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Tisztelt Érintettek!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 256/2015. (XI. 25.) határozatával
fogadta el Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepcióját.
Az elfogadást követően a Közgyűlés a koncepcióban megfogalmazott célok és feladatok
megtárgyalására évenként visszatér.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett a gyermekek és az ifjúság iránt,
hiszen a cél az, hogy a felnövekvő generáció Szekszárdon képzelje el az életét.
A koncepció tájékoztatója arról ad számot, hogy a 2019-es évben a város és az itt élő civil
szervezetek mit tesznek azért, hogy a fent említett célok megvalósuljanak.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató megtárgyalására.

Szekszárd, 2020. június 19.

Dr. Főfai Klára
igazgatóságvezető

Tájékoztató
az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintéséről
I. Oktatás, képzés
Az elfogadott 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- felügyeletét (általános
iskolák, gimnáziumok) teljes egészében a Tankerületi Központ végzi. A szakképzési iskolák
fenntartója 2015 nyarától a Nemzetgazdasági Minisztérium lett.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Szekszárdi Tankerületi Központtal, a
Szekszárdi Szakképzési Centrummal, valamint az egyéb fenntartású intézmények
fenntartójával való együttműködése jónak mondható. A Szekszárdon lévő köznevelési
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 2019ben is meghirdette a Mecénás Tehetséggondozó támogatást. A pályázati feltételek szerint
minden szekszárdi székhelyű iskola felterjeszthette tehetséges diákjait kultúra, művészet és
diáksport kategóriában. A pályázat útján támogatható volt az Oktatási Közlönyben megjelent
országos tanulmányi-, szakmai tanulmányi versenyek első három helyezettje és felkészítő
tanára, valamint egy-egy tudományos, művészeti ágban vagy országos diákolimpián
kiemelkedő eredményt elérő fiatal. Az ünnepélyes díjátadóra 2019. november 22-én került
sor a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. A díjakat Ács Rezső polgármester
adta át. Összesen 107 fő tanulót (2018-ban 101 tanulót), 27 csoportot (2018-ban 23 csoportot)
és 62 felkészítőt (2018-ban 70 felkészítőt) részesített jutalomban az önkormányzat. 2.987.500
Ft került kiosztásra.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szekszárd Város
Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete értelmében a
„Szekszárd Büszkesége 2019.” díj adományozására immár 4. alkalommal nyílt lehetőség.
A Szekszárd Büszkesége 2019. kitüntető cím adományozható azoknak a szekszárdi állandó
lakóhelyű, vagy szekszárdi székhelyű szervezetben tevékenykedő:
- kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók és edzők részére,
- kiemelkedő művészeti, kulturális eredményt nyújtók részére,

- valamint a tudományok, - különösen bölcsészettudományok, a hittudományok, a
mezőgazdaság tudományok, a műszaki tudományok, az egészségtudományok, a
társadalomtudományok, a természettudományok, a történettudományok és a
művészettudományok - területén elért kiemelkedő eredményekért azoknak, akik
tevékenységükkel hozzájárulnak a város országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez és a
Humán Bizottság Mecénás Tehetséggondozó Támogatására nem jogosultak.
A díjazásra azok a kiemelkedő sport-, vagy művészeti területen kimagasló teljesítményt elértek
kerültek felterjesztésre, akik országos megmérettetésen 1-3., illetve nemzetközi-, vagy
világversenyen 1-6. helyezést értek el, illetve a minősítő versenyeken „arany” minősítésben
részesültek. A sportolók és művészeti együttesek szép eredményei csak a mögöttük álló civil
szervezetek, a felkészítők és az edzők segítségével születhettek meg. Ács Rezső polgármester
21 fő (tavaly 22 fő) sportegyesületi elnöknek és 25 fő (tavaly 31 fő) felkészítőnek köszönte meg
munkáját, valamint 98 fő egyéni sportolónak (2018-ban 108 egyéni sportolónak) és 17
csapatnak-282 fővel (2018-ban 16 csapat – 335 fővel) adhatta át a kitüntető címet. Szekszárd
Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szekszárd Büszkesége 2019.” kitüntető cím átadásához
kapcsolódó költségekre 3.500.000-. Ft-ot különített el -az előző évhez hasonlóan - 2019. évi
költségvetéséről szóló 7/2019. (III.01) önkormányzati rendeletében.
Az ünnepélyes díjátadóra 2020. január 28-án került sor a Babits Mihály Kulturális Központ
rendezvénytermében.
Önkormányzatunk több mint tíz éve támogatja az Arany János Tehetséggondozó
programban részt venni szándékozó, illetve a programban már részt vevő tanulókat.
A nyolcadik évfolyamos, hátrányos helyzetű diákok számára meghirdetett lehetőség a
középiskolai tanulmányok elvégzését segíti öt éven át, a pályázat sikerességének egyik
feltétele pedig az önkormányzat elvi (esetleg anyagi) hozzájárulása.
A közgyűlés határozata alapján a város korábban havi öt-, az utóbbi években pályázók
esetében havi 10.000,-Ft-tal támogatja a tanulók továbbtanulási törekvését.
2019-ben ez a támogatás négy, különböző középiskolai évfolyamon tanuló diák megsegítését
jelentette összesen 330.000,-Ft összegben.
Megbízási szerződés alapján már kilencedik éve látja el A Keresztény Nevelésért
Alapítvány az általános iskolás tanulók nyári napközbeni felügyeletét a tanítási szünet hét
hetében. A feladat ellátására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
2019. évi költségvetésről szóló 7/2019. (III.01) önkormányzati rendeletében 3.200.000 Ft-ot
biztosított. Az alapítvány beszámolója alapján a szolgáltatást igénybe vevők száma átlagosan
39 fő/nap (júliusban 45 fő, augusztusban 34 fő). A nyári napközbeni ellátásra vonatkozóan a
szülők részéről csak pozitív visszajelzések érkeztek. Az intézmény - az alapítvány igyekezett a
nyár folyamán mindvégig színvonalas időtöltést biztosítani a gyerekek számára.
Az ellátás céljára – a pénzügyi elszámolást követően – végül 3.100.000,- Ft-ot fizetett ki az
önkormányzat.
A nyári szünet első és utolsó két hetében a tanulók nyári napközbeni felügyeletét a Szekszárdi
Tankerületi Központ által fenntartott négy általános iskola biztosította.

A „Városi Ballagás” az önkormányzat szervezésében 2019. április 30-án a Szekszárdi
Piactéren (PLACC) került megrendezésre. Ünnepélyes keretek közt Ács Rezső polgármester
negyedik alkalommal köszöntötte a városban működő valamennyi középiskola ballagó, végzős
diákjait - 729 főt. Az ünnepi műsort a Gyönki Tolnai Lajos Gimnázium TLG Accoustic Együttese
biztosította.
Minden ballagó diák egy Szekszárd logóval ellátott pendrive-ot kapott ajándékba. Az ünnepség
végén az osztályok felengedtek egy-egy lufit, amely egy új út kezdetét szimbolizálta.
2019 októberében az általános iskolák udvarán a lehullott falevelek gyűjtésére szolgáló
levélkomposztálók készítése valósult meg. A program célja volt, hogy a gyerekek egész ősszel
az elkészült komposztálókba hordhatták a faleveleket, tömörítették, esetenként megforgatták
a levélhalmot. Remélhetőleg az idei év tavaszán érett komposztot kapnak, melyet a fák köré,
bokrok alá szórhatnak az iskolaudvaron. A megvalósításhoz az OBI Áruház által felajánlott
raklapokból az önkormányzat munkatársai készítették el a komposztálókat. A projektbe
pedagógusok is bevonásra kerültek, akik környezetismeret órák keretein belül hívták fel a
gyerekek figyelmét a komposztálás jelentőségére, a zöldhulladék újrahasznosításának
lehetőségeire. A gyerekek a pedagógusok segítségével fotókon megörökítették a
levélkomposztálás lépéseit, 1-2 oldalas esszét írtak a komposztáló készítéséről, a
komposztálás jelentőségéről, rajzokat, montázsokat készítettek.
II. Egészségügyi és mentálhigiénés ellátás
Kábítószerügyi Egyezető Fórum (KEF)
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.
A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2001. szeptember 25-én alakult meg.
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, az ellátó- és
bűnügyi szerveket, az egyházi és civil szférát érintően egyaránt.
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, a stratégia éves monitorozása, valamint a város költségvetésében elkülönített
500.000,-Ft is.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások
Minisztériuma megbízásából a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé a KEF
működési támogatására vonatkozóan. A KAB-KEF-18-A-26260 kódú pályázat keretein belül az
önkormányzat 1.000.000,-Ft összeget nyert a Fórum működési költségeire. A pályázati időszak
2019. december 31-ig tartott.

2019-ben 6 alkalommal ülésezett a KEF, illetve a KEF tagintézményeiből álló munkacsoport. A
szakmai konzultációknak a Polgármesteri Hivatal adott otthont. Az ülések napirendi pontjait
az aktuális programok, problémák és a munkaterv határozta meg.
A tagokkal való rendszeres kapcsolattartás legfőbb eredménye a szakmai párbeszéd
kialakítása volt. Emellett lehetőség nyílt a KEF és a tagintézmények programjainak
bemutatására. Az ülések eredménye a tagszervezetek összefogása, együttműködés a keresletés kínálatcsökkentés területén, valamint a különböző diszciplínák szakemberei között.
2019. június 26-án a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából un. piknikkel egybekötött túra
szervezésére került sor a városban működő szervezetek szakemberei, önkéntesei, ill. a
lakosság számára. Hasonlóan az előző évekhez civil szervezetek állomásokat állítottak fel a
túra útvonalán, ahol ügyességi csapatversenyeket rendeztek, vagy fejtörő játékokat adtak a
csapatoknak. A helyszín a Szekszárdi-dombság, ill. a piknik helyszíne a sötétvölgyi
szabadidőközpont előtti füves tér volt. A Kábítószer - ellenes Világnap alkalmával szervezett
rendezvény tágabb célja volt, hogy a szervezők érzékenyítsék a lakosságot, a résztvevőket,
kísérőket a kábítószer probléma társadalmi felelőssége iránt, valamint erősítsék az
összefogást a különböző területeken dolgozó szakemberek között.
2019. második felében ismét felmerült egy újabb kiadvány készítésének szükségessége.
Az ebben megjelenő cikkek 2019. év végére készültek el.
A kiadvány egyrészt az elmúlt időszak KEF ülésein felmerült addiktológiai témákat dolgozza
fel, másrészt a területen dolgozó szakemberek módszertani munkáját mutatja be.
Tágabb célja a drogprobléma iránti érzékenyítés, ill. a társadalmi felelősségvállalás erősítése
volt.
A KEF munkájának bemutatása mellett konkrét célként fogalmazódott meg a segítségkérés
elősegítése mind a szerhasználók, mind pedig a velük kapcsolatban lévő szakemberek
számára. A kiadványt oktatási, szociális, és bűnügyi szervek szakembereihez, ill. intézmények
vezetőihez juttatták el.
III. Érdekérvényesítés, érdekképviselet
A Polip Ifjúsági Egyesületet fiatalok és ifjúságfejlesztők alapították 2004-ben, amely folytatta
az 1998-ban létrehozott Polip Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda tevékenységét. 2007
óta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződés alapján
működik, illetve 2017 óta közművelődési megállapodás keretében közművelődési feladatokat
is ellát.
Céljuk a fiatalok igényeire épített segítségnyújtás a mindennapi életük során felvetődő
problémáik megoldásában. Személyes és közösségi kompetenciáik élményalapú fejlesztése,
felkészítés az aktív társadalmi szerepre, hogy cselekvő, tudatos résztvevői legyenek sorsuk,
életük alakításának, kiteljesítésének. Találkozási lehetőséget biztosítanak és értékteremtő
programokat szerveznek a fiatalokkal közösen. A Szekszárd központjában található iroda és
közösségi tér számos szolgáltatást nyújt a gyermek, az ifjúsági és a fiatal felnőtt korosztály
számára.
Az önkéntesség (hazai és külföldi) központi szerepet tölt be az egyesület életében, közel 12
állandó önkéntes fiatal segíti a munkájukat.

