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Tájékoztató
az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl
Tisztelt Közgyőlés!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi
önkormányzati határozatával elfogadta a város Ifjúsági Koncepcióját.
Az elfogadást követıen a közgyőlés a koncepció eredményeinek megtárgyalására évenként
visszatér.
A tájékoztató az Ifjúsági Koncepció fejezeteire épülve készült:
I. Oktatás, képzés1
A koncepció egyik fıbb 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 jelentıs részét a különbözı oktatási intézményekben töltik,
emellett a szabadidıs tevékenység egy része is az iskolához kötıdik.
Az ifjúság szabadidı eltöltésének és öntevékenysége kibontakozásának lehetıségével
kapcsolatosan elmondható, hogy az iskolák igyekeznek minél több lehetıséget biztosítani a
szabadidı kulturált eltöltésére, s ebben a mőködı diákönkormányzatoknak is meghatározó
szerepük van. Tanítási órákon kívül szakkörök, sportfoglalkozások, kirándulások szervezése.
A szekszárdi fiatalok a város ifjúsági- és sportrendezvényein is aktívan részt vesznek: Gróf
Zichy Utcai Futóverseny, Városi Sportmajális, Autómentes Nap, stb..
Tehetséggondozással kapcsolatosan megállapítható, hogy az intézmények nagy figyelmet
fordítanak a tehetséges diákok felkészítésének segítésére és eredményességének ösztönzésére.
Emellett továbbra is lehetıséget kell keresni a halmozottan hátrányos helyzető tanulási és
beilleszkedési nehézségekkel küszködı fiatalok esélyegyenlıségének megteremtésére, vagy
legalábbis növelésére.
A Garay János Gimnázium még 2009-ben pályázott a Tehetségpont titulusra. A Nemzeti
Tehetségsegítı Tanács 2011. február 5-tıl „Akkreditált Kiváló Tehetségponttá” nyilvánította
az intézményt. Ennek erkölcsi hozadéka mellett fontos, hogy tavaly a TÁMOP 3.4.4/B
Országos Tehetségsegítı Hálózat pályázati programjában a gimnázium 9.145.550 Ft összeget
nyert. A pályázati kereten belül az intézmény kiváló tehetséggondozó programokat,
rendezvénysorozatokat szervez más nevelési- oktatási intézmények bevonásával.
Az I. Béla Gimnázium a „Tehetséggondozó középiskola” cím birtokosaként vállalta, hogy a
közoktatási esélyegyenlıségi intézkedési tervükön túl pedagógiai programjukban is kiemelten
szerepeljenek a halmozottan hátrányos helyzető tanulók esélyegyenlıségét elımozdító
tevékenységek.
A gimnázium ismételten eredményesen pályázott a Nemzeti Erıforrás Minisztérium által
meghirdetett Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való
részvételre.
A program célja, hogy egy középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai
eszközrendszer segítségével biztosítani lehessen, hogy a jelenleginél lényegesen nagyobb
arányban tanulhassanak eredményesen nappali tagozatos, érettségit adó szakközépiskolai és
gimnáziumi osztályokban a legszegényebb, legképzetlenebb szülık gyermekei.

1

Ifjúsági Koncepció 2009-2013/ 3. Oktatás, képzés 7-10. old.

13elot20

2
A szervezı munkának eredményeként a 2012/2013. tanévre vonatkozóan 25 fı
beiskolázásával folytatódott a program.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága 2012-ben is
meghirdette a Mecénás Tehetséggondozó támogatást. Pályázat útján támogatható az Oktatási
Közlönyben megjelent országos tanulmányi-, szakmai tanulmányi versenyek elsı három
helyezettje és felkészítı tanára, valamint egy-egy tudományos, mővészeti ágban vagy
országos diákolimpián kiemelkedı eredményt elérı fiatal. Összesen 163 fı tanulót (2011-ben
121 tanulót), 11 csoportot (2011-ben 4 csoportot) és 79 felkészítıt (2011-ben 59 felkészítıt)
részesített jutalomban az önkormányzat, 2.500eFt került kiosztásra. Az ezt megelızı évben ez
az összeg 2.150eFt volt.
II. Egészségügyi és mentálhigiénés ellátás2
A Vidékfejlesztési Minisztérium a tejfogyasztás növelése érdekében 2012-ben is az iskolatej
ellátás biztosítására vonatkozóan meghirdette iskolatej programját. Szekszárd Megyei Jogú
Város a meghirdetést követıen folyamatosan bekapcsolódott az iskolatej programba, melynek
keretében a fenntartása alá tartozó általános iskolákban tanuló gyermekek részére – az
igények alapján – biztosítja az ingyenes iskolatej ellátást.
Ezen idıszakra vonatkozóan átlagosan 1495 fı (2011-ben 1538 fı) általános iskolás tanuló
részesült – tanítási naponként, illetve kétnaponta – iskolatej ellátásban, melynek összköltsége
6.650 eFt (2011-ben 7.050eFt), ebbıl rendelet útján kapott támogatás 4.443 eFt (2011-ben
4.900eFt), a fenntartó részérıl 2.207 eFt (2011-ben 2.150e Ft).
