszöneteként, illetve a következő év
alapozásaként tartották meg a tábort. Az együtt töltött négy nap fontos szerepet játszott a
csapatépítésben, összetartásban és a nevelésben is. Új táncokat és edzésformákat ismertek
meg a gyerekek.
8.Az Ifjúsági Unió Szekszárd Egyesület 2016-ban második alkalommal szervezete meg az IFU
vízi tábort Doromláson. A táborba 15 fiatal jelentkezett. Az egy hét során az alábbi
programokon vehettek részt: vízi ismeretek, vízi mentési technikák, evezési-kormányzási
technikák, vízi rendészeti oktatás, elsősegélynyújtás.
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9. A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete az elmúlt évben érzékenyítő esélyórákat
szervezett szekszárdi általános és középiskolás fiatalok körében. Előadásokat tartottak a
látássérülteknek nyújtható segítség módjairól, az esélyegyenlőségről, a komplex
akadálymenetesítésről. A résztvevők vakvezető kutyával találkozhattak, valamint
kipróbálhatták a hangosbeszélő segédeszközöket is. A programsorozat küldetése az volt, hogy
tudatosítsa a résztvevőkben, hogy a látássérült embereknek nem sajnálatra van szüksége,
hanem segítségnyújtásra.
10. A Szekszárdi Garay János Gimnázium a 2016. évi Ifjúsági Keretből hagyományaihoz híven
tovább ápolta a németországi Bietigheim - Bissingen-i testvérvárosi kapcsolatát a városnak. A
18 fős német csoport 2016. szeptember 12-én érkezett meg Budapestre, ahol a reptéren
fogadták őket, azután megtekintették a Parlamentet és a Hősök terét. Szekszárdon az
iskolalátogatás mellett gazdag program várta a résztvevőket: városismereti verseny,
kirándulás a Bati-kereszthez, felvonulás a Szüreti Fesztiválon, technikai próba megtekintése a
német színházban, valamint városnézés Pécsett. A szervezett programok mellett a garays
diákok a mindennapi élet legkülönbözőbb területén is a német nyelvet használták a
kommunikáció során, így rendkívül sokban gazdagodott a nyelvtudásuk.
11. A Keresztény Nevelésért Alapítvány 2016. őszén szervezett egészség napot a Comenius
Általános Iskola diákjai, szüleik és pedagógusai számára. A program fókuszában a kiemelt
kockázati tényezőket emelték (drogprevenció). A családi nap keretein belül játékos
vetélkedőket szerveztek, ahol a pedagógus, szülő és a gyermek együtt oldotta meg a
feladatokat. A nap oldott légköre, a játékos programok vonzóvá tették a szülők számára is a
gyermekükkel való részvételt. A családi napot a Csapó Dániel Középiskola sportcsarnokában
szervezték meg.
12. A FITT Lesz Sportegyesület 2016-ban elindította Szekszárdon a szülés utáni regenerációs
mozgásprogramját a Kanga- tréninget, valamint a Kölyökfitness foglalkozásait is. A Kangatréning a várandósságtól egészen a pici megszületése utáni hordozós időszakig bezárólag
mozgáslehetőséget biztosít a résztvevők számára. A foglalkozások helyszíne a PLACC Ifjúsági
közösségi tér. A Kölyökfitness a FITT Fitness-ben heti 1 alkalommal került megrendezésre 810 fő részvételével. A fiatalok játékos formában sajátították el az aerobik mozgás alapjait.
Mind a kettő programelem 2017-ben folyamatosan működik.
13. A Nyitott Világ Alapítvány 16. alkalommal szervezte meg Fadd-Domboriban nyári
nyelvtáborát. A résztvevők száma 70 fő volt, akik napi nyolc órában tanulhatták a német és
angol nyelvet. A kiscsoportokban történő tanulás lehetővé tette azt, hogy a diákok sokat
beszéljenek, gyakorolhassák az idegen nyelvet. A résztvevők elsősorban Tolna megyéből, de
néhányan távolabbi városból is érkeztek. A szabadidő hasznos eltöltését biztosította a
nyelvtábor, ahol a tanulók olyan intenzitással foglalkozhattak a választott idegen nyelvvel,
amilyenre a tanév során egyáltalán nem nyílt lehetőségük.