Szolgáltatásaik:
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda:
 az Internetkávézó irodai szolgáltatásai (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés,
internethasználat);
 tanácsadások: jogi/diákjogi; munkaerő-piaci; pályaorientációs; pályázati; fiatalok
mobilitási lehetőségei témában; kultúra, szállás, tanulás, képzés, albérlet, civil ügyek
-

Diáktanya - Közösségi Tér: játékok, leckeírás, zenehallgatás, társalgási klubok, szakmai és
idegen nyelvű minikönyvtár

-

Fiatalok érdekképviseletének támogatása: Nemzeti Ifjúsági Tanács tagja, Gyermek- és
Ifjúsági Önkormányzatok Társasága – partnerség, Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat
(SZIFÖN)- szakmai támogatás, Szekszárdi Civil Ifjúsági Fórum alapító tag

-

Közösségfejlesztés: Önkéntes Klub Szekszárd (ÖKSZ)

-

EVS küldő, fogadó, koordináló szervezet, EURODESK partner

-

Nemzetközi kapcsolatok, külföldi partnerszervezetekkel aktív részvétel különböző
projektekben

-

Foglalkoztatási Információs Pont

Ezen szolgáltatásokat egészítik ki a különböző értékteremtő szabadidős programok, képzések,
fejlesztések, tréningek, kiállítások, rendezvények:
 Tréning jellegű rendezvények, programok, folyamatok a fiataloknak, fiatalokkal
foglalkozó szakembereknek: Erasmus+ képzés, Tolna Megyei Diákparlament,
Demokrácia Tábor, Önkéntes felkészítés, Helyi ifjúsági munka workshop
 Felkereső ifjúsági munka, kitelepülés: diáknapok, iskolai foglalkozások, osztályfőnöki
órák, diákönkormányzati ülések, falunapok, városi rendezvények, partnerszervezetek
rendezvényei
 Tanoda: hátrányos helyzetű tanulók tanulási és személyiségfejlesztési támogatása,
szabadidős programok
 Értékteremtő szabadidős programok:
- Nyárnyitó Buli a Polippal
- Interkulturális nap
- Társalgási Klubok (angol, német)
A Polip Ifjúsági Egyesület a 2019. évben is tovább folytatta a hagyományos programjait. Az
előző két évben a Tanodai program keretében támogatott tanulókat 2019-ben is tovább
támogatták, már pályázati forrás nélkül.
Az első félév folyamán a tanodai tanulóknak ingyenes korrepetálást és fejlesztő
foglalkozásokat biztosítottak, így tudták tartani a kapcsolatot velük.

A török önkéntes fiatalok (5fő) aktívan, kreatívan kapcsolódtak be a Polip helyi közösség
számára szervezett programjaiba, színesítve azokat.
Ingyenes angol és német klubot indítottak és kézműves foglalkozásokat is megvalósítottak.
Szakmai gyakorlatra vittek 14 hátrányos helyzetű tanulót - a Szekszárdi Kolping Iskola, a
Baptista „Esély” Szakközépiskola és a villányi Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola diákjait.
Sikeresen pályáztak a TOP-HACS pályázaton, így a működés stabilizálásra nyílt lehetőség. 1 fő
fiatal munkatársat tudtak felvenni 2019 novemberében.
A segítő találkozások száma kevesebb, mint a korábbi években, mivel a munkaerő
finanszírozására nem nyílt folyamatosan lehetőség, pályázati forrás.
Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat
A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat (röviden SZIFÖN) a Polip Ifjúsági Egyesület égisze alatt
működik. 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 középiskolákból a választott
képviselők kulturális programokat szerveznek, bonyolítanak le városi és megyei szinten
egyaránt. A Polip Ifjúsági Egyesület szakmai és infrastrukturális hátteret biztosít számukra a
munkához.
2018. december 13-án került sor a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat 2019-ben tevékenykedő
testületének megválasztására. A választáson minden Szekszárdon tanuló 12-25 éves diák
indulhatott. A választás során állt fel a képviselő testület, élén a megválasztott
diákpolgármesterrel, mandátumuk 1 évre szólt.
A résztvevők Istlstekker Ivettet a Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája
és Kollégiumának tanulóját választották meg diák-polgármesternek, az alpolgármesteri címet
pedig Rákos Krisztina a Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolájának tanulója
érdemelte ki.
Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat képviselői 2019-ben:

Ssz.
Név
1. Istlstekker Ivett
2.

Rákos Krisztina

3.

Kontár Balázs

4.

Tar Bence

5.

Barabás Dominik

Titulus
Iskola
diákpolgármester Szekszárdi SZC Egészségügyi és
Szociális Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
alpolgármester
Szekszárdi SZC Bezerédj István
Szakképző Iskolája
képviselő
Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző
Iskolája és Kollégiuma
képviselő
Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző
Iskolája és Kollégiuma
képviselő
Szekszárdi
I.
Béla
Gimnázium,
Kollégium és Általános Iskola

6.

Fáncsi Balázs

képviselő

7.

Csötönyi Pál

képviselő

Szekszárdi
I.
Béla
Gimnázium,
Kollégium és Általános Iskola
Szekszárdi Garay János Gimnázium

8.

Máté Balázs

képviselő

Szekszárdi Garay János Gimnázium

9.

Főglein Liza Kató

képviselő

Szekszárdi Dienes Valéria Általános
Iskola

10.

Szombat Sára Virág

képviselő

11.

Vass Patrik Péter

képviselő

12.

Horváth Adél

képviselő

13.
14.
15.

Kling Melinda
Horváth Zsófia
Bíró Vivien Szilvia

képviselő
képviselő
képviselő

Szekszárd Dienes Valéria Általános
Iskola
Szekszárdi Babits Mihály Általános
Iskola
Szekszárdi Babits Mihály Általános
Iskola
Szekszárdi Baka István Általános Iskola
Szekszárdi Baka István Általános Iskola
Szekszárdi SZC Bezerédj István
Szakképző Iskolája

A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat új képviselő testülete a Közgyűlés 2019. 01.28.-i ülésén
mutatkozott be. Istlstekker Ivett Diákpolgármester a hagyományoknak megfelelően Ács Rezső
Polgármestertől vette át a „Város kulcsát”.
A testület 2020.02.27-én adta át a stafétát, mikor is új választásra került sor.
A SZIFÖN a városnál pályázott pénzösszeggel gazdálkodva és önkéntes munka keretein belül
több programot tervezett és valósított meg a 2019-es évben.

A POLIP Ifjúsági Egyesület főbb rendezvényei:
1. Szakmai gyakorlat Németországban
Időpont: 2019.02.26.
A Polip Ifjúsági Egyesület szervezésében 14 középiskolás tanuló vett részt
Németországban szakmai gyakorlaton az Erasmus + program keretén belül.
A Szekszárdi Kolping Iskola, a Baptista „Esély” Középiskola és az AM DASzK Teleki
Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói:
szakácsok, hegesztők, festő-mázolók és kertészek.
A szakmai gyakorlatot a rostocki Jugendhilfe Hansa Produktions Schule középiskolában
végezték a tanulók. A hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó intézményben nagy
figyelemmel vannak a diákok komptencia-fejlesztésére, egyéni és családi problémáik
megoldására.
Sokak számára felejthetetlen élmény volt az első repülés, a tenger látványa, a
hajókirándulás és a kellemesen töltött szabadidő.

2. Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) alakuló ülése
Időpont: 2019.03.19
2019. március 19-én, kedden a Babits Mihály Kulturális Központ Palánk Termében tartotta
meg a Polip és a NIT a tolna megyei alakuló ülését.
Megyeszerte küldtek ki meghívót különböző civil szervezetek számára, az ülésen azonban
csak az IFU (Ifjúsági Unió – Szekszárd), a Polip és a SZIFÖN tagjai vettek részt a NIT
elnökségi tagjain kívül.
A NIT egy országos hálózat, mely ernyőszervezetként próbál már évek óta funkcionálni az
ifjúsággal foglalkozó szervezetek között. „A Nemzeti Ifjúsági Tanács mindezek mellett
európai és világszinten is képviseli a magyar ifjúságot, illetve annak álláspontját. A
szervezet megalakulása megnyitotta az utat a magyarországi fiatalok határon túli
képviselete, valamint az Európai Ifjúsági Fórumhoz való csatlakozás előtt.”
A mostani alakuló ülések sorozatának is ez volt a legkardinálisabb célkitűzése: minél több
szervezet bevonásával elérni az Európai Ifjúsági Fórumhoz való tartozást.
Hegedűs Zoltán, az egyik elnökségi tag, tartott részletes tájékoztatót a NIT-ről, annak
működéséről, valamint az általuk kínált színes program- és tréningpalettáról.
Nagyjából évi szinten 10-15 témában tartanak Budapesten különböző szakmai
tréningeket a 14 és 35 év közöttieknek, korcsoportra osztás szerint.
Mivel figyelembe veszik a két korosztály (14 és 35) közti életpálya különbségeket, nagyon
sokrétű, amit kínálni tudnak: tartanak vezetőképzőket (önismereti tréningekkel,
kommunikációs programokkal tarkítva), közéleti mentorprogramokat, annak érdekében,
hogy fokozzák a fiatalok aktivitását, ezzel a témával kapcsolatban. Szívesen segítenek
szervezetfejlesztésben is, mely során egy általuk küldött szakember kitelepül, és az adott
egyesület/csoport igényeire szabottan tart tréningeket, ad tanácsokat. Gyakran van
lehetőség külföldi ösztöndíj programokon való részvételre is.
A tolna megyei alakuló ülés második felében - miután lezajlott a résztvevők
bemutatkozása, az általános tájékoztató, valamint a felmerülő kérdések megválaszolása delegált választást tartottak.
A delegált feladata éves szinten néhány alkalommal részt venni a NIT által tartott
rendezvénysorozatokon, képviselni az őt küldő megye szervezeteit, érdekeit, valamint
továbbítani nekik a fontosabb információkat, a Tanács által kínált lehetőségeket. Az
általuk választott tag Istlstekker Ivett lett, a SZIFÖN (Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat)
diák-polgármestere.
3. Erdélyi Est:
Időpont: 2019.03.20
2019. március 20-án került megrendezésre a Polipba rendszeresen ellátogató fiatalok
kezdeményezésére, a Polip Ifjúsági Egyesület közösségi terében az Erdélyi Est elnevezésű
program.
A fiatalok szerették volna megosztani társaikkal az erdélyi osztálykirándulásokon, családi
utazásokon szerzett élményeiket. Többen küldtek be a felhívásra saját készítésű
fényképeket, melyekből színes összeállítás, diavetítés készült, melyet két diák - Antal
Krisztián (Comenius Általános Iskola) és Sipos Napsugár (Szekszárdi Garay János Általános
Iskola és AMI) - mutatott be az összegyűlt érdeklődőknek.
A gyerekek az utazásokon megszerzett földrajzi-történelmi tudásuk mellett, elsősorban
saját élményeikről, kalandjaikról meséltek. Többek között sok érdekesség hangzott el

Déva váráról, a Parajdi sóbányáról, Aradról vagy a Medve-tóról, melyek kapcsán sok
egyéni kalandot is megosztottak egymással.
Spontán előadás keretében a gyerekek eljátszották a Gyilkos-tó legendáját. A programot
egy kóstoló zárta, a résztvevők erdélyi népi ételekből összeállított vacsorafogásokból
válogathattak, ismerkedhettek eddig nem ismert ízekkel.
4. TIME TO MOVE – Eurodesk program
Időpont: 2019.05.30-31.
A program lényege a nemzetközi mobilitási lehetőségek, pályázatok és az eddigi
tapasztaltok bemutatása.
Török önkéntesek bemutatták az önkéntes tapasztalataikat, valamint a külföldi szakmai
gyakorlaton részt vevő diákok – a Szekszárdi Kolping Iskolából és a Babtista „Esély”
Szakközépiskolából – is beszámoltak külföldön végzett tevékenységükről.
A SZIFÖN bemutatta működését.
Általános és középiskolások, valamint a Családsegítő munkatársai vettek részt a
rendezvényen.
5. Kalandozás Törökországban
Időpont: 2019.10.03
Ősszel rendezték meg a Kalandozás Törökországban című programot, amely keretein
belül a török önkéntesek előadásokat tartottak Törökországról és arról, milyen
önkéntesnek lenni.
Előadást tartott még két magyar diák is, élménybeszámoló jelleggel a németországi és
portugáliai önkéntességről.
Az előadások után a diákok különböző műhely munkákon vehettek részt, mint karkötő és
török ételek készítése.
6. CSÁO ajándék- és adománygyűjtés
Időpont: 2019.11.25-12.15-ig
A Polip Ifjúsági Egyesület 2019-ben is szervezett adománygyűjtést a CSÁO (Családok
Átmeneti Otthona) részére, amit egy ajándékátadó műsor keretében kaptak meg a
rászoruló gyerekek. A gyűjtés a Polip közösségi terében zajlott, melynek célja főként ruhák
és játékok beszerzése volt. Az ajándékátadón a Polip Ifjúsági Egyesület dráma klubja is
fellépett egy előadással.
7. IKSZBörze (Iskolai Közösségi Szolgálat)
Időpont:2019.11.12.
A PLACC Közösségi Térben a Polip Ifjúsági Egyesület szervezésében került megrendezésre
a középiskolás diákok számára egy iskolai közösségi szolgálat börze, amelyen közösségi
szolgálat letöltési lehetőséget nyújtó szervezetek mutatkoztak be.
A diákok részt vehettek az első angol klubon, körüljárhatták a kiállítók asztalait, ahol
rengeteget megtudhattak a szervezetekről és az általuk kínált lehetőségekről.