2001. szeptember 25-én Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával
megalakult a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum („KEF”).
A KEF 2004-ben elkészítette városi stratégiáját. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a
stratégiában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében 350 eFt-ot elkülönített a 2012.
évi költségvetésben.
A szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum 2012-ben a hagyományos tevékenységei
mellett (országos és regionális konferenciákon való részvétel, Kábítószerellenes Világnap
megszervezése, stb.) aktív szerepet vállalt a prevenció területén. Ennek keretében létrejött és
jelenleg is folyamatosan mőködik a Városi Prevenciós Munkacsoport, amely a helyi
közoktatási intézményekkel próbál minél szorosabb és hatékonyabb kapcsolatot kialakítani. A
Fórum kiemelt figyelmet fordít a különbözı területeken (egészségügy, szociális szféra,
oktatás, igazságügy, stb.) dolgozó szakemberek közötti kommunikáció elımozdítására.
Számukra a 2012. évben több egyeztetést, szakmai napot, kerekasztal megbeszélést is
szervezett (Intézménylátogatás a Szedresi Speciális Gyermekotthonban; Tájékoztatás a RÉV
ifjúsági prevenciós programjairól (TÁMOP 5.2.5); A pszichiátria jelene és jövıje
Szekszárdon és Tolna megyében; „A prevenció múltja, jelene, jövıje” szakmai tanácskozás;
Mi újság a kábítószerügy területén?).
Az önkormányzat 2012. évben is pályázott a fórum további mőködésének és a stratégiában
foglalt célok és feladatok megvalósításának támogatására. Az Emberi Erıforrás Minisztérium
a Kábítószerügyi Egyeztetı Fórumok mőködési feltételeinek biztosítása, valamint a
drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának elımozdítása céljából 2012.
évben a benyújtott pályázatra vonatkozóan 500 eFt támogatás odaítélésérıl döntött. (Az elızı
évben 3 sikeres pályázata volt, összesen 1.200eFt értékben.)
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A kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF
munkájának tapasztalataira vonatkozó beszámolót a közgyőlés megismerte és a 46/2013.
(II.28) határozatával a beszámolót elfogadta.
III. Érdekérvényesítés, érdekképviselet3
A Polip Ifjúsági Egyesület, - mely mőködteti a Polip Ifjúsági Irodát -, non-profit, humán
szolgáltatásokat ellátó speciális ifjúságsegítı intézmény. Az ifjúsági iroda célja elsıdlegesen a
fiatalok információs szükségeinek kielégítése és segítségnyújtás a mindennapi élet során
felvetıdı problémáik megoldásában. Másodsorban aktivitásra, az ifjúsági részvételre
késztetés. Azaz tevékenysége révén arra ösztönözni a fiatalokat, hogy cselekvı résztvevıi
legyenek életük, sorsuk alakításában.
Az iroda tevékenységi területei:
Alaptevékenységek:
1. Információ-szolgáltatás
- kultúra, szabadidı/koncert, kiállítás, városi programok, színház fesztiválok/
- tanulás, képzés, tanfolyamok/helyi, belföldi és külföldi nyelvtanfolyamok,
nyelviskolák, továbbtanulási lehetıségek középiskolákban és fıiskolákon, szakképzési
lehetıségek, tanfolyamok/
- munka /alkalmi, diákmunka, au- pair külföldi munkaalkalmak/
- pályázati lehetıségek /diákoknak, ifjúsági szervezeteket, fogyatékkal élıket,
intézményeket érintı témákban/
- pályázatok (Fiatalok Lendületben 2007- 2013, Egész Életen Át Tanulás Program stb.)
- turisztikai szálláshelyek /osztálykirándulások/
- külföldi és belföldi térképek /országok/
- közérdekő címek, telefonok, internet elérhetıségek helyi és országos
segítıszolgálatokról /drog, lelkisegély, stb. témakörben/
- városi adatbázis a diákönkormányzati munkával foglalkozók elérhetıségérıl /DÖK
segítı pedagógusok, diákvezetık/
2. Tanácsadások
Pályázati források lehetıvé teszik, hogy külsıs szakemberek és munkatársak bevonásával a
tanácsadásokat a hét minden munkanapján 15.00-17.00 óra között biztosítsák az
érdeklıdık számára.
- Jogi/diákjogi tanácsadás
- Munkaerı-piaci tanácsadás
- Pályaorientációs tanácsadás
- Fiatalok Lendületben Program pályázati tanácsadás
- Fiatalok mobilitás lehetıségi Európában - tanácsadás
3. Felkeresı ifjúsági munka
2012. évben összesen 25 alkalommal 650 fı részére nyújtott az iroda információt Tolna
megye több településén (Harc, Fadd, Tamási, Paks, Bonyhád, Attala), iskolákban,
közösségi terekben, rendezvényeken.