14. A Szekszárdi Kajak-Kenu SE egész napos gyerektábort szervezett a sportolni vágyó 10-15
éves gyermekeknek az előző évek nagy sikerére alapozva. A rendőrség bevonásával különböző
előadásokat hallgathattak meg a jelenlévők, illetve interaktív foglalkozásoknak is a részesei
lehettek. Természetesen megtanítják a diákokat a vízből való mentésre is (mások kimentése
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és önmentés). Játékos vetélkedőkön keresztül mérhették össze a résztvevők képességeiket,
amit „élesben” a program végén szervezett házibajnokságon kamatoztathattak.
15.A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány a Kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja
alkalmából 2016. június 24-én 8,4 km hosszú gyalogtúrát szervezett immár második
alkalommal. A túra a RÉV Szenvedélybeteg – segítő Szolgálattól indult és ott is ért véget. A túra
alatt különböző állomásokon próbálhatták ki a csapatok ügyességüket, leleményességüket,
ismereteiket, vagy akár tájékozódási képességüket. A kábítószer – elleni küzdelem mindenhol
a világban összefogást igényel, ezért a túra szervezésével célunk volt, hogy a különböző
területeken dolgozó kormányzati, önkormányzati, és civil intézmények részvételével
szimbolikusan is kifejezzük az együttműködést. A túra útvonala: Rév Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat – Remete tér – Kerékhegy – Bati-kereszt kilátó – Kerékhegy – Balremete dűlő – RÉV
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat. A gyalogtúrát szervező szervezetek az útvonaltervnek
megfelelően különböző helyszíneken játékos, sport és ügyességi feladatokkal várták a
túrázókat
16. A Tolna Megyei Járműbarát Egyesület általános iskolai tanulók részére 2016-ban is
megszervezte a járműbarát szakkörét. A program két iskolában (Comenius Általános Iskola és
a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) zajlott szakkör jelleggel. KRESZ oktatás,
kerékpáros vezetési gyakorlatok és gyakorló-oktató túrák kerületek megszervezésre. A diákok
megtanulták a kerékpározás alapjait: megfelelő, szabályos és biztonságos kerékpár felszerelés
biztosítása, egyszerű hibák elhárítása, alapvető KRESZ szabályok gyakorlása. A nehéz és száraz
KRESZ anyagok elsajátítása mellé az egyesület felügyeletével a résztvevők 2, 3 és 4 kerekű
segéd-motorkerékpárokat vezethettek.
17. Az Egészségért Alapítvány 1998. óta működteti STOPI – MAGHÁZ Programját, a csellengő
gyerekek hétvégi menedéke jeligével. A program célja összefogni azokat a gyerekeket, akik az
utcán céltalanul csavarognak. A Szekszárdi Vöröskereszt helyiségeiben szombatonként volt
lehetőség arra, hogy a csellengő gyerekek betérjenek. Az Alapítvány érdekes programokat
igyekezett biztosítani az alkalmanként 8-10 fő résztvevőnek. Főbb témák: drogmegelőzés,
önismeret, bűnmegelőzés, személyi higiénia, illemtan, környezetvédelem, múzeum látogatás,
filmnézés, túra, kirándulás.
18. A Fehérlófia Sportegyesület 36. alkalommal szervezte meg a Tolnai Tarisznyások
Környezetismereti Versenyét, melynek 2016-ben Döbrököz település adott otthont. A
versenyre több, mint 200 fő érkezett a faluba 2016. október 8-án. A versenyen 2-5 fős
csapatok vettek részt általános iskolás, középiskolás, családi és felnőtt kategóriában. A
csapatok zárt borítékban kapták meg a 35-40 kérdésből álló feladatlapot, a falu térképét és a
menetkartont. A kérdéseket úgy fogalmazták meg, hogy azok megválaszolásához szükség
legyen a település bejárására, nevezetes helyeinek felkeresése során szerzett ismeretekre is.
A csapatoknak érinteni kellett a térképen bejelölt pontokat, ez néha csak egy-egy ügyességi
feladat megoldásával volt lehetséges (kenuzás, akadálypálya stb…).
Minden kategória győztes csapatai egy serleg, az első három helyezettek sportérem, valamint
a verseny logójával ellátott pólódíjazásban részesültek.