A rendezvényen az alábbi kiállítók vettek rész: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Szekszárdi Polgárőr Egyesület, Tolna Megyei Állatvédő Alapítvány, Polip
Ifjúsági Egyesület, Chance a Tolna – Esélyt Tolnának Alapítvány, Ifjúsági Unió Szekszárd,
SZIFÖN Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat, Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Egyesülete, Szent Erzsébet Caritas Alapítvány Szekszárd, Babits Mihály Kulturális Központ
Szekszárd.
8. Adventi készülődés
Időpont:2019.12.03.
2019 decemberében rendezett a Polip Ifjúsági Egyesület egy adventi kézműves
foglalkozást. A foglalkozáson a gyerekek festhettek, színes kartonpapírból ötletes
dolgokat készíthettek. A gyerekek a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló
Általános Iskolájából érkeztek. A foglalkozás végén boldogan távoztak alkotásaikkal.
9. Török kulturális bemutató
Időpont: 2019.12.13
A bemutatóra az egyesület török önkéntesei készültek előadásokkal két fő témában: török
kultúra, valamint a török ételek. A program részeként az önkéntesek arról is beszéltek,
hogy számukra mit jelent az önkéntesség, illetve, hogy mivel foglalkoznak
Magyarországon. Képeket mutattak a munkájukról, eddigi élményeikről, így
megtudhatták az érdeklődők, hogy milyen feladataik vannak a munkahelyeiken.
10. Családok Átmeneti Otthona ajándékműsor
Időpont: 2019.12.18
2019-ben az egyesület ajándékműsort „vitt” a Családok Átmeneti Otthonába, változtatva
a korábbi évek hagyományain. Kézműves programot tartottak a gyerekeknek a négy török
önkéntes részvételével, karácsonyfadíszeket, rajzokat készítettek közösen. Az önkéntesek
és a gyerekek is nagyon élvezték a programot. Ezután megnézhették az „ajándékműsort”
a Polip drámacsoportjának előadásában, majd a gyerekek megkapták az ajándékokat,
amelyeket az egyesület adományként gyűjtött össze.
A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat és a Polip Ifjúsági Egyesület által közösen megszervezett
rendezvények, programok:
1. Tanévzáró Fesztivál Nyárnyitó Kavalkád
Időpont: 2019.06.13
Nyárnyitó partit szervezett a Polip Ifjúsági Egyesület a SZIFÖN-nel közösen. Az eseményen
többek között zenekarok léptek fel és versenyeken lehetett rész venni. Az előadók sorát
színesítte a Polip Ifjúsági Egyesület egyik önkéntese is: Ilayda Buse Celik, aki egy török
táncházat tartott.
A fellépők között szerepelt a Tücsök Zenés Színpad, a The Fifth Page és DJ Andrew Beat.

2. Sportos LeSZEKSZÁRD
Időpont: 2019.10.04
2019.10.04-én a SZIFÖN és a Polip Ifjúsági Egyesület közös szervezésében került sor a
„,Sportos LeSZEKSZÁRD” rendezvényre, ahol az általánosiskolás-korú gyerekek többfajta
sporttal is megismerkedhettek. A cél az volt, hogy kedvet csináljanak a diákoknak a
sportoláshoz és segítsenek abban, hogy melyik sportágat válasszák. A sportegyesületek
bemutatóin a gyerekeknek lehetőségük volt kipróbálni a sportágak bizonyos elemeit is.
A résztvevő diákok szekszárdi általános iskolákból érkeztek.
3. Önkéntes Kihívás
Időpont: 2019.12.13
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) család- és ifjúságügyért
felelős államtitkára, az Új Nemzedék Újratöltve projektjéhez kapcsolódóan 2016-ban a
civil szervezetek számára meghirdette az Önkéntes Kihívást.
2018-ban a Mentálhigiénés Műhely kérte fel a Polip Ifjúsági Egyesületet a programhoz
való csatlakozásra.
2019. december 12-én a Polip adta tovább ünnepélyes keretek között a stafétát a
Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesületnek – Acélosné Solymár Magdolna egyesületi
elnöknek - és a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének- Kovács Lászlóné
elnöknek.
A rendezvényen Letenyeiné Mráz Márta egyesületi elnök bemutatta a Polip Ifjúsági
Egyesület önkéntes tevékenységét. Török önkénteseik – Ilayda Buse Celik, Seda Erat,
Zeynep Ersoy, Kerem Köse - török ételkóstolóval és egy prezentációval mutatták be az
önkéntesség területén szerzett tapasztalataikat.
A stafétát átvevő két szervezet is bemutatta önkéntes tevékenységét, tagságukat,
programjaikat és vállalták, hogy a jövőben tovább népszerűsítik az önkéntességet.
Egy éven belül ezek az egyesületek is továbbadják majd a stafétát további 3 civil
szervezetnek, így bővítve azt a kört, akik a helyi társadalomban aktívan tevékenykednek
a rászorulók, hátrányos helyzetűek érdekében és tevékenységükkel gazdagítják a helyi
közösséget.
A SZIFÖN tagok részt vettek a Nemzeti Ifjúsági Tanács képzésein, találkozóin.
Szolnokon a GYIÖT Országos találkozón, ahol további tapasztalatokat gyűjtöttek.
A Polip Ifjúsági Egyesület delegálta a Tolna megyei NIT-be a SZIFÖN diákpolgármesterét, aki
2019. március 19-e óta a megye delegáltja.

IV. Szabadidő, kultúra, sport
IV.1. Babits Mihály Kulturális Központ
A Babits Mihály Kulturális Központ, mint a város közművelődési intézménye,
alaptevékenységeinek keretein belül 2019-ben is számos - az ifjúságot, mint célcsoportot
érintő programot szervezett. 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
A színházi programok közül a felnőtt színházi bérlet keretén belül, valamint szabad
előadásokon látogatott el egy-egy előadásra az ifjúsági korosztály.
Az előadásokat összességében 11.134 fő látogatta. Ennek korosztályi megoszlásáról nincs
pontos kimutatás, de a tapasztalatok szerint átlag 10%-a esik ebbe a korosztályba, azaz éves
szinten körülbelül átlag 1.113 fővel lehet számolni.
Mozi
Az intézményben a filmművészethez elsősorban a premier mozi vetítései kapcsolódnak, ezen
kívül alkalmanként iskolai vetítések, ünnepekhez kapcsolódó vetítések, külső szervezetek
filmklubjai.
Az előadásokat 24.316 fő látogatta. Ennek korosztályi megoszlásáról sincs pontos adat, de a
tapasztalatok szerint átlagosan 30-40%-a esik az ifjúsági korosztályba, azaz éves szinten
körülbelül 9.726 fő.
Művészeti tevékenység
Komolyzene
Az Ifjúsági Hangverseny programsorozat 2019-ben 3 alkalommal került megrendezésre a
kulturális központ rendezvénytermében, ahol neves hangszerművészek és zenekarok
előadásait hallgathatták meg a fiatalok. A résztvevők száma kb. 700 fő volt.
Főként a Művészetek Háza ad helyszínt komolyzenei koncerteknek, hangversenyeknek. 2019ben 20 került megrendezésre, melyeken a látogatók száma kb. 3192 fő volt. A közönség kb.
10-15%-a sorolható az ifjúsági korosztályba, azaz kb. 480 fő évente. A komolyzenei
rendezvényeket látogató vendégek száma sajnos évről évre csökken.
A kulturális központ életéhez szorosan kötődik a város kórusainak munkája. 2019-ben 4 kórus,
több mint 100 fővel, majd’ 200 alkalommal tartotta próbáját, összejövetelét a Babitsban.

Könnyűzenei koncertek
A kulturális központ könnyűzenei koncertjei elsősorban a nagyrendezvényekhez köthetők. A
kulturális központ színháztermében viszont alkalmanként könnyűzenei koncertek is helyet
kapnak: 2019-ben 13 ilyen teltházas koncert volt 5767 vendéggel. Ide sorolhatjuk még a civil
szervezetek önálló koncertjeit és próbáit is.
Néphagyomány
A Babits Mihály Kulturális Központ tevékenységében mindig is fontos szerepet játszott a
hagyományok ápolása. Így hagyományőrző programokból 2019-ben sem volt hiány.
Sok-sok évi kihagyás után a Babits Mihály Kulturális Központ 2017-ben indította újra a Bogár
István emlékére rendezett „Cinegemadár” Tolna Megyei Népzenei Versenyt. A felhívásra sok
nevezés érkezett. A versenyzők 3 elődöntőben, majd a döntőben mérettethették meg
magukat. A döntőben legsikeresebb 18 év alatti énekes szólisták és énekegyüttesek a „Tiszán
innen, Dunán túl” Népdaléneklési Versenyen képviselhették Tolna megyét. A legjobban
szereplő felnőtt énekesek, éneklő csoportok és hangszeresek pedig a Szekszárdi Szüreti Napok
alkalmával rendezett „Cinegemadár” Népzenei Gálán mutathatták be műsorukat.
Közösségi és társadalmi részvétel
PLACC Ifjúsági Közösségi Tér
A Placc kapuinak megnyitásakor az elsődleges cél az volt, hogy a fiatalok számára egy olyan
teret biztosítson a város és a kulturális központ, ahol igényesen eltölthetik a szabadidejüket.
Később az Új Nemzedék Kontaktpont Iroda és a Polip Ifjúsági Iroda is beköltözött az épületbe,
mint bérlő és a Placcon folyó ifjúsági munkát 2019-ben teljes mértékben ők vették át.
A Babits Mihály Kulturális Központ a civil csoportok állandó próbáinak biztosít helyet, valamint
nyitvatartási ügyeletet a közösségi térben.
Rendszeres igénybevevők:
 Salsa
 Jóga
 Zumba
 Taekwondo
 Örömtánc
 Iberican Táncegyesület

Városi Nagyrendezvények:
Városi Retro Majális 2019. május 1.
2019. május 1-én gyermek és családi műsorokkal, koncertekkel, retro játékokkal, kézművesés kirakodó vásárral, étkes sátrakkal várták a szervezők az érdeklődőket a Prométheusz
parkban. A közreműködők szokásosan a város kiemelt művészeti csoportjai, civil egyesületei,
klubjai, iskolai szakkörei voltak, akik színpadi és egyéb kiegészítő programokkal színesítették a
programkínálatot.