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4. Regionális Eurodesk projekt
Témája a Fiatalok Lendületben program bemutatása, népszerősítése 6 községben. A
bemutató szakasz után a csoportokkal kapcsolattartás, bevonásuk európai ifjúsági
programokba.
A bevezetı szakaszban az alábbi közösségekben tartottak tájékoztatót: PTE Illyés
Gyula Kar, Babits Mihály Általános Iskola, Önkéntes Klub.
5. Szolgáltatások
- Internetkávézó – 4 számítógép áll rendelkezésre (E-Magyarország Pontként és
Eurodesk Partnerként is mőködik)
- Fénymásolás, számítógépes szövegszerkesztés, nyomtatás, újságolvasás, beszélgetés
A Fiatalok Lendületben (2007-2013) Európai Uniós pályázati program lehetıvé teszi a 18-30
éves fiataloknak, hogy Európa különbözı országaiban önkéntes szolgálatot végezzenek. A
Polip Ifjúsági Iroda 2000 óta küld és fogad fiatalokat. Az egyesület hálózatot mőködtet a
város és kistérsége intézményei és civil szervezetei számára, hogy önkéntes fiatalokat
fogadjon.
A hálózat tagjai: Kék Madár Alapítvány, Fogyatékosok Nappali Intézménye Szekszárd,
Német Nemzetiségi Óvoda- Tolna-Mözs, Wunderland Óvoda – Szekszárd.
A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat (továbbiakban: SZIFÖN) székhelye a Polip Ifjúsági
Iroda. A helyi általános és középiskolából választott képviselık kulturális programokat
szerveznek és bonyolítanak le városi és megyei szinten egyaránt. Az iroda szakmai és
infrastrukturális hátteret biztosít számukra a sikeres munkához.
Az SZIFÖN a városnál pályázott pénzösszeggel gazdálkodva több programot tervezett és
valósított meg már a 2012-es évben:
- Farsang – 2012. február 25.
A diákképviselık együtt farsangoztak a megye településeirıl érkezett diákokkal.
- XIII. Tolna megyei Diákparlament – 2012. március 30-31.
Húsvéti foglalkozás – 2012. április 24.
- A képviselık, önkéntesek a Babits Mihály Általános Iskola 3. osztályos diákjainak
tartottak kézmőves foglalkozást.
- Fotókiállítások – 2012. március 27. és október 29.
- Tökfaragás a Korzó Fitness Centrum İszi Napközis táborában – 2012. október 31.
- Mikulás nap a „Segíts rajtam!” Halmozottan Hátrányos Helyzetőekért Alapítványnál –
2012. december 5.
A képviselık a rendezvényre szendvicseket készítettek. Részt vettek az ünnepségen és
a vetélkedı zsőrijében is szolgálatot teljesítettek.
- Mikulás nap – 2012. december 6.
A Garay téren a SZIFÖN tagok szaloncukrot osztottak önkéntesekkel, mikulás
jelmezbe öltözve.
- Karácsonyi jótékonykodás – 2012. december 15.
A diákok és az önkéntesek süteményt sütöttek a Mérey utcai idısek otthonának
lakóinak. Egy dal és vers összeállításával kedveskedtek a szép korúaknak.
A programok mellett a SZIFÖN tagjai 2012. március 2-4. között részt vettek egy országos
szervezet, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság éves találkozóján, ahol az ország
több pontján mőködı ifjúsági önkormányzatok képviselıivel találkoztak, tapasztalatot
cseréltek, a szekciómunka során sok hasznos információt szereztek, melyet a továbbiakban
hasznosíthatnak.
Az önkéntesség jegyében a „Polip” létrehozott egy Önkéntes Klubot, melynek az iroda
infrastrukturális hátteret biztosít. A Klub tagjai részt vesznek a Polip programjainak
szervezésében is. 2012-ben 12 fı tevékenykedett aktívan.
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Az iroda rendszeres találkozási lehetıséget biztosít a város ifjúsági civil szervezetei számára.
Kapcsolatot tart a tagokkal, közvetítı és koordináló feladatokat lát el az Önkormányzat és
Szekszárdi Ifjúsági Érdekegyeztetı Fórum(SZIÉF) tagjai között.
Évente megrendezésre kerülı programjaik a Tolna megyei Diákparlament, Nyárnyitó buli a
Polippal.
A Tolna megyei Diákparlament 13. alkalommal került megrendezésre 49 fıvel. A rendezvény
legfıbb célja volt, hogy többféle szekciómunkában szerezhessenek gyakorlati tapasztalatokat
a résztvevık ifjúsági munka témakörben.
A Polip ÚJ(DON)SÁG újság diáklap, ami a Tolna megyei diákok számára információkat,
ötleteket, nevezetes eseményeket örökít meg a korosztály tollából. 2012-ben egy szám jelent
meg.
Szekszárd Megyei Jogú Város és a Polip Ifjúsági Egyesület között együttmőködési
megállapodás köttetett az ifjúsági korosztály társadalmi integrációjának, iskolai
elımenetelének, pályaválasztásának, munkaerı-piacra való beépülésének elısegítésére,
megkönnyítésére. Az egyesület erısíti a fiatalok állampolgári kompetenciáit, társadalmi
részvételi aktivitásukat minıségi információk, tanácsadások átadásával és alternatív
programok biztosításával.