19. A „Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány a 2016-os évben továbbra is
hangsúlyosan a fogyatékossággal élő tagok integrációjával foglalkozott. A személyes
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odafigyelés jegyében szervezték meg az „Ágyszínházat”, amely heti rendszerességgel zajlott a
kórház gyermekgyógyászati osztályán. Elmaradhatatlanul fontos cél a tolerancia, valamint az
elfogadás korai szocializációjának elősegítése. A „Fantázia” Videó Klubon át (közös filmnézés
a segítséggel, valamint anélkül élő fiatalokkal) a kábítószer-fogyasztás elleni küzdelemig széles
a programok palettája, egyiket sem kezelik marginálisan, minden főszerepet kap. 2016-ban a
támogatásból az alábbi programokat valósították meg: Húsvéti készülődés a
Gyermekosztályon; „Rendkívüli irodalomóra”- irodalmi zenés foglalkozások; „Mozogj velünk!”
– fejlesztő szabadidős foglalkozások a városi közösségi terein; „A képzelet a zene szárnyán”
komolyzenei foglalkozás terápiás célzattal.
20. A Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió 2016. tavaszán, nyarán és őszén a szünetekben
hagyományos jelleggel megrendezte a napközis táborait az egyesületbe ténykedő fiatalok
számára. A szülőknek nagy segítséget nyújtott ezekben az időszakokban a tábor abban, hogy
gyermeküket felügyelet alatt tudhatták és közben hasznosan töltötték el szabadidejüket. A
napközis táborokba óvodás és alsó tagozatos gyerekek voltak, akik megtanulták a tánc és a
tornasport mozdulatait.
V. Szociális ellátás
Az önkormányzat által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások közül az ifjúságot
érintően az alábbi ellátási formákkal segíti a szociálisan rászorulók helyzetét.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
a gyermekek szociális helyzete alapján jogosultak
 gyermekétkeztetés normatív kedvezményére
 jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre (pl. tankönyv)
 évente 2 alkalommal a költségvetési törvényben meghatározott összegű
természetbeni támogatásra (2016. évben 5.800,- Ft/gyermek esetenként)
2016. évben 756 gyermek részesült kedvezményben, a részükre kifizetett összeg 8.769.600.Ft. (2015. évben 852 gyermek részesült kedvezményben, a kifizetett összeg 9.883.200.-.-Ft
volt.)
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat a szociálisan rászorult
felsőoktatásban résztvevők számára jelent anyagi segítséget. Összege az önkormányzati
ösztöndíjrészből, a megyei támogatásból és az intézmény ösztöndíjrészéből tevődik össze.
Az önkormányzat évente 6 millió forinttal járul hozzá az ösztöndíjpályázathoz. A 2016/2017.
tanévben 115 fő (az előző évben 113 fő) részesült támogatásban (a támogatás mértéke az egy
főre eső jövedelem alapján, rászorultságtól függően az alábbiak szerint alakult: 64 fő 6.000 Ft
támogatásban, 32 fő 5.000.- forint támogatásban, 19 fő 3.000.- forint támogatásban részesül
havonta, mely összegeket maximum további 5.000 Ft-tal a minisztérium is kiegészíti).
Az Önkormányzat Rendkívüli Települési Támogatásban részesíti a gyermeket gondozó
családot, ha a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül.
A támogatás jogosultsági feltételeit a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.
(III.30) számú önkormányzati rendelet tartalmazza.
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A gyermek rászorultságára való tekintettel nyújtott támogatás alkalmanként, gyermekenként
5.000 Ft értékű gyermekvédelmi Erzsébet utalvány, melynek összege éves szinten maximum
20.000 Ft-ig terjedhet. 2016. évben 10.315.000.- Ft-ot fordított az önkormányzat ezen
támogatási formára.
Az önkormányzat a gyermekek nyári étkeztetését 2016. évben állami normatívából és
önerőből biztosította. Az étkeztetés 1.848.665-, Ft volt, amelyből a normatíva 1.043.540 Ft, az
önrész pedig 805.125-, Ft. A nyári szünet idején – 2016. június 16 és augusztus 31. között átlagosan 51 fő gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek vett részt az
étkeztetésben. A Hungast Kölyök Menza Kft. napi egyszeri meleg ebédet biztosított a részükre.