Szekszárdi Háry János Mesefesztivál 2019. május 25-26.
A Háry János Mesefesztivál 2019-ben immár negyedik alkalommal került megrendezésre,
ezúttal tematikusan a Grimm testvérek meséi köré építve a rendezvény programjait. Ahogyan
az a korábbi években hagyományteremtő szándékkal megtörtént, a szervezők ez évben is
bevonták a programok összeállításába a partnerintézményeket, óvodákat, iskolákat.
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 Grimm testvérek meséi köré, partnerségben pedig a helyi
közösségekre építették. Műfajokban az állatsimogatótól, bábelőadástól, gyermekszínháztól,
az interaktív játékokon, gyermekkoncerteken, aszfaltrajzon, elektromos kisautók
kipróbálásán, gyermekrajzokból készült fényfestésen keresztül a lehető legszélesebb körben
terjesztették ki a kínálatot. A Kézműves udvarban civil szervezetek és helyi intézmények
biztosítottak a gyerekeknek kézműves elfoglaltságot. A faházakban és pavilonokban mindkét
nap megtalálható volt az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, a
Kék Madár Alapítvány, a Mentálhigiénés Műhely, és Gulyás Éva kézműves.
Ez alkalommal is üzemeltettek Civil Cukrászdát. Ez az összefogás nagyon jól sikerült, 22 civil
sütött mesés süteményeket a gyermekeknek.
Pünkösdi Hal-és Vadünnep 2019. június 7-10.
A Pünkösdi Hal- és Vadünnep Szekszárd város második legfontosabb közösségi ünnepe a
Szüreti Napok mellett. Minden év pünkösdjén egy négy napos forgatag, színpadi
programokkal, gasztrosátorral, boros pavilonokkal és kézműves vásárral a belvárosban.
A rendezvényt a Babits Mihály Kulturális Központ 2019-ben negyedik alkalommal szervezte
meg.
A fesztivál fő hívószavai a pünkösdi hagyományok, a minőségi gasztronómia és a hozzá illő,
magas színvonalú kulturális programok. Az esemény egyszerre kínálja a szabadidő tartalmas
eltöltésének lehetőségét jó társaságban, a térségre jellemző minőségi ételekkel, jó borokkal
és fergeteges színpadi produkciókkal.
A színpadi programok negyedét szekszárdi művészeti csoportok produkciói tették ki.
Szekszárd Város Napja 2019. augusztus 29.
1905. augusztus 29-én alakult meg az első városi képviselő-testület Szekszárdon.
Ennek tiszteletére minden évben két napos rendezvénysorozattal ünnepeljük a Város Napját.
A programsorozatot helyi étkesek, borászok és kézművesek teszik teljessé. A fellépők 90%-a
szekszárdi kötődésű művész, akik büszkén mutatják be a város kulturális értékeit, tehetségeit
és sokszínűségét.
Fontos része a hétvégének a Városismereti vetélkedő, amelyen Szekszárd valamennyi
általános iskolájának diákjai részt vesznek.
Szekszárdi Szüreti Napok 2019. szeptember 12-15.
„Hagyomány, bor és művészet”
Négy napon át igényes programokkal, kiállításokkal, koncertekkel, hagyományőrző kézműves
vásárral, tájegységre jellemző ételkínálattal várta a város 2019-ben is a vendégeket.
Szekszárd legnagyobb szabadtéri rendezvényén, a Béla király téri színpadon ebben az évben is
helyet és bemutatkozási lehetőséget kaptak Szekszárd kiemelt művészeti csoportjai.
Műsoraik a színpadi programok egyharmadát tették ki.

Szekszárdi Advent 2019. december 1–23.
Az adventi időszakban 2019-ben is komplex programcsomagot kínált a kulturális központ a
szekszárdiaknak, amely tartalmazott szabadtéri és beltéri rendezvényeket egyaránt. Cél az
volt, hogy minden korosztály megtalálja a neki leginkább tetsző programot és meghitté
varázsolják az ünnepet megelőző időszakot.
A Szent István téren karácsonyváró hangulat fogadta a látogatókat 2019. december 1–23-ig.
A családokat kulturális programokkal, adventi kalendáriummal, betlehemmel, adventi
kézműves vásárral és vasárnaponként közös gyertyagyújtással várták. A vásárban étkesek,
kézművesek, kirakodó árusok kínálták karácsonyi portékáikat. A Babits Mihály Kulturális
Központ mind a négy adventi vasárnap színvonalas műsorral várta vendégeit. A gyerekeknek
is kedveskedtek: megrendezték a már hagyományossá vált Karácsonyi Kincsesházat, a két
ünnep között pedig játszótérré alakult a Babits, ahol téli játszóházzal, kölyökszilveszterrel,
délelőtti matinévetítésekkel várták a gyermekes családokat.
Egyéb rendezvények
Nőnapi Kavalkád 2019. március 09.
2019-ben harmadik alkalommal került megrendezésre a Nőnapi Kavalkád – Programarzenál
nőknek c. programsorozat, amely nőnap alkalmából kifejezetten a hölgy látogatóknak
kedvezve, célzottan a női érdeklődési köröket szem előtt tartva került összeállításra.
Társszervező volt a Mentálhigiénés Műhely, akik egészségügyi szűrésekkel, és különféle
lélektani előadásokkal színesítették a programot.
A program tartalmazott ingyenes fitnesz edzést, helyi csoportok táncbemutatóit, smink-, és
haj showt, illetve termékbemutatókat és kézműves termékek vásárát.
A látogatók kb. 30%-a esett a vizsgált korcsoportba, amely körülbelül 150 főt jelent.
Dumaszínházak
Évente 3-4 alkalommal kerül sor stand up comedy estek megtartására a kulturális központ
színháztermében.
Az esetek többségében teltházról beszélhetünk.
A Dumaszínházak látogatói közül az ifjúsági korosztályt kb. a látogatók 40%-a teszi ki, ami kb.
840 főt jelent éves szinten.
Országos Természet-és Környezetvédelmi Filmnapok 2019. május 24-26.
Az Országos Természet-és Környezetvédelmi Filmnapok immár harmadik alkalommal kerültek
megrendezésre. A rendezvényt a Babits Mihály Kulturális Központ a gyermeknapi hétvégére
szervezte meg, ahol ingyenes természetfilm vetítésekkel, szemléletformáló és szórakoztató
programokkal várták az érdeklődőket.
IV.2. Wosinsky Mór Megyei Múzeum
A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumban kialakították azokat a múzeumpedagógiai
módszereket, foglalkoztatási formákat, amelyek komplexitásuknál fogva biztosítják a
gyermekek számára az élményszerű ismeretszerzést, az alkotás örömét.

A múzeumpedagógia feladata az élményszerű ismeretszerzés, a múzeum
megszerettetése, az iskolai tananyag kiegészítése, a kultúrához való hozzáférés lehetősége, az
érdeklődés felkeltése.
Múzeumpedagógiai koncepciójuk szerint a múzeum munkatársai programjaikat
igyekeznek úgy összeállítani, hogy azok a hagyományos ismeretátadás keretein túl a gyermeki
aktivitásra, kreativitásra épüljenek. E módszert szem előtt tartva lehetőséget biztosítottak a
10-18 (tágabb értelemben a 6-24) éves korosztály számára kulturális örökségünk
megismertetésére, a megőrzését segítő helyi és regionális programokon történő aktív
részvételre, a kultúra iránt érdeklődő diákok körének szélesítésére, közösségek építésére, a
társadalmi és természeti ismeretek elmélyítésére, gazdagítására, egyúttal az általános
műveltség fejlesztésére.
Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az intézmény 2019-ben is szervezett az óvodásoknak
foglalkozásokat, általános és középiskolás tanulóknak múzeumi tanórákat, elsősorban a
történelem, irodalom, hon- és népismeret, ritkábban a biológia, rajz-művészettörténet,
technika iskolai tantárgyak tematikájához kapcsolódva. A foglalkozások szervesen
kapcsolódtak a múzeum egy-egy kiállításához, mely az iskolai tananyagra, a kompetencia
programra, a formális oktatásra épült.
2019-ben a múzeum munkatársai:
- a múzeum központi épületében óvodásoknak 112, általános iskolásoknak 92,
középiskolásoknak 13, főiskolásoknak 6 múzeumi órát,
- a Vármegyeháza kiállításán óvodásoknak 22, általános iskolásoknak 78,
középiskolásoknak 7, főiskolásoknak 1,
- a Babits Mihály Emlékházban óvodásoknak 4, általános iskolásoknak 29,
középiskolásoknak 12, főiskolásoknak 1,
- az Irodalom Háza — Mészöly Miklós Emlékházban óvodásoknak 14, általános
iskolásoknak 9, középiskolásoknak 1 órát tartottak.
A különböző korosztályoknak meghirdetett, a kiállításokhoz kapcsolódó múzeumi órák,
játszóházi programok, kézműves foglalkozások az életkori sajátosságok figyelembe vételével
az aktív cselekvésre, tevékeny megismerésre ösztönöztek. Természetesen mást ajánlottak az
óvodáskorúaknak, megint mást az általános vagy a középiskolás tanulóknak, a főiskolásoknak
és a felnőtteknek. Abban azonban valamennyi korosztály programkínálata megegyezett, hogy
a múzeum kiállításaihoz, a kiállítások által bemutatott történeti korokhoz kapcsolódva,
lehetőség szerint eredeti tárgyakkal szemléltetve az egyes korszakok embereinek mindennapi
életét, szokásait, életmódját mutatták be. A foglalkozások időtartama is ennek megfelelően
alakult: az óvodás korúaknak legfeljebb 30-35 perc, általános és középiskolásoknak attól
függően, hogy az iskolai órarendbe hogyan tudták beilleszteni, egy vagy két tanórányi, tehát
45, illetve 90 perc.
A készség, képességfejlesztés kiemelt feladat volt, mely a főépületben a „Régi ésszel –
gyermekkézzel” és a Látványtár(gy) című tematikus kézműves sorozatokon, a Vármegyeházi
Kiállításon a Varródoboz kézimunka foglalkozásokon valósult meg.

Szintén a Vármegyeházán alakult a Dráma-játékos szakkör, akik minden héten találkoztak,
több rendezvényen közreműködtek.
„Együtt a múlt nyomában” címmel szerveztek múzeumi nyári tábort a múzeum főépületében,
Béla-királyság címmel a Vármegyeházán, melynek célja egyrészt a szünidő élményszerű,
tartalmas eltöltése az informális tanulás jegyében, másrészt a múzeumi gyűjteményi anyaghoz
kapcsolódó kulturális örökség tanulmányozása volt az iskolán kívüli helyszíneken.
Minden tanév szeptemberében megküldi az intézmény az óvodáknak, általános és
középiskoláknak az aktuális programajánlatot.
Látogatói célcsoportjaik elsősorban az
óvodások és a kisiskolások, de fontosnak tartják, hogy még nagyobb számban tudják
megszólítani az általános iskola felső tagozatosait, a középiskolás tanulókat, s nem utolsó
sorban a helyi főiskola hallgatóit. Az esélyegyenlőség biztosításával lehetőséget nyújtanak a
fogyatékkal élők számára is a különböző múzeumi foglalkozásokon való részvételre.
Minden tanév elején 500 példányban jelentetik meg a Múzeumpedagógiai foglalkoztató
füzetet — benne mindegyik kiállításra vonatkozóan az aktuális közérdekű információkat —,
melyet a szeptember végén megrendezett Múzeumpedagógiai Évnyitón mutatnak be a
pedagógusoknak. A füzetet eljuttatják a köznevelési és közoktatási intézményekhez, valamint
az intézmények portáin ingyenesen hozzáférhetővé teszik.
Sok városi fenntartású iskola vett részt múzeumi tanórákon, foglalkozásokon. Azok az iskolák,
amelyek a város híres szülötteinek nevét viselik, kérhetnek diáknapon vagy az iskola napján
vetélkedőt, egyéb foglalkozást. Tartottak már Babits- és Bezerédj-napot, ezeket az alkalmakat
még tovább szeretnék bővíteni (Garay János, Dienes Valéria, Baka István iskolák esetében). A
PTE szekszárdi karával is együttműködnek, az óvodapedagógus- és tanítóképzést valamint a
turisztikai fakultást is segítik módszertani foglalkozásokkal, műhelymunkával.
Múzeum főépület
Múzeumi foglalkozások 2019-ben óvodásoknak és kisiskolásoknak:
 Január:
Mátyás király, az „igazságos”
 Február:
Erdei állatok. Élet a Gemenci erdőben
 Március:
1848-as játszóház. Perczel relikviák, ’48-as emlékek
 Április:
Húsvéti ünnepkör és hozzá kapcsolódó népszokások.
 Május:
A ház körül élő állatok
 Szeptember: Mesélő tárgyak. Ismerkedés a múzeummal
 Október:
Őszi betakarítás. A szüret. A kiállításban a présház és tanyabelső
megtekintése
 November: Márton-napi „ludasságok”
 December: Múzeumi időutazás. Időkapuk: őskor, rómaiak és honfoglaló magyarság
Múzeumi barangoló Mamut Marcival sorozat (óvodásoknak és kisiskolásoknak)
• Múzeum-őr. Mit őriznek a múzeumok?
• Mamuttól a cserépbográcsig. Milyen kincseket rejt a föld?
• Mesélő kövek. Templomok, várak, várkastélyok
• „… ihol jönnek a törökök”. A szultán birodalmának határán

•
•
•

A céhláda kincsei. Mesterek és mesterségek
Tájak, népek, viseletek. A Sárköz
A ’48-as forradalom és szabadságharc