IV. Szabadidı, kultúra, sport4
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza szervezési egységei mőködésüket a
2012. évben is a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Karának „E” épületébe
kezdték meg.
2012. május 23. és június 15. között került megrendezésre a Tolna megyei gyermekrajz
kiállítás a régi Vármegyeháza elıcsarnokában. A Mővelıdési Ház 42. alkalommal hirdette
meg a pályázatot. A rendezvény célja, hogy a kiállítás képet adjon az általános iskolások
alkotóképességérıl, a világlátásáról, a kreativitásról, a megtanult és elsajátított technikákról.
2012-ben kiemelt figyelmet kapott a családábrázolás, mely a családot valamilyen tevékenység
vagy népszokáshoz köthetı cselekvés közben ábrázolta. Tolna megyébıl 12 általános iskola
nevezett alkotásokat a pályázatra, ez 405 pályamunkát jelentett.
A 2012-es év elsı ifjúsági koncertjére február 9-én került sor. Két elıadás keretében összesen
298 diák hallgatta a koncertet. A Hárfa és hegedő mőhelytitkok koncert a Fıiskola „E”épületben került megrendezésre. A közremőködı elıadómővészek Kocsis Andrea hárfa
mővész és Földesi Lajos hegedőmővész voltak. A következı és egyben a bérlet utolsó
elıadása március 8-án volt. A Mydros görög zenekar elıadása felejthetetlen élményt nyújtott.
A 2012/13-as tanévre szóló bérlet elsı elıadását 2012. november 7-én hallgathatta meg az
ifjúság. Elıadók voltak Tóth –Fekete Nóra zongoramővész és Pálfi László énekmővész.
Debussy muzsikájából adtak ízelítıt a diákoknak.
A középiskolások a délelıtti elıadásra 170-en váltottak bérletet, míg a délutáni elıadásra az
általános iskolások 250-en jöttek el. A díszterem foglaltsága miatt ismét a Garay
gimnáziumban kellett megtartani az általános iskolásoknak szóló elıadást.
2012-ben a Játékvár-lak családi játszóház keretein belül az interaktív foglalkozások a jeles
napok köré szervezıdtek.
2012. március 31-én, szombaton a Húsvéti Játszóházban a kisgyermekes családoké volt a
fıszerep. Közvetlen légkör, családias hangulat volt jellemzı a rendezvényre. Bábelıadás, népi
gyermekjátékok, kézmőves foglalkozás várta az érdeklıdıket.
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A Karácsonyi Kincsesház 2012. december 16-án került megszervezésre. Kézmőves
foglalkozás, mézeskalácssütés, népi gyermekjátékok, énekfőzés, bábszínház és tombola várta
a gyerekeket.
2012-ben az intézmény egy új programsorozattal várta a város kisiskolásait Nyári
Kalandozások címmel. Nyáron napközis jellegő táborokat szerveztek 4 turnusban,
hétköznaponként naponta 8.00-16.00 óra között. A programokat a gyermekek igényeinek
megfelelıen állították össze: kézmőves-, sport-, drámajáték, zenefoglalkozások, filmvetítés,
kirándulások a környezı falvakba. A táborban 110 gyermek vett részt.
A Mővelıdési Ház több mint 10 éve rendezi meg a Hollós László Megyei Természetismereti
versmondó versenyt nagy sikerrel. A rendezvényen 81 fı versenyzett az elsı helyért. A Kaán
Károly Országos Természet és Környezetismereti verseny az elmúlt évben a Vidékfejlesztési
Minisztérium fıvédnökségével hirdették meg 11-12 éves tanulók körében.
2012. szeptember 21-22-én zajlott Szekszárdon az Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál,
melyen 10 csoportot látott vendégül a Mővelıdési Ház, összesen 355 fı gyermektáncost és
kísérıiket. A fesztivál a Szüreti Napok társrendezvényeként valósult meg a Nemzeti
Kulturális Alap finanszírozásával, a Babits Mővelıdési Ház szervezésében és az Örökség
Gyermek Népmővészeti Egyesület koordinálásával.
A Városi Gyermeknap 2012-ben ismét a Prométheusz parkban került megrendezésre. A város
általános iskoláinak amatır csoportjai (dráma, mozgásmővészet, énekkar) mutatták be
produkcióikat igen nagy sikerrel. A délutáni programban profi elıadókat láthattak, akiket
nagy számú közönség várt. A gyermeknapon részt vettek a szekszárdi karitatív és civil
szervezetek, társintézmények, gazdagítva ezzel a nap programjait.