A szociális ellátásokhoz fűződően kell megemlíteni a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkáját. Az előző évekhez hasonlóan ellátások
teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás nyújtásával) és szervező
tevékenységgel végzett hasznos munkát az intézmény. 2016. január 1. napot követően a
jogszabályi változásokhoz alkalmazkodva a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás egy
intézményben kerül megszervezésre, illetve biztosításra. Ettől az időponttól kezdve, illetve a
kétféle szolgáltatás nyújtása egy, illetve kettő szakmailag önálló egységben valósult meg, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Központban.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmailag önálló egysége a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat, ahol családsegítők dolgoznak, ahol az önkéntes együttműködésen alapuló szociális
segítő munka valósult meg a különböző prevenciós és szabadidős programok biztosításával
együtt. A Központ esetmenedzserei pedig a hatósági intézkedésekhez kapcsolódóan a
problémamegoldás folyamatát koordinálták, illetve a szociális segítő munkát biztosítottá a
Szekszárdi járás településein. 2016-tól a Központban jelzőrendszeri tanácsadó, a Szolgálatnál
pedig jelzőrendszeri felelős dolgozik, ezzel is megerősítve a helyi gyermekvédelmi rendszer
hatékony működését, illetve a prevenciós, szabadidős programok előtérbe helyezését,
fontosságát, meghatározó szerepét.
A Központ munkatársai az elmúlt évben is az általános feladataikon túl – az iskolai szociális
munka keretein belül - csoportmunkát folytattak 10-14 éves gyermekekkel. A 2015/16-os
tanévben nyolc, 8-15 fős csoport megszervezésére került sor. A csoportfoglalkozások heti,
illetve kétheti rendszerességgel zajlottak (iskolai igényt és lehetőségeket figyelembe véve) az
iskolákban. Időtartamukat tekintve 45 percesek voltak a foglalkozások. Az alkalmazott
módszer egységes: kiscsoportos, interaktív jellegű. A csoportfoglalkozások forgalma: 60
alkalommal 974 fő volt. A Központ a jogszabályi kötelezettségének eleget téve speciális
szolgáltatásokat is biztosít nemcsak Szekszárd városban, hanem a Szekszárdi járáshoz tartozó
17 településen egyaránt. Ezek a következők:
 kórházi szociális munka
 utcai és lakótelepi szociális munka
 kapcsolattartási ügyelet
 készenléti szolgáltatás
 mediációs szolgáltatás
 pszichológiai tanácsadás
 fejlesztő pedagógiai tanácsadás
 jogi tanácsadás
A kórházi szociális munkát preventív jelleggel a gyermekosztályon és a szülészetinőgyógyászati osztályon végezte egy koordinációs munkatárs. A Központ munkatársa
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kéthetente rendszeres kapcsolatot tartott a kórház munkatársaival, a kórházban dolgozó
szociális munkásokkal. 52 esetben közvetítettek az egészségügyi ellátórendszer és az ügyfelek
között.
Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a szabadidejét utcán töltő gyerekek támogatása,
szabadidejük hasznos eltöltésének segítése volt. A 2016-os évben is két alkalommal került
meghirdetésre a rajzpályázat, amelyekre összesen 300 körüli nevezés érkezett, és ezekből 50
pályamunkát díjazott a zsűri. A 2016-os évtől a pályázatok meghirdetése az egész járás
területére kiterjedt. A másik program a „Tudós születik” vetélkedő is folytatódott, mely a
Humánszolgáltató Központ épületében és a város, illetve a járásban működő általános
iskolákban került meghirdetésre. A vetélkedő lényege, hogy hétről hétre különböző
témakörökhöz kapcsolódva fogalmazódtak meg kettő korcsoportban (7-11 évesek és 12-15
évesek) a kérdések. Erre a vetélkedőre közel 70 gyermek nevezett, az értékelés és a díjak
kiosztása a Családi Napon (2016. május 28.) történt a Prométheusz Parkban.
Ezen túlmenően pedig továbbra is rendszeresen programokat szerveztek a településen élő
gyermekek számára a különböző szakmai szervezetekkel, intézményekkel közösen.
A 2012-es évben útjára indult „Epszilon” programsorozat a 2016-os évben tovább szélesedett,
egyrészt a szervezésben, megvalósításban segítő szakmai civil szervezetek számát, másrészt
pedig a programsorozaton résztvevő gyermekek számát illetően. Az utcai és lakótelepi
szociális munka keretében összesen 70 program valósult meg, mely során közel 2000 főt
tudtak elérni.