Múzeumi órák általános és középiskolásoknak:
• Őskor – neolitikum
• Mindennapi élet a Limes mentén. A rómaiak Pannoniában
• A honfoglaló magyarság
• Törökkori emlékek, különös tekintettel a palánki földvárra
• Mátyás király és kora. A reneszánsz Magyarországon
• Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
• Szekszárd története, különös tekintettel a századforduló időszakára
• A Sárköz története és néprajza
• Erdélyi fejedelmi kincsek (2019. szeptembertől – 2020. márciusig)
„A Vissza a múltba. A tárgyak emlékezete”
„A Vissza a múltba. A tárgyak emlékezete” című európai uniós pályázattal létrehozott
Látványtárhoz szintén összeállítottak egy múzeumi óra sorozatot, ahol a 20. századtól a
bronzkorig, több mint 6000 műtárgyat tekinthetnek meg a látogatók az időben visszafelé
haladva.
Az alábbi témaköröket ajánlják általános iskolás tanulóknak, melyeket interaktív vagy
tárgyalkotó foglalkozásokkal egészítenek ki (pl. a modern kor találmányai témához
kapcsolódva kipróbálhatják a lemezjátszót, magnetofont, írógépet, szódás szifont stb.).
Látványtári túrák:
• Technikai fejlődés és életmódváltozás. A modern kor találmányai
• Körorvosok, szakorvosok. Egészségügy és személyes higiénia a 20. században
• A paraszti díszítőművészet. A festett bútoroktól a pásztorfaragásokig
• Korsók, bödönök, tányérok. Sárközi fazekasság a 18-20. században
• Mezőváros és főúri palota. Középkori és kora újkori kerámiaművesség Etén és Ozorán
• A Krisztus utáni első évezred. A rómaiak és az avarok Pannoniában
• A bronzkori mészbetétes edények dicsérete
Jahreszeiten – Évszakok
Folytatták a német nyelvű foglalkozás sorozatot a múzeum központi épületében, melyet
német nemzetiségi óvodák nagycsoportosai és német nemzetiségi nyelvet tanuló kisiskolások
számára hirdettek. A foglalkozások tematikája az évszakok bemutatásán keresztül kapcsolódik
az öltözködés, erdei állatok és növények témához, ugyanakkor egy adott múzeumi kiállításra
épül. Az életkori sajátosságokat, a program oktatási – nevelési célját, az előzetes tudást,
ismereteket figyelembe véve dolgozzák fel a különböző témaköröket. A programsorozat az
élményszerzésre és a játékosságra koncentrál.

Tematika:
 Winter. Tél – Jégkorszaki barátunk, a Mamut
 Frühling. Tavasz – Mattioni Eszter: Tavasz című festménye
 Sommer. Nyár – Élet a Gemenci erdőben
 Herbst. Ősz – Szüret és betakarítás
A pedagógusok kérésére új tematikával bővítették a német foglalkozásokat.
A következő témaköröket elsősorban felső tagozatosoknak ajánlják:
Ansiedler, Volkstrachten, Feste – Telepesek, viseletek, ünnepek:
 Deutsche Ansiedler im Museum – Német telepesek a múzeumban
 Festtage und Bräuche im Winter – Ünnepek és szokások télen
 Deutsche Volkstrachten: Kleidung früher und heute – A német viseletek: öltözködés
régen és ma
 Festtage und Bräuche im Frühling – Ünnepek és szokások tavasszal
Játszóházi program terápiás kutyával
A múzeum főépületének őskori és természettudományi kiállításaihoz kapcsolódva
mozgás- és képességfejlesztő interaktív játszóházi programot szerveztek terápiás kutyával a
szekszárdi Csiga-Biga Alapítvány terápiás kutyáival.
A programokat kedden vagy csütörtökön tartották előzetes időpont egyeztetés alapján.
 Január:
Ugatja, mint kutya a holdat. Az állatok kommunikációja
 Február:
Ebcsont beforr. Az állatok testfelépítése
 Március:
Belejött, mint kiskutya az ugatásba. Érzékelés az állatvilágban
 Április:
Nemcsak egy tarka kutya van a világon. Az állatok fejlődése
 Május:
Kutya – macska barátság. Vadászat és vadászkutyák
 Október:
Hűséges, mint a kutya. Hogyan lett a kutya az ősember társa?
 November: Bizonytalan, mint a kutya vacsorája. Az állatok táplálkozása
 December: Nyomok a homokban. Állatok lábnyomai
„Régi ésszel – gyermekkézzel”, „Látványtár(gy)” sorozatok
A központi épületben szervezték meg az állandó kiállításokra épülő „Régi ésszel –
gyermekkézzel”, valamint a Látványtárhoz kapcsolódó „Látványtár(gy)” tematikus
sorozatokat. A kézműves, tárgyalkotó foglalkozások során egy-egy múzeumi kiállításhoz
valamint ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan, az életkori sajátosságokat, a program
oktatási-nevelési célját, az előzetes tudást, ismereteket figyelembe véve dolgozzák fel a
különböző témaköröket.
A programsorozat az élményszerzésre és az informális oktatásra koncentrál.
„Régi ésszel – gyermekkézzel” sorozat tematikája:
 Január 9.: A „… Képes várostörténet” időszaki kiállításhoz kapcsolódva cukorkás doboz
készítése
 Február 13.: Ismerkedés a farsangi ünnepkörrel, majd álarc készítése
 Március 13. : Történelmi játszóházi program: huszárcsákó vagy bieder kalap készítése.







Április 10.: Ismerkedés a húsvéti népszokásokkal, majd sárközi motívumok rajzolása
írókával tojásfestés
Május 8.: A „… Képes várostörténet” időszaki kiállításhoz kapcsolódva konyhai
dísztábla képek készítése
Október 9.: A népi gyermekjáték kiállításhoz kapcsolódva madárijesztő báb készítése
November 6. : Márton-naphoz kapcsolódva lámpás készítése
December 11.: Az adventi ünnepkörhöz és a századfordulós kiállításhoz kapcsolódva
gyertyaöntés, -mártás

„Látványtár(gy)” sorozat tematikája:
 Január 16.: A néprajzi látványtári egységhez kapcsolódva kalendárium készítése népi
bútorfestéssel
 Február 20.: A technikatörténeti látványtári egységhez kapcsolódva árnyjáték
készítése kis tv-hez
 Március 20. : A technikatörténeti látványtári egységhez kapcsolódva kaleidoszkóp
készítése
 Április 17.: A régészeti látványtári egységhez kapcsolódva mécses készítése áttört
csempekerámiából
 Május 15.: A néprajzi látványtári egységhez kapcsolódva névtábla készítése tűzzománc
technikával
 Október 16. : A néprajzi látványtári egységhez kapcsolódva rongyszőnyeg szövése
 November 20.: A „Körorvosok és személyes higiénia” látványtári témához kapcsolódva
szappanöntés
 December 18.: Karácsonyi asztali dekoráció készítése népies elemekkel, méhviasz
gyertyával
„Együtt a múlt nyomában”
„Együtt a múlt nyomában” címmel szerveztek múzeumi nyári tábort a múzeum
főépületében, melynek célja egyrészt a szünidő élményszerű, hasznos eltöltése az informális
tanulás jegyében, másrészt a múzeumi gyűjteményi anyaghoz kapcsolódó kulturális örökség
tanulmányozása iskolán kívüli helyszíneken. A programot 5 napos turnusban szervezték 9-13
éves tanulók számára. Egy-egy alkalommal az adott kor történetével, helyi vonatkozásaival
ismerkedtek meg a résztvevő diákok vetítéses előadás, kiállítás megtekintése, foglalkoztató
füzet segítségével. A foglalkozásokat az Európai Uniós pályázattal felújított pincemúzeumi
foglalkoztatóban tartották, ahol az „időkapukban” elhelyezett korhű műtárgymásolatok, ruha
rekonstrukciók, interaktív elemek (gabona őrlése őrlőkövön, szövés, fonás stb.) színesítik a
programot, majd tárgyalkotó, kézműves foglalkozáson tették élményszerűvé az ismereteket.
A szünidei foglalkoztató napok időpontja és tematikája:
2019. július 1-5.
 Hétfő: Mamuttól a gabonatároló hombárig. Őskori játszóház
 Kedd: Élet az ókori Pannóniában. Római kori játszóház
 Szerda: A reneszánsz kora Magyarországon
 Csütörtök: Kirándulás Bikalra, a Reneszánsz Élménybirtokra, ebéd
 Péntek: A változások évszázada. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

„Fejedelmi kincsek”
2019-ben augusztus végén nyílt meg a főépületben a „Fejedelmi kincsek” című tárlat,
melyhez múzeumi tanóra programot hirdettek általános és középiskolás tanulóknak, a
kisiskolásoknak pedig kézműves foglalkozást szerveztek.
„Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban”
Múzeumandragógiai programként szervezték a „Kedvenc témám – Honismeret a
múzeumban” című előadás sorozatot.
„Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban” sorozat tematikája 2019. I. félévében:
 2019. január 9. Szalai Ágnes: Bornemissza Anna, Erdély fejedelemasszonya
 2019. február 13. Dr. Dobos Gyula: A Tolna megyei Nemzetőrség
 2019. április 10. Tehetséges diákok előadásai
 2019. május 8. Link Dóra: Katolikus egyházlátogatások Tolna megyében a 18-20.
században.
MOZAIK MÚZEUMTÚRA ROADSHOW
A Minisztériumi felkérésre május 17-én, pénteken szervezték meg a MOZAIK
MÚZEUMTÚRA ROADSHOW-t. Az egész napos rendezvényen kihelyezett helyszínként a Baka
István Általános Iskolában és a PTE KPVK Gyakorló Általános Iskolájában tartottak rendhagyó
múzeumi foglalkozásokat, városnéző sétát, a „Háborútól háborúig” időszaki kiállításban
rendhagyó vezetést, a Csurgó Zenekar közreműködésével táncházi programot, kutyás
játszóházat, bűvész estet szerveztek. Ezen a napon adták át a Múzeumbarát Óvoda, a
Múzeumbarát Iskola okleveleket a faddi óvodának illetve a PTE Gyakorló Általános Iskolájának
valamint a Wosinsky Emlékplakettet Vitéz Attilának, aki a „Háborútól háborúig” című kiállítás
létrejöttéhez igen gazdag műtárgy gyűjteményével járult hozzá.
Az egész napos rendezvényt több mint hétszázan látogatták.
Múzeumok Éjszakája
Az országos nagyrendezvényekhez 2019-ben is csatlakozott az intézmény, helyi
programokat szerveztek. Június 24-én, a Múzeumok Éjszakáján a múzeum valamennyi
kiállítása különböző rendezvényekkel várta látogatóit.
Múzeumok Őszi Fesztiválja
A Múzeumok Őszi Fesztiváljához szintén szerveztek helyi programokat október –
november hónapban. Szakmai programként a Múzeumpedagógiai Évnyitóval indítottak, a
központi, országosan meghirdetett tematikához illeszkedve szervezték meg az alábbi
rendezvényeket a múzeum főépületében, a Vármegyeházi Kiállításban, a Babits Mihály
Emlékházban és az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékházban:
 Szeptember 25.: Múzeumpedagógiai évnyitó
 Szeptember. 26.: Sétálj, gyalogolj velünk! – Irodalmi séta a belvárosban
 Szeptember 27.: Sétálj, gyalogolj velünk! – Templomtúra a városban
 Szeptember 30.: 16+ Felfedezők nyomában. Dr. Kápolnás Mária: Latin-Amerika
felfedezése
 Október 1.: Múzeumi Őszbúcsúztató – Az Idősek Világnapja
 Október 2.: A lámpás én vagyok – Tanárok napja. Múzeumpedagógiai ötlet-börze













Október 8.: Zseblámpás kalandtúra pincétől a padlásig a múzeum főépületében
Október 9.: Tudományos találkozások a múzeumban. Tradíció-innováció – a Herendi
Porcelánmanufaktúra
Október 11.: Pincétől a padlásig. Látogatás a Vármegyeházi pincerendszerben
Október 15. : Felfedezők nyomában – Szoborkereső
Október 16.: Sétálj, gyalogolj velünk! – Séta a múzeumtól a Béla király térig
Október 23. Múzeumi szünetelő – Kirándulás Gemencbe. Hátizsákos kirándulás
kisvasúttal
Október 30.: Múzeumi szünetelő – Őszi betakarítás. A szüret. Interaktív foglalkozások
November 4.:Tudományos találkozások a múzeumban. Múzeumi tudományos délelőtt
a MTÜ alkalmából
November 6.: Mesterek és alkotók – Varródoboz. Fonalsárkány készítése
November 8.: Múzeumi Őszbúcsúztató – Márton napi „ludasságok”
Szeptember 23. – november 10. között: Utazó múzeum – Múzeum a bőröndben

A fentieken kívül alkalmakhoz, évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódva tartottak
különböző korosztályokat megszólító programokat 2019-ben (időrendben):
 Január 22. Dr. Gaál Zsuzsanna: Szekszárd a két háború között című könyvének
bemutatója
 Január 18-19.: Mészöly Miklós Emléknap
 Április 1. Fordított nap. Kalandtúra a múzeumban
 Április 6.: Versmondó verseny a Csizmazia Alapítvány szervezésével, majd kézműves
foglalkozások
 Október 7.: Baka István irodalmi est
 November 29.: Civil szervezetek közreműködésével Babits Mihályra emlékeztünk
 December 17. Advent a múzeumban. Családi hétvége program
 December 10. Adventi hangverseny a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus közreműködésével
E rendezvények célközönsége - a felnőtteken, aktív nyugdíjasokon kívül – családok,
főiskolások, középiskolások valamint tehetséges, érdeklődő általános iskolás tanulók voltak.
Vármegyeháza
A WMMM vármegyeházi kiállításai minden korosztály számára elérhetőek és érdekesek.
Az intézmény munkatársai sok másik intézménnyel, egyesülettel, csoporttal, Tolna megyei és
városi iskolával tartanak kapcsolatot.
A Múzeumok Éjszakáján 2019-ben a Göcseji Múzeum gyűjteményéből Kisfaludi Strobl
Zsigmond szobrászművész alkotásait láthatta a nagyközönség. Családi rejtvény, kézműves
foglalkozás, úti élmények beszámolója, Bűvész sarok és harmonika koncert színesítette a
programot.
A Szüreti Fesztivál idején rendkívüli „szőlős, boros” tárlatvezetést tartottak. Fontosnak tartják
ezeket az alkalmakat, mert szélesebbre tárhatják a múzeum kapuját nemcsak a szekszárdi
lakosok, hanem az idelátogató turisták előtt is.