Az intézmény 2012-ben „A szekszárdi Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
kulturális programjai a gyermekek nem formális, informális nevelésnek fejlesztése
érdekében” (TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0143) címmel pályázott és elnyert uniós pályázata
keretén belül az volt a cél, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be
a formális oktatásba és szerepük erısödjön meg a kulturális tudás átadásában. Szekszárd
nevelési-oktatási intézményeivel szorosan együttmőködve kerülnek a programok
megvalósításra. 2012. év végéig hat rendezvény került megszervezésre: Egészség- és
Környezetkultúra Vetélkedı I., II.; Varázsoljunk zenét – Zene Témanap (3 alkalom);
Drámapedagógiai Témanap I.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szekszárd – Tornio jubileumi testvérvárosi
találkozóhoz kötıdıen 2012. május 16-19. között finn napokat szervezett. A
rendezvénysorozaton belül az általános és a középiskolás diákoknak is biztosított a város
programokat.
Az önkormányzat a szekszárdi székhelyő általános iskolák alsó és felsı tagozatában
„Finnország az ezer tó országa” címmel rajzpályázatot hirdetett. Összesen 78 pályamő
érkezett be. A zsőri tagjai Adorjáni Endre szobrászmővész, Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke, és Majnay Gábor osztályvezetı voltak. Az elsı három helyezett:
Csehák Barbara I. hely (Garay Általános Iskola); Vajda Vanda II. hely (Garay Általános
Iskola); Deli Dorina III. hely (Garay János Gimnázium 7. osztály), Joó Pannának különdíj
(Babits Mihály Általános Iskola). A pályázók értékes ajándékokat kaptak.
A szekszárdi középiskolák körében a város „Ki tud többet Finnországról?” címmel vetélkedıt
hirdetett. A kétfordulós versenyre 15 csapat nevezett be. A selejtezı teszt megírása után 8 db
3-3 fıs csapat mérte össze erejét. A verseny célja az volt, hogy a szekszárdi középiskolás
diákok egy mőveltségi vetélkedı keretében, játékos formában megismerjék Torniót,
Szekszárd Finn testvérvárosát, valamint egész Finnország földrajzi adottságait, természeti és
épített örökségét, szellemi és sportértékeit. A verseny védnökei voltak: Jari Vilén, a Finn
Köztársaság magyarországi nagykövete, valamint Horváth István Szekszárd Megyei Jogú
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Város polgármestere. A vetélkedı szakmai szervezıje és a zsőri elnöke Dr. Gyuricza László
egyetemi docens (PTE Földrajzi Intézet Regionális Földrajz Tanszék), a Magyar Földrajzi
Társaság Zalai Osztályának elnöke volt. A csapatok részvételét oklevéllel és egyéb értékes
ajándékokkal díjazták. Az elsı helyezett egy 3 fıre szóló finnországi utazást nyert Tornióba.
Helyezettek: Garay János Gimnázium, I. hely (Bán Kitti Dorina, Eger Evelin, Remenyik
Bálint); I. Béla Gimnázium, II. hely (Zhorela Viktor, Hajnal Roland, Domokos Bence); Szent
László Szakképzı Iskola, III. hely (Keszthelyi Renáta, Uzorás Bence, Nagy – Mélykúti
Tibor).
Garay János születésének 200. évfordulója alkalmából Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata az együttmőködı intézményekkel, partnerekkel (Garay János Gimnázium,
Garay János Általános Iskola és AMI, Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza,
Tolna Megyei Levéltár, Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Wosinszky Mór Megyei Múzeum és
Egyed Antal Honismereti Egyesület) nagyszabású programsorozatot állított össze. Az
emlékévhez kötıdıen több olyan esemény került megszervezésre, amely a fiatalok
bevonására és részvételére épült.
Ezek közül kiemelkedı a múzeum által szervezett gyermekfoglalkozások, a vers- és
prózamondó verseny, az emléknaphoz kapcsolódó ünnepi mősorok, a rajzpályázat, ünnepi
hangverseny, fáklyás megemlékezés.
A programok színesítették a város ifjúsági programját és elmondható, hogy a diákok
szervezıként, versenyzıként, nézıként is szép számmal jelen voltak a város ezen jeles
programsorozatán.
2012. évben – a korábbi évek tapasztalata alapján – a Sportmajális új célokkal került
megrendezésre. A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft.
létesítményeinek bemutatása és a sport népszerősítése érdekében a sportcsarnokban „Nyitott
Termek” elnevezéssel új programot hirdetett, amelynek keretében labdarúgás, asztalitenisz,
kosárlabda sportágakban biztosították a részvételi lehetıséget a város oktatási intézményeiben
tanuló gyermekek és a lakosság számára. A rendezvény a részvevık számát tekintve
eredményesen zárult, és felmerült annak igénye, hogy évente több alkalommal kerüljön ilyen
típusú programra sor.
Szekszárd 2012-ben, immár 21. alkalommal vett részt az ország legnagyobb lakossági
sportjátékában. A jelentkezı városok, lélekszámtól függıen hét kategóriában küzdöttek a
„Magyarország legsportosabb települése” címért, amely során Szekszárd városa,
kategóriájában I. helyezést ért el.
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 pulzusnövelı mozgás értendı.