A kapcsolattartási ügyelet továbbra is folyamatos. 2016-ban a felügyelt kapcsolattartások
száma 25 volt, melyeket szinte minden esetben mediáció előzött meg. A mediációs
szolgáltatást 35 alkalommal vették igénybe, 41 gyermeket érintett.
A készenléti szolgáltatás lényege, hogy a Központ a hét minden napján, 24 órán keresztül
telefonos elérhetőséget biztosít. A 06/30-229-4290-es számon bárki (ügyfél, munkatárs, egyéb
állampolgár stb.) elérheti a Központot, ha segítségre van szüksége, vagy a felmerülő
problémájára nem tudja, nem ismeri a választ. A 2016-os évben 148 hívás érkezett az
ügyeletes telefonra.
A 2016-os év nyári szünetében ismét havonta egy-egy héten keresztül nyári napközit hirdetett
a Humánszolgáltató Központ ingyen, a város és a társult települések gyermekei számára. A
nyári napközi alkalmával különböző foglalkozások, kirándulások kerültek megszervezésre
reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig. Ezen a programsorozaton naponta 10-20 gyermek vett
részt, így a három hét alatt összesen 286 gyermek. Az idei évtől kezdve a Babits Mihály
Kulturális Központtal kötött a Humánszolgáltató együttműködési megállapodást és a
különböző szabadidős programjaik, különösen a nyári napközi a „Placc”-on került
megszervezésre, ami sokkal biztonságosabb és sokrétűbb lehetőséget jelentett a
megvalósításban.
A 2016-os év őszén „Szüreti programot” szerveztek a fiataloknak, ahol a Twickel birtokon
szüretelhettek a programon résztvevő gyermekek, illetve megismerkedhettek a borkészítés
szépségeivel.
A Karácsony ünnepkörhöz kapcsolódóan az Antritt Rádióval Mikulás Ünnepséget szerveztek a
gyermekeknek és családjaiknak, ahol a Mikulás segítségével csomagot kaptak a rászorulók. A
Babits Mihály Kulturális Központtal közösen pedig „cipősdoboz akciót” hirdettek, amelynek
során több száz csomag került az ünnepekre a fa alá a rászoruló gyermekek ünnepét
megszépítve, gazdagabbá téve.
VI. Nemzetközi kapcsolatok
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-ben több külföldi várossal közösen egy
sikeres pályázatot nyújtott be „Roma integráció a tagállamokban” címmel, melynek kapcsán a
projektpartnerek 2016. április 17-20 között tartottak egy konferenciát városunkban.
A lengyel, észak-ír, román, spanyol és ír városok által közösen kialakított pályázati programnak
az volt a fő célja, hogy Európa egymástól távol eső országaiban-városaiban milyen hétköznapi
problémák és megoldások léteznek a helyi roma fiatalok beilleszkedésével és a többségi
társadalommal való együttéléssel kapcsolatban. A pályázat közös nyelve minden országban az
angol volt, így a helyi fiataloknak kiváló nyelvgyakorlási lehetőséget is biztosított a program.
A projekt elsődleges célcsoportja roma fiatalság volt. Ezen belül is a tehetséges, jó tanulmányi
eredményeket felmutató, de szociálisan hátrányos helyzetben lévő diákok hétköznapi
beilleszkedési problémáit próbálták áttekinteni a programban részt vevő szakemberek.
Szekszárd városából az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő középiskolás
diákok közül többek is aktív szerepet vállaltak a projektpartneri találkozón. A Szekszárdi I. Béla
Gimnázium és a Szekszárdi Garay János Gimnázium tanulói személyes életútjukból, átélt
élményeikből adtak tájékoztatást a külföldi vendégeknek és arra is rávilágítottak, hogy sokszor
a saját környezetük elutasító magatartása, vagy nem megfelelő hozzáállása is nehezíti
helyzetüket. Az Arany János Programot mindazonáltal szinte minden fiatal nagy lehetőségnek
és sikeres ösztönző rendszernek tartja, melynek köszönhetően a továbbtanulási esélyeik
jelentősen javulnak és az idegen nyelvek tanulása révén külföldi ösztöndíjakra is pályázhatnak.
A három napos konferencia alatt a külföldi vendégek szintén konkrét példákkal világították
meg a lakóhelyükön tapasztalt problémákat és az erre adott válaszokat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató megtárgyalására.

Szekszárd, 2017 február 21.
Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
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