A Háry János Mesefesztiválon is aktívan részt vettek, a Varródobozzal kitelepültek és vízi
tündért és békakirályt varrtak.
A Humánszolgáltató Központ meghívására Családi napokon vettek részt a Varródobozzal, hogy
a hátrányos helyzetű gyermekeket megajándékozzák az alkotás örömével.
Az országos szervezésű Mozaik Múzeumtúra-Roadshow című programján kitelepültek a Baka
István Általános Iskolába: dráma és kézműves foglalkozást tartottak. A Vármegyeháza időszaki
kiállítóterében Vincze Erika a kalligráfia rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket, rendhagyó
tárlatvezetések, családi szoborkereső színesítette a napot, amit a szekszárdi Jazz Quartet nagy
sikerű koncertje zárt.
Augusztusban néhány kollégával részt vettek a Gyüttment Fesztiválon Sötétvölgyben:
agyagoztak, szőttek és zenés drámajáték foglalkozást tartottak.
A Kadarka úti óvodásokkal együtt Márton napi műsort tartottak lampionos felvonulással.
Babits Mihály Emlékház és Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékház
Mészöly Miklós Emléknap
2019 januárjában ismét megrendezésre került a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatával és a Mészöly Miklós Egyesülettel közösen szervezett Mészöly Miklós
Emléknap, emlékplakett- és díjátadással, tudományos előadásokkal és irodalmi
beszélgetésekkel. Egyik előrendezvénye, a Mészöly Miklós vers- és prózamondó verseny újra
a PTE KPVK-n zajlott ifjúsági korosztályban, míg a másik, a Polcz Alaine-t idéző délután a
múzeum főépületében, Ablonczy Anna közreműködésével.
A Magyar Költészet Napja alkalmából versekkel tarkított tárlatvezetéssel várták a középiskolás
korosztályt.
Dienes Valéria
Dienes Valéria Kanadában élő unokája, Bruce Dienes látogatott el az emlékházba és tekintette
meg híres nagyszülője emlékének szentelt emlékszobát, és a szintén a Babits Mihály utcában
álló szülőházát, majd látogatást tett a Dienes Valéria Általános Iskolában is.
Dienes Valéria születésnapján a polihisztor tudósnővel foglalkozó múzeumi órákon vehettek
részt a Dienes Valéria Általános Iskola növendékei alsó tagozatos diákjai.
Szintén májusban a Mozaik Múzeumtúra Roadshow alkalmával a Baka István Általános
Iskolában a végzős évfolyam számára tartottak kihelyezett Babits órákat. Három osztály vett
részt a költő egyik korai versén alapuló, „Édes az otthon” című drámajátékos foglalkozásokon.

„Utazó múzeum - Múzeum a bőröndben” elnevezésű program keretében a „Bánatos medve”
című Mészöly-mesefoglalkozás zajlott le több alkalommal szekszárdi és tolnai óvodákban
kihelyezett múzeumpedagógiai óraként.
„A lámpás én vagyok – Tanárok napja” programjaként múzeumpedagógiai börzét rendeztek a
Pedagógusok Világnapja alkalmából.
A múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programok kialakításában általánosan
megfogalmazott célok között fontos szerepet kap a múzeum ismertségének, a város, a járás,
tágabb értelemben a megye életében betöltött szerepének további erősítése.
A minőségében teljesen átalakított és felújított pincemúzeumi foglalkoztató terén kívül a négy
évvel ezelőtt megnyílt Látványtár kiváló alkalmat nyújt ennek megvalósítására, különösen
akkor, ha a kommunikációs és marketing tervben megfogalmazott elvek szerint építik és
bővítik kapcsolataikat a nevelési-oktatási intézményekkel, a médiával, illetve azokkal a
partnerekkel, akik az intézmény társadalmi támogatottságát növelni tudják.

IV.3. Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárnak az olvasáskultúra fejlesztésének keretében kiemelt
feladata az olvasóvá nevelés elősegítése, az önálló ismeretszerzés és a digitális kompetenciák
fejlesztése, a közösségépítés és közösségi térként a szabadidő tartalmas eltöltésének segítése
mind a gyermekek, mind az ifjúság körében.
2019-ben a gyermekkönyvtári állomány 2469 db dokumentummal gyarapodott, melyből 2103
db szépirodalmi, 366 db szakirodalmi volt.
A gyermekkönyvtárba beiratkozott olvasók száma: 1095 fő volt, ebből 971 fő 14 év alatti, 14 18 éves korig 49 fő, 75 fő pedig felnőtt olvasó.
Az informatikai korszerűsítés keretében 6 db tablettel, 1 db e-book olvasóval és 1 db
mesetablet-asztallal gyarapodtak. Ezek az eszközök nagyban segítik a gyermekkönyvtári
munka megújítását, támogatják a korszerű könyvtárhasználatot.
A város óvodái és iskolái számára, tantervi igényeikhez igazodva, egész évben szerveztek
tematikus és szabadidős könyvtári foglalkozásokat. Ennek keretében évente két alkalommal
jutottak el az intézménybe az iskolai osztályok és az óvodás csoportok. Évről évre növekvő
számban, 2019-ben összesen 125 alkalommal tartottak számukra néprajzi, zenei,
könyvtárhasználati, anyanyelvi, természettudományos és a gyermekirodalom témakörökben
csoportos foglalkozásokat, kiemelt figyelmet fordítva helyi természeti értékeink, alkotóink,
íróink munkásságának bemutatására. A foglalkozásokat sok esetben kézműves tevékenység
egészítette ki, melyeknél figyeltek az újrahasznosításra, erősítve a környezettudatosságot a
résztvevőkben.

Folytatták a középiskolák látogatását is, melynek keretében hét középiskolában osztályfőnöki
óra keretében népszerűsíttették a könyvtári szolgáltatásokat és a kötelező 50 órás közösségi
szolgálat eltöltésének könyvtári lehetőségeit. A középiskolások számára 3 alkalommal
tartottak könyvtárhasználati foglalkozással egybekötött könyvtárbemutató vezetést a felnőtt
könyvtárban.
Fogadtak a kötelező közösségi munkát végző középiskolás diákokat, akik a rendezvényeik
előkészítésében és lebonyolításában nyújtottak segítséget számukra. A könyvtárban az év
során 14 tanuló vett részt ebben a munkában.
Változatos, színes rendezvényekkel várták a látogatókat: a babákat, az óvodásokat, a diákokat,
pedagógusokat, családokat, közösségeket. Összesen 87 programot szerveztek számukra.
Az országos könyvtári rendezvények tematikájához igazodva alakították ki programjaikat az
Internet Fiesta, az Ünnepi Könyvhét, az Országos Könyvtári Napok keretében.
Kortárs szerzőkkel, művészekkel, illusztrátorokkal szerveztek író-olvasó találkozókat. A
Bárókerti Bábszínház, Elekes Dóra, Kertész Erzsi, Nemes András, Patrovits Tamás, Vadai
Adrienn, Vezsenyi Tamás népszerűsítette nagy sikerrel az olvasást a gyermekek körében.
Számos helyi, ill. a megyéhez kötődő előadó, művész, művészeti csoport, szakember fogadta
el meghívásukat. Balogh András, Dombi Imre, Elekes Eduárdné, Fábián Éva, Fenyvesiné Szűcs
Zsuzsanna, Hága Krisztián, Kovács Gábor, dr. Nagyváradi László, Németh Judit, Péter Miklós,
Siklósi Krisztián, Szántói Krisztián, Szűcs Boldizsár, Tóth Sándor, Weisz Béla, Weisz Péter voltak
vendégeik, akiknek élményszerű előadásait nagy lelkesedéssel fogadták a gyerekek.
Olvasás-, és könyvtár-népszerűsítő akcióik keretében kitelepültek állományuk újdonságaival,
legkedveltebb dokumentumaival a város iskoláiba, ahol örömmel forgatták ezeket a
kiadványokat a diákok. Sokan ennek hatására iratkoztak be a könyvtárba.
Megjelentek a város nagyrendezvényein, a Háry János Mesefesztiválon és a Szekszárdi Szüreti
Napokon. A könyvek bemutatása mellett, kézműves tárgykészítéssel, élő társasjátékkal várták
az érdeklődőket.
A Népmese Napján “A kidőlt-bedőlt kemencén túl” címmel Fábián Éva népzenész,
mesemondó előadását hallgathatták meg a gyerekek, és ekkor került sor a “Meséld el
képekben!” megyei papírszínházrajzoló verseny eredményhirdetésére is, ahol két egyéni és
két csapatgyőzelem született.
Referencia intézményként folytatták „Az én könyvtáram” országos szakmai projekt „Otthon a
könyvtárban – Könyvtár az otthonban” mintaprogramot. A Tolna Megyei Gyermekvédelmi
Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat VIII. számú Különleges
Gyermekotthonában élő állami gondozott, középsúlyos értelmi sérült, halmozottan hátrányos
helyzetű fiatalok számára tartottak olvasásfejlesztő, szövegértést segítő foglalkozásokat az év
folyamán 12 alkalommal. Megtörtént a mintaprogram kiterjesztése a fogyatékkal élő
óvodásokra is, ebben partnerük az Tolna Megyei EGYMI Óvodája volt.
Számukra 7 foglalkozást biztosítottak.