A program szerdán 00:00 órakor a Városi Sportcsarnokban kezdıdött és ott is fejezıdött be
21:00 órakor. A megnyitót követıen a város különbözı egyesületeinek tagjai próbálhatták ki
egymás sportágait. A változatos program tizenegy helyszínen valamint az oktatási és nevelési
intézményekben kínált mozgási lehetıséget a résztvevıknek. A hagyományos sportágak
mellett óriási sikere volt a tánc-oktatásnak, amelynek keretében szakképzett oktatók tartottak
táncórát a diákoknak, a városi fenntartású általános iskolákban. A vizes sportok kedvelıi - az
országban egyedülálló non-stop úszás keretében – több mint 200 km-t úsztak, igazolt és
amatır sportolók közremőködésével.
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2012-ben volt a 16. Streetball Fesztivál Szekszárdon. A esemény – a Magyar Kosárlabda
Szövetség irányelvei alapján – új rendszerben, „adidas Junior Classic” és „OTP Junior adidas
Streetball 33” elnevezéssel került lebonyolításra. A rendezvényre 8 különbözı kategóriában
versenyezett a benevezı 65 csapat, 3+1 fıvel. A kategória helyezettjei mellett külön
programként versenyezhettek a dobó és zsákolóverseny indulói. A Szent István téren
kialakított versenyhelyszínen, 12 pályán folytak a mérkızések.
Az elızı évben átadott atlétikai pálya ismét vendégül látta Magyarország legkiválóbb atlétáit.
A 117. Atlétika Magyar Bajnokság (június 16-17.), a Londoni Olimpiai Játékok miatt,
különösen nagy jelentıséggel bírt a sportkedvelı közönség számára, akik élıben láthatták
többek között Pars Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvetınket.
A 2012/2013-es tanévben a szekszárdi nevelési -oktatási intézményeknek a város ismét
térítésmentesen biztosította a jégkorcsolyázási lehetıséget. Az óvodák és az általános iskolák
2012. december 1-tıl 2013. március 3-ig vehették igénybe a jégpályát. Valamennyi intézmény
és tagintézménye is élt a korcsolyázási lehetıséggel. Naponta délelıttönként kb. 60 tanuló
korcsolyázott az elızetes beosztás szerint. A tavalyi évhez hasonlóan 14.000-en látogatták a
jégpályát.
A versenysport területén továbbra is feladat a városban hagyományos és eredményes
sportágak szinten tartása és lehetıség szerinti fejlesztése. Tiszteletben tartva a
sportegyesületek önállóságát, fontos feladat mőködésük, munkájuk figyelemmel kísérése.
Kiemelten fontos továbbra is a sport szakmai munka nyomon követése, ezen belül is az
utánpótlás - nevelés segítése. A szabadidı eltöltésének, az egészséges életmód kialakításának
lehetısége a hagyományos és új szabadidıs rendezvények megrendezésével biztosított volt.
A Városi Sportcsarnok az elmúlt évben több olyan programot, koncertet szervezett, ahol a
fiatalok kulturáltan el tudták tölteni szabadidejüket. (kiállítások, koncertek,
sportrendezvények)
A Madách Musical Táncmővészeti Iskola 2012. december 17-én a Városi Sportcsarnokban
két elıadás keretében adta elı a Diótörı darabját. A két elıadás nagy nézıszámmal óriási
sikert aratott. Az önkormányzat térítésmentesen biztosította az elıadás helyszínét, a Musical
Színház pedig szintén ingyenesen mutatta be a mővet. A 17.00 órai elıadáson az általános
iskolások vettek részt 700 fıvel. Az esti elıadáson pedig a középiskolások, a civil szerveztek,
valamint Szekszárd város lakossága tekinthette meg a Diótörıt telt házzal, mintegy 800 fı
részvételével.
2012-ben a Samsung Electronics Magyar Zrt. „SMART sport a gyermekekért” címmel
jótékonysági akciót hirdetett meg Szekszárd városában is. Az akció célja az volt, hogy minél
több gyermeket mozgásra bírjon a program. Bármely okos telefon által letöltött SMART
program segítségével SMART kilométereket lehetett győjteni mérhetı mozgásos
tevékenységgel (futás, kerékpározás, túrázás stb.). Az összegyőjtött SMART km-ek alapján
Szekszárd városa a Samsung cégtıl 5.000 eFt értékben Samsung termékeket kapott.