A kisgyermekes családok számára az őszi-téli hónapokban havi rendszerességgel tartották
meg a töretlen népszerűségnek örvendő Családi Meseestjeiket. A közös mesehallgatás és
tárgykészítés élmény a szülőknek, nagyszülőknek, gyermekeknek egyaránt. A programot
gyakran színesítették a nagyon kedveltté vált papírszínházi mesékkel.
Egyre népszerűbb a könyvtári közösség körében a heti rendszerességgel működő Mazsola
Könyvtári Babaklub. A játékos babafoglalkozást, mesélést, mondókázást, éneklést, bábozást,
havi tematika szerinti szakmai beszélgetés követte, amelyet a Védőnői Szolgálat munkatársa
vezetett.
Az Országos Könyvtári Napok keretében - megkezdve a zöldebb könyvtárrá válást - megalakult
a Madárbarát Könyvtári Kör a kisiskolások és szüleik számára, egy újabb közösséget szervezve
a könyvtárhasználókból. A programot a Magyar Madártani Egyesület szakemberei támogatják.
Sok látogatót vonzó családi rendezvények voltak a jeles napokhoz (húsvét, advent) kapcsolódó
kézműves délelőttök is, melynek során az ajándékok és díszek készítését papírszínházi mesélés
kísérte.
A nyári szünetben 5 alkalommal tartottak a városi táborozóknak szünidei szabadidős
foglalkozásokat.
A felnőtt könyvtárban nagy örömükre 2019-ben két tini olvasóklub is alakult, egy a 13-16 éves
korosztály tagjaiból, egy pedig a 16 éven felüliekből, mutatva, hogy az ifjúság is szívesen olvas
és nyitott a közösségi létre, ha életkori sajátosságaikra és igényeikre figyelnek.
IV.4. Civil tevékenység
A Mentálhigiénés Műhely három évtizede működő Őszinte Szó Szolgálatát a lelki problémával
küzdő fiatalok 2019-ban is igénybe vették.
A segítő beszélgetések tükrében a fiatalok leggyakoribb problémái voltak:
- kapcsolati konfliktusok (család, iskola, szülő-gyerek, kortárs)
- önismereti, önbizalomhiány, önértékelési zavarok
- iskolai frusztráció, tanulási folyamat zavarai
- magányosság, elkülönülés, elszigetelődés
- félelem, szorongás, pánik, fóbiák
Örvendetes, hogy az EGÉSZ-SÉG Szabadegyetem előadási, valamint a Pszichológiai Kultúra
Hete programjai iránt is érdeklődtek a fiatalok.
Még 2017 októberében indult el Szekszárdon az “EAAD EFOP-1.3.5-16 -2016-00572
Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” elnevezésű program a
budapesti székhelyű Végeken Alapítvány és a Mentálhigiénés Műhely együttműködésében.
Az „EAAD kampányok megvalósítása civil szervezetek, önkénteseik segítségével Szekszárdon
és vonzáskörzetében” 2,5 éven át tartó program fókuszában a 15-25 éves és a 65 év feletti
korosztályok állnak. A projekt célja önkéntes összefogással a depresszió és az öngyilkosság

csökkentése, a veszélyeztetett korosztályok lelki egészségvédelme a helyi közösségek,
szervezetek, iskolák bevonásával.
2019-ben városunkban a Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolában, a Szekszárdi Garay
János Gimnáziumban és a Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolában összesen 115
diák vett részt a mentálhigiénés szakemberek által az osztályfőnöki órák keretében tartott
EAAD-s prevenciós foglalkozásokon. Szép eredmény, hogy kortárs segítők és ifjúsági
önkéntesek is segítik az EAAD programok megvalósulását Szekszárdon.
A legemlékezetesebb és legönzetlenebb értékteremtő és példaértékű szolgálata a gyermek és
ifjúsági korosztályoknak a Mentálhigiénés Műhely által szervezett „Élő szeretetet
Embertársainknak” (ÉSZE) rendezvénysorozaton való közreműködése volt.
2019. december 9-19. között az egyes civil szervezetek, intézmények és szóló fellépések
keretében ismét örvendetesen sok szekszárdi gyermek és fiatal vállalt szabadtéri fellépést a
Garay téren.
A FITT Lesz Sportegyesület, az Iberican Táncegyesület, a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió,
a Tücsök Zenés Színpad, a Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület, az Iberican
Táncegyesület, a Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígéretes Gyermekeiért Alapítvány , a Polip
Ifjúsági Egyesület mellett az általános és középiskolák – Szekszárdi Baka István Általános Iskola,
a Comenius Általános Iskola, a Szent József Katolikus Iskolaközpont, a Szekszárdi Szakképzési
Centrum, a Kolping Katolikus Szakképző Iskola és az I. Béla Gimnázium – tanulói mutatták be
adventi műsorukat.
Szép számmal szerepeltek a karácsonyváró programokban a Tolna Megyei Gyermekvédelmi
Központ és TEGYESZ Gyermekotthonainak lakói és a fogyatékossággal élő („Segíts Rajtam!”
Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány) fiatalok is.
Összesen 437 fiatal gazdagította fellépésével az ÉSZE programját.
A Mentálhigiénés Műhely 2019-ben is aktívan részt vett a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum munkájában.
A szervezet az elmúlt évben is a Szekszárdi Civil Kerekasztallal és az önkormányzat
támogatásával –a gyermek és ifjúsági korosztály bevonásával- szervezte és valósította meg a
városban az Állampolgári Részvétel Hetét és az Önkéntesek Napját.
A „XII. Állampolgár Részvétel Hetén” a Szent István téren 2019. május 14-16. között
örvendetes módon sikerült a gyermek és ifjúsági korosztályt aktivizálni. 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 (MMS) fiataljai, a Szekszárdi Baka István Általános Iskola és a
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (Grundschule) tanulói, a Mozduljunk Együtt
Szekszárdért Egyesület- FashionDance táncosai, a Gemenc TáncSport Egyesület, a Szekszárdi
2.sz.Óvoda és Bölcsőde, a Szent József Katolikus Iskolaközpont diákjai és a Polip Ifjúsági
Egyesület tagjai a tehetséges szólisták, az Ifjúsági Fúvószenekar nagy hatékonysággal
gazdagították a programokat és segítették a felnőtt korosztály aktivizálását. Az országban
egyedülálló esemény volt a csecsemők jelenléte az édesanyák fellépésével. A FITT anyuka,

boldog baba Egyesület Kanga Burn és a „dieneses” diákok fellépése voltak az ÁRH
legemlékezetesebb eseményei. Összességében meghaladta a 300 főt a gyermek és ifjúsági
szereplők száma.
2019. szeptember 21-én a Szent István téren új időpontban megrendezett Önkéntesek Napját
a Tücsök Zenés Színpad, a Gemenc TáncSport Egyesület, a Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió
(MMS), a Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület- FashionDance és az Iberican
Táncegyesület táncosai, a Hikari Aikido, az Alisca Taekwondó fiataljai, a Szekszárdi Baka István
Általános Iskola labdás tánccsoportja és a „Segíts Rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért
Alapítvány önkéntesei és Pecze István művész növendékei színesítették fellépésükkel a felnőtt
szereplők mellett. Közel 150 gyermek és fiatal aktív szereplésével valósult meg ez a gazdag
program, továbbá a fiatalok megismerkedhettek a kitelepült civil szervezetek tevékenységével
és jelentős motivációban részesültek az önkéntességgel kapcsolatban.
A év folyamán rendezett programok
szolgálatot teljesítő fiataloknak.

jelentős színteréül szolgáltak az iskolai közösségi

A Mentálhigiénés Műhely 2019-ben is bekapcsolódott a Babits Mihály Kulturális Központ
kérésére májusban a Háry János Mesefesztivál megvalósításába. A „Mentál Mesetér”-ben sok
gyermek (és kísérője) örömmel élt a mentálosok gazdag programkínálatával.

IV.5. Sporttevékenység
Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. tevékenységéhez kapcsolódóan a sport területén
számos, a fiatalok egészséges életmóddal és sporttal kapcsolatos szemléletét formáló
programot szervezett 2019. évben.
1. Bunny Bike 2019. április 20.
Április 20-án, szombaton egy remek húsvéti programmal készültek a gyermekeknek. A
rendezvény kiindulópontja a felújított biciklis KRESZ pálya volt. Ennek oka, hogy remek helyen
van (kerékpárúttól néhány méterre egy nyugodt lakótelepi környezetben), valamint, hogy a
város lakói ismét használatba vegyék (mielőtt felújították nagyon elhanyagolt állapotban volt).
A regisztráció után innen kellett elindulni és a térképen megjelölt pecsételő pontokat érintve
ide várták vissza a résztvevőket. Aki összegyűjtötte a kerékpárút mentén az összes pecsétet,
azt megajándékozták egy klassz kulaccsal, KRESZ kártyával, bringás lámpával és csengővel. A
program célja az volt, hogy megismertessék és felhívják a gyermekek figyelmét városunk
kerékpárút hálózatára, valamint a biztonságos és szabályos közlekedésre. A rendezvény ideje
alatt kitelepült a BringaSuli is. Korosztálytól függően két útvonalat határoztak meg: a rövid kb.
5 km-es volt, a hosszabb pedig kb. 10 km-es. Az időjárásnak is köszönhetően nagyon sikeres
volt a program, több mint 100-an vettek rajta részt, és mindenki elégedetten, élményekkel
telve távozott.

2.
Szekszárdi Triál Kupa 2019. április 28.
Második alkalommal mérték össze tudásukat Szekszárdon a Béla király téren az ország legjobb
triálosai április 28-án, vasárnap. Az ország minden pontjáról érkeztek kerékpárosok, akiknek
nem könnyítette meg a dolgát az óriási szél, miközben a farönkökből, kábeldobokból,
boroshordókból, raklapokból és konténerekből épített akadályok között ugráltak. A triál egy
igen látványos, a laikusok számára is rendkívül élvezhető műfaj. A mountain bike egyik típusa,
ahol a kerékpárosnak egy nehéz akadálypályán kell végig haladnia anélkül, hogy a lábát
letenné. Szekszárdon több évtizednyi hagyománya van az extrém sportoknak, azon belül is a
triál szakágnak. A Szekszárdi Sportközpont által szervezett verseny 2019-ben már a hivatalos
Magyar Kupa részeként került megrendezésre. Újdonság volt a versenyzőknek és
szervezőknek egyaránt, hogy az országban első alkalommal itt alkalmazták a Nemzetközi
Kerékpáros Szövetség (UCI) triál szakágra vonatkozó új szabályait, amik Sabján Gábor
versenyigazgató felkészültségének hála, remekül szerepeltek. Sikerült speakerként a
versenyre csábítani a többszörös magyar bajnok és Guinness rekorder Hegedüs Lászlót alias
„HEGÉT”, aki nagyon jó hangulatot teremtett. (HEGE 2017 júliusában egy londoni
rendezvényen felugratott biciklivel egy 179,5 cm magas akadályra, amivel azóta is hivatalos
világrekorder) A lebonyolítási rend változásának köszönhetően a nap végén az elit kategória
legjobb négy versenyzője egy közönségbarát szuper döntőn csapott össze, ahol végül a
képzeletbeli koronát Kovács Péter szerezte meg.
3.

Ki a legény a gáton 2019. június 22.

„Ki a legény a gáton?” elnevezéssel szerveztek egy igazán embert próbáló kerékpártúrát június
22-én, szombaton. Több mint 50 elszánt biciklis pattant nyeregbe, hogy teljesítse a SzekszárdBaja-Szekszárd közötti 80 km-t. Az útvonal a végtelen hosszúságúnak tűnő, viszont végig
aszfaltozott töltésen vezetett, ami a Zarándok Szoborcsoporttól Bajáig a nemzetközi EuroVelo
6 kerékpárút része. A bringások dolgát az időjárás sem könnyítette meg, hiszen bőven 30 fok
fölé kúszott a hőmérő higanyszála, azonban ez sem tántorított el senkit. Az ingyenes túrán
három frissítőpontot állítottak fel, ahol banánnal, almával, szőlőcukorral töltődhettek fel a
bringások, valamint jéggel, vízzel és üdítővel frissülhettek. A „rajt/cél” helyként szolgáló Városi
Sportcsarnokban minden induló tornazsákot, kulacsot, baseball sapkát és egy névre szóló
oklevelet kapott jutalmul.
4.

„TeleSport” Nyári Táborok

Mind a gyermekek mind a szülők körében egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Szekszárdi
Sportközpont „TeleSport” Nyári napközis tábora, aminek 2019-ben már nyolc turnusban több
mint 200 résztvevője volt. A TeleSport táborok célja, hogy a gyermekek játékosan próbáljanak
ki minél több sportágat, kalandokkal és élményekkel töltsék meg a nyarat. Az úszás, lovaglás,
labdajátékok, atlétika, és sok-sok sorverseny mellett a legnagyobb sikere a sárkányhajózásnak
és a pécsi kalandpark látogatásának volt. A bázisul szolgáló Szekszárdi Családbarát Strand- és
élményfürdő kitűnő helyszínnek bizonyult, hiszen minden megtalálható benne, amire egy 714 éves gyermeknek szüksége lehet. A táborvezető tapasztalatai alapján elmondható, hogy
rengeteg gyermek visszatérő látogatója a tábornak. Akad, aki már negyedik éve vesz részt
valamelyik turnuson. A 2019-ben bevezetett „testvérkedvezmény” nagyon sikeres volt. Volt
olyan hét, amikor három testvérpár is együtt kalandozott.