Sajtótájékoztató keretében a Szekszárd Városi Diáksport Egyesület, valamint a Polgármesteri
Hivatal koordinációjával több nevelési-oktatási intézmény és gyermekekkel foglalkozó civil
szervezet kapott nagy értékő Samsung termékeket: LED tv, monitor, mikrohullámú sütı,
hőtıgép, porszívó, mosógép, Blu Ray lejátszó, táblagép, notebook. Az alábbi iskolák és
szervezetek vettek részt a programban és részesültek nagyobb adományban: Babits Mihály
Általános Iskola, Garay János Általános Iskola és AMI, Dienes Valéria Általános Iskola, Baka
István Általános Iskola, Garay János Gimnázium, I. Béla Gimnázium, Kosárlabda Sport Club
Szekszárd, Szekszárdi UFC, Szekszárdi Fekete Gólyák KC, Gemenc Judo Club Egyesület,
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Szekszárd Asztalitenisz Club, Szekszárdi Kajak-Kenu SE és további 10 sportegyesület kapott
apróbb ajándékot.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2012-ben is
meghirdette - a bizottság által elkülönített - Ifjúsági Keretre vonatkozó pályázatát, az
egészséges életmódra nevelés, a pályakezdés és beilleszkedés, a városban lévı fiatalok és
szervezetek nemzetközi kapcsolatainak építése, az európai létforma kialakításához szükséges
technikák, mővelıdési formák megvalósítása céljából. 2012-ben 2.700 eFt volt a pályázati
összeg. Összesen 41 pályázat érkezett, melybıl 40-et támogatott a Bizottság.(2011-ben 3.000
eFt volt a pályázati összeg, összesen 41 pályázat érkezett, melybıl 39-et támogatott a
Bizottság.)
V. Szociális ellátás5
Az önkormányzat által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások közül az ifjúságot
érintıen 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 összegő természetbeni
támogatásra (2012. évben 5.800,- Ft/gyermek esetenként)
2012. évben 1163 gyermek részesült kedvezményben, a részükre kifizetett összeg 13.490.800
Ft volt. (2011. évben 1176 gyermek részesült kedvezményben, a kifizetett összeg 13.013.404
Ft volt.)
A Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat, a szociálisan rászorult
felsıoktatásban résztvevık számára jelent anyagi segítséget. Összege az önkormányzati
ösztöndíjrészbıl, a megyei támogatásból és az intézmény ösztöndíjrészébıl tevıdik össze.
Önkormányzatunk évente 6 millió forinttal járul hozzá az ösztöndíjpályázathoz. A 2011/2012.
tanévben 173 fı (az elızı évben 170 fı) részesült támogatásban (a támogatás mértéke3.000
Ft/fı, mely összeget további 3000 Ft-tal a minisztérium is kiegészíti).
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:
A polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a
gyermeket gondozó család idıszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását
veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe kerül.
A támogatás jogosultsági feltételeit az önkormányzat helyi rendeletében szabályozza.
A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII.21.) öh. rendelet
értelmében a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alkalmankénti összege 5.000 Ft
gyermekenként, éves szinten maximum gyermekenként 20.000 Ft-ig terjedhet. 2012. évben
12.000.000 Ft-ot fordított az önkormányzat ezen támogatási formára.
Az önkormányzat a gyermekek nyári étkeztetését 2012. évben pályázat útján biztosította. A
pályázaton 5.556.320Ft-ot nyert az önkormányzat (a pályázati önerı 900.000 Ft volt).
Összesen 385 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı fiatal kapott étkezési
támogatást. A tavalyi évben az étkeztetést június 16. és augusztus 17. között a Diákétkeztetési
Kft. napi egyszeri meleg ebéd elkészítésével biztosította. A Humánszolgáltató Központ
gondoskodott a gyermekek felügyeletérıl és az étkeztetést követı szabadidıs program
biztosításáról, melynek keretében kézmőves foglalkozásokat szerveztek a gyerekeknek,
5

Ifjúsági Koncepció 2009-2013/ 5. Szociális ellátás 25-28. old.
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továbbá lehetıséget biztosítottak rajzolásra, színezésre, fejlesztı foglalkoztató kitöltésére,
társasjátékozásra, logikai játékokra, olvasásra.
A szociális ellátásokhoz főzıdıen kell megemlíteni a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ
munkáját. Az elızı évekhez hasonlóan, ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások
közvetítésével (szolgáltatás nyújtásával) és szervezı tevékenységgel végzett hasznos munkát
az intézmény.
A Központ munkatársai az idei évben is az általános feladataikon túl - iskolai szociális munka
keretein belül - csoportmunkát folytattak általános iskoláskorú gyermekekkel. A
Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központ munkatársai 1997 óta végeznek iskolai
szociális munkát – /a Baka István Általános Iskolában, valamint a Garay János Általános
Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményben/. Az elızı évben tizennyolc, 8-15 fıs
csoportot vezetett négy szociális munkás. A csoportfoglalkozások heti, illetve kétheti
rendszerességgel zajlottak (iskolai igényt és lehetıségeket figyelembe véve) az iskolákban.
Idıtartamukat tekintve 45 percesek voltak a foglalkozások. Az alkalmazott módszer egységes:
kiscsoportos, interaktív jellegő. A csoportfoglalkozások forgalma: 88 alkalommal 1110 fı
volt.
A Gyermekjóléti Szolgálat 2005-ben vált Központtá, azóta a törvényben (1997. évi XXXI.
törvény) a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 40. § (3) bekezdés) elıírt
négy speciális feladat végzését is ellátja:
• kórházi szociális munka
• utcai és lakótelepi szociális munka
• kapcsolattartási ügyelet
• készenléti szolgáltatás
A kórházi szociális munkát, preventív jelleggel a gyermekosztályon és a szülészetinıgyógyászati osztályon végzi egy koordinációs munkatárs. A Központ munkatársa
kéthetente rendszeres kapcsolatot tart a kórház munkatársaival. A kórházi szociális munka
keretén belül a 2012-es évben is mőködött a „diabéteszes csoport”, melyet a Központ
munkatársa a kórház szociális munkásával együttmőködve szervezett. A csoport a 2013-as
évben is folytatja munkáját. Célja, hogy a diabétesszel küszködı gyermekek szülei megfelelı
ismerettel rendelkezzenek a gyermekük betegségét illetıen és a szakemberek tájékoztatását
megkapják megfelelı formában. A csoporttagok 2012-ben három alkalommal találkoztak, 15en jelentek meg a találkozókon, továbbá 43 esetben közvetítettek az egészségügyi
ellátórendszer és az ügyfelek között.
Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a szabadidejét utcán töltı gyerekek támogatása,
szabadidejének hasznos eltöltésének segítése. Két munkatárs végez a Központban egyéb
általános feladatain túlmenıen utcai és lakótelepi szociális munkát. Tavasztól ıszig a
csellengı gyermekek nyomon követése is a feladatuk. Éjszakai ügyelet összesen 13
alkalommal valósult meg, 207 fıt tájékoztattak a Központ szolgáltatásairól, programjairól. A
nappali ügyelet 6 alkalommal valósult meg, 4 fıvel kerültek kapcsolatba a munkatársak.
Ezen túlmenıen pedig rendszeresen programokat szerveztek a településen élı gyermekek
számára, mint: Újévi Koncert (44 fı), Városi Bölcsıdei Gyermeknap (20 fı), VIP Klub
(8program 76 fı).
2012-es évben a Gyermekjóléti Központ, a Városi Rendırkapitányság, aRÉV és IFU közösen
megszervezte az „Epszilon” programsorozatot, melyen összesen 281 gyermek vett részt. A
programsorozat szervezését tervezik a 2013-as évben is. Az utcai és lakótelepi szociális
munka keretében összesen 54 program valósult meg, mely során 970 fıt tudtak elérni.
A kapcsolattartási ügyelet továbbra is folyamatos. 2012-ben felügyelt kapcsolattartások száma
12 volt, melyeket szinte minden esetben mediáció elızött meg. A mediációs szolgáltatást 17
alkalommal vették igénybe, 24 gyermeket érintett.
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Készenléti szolgáltatás lényege, hogy a Központ a hét minden napján, 24 órán keresztül
készenlétet biztosít telefonon keresztül. A 06/30-229-4290-es számon bárki (ügyfél,
munkatárs, egyéb állampolgár stb.) elérheti a Központot ha segítségre van szüksége, vagy a
felmerülı problémájára nem tudja, nem ismeri a választ. 2012-es évben 119 hívás érkezett az
ügyeletes telefonra.
2012-es év nyári szünetében 11 héten keresztül biztosított a Humán Szolgáltató Központ
programot ingyen, a város és a társult települések gyermekei számára. Minden héten kedden,
csütörtökön foglalkozásokat szerveztek a Központ munkatársai különbözı helyszíneken. A
Központban keddenként kézmőves foglalkozások voltak 9 alkalommal, amin 180 gyermek
vett részt, csütörtökönként 10 alkalommal került sor kirándulásokra, amin 112 fı vett részt.
2012 tavaszán ismételten megszervezésre került a „Tudós születik” címő, gondolkodásra
késztetı játék, amin 13 gyermek vett részt.
2012 telén két rajzpályázat lett általuk meghirdetve. A rajzpályázatokat elsısorban ügyfeleik
körében hirdették meg. A hirdetést plakátok, szórólapok osztásával és az ügyfelekkel való
személyes beszélgetések során oldották meg. 33 db pályázati munka érkezett be. A
gyermekek rajzait a Humánszolgáltató Központ folyosójára kiállították, a pályamunkák 2013.
április 20-ig „galéria” jelleggel megtekinthetıek.
2012-ben a Központ megszervezte a Karácsonyi Ajándék címő kulturális koncertet, melyen
107 fı vett részt.
VI. Nemzetközi kapcsolatok 6
A nevelési - oktatási intézmények részérıl lehetıség nyílik nemzetközi kapcsolatok
létrehozására, bıvítésére, a meglévı kapcsolatok fenntartására az Európai Uniós pályázatok
révén.
Ezekkel a pályázatokkal élnek is az intézmények, megteremtve ezzel hosszabb távra is az
európai, nemzetközi együttmőködéseket. Ezen kapcsolatok létrejötte lehet alapja az iskolák
közötti partnerkapcsolatoknak is.
A civil szervezetek (sport,- ifjúsági és kulturális) által is számos fiatal számára nyílik
lehetıség arra, hogy külföldi rendezvényeken, megmérettetéseken vegyenek részt.
Mindezen programok lehetıséget nyújtanak a közös tapasztalatcserére, egymás kultúrájának
mély és hathatós megismerésére, az idegen nyelv gyakorlására.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést a tájékoztató megtárgyalására.

Szekszárd, 2013. április 12.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
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