5.
Családbarát Strand- és Élményfürdő
A 2019-es szezon sem telt programok nélkül a Szekszárdi Családbarát Strand- és
Élményfürdőben. Három alkalommal szerveztek strandröplabda bajnokságot, ellátogatott a
komplexumba a Coca-Cola Strandparty roadschow-ja, a hagyományokhoz hűen megtartották
a Fürdő Napokat és ők voltak a bázisa a „TeleSport” nyári tábornak is. A Fürdő Napokat július
26-28. között rendezték meg, olyan sztárfellépőkkel, mint az Animal Cannibals, Vikidál Gyula
és a Bon-Bon. Csatlakoztak a Strandok Éjszakájához, amit vízi tűzijátékkal és tűzshow-al
fűszereztek meg. A hétvége során több alkalommal szerveztek csúszdaversenyt,
cukorkakilövést és buborékshow-al is szórakoztatták a vendégeket.
6.
45. Alisca Bau Gemenc Nagydíj
Költségvetési okokból 2019-ben a 45. Gemenc Nagydíj nem három, hanem két napos volt.
Ahhoz, hogy minél több UCI pontot tudjanak gyűjteni a magyar versenyzők két egynapos UCI
versenyre bontották a viadalt. Az első nap 15 órakor vágtak neki a kerekesek a 165 kilóméteres
távnak.
A rajt ezúttal is a Béla kiráy téren volt, a mezőny három gyorsasági és három hegyi hajrát
leküzdve érkezett meg a Kálvária kilátóhoz. A mindent eldöntő meredek a várakozásoknak
megfelelően apró darabjaira szedte a mezőnyt, végül Valter Attila magabiztosan nyerte meg
a versenyt két olasz: Paolo Toto és Niccolo Salvietti előtt. Szekszárd környékén 150 kilométer
várta a 45. Alsica Bau Gemenci Nagydíj UCI 1.2 második egynaposának résztvevőit. A
győzelmet végül az első versenyhez hasonlóan ezúttal is egy magyar kerekes: Pelikán János
(Panonn Cycling Team) szerezte meg. A 45. Gemenci Nagydíj a tradicionális belvárosi
villanyfényes kritériummal zárult. A versenyzőknek szombat este 20 órai kezdettel 40 kört
kellett teljesíteni a Béla tér – Bezerédj utca – Garay tér – Béla tér körpályán. Nem maradhatott
ki a verseny jelképének számító macskaköves emelkedő sem. A mindent eldöntő hajrát Peák
Barnabás simán nyerte, ezzel megkoronázva a magyarok fantasztikus szekszárdi
versenyhétvégéjét.
7.
Tour de Sárköz 2019 július 27.
Július 27-én, szombaton a 45. Alisca Bau Gemenci Nagydíj kiegészítő programjaként került
megrendezésre az első Tour de Sárköz kerékpártúra. A rendezvényen több mint 100 amatőr
kerékpáros vett részt és tekerte le a Szekszárd – Őcsény – Decs – Sárpilis – Várdomb –
Szekszárd kört, ami 33 km-t jelentett. A rajt előtti bemelegítésről Takács-Steiner Anita
gyógytornász – fizioterapeuta, személyi és csoportos tréner gondoskodott. A program túra
jellegű volt, nem verseny, ennek ellenére gondoskodtak chipes időmérésről és rajtszámról is,
továbbá minden résztvevő rajtcsomagot vehetett át (tornazsák, műzli szelet, izotoniás ital). A
résztvevők - ahogy később délután a profi mezőny tagjai is - a Béla király térről indultak és ide
is érkeztek vissza. A célban névre szóló oklevéllel és egy gyönyörű befutó éremmel várták a
kerékpárosokat. A résztvevők számából és közvetlen visszajelzéseikből egyértelműen azt
szűrték le, hogy hiánypótló eseményről van szó, ami akár évente többször is megrendezésre
kerülhetne.

8. Back to Scholl 2019. augusztus 25.
Gyermekes családokat vártak augusztus 25-én, vasárnap az első alkalommal megrendezett
„Back to Scholl” elnevezésű kerékpáros eseményre. A rendezvény célja az volt, hogy a
gyermekek megismerjék városunk kerékpárút hálózatát és minél több információt tudjanak
meg a biztonságos és szabályos közlekedésről. A rendezvény kiindulópontja a felújított biciklis
KRESZ pálya volt. Innen indulva négy pecsételő pontot kellett érinteni az 5 km-es út útvonalon.
A kiinduló pontra visszatérve egy KRESZ kvíz várt a résztvevőkre. Aki minden kérdésre helyesen
tudta a választ az fényvisszaverő karkötőt és prizmát kapott, valamint választhatott egy klassz
bringás ajándékot is (csengő, lámpa, kulacs, KRESZ kártya, tornazsák). A Szekszárd Városi
Kapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Bűnmegelőzési Bizottsága a BikeSafe programmal
csatlakozott a rendezvényhez. A programot többször meglátogató záporok ellenére több mint
félszázan pattantak nyeregbe és gyűjtötték össze a pecséteket.
9. Bringázz Szekszárd 2019.szeptember 22.
„Bringázz Szekszárd!” elnevezéssel figyelemfelhívó kerékpáros programot szerveztek
szeptember 22-én, vasárnap az Autómentes Nap alkalmából.
A mintegy 120 résztvevő számára az volt a feladat, hogy a Városi Sportcsarnoktól indulva
megtaláljanak hat előre megadott kerékpárbarát pontot a városban. A konkrét pontok a
következők voltak: Gyermek KRESZ pálya; gumitömlő automata (Petőfi Sándor utca);
szőlőhegyi kerékpárút végén elhelyezett biciklis pihenő pont; csatári MOL BringaPont; Béla
király téri ivó kút; fedett kerékpártároló a Városi Sportcsarnok előtt. A résztvevők térképet is
kaptak induláskor.
A pontok sorrendje nem volt előre meghatározva, de aki a legrövidebb utat választotta 11
km-t tekert. Azok, akik szintidén belül (2 óra) teljesítették a feladatot, oklevéllel,
tomazsákkal, kulaccsal, kerékpáros lámpával és egy fényvisszaveró karkötővel lettek
gazdagabbak. A gyermekek még egy színes csengőt is kaptak, amit ott helyben felszereltek
bringájukra.
A csodálatos időnek köszönhetően rengeteg család gondolta úgy, hogy nem érdemes a
vasárnap délelőttöt négy fal között tölteni. A program remek alkalom volt arra, hogy
párbeszédet indítsanak a városlakókkal és összegyűjtsék ötleteiket azzal kapcsolatban, hogy
mivel lehetne javítani Szekszárd kerékpáros életét.
Ezek közül néhány igen jó ötlet:

-

kerékpáros szervízpontok létesítése (Európában és Budapesten is már igen elterjedt az
ilyen pontok telepítése, ahol minden olyan szerszámot és eszközt megtalál egy bringás,
amire S.O.S. szüksége lehet)
kerékpárút hálózat bővítése
kerékpáros pihenőpontok létrehozása (padokkal, ivókúttal)
fedett kerékpártárolók telepítése
minden hónapban legalább 1 kerékpártúra szervezése
gyermekeknek KRESZ oktatás.

10. Tehetségkutató kerékpárverseny 2019. október 12.
Csodálatos időjárási körülmények között rendeztek a BringaSulival karöltve, a Magyar
Kerékpáros Szövetség és a KOMÉTA támogatásával tehetségkutató kerékpárversenyt
október 12-én, szombaton a Baka István Általános Iskola melletti bringapályán.
Az eseményen 4-14 éves gyermekek mutathatták meg, hogy mire képesek kétkeréken.
A várakozásoknak megfelelően nagyon sokan neveztek az ingyenes versenyre, ahol végül
majdnem 70-en mérték össze tudásukat. Nemcsak Szekszárdról, hanem a környező
településekről is érkeztek résztvevők, sőt még Tamásiból is érkezett egy nagyobb csapat. A
gyermekek korosztályonként különböző pályákon mérhették össze tudásukat. Az akadályok
között gumi labirintus, libikóka, különböző egyensúlyi akadályok és ugratók is szerepeltek,
de az ügyességen kívül a jó erőnlét és kitartás is nagyon sokat számított. A hat korosztályban
a fiúk és a lányok külön lettek értékelve. Az élményen túl minden induló oklevéllel lett
gazdagabb, a dobogós helyezettek pedig kulacsot, fényvisszaverő karpántot, biciklis villogót
és természetesen fényesen csillogó érmet vihettek haza.
11. Szekszárdi Amatőr Páros Teniszbajnokság 2019. október 12.
Október 12-én, szombaton rendezték meg a Szekszárdi Amatőr Páros Teniszbajnokságot. A
bajnokságra férfi, női és vegyes párosok jelentkezését várták, akik 5 éven belül nem voltak a
Magyar Tenisz Szövetség által kiírt bajnokságok résztvevői és a Magyar Amatőr Ranglista első
400-ban sem szerepeltek. Szép számmal érkeztek résztvevők a bajnokságra.
Minden résztvevőt pólóval ajándékoztak meg, az első három helyezett pedig oklevelet és
kupát vihetett haza.
12. Ill. CrosSzekszárd 2019. októbert 20.
Meleg kora őszi idő, száraz pálya és látványos verseny, ez a három dolog, ami leginkább
jellemezte az október 20-án megrendezett III. CrosSzekszárd Cyclo-cross Magyar
Kupafutamot.
Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét izgalmas pályát alakítottak ki, ami érintette a közeli dirt
pályát is, így a nyomvonalon volt, hogy nem tekerni, hanem pumpálni kellett a bringásoknak,
cserébe viszont a pálya nem tartalmazott olyan elemet, ahol le kellett volna szállni a
versenyzőknek.
A Magyar Kupa forgatókönyvének megfelelően a verseny a hobbi kategória 10 órás rajtjával
kezdődött, ahol a nagy csata most elmaradt, ennek ellenére Fejes Miklós, a szpíker lelkesen
buzdította a "kezdő” bringásokat. A folytatásban a WU15, WU17, U 15, UI 7, Master3
korosztályok futama következett, amit az 50-es korosztályba tartozó Fésüs László, ismertebb
nevén Kefe nyert. Őt követte az UI 7-es első helyért csatázó Majoros Dávid és Magyar Gergő
kettőse, melyet végül az előbbi nyert.
A legnépesebb kategória versenye 11.30-kor startolt, ebben a rajtban 33 master2 korú
versenyzőre 4 UI 9-es korú jutott. A leggyorsabb itt egy apa-fia páros volt, Adame László és
Adame Armin kettőse együtt ért be a célba, közel egy percet vertek a következő versenyzőre.
A legkisebbek, WUI 1, WU13, UI l, UI 3 korosztályok 12.30-kor rajtoltak a külön nekik kialakított
pályán, ők is keményen harcoltak a gödrökkel és persze egymással. Közülük a leggyorsabb
Péter Nándor volt, de meg kell említeni, hogy két lány, Kiss Nikoletta Bettina és Mámarosi
Alexa Ildikó is a topl 0-ben a fiúkkal együtt érkezett.

13 órakor a tisztán női futam következett, ahol a WU19, WU23 , WEIit, WMaster kategóriák
indulói csaptak össze. Itt Péteri Niké tudott ellépni, őt üldözte Szekeres Viktória, majd
mögöttük percekig nem jött senki, végül a sorrend nem változott, ez előbbi a WU23-at, az
utóbbi pedig a WMaster kategóriát nyerte.
14.15-kor az Elitek és Masterl kategóriák rajtoltak el. Ismét láthattuk Buruczki Szilárdot
versenyezni, aki megmutatta, hogy még mindig nagyon erős és jól bringázik, gyakorlatilag
könnyedén nyerte a futamot. Őt követte Sylvester Balázs Tibor, aki ezzel az U23-as
kategóriában végzett az élen.
Magyar Kupafutam révén egy igen rangos versenyről van szó, aminek köszönhetően több
százan látogatnak Szekszárdra az ország minden pontjáról.
13. Mikulás futás 2019. december 8.
2019. december 8-án rendezték meg a Mikulás futást, melynek helyszínéül stílszerűen a
Szekszárdi Adventi Vásárt választották. A rendezvényre különösen gyermekeket és szüleiket
várták, nem a profi sportolókat, ezért csak egy kb. 500 méteres kört kellett teljesíteni a
résztvevőknek. A rendezvényen természetesen a Mikulás is részt vett, a célban ő adott minden
futónak egy szaloncukrot. Ezen felül a piciket meleg teával, a felnőtteket pedig forralt borral
várták a célban. A regisztrációt követően minden résztvevő egy Mikulás sapkát kapott
ajándékba. A rendezvényen több mint 60-an vettek részt.
A Szekszárdi Sportközpont 2019. évi egyéb rendezvényeinek felsorolását az 1. sz. melléklet
tartalmazza.
V. Ifjúsági Keret felhasználása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Bizottsága 2019-ben 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. 2019-ben az előző évekhez hasonlóan 2.700.000,- Ft volt a
pályázati összeg. A pályázati felhívásra összesen 24 pályázat érkezett, melyből 23 pályázatot
támogatott a Bizottság.
A pályázatokból – a koncepcióhoz kötődően- az ifjúsággal foglalkozó szervezetek az alábbi
programokat valósították meg:
1.
Alisca Taekwondo Klub
”Az Alisca Taekwondo Klub éves bemutatóinak és nyári, nyilvános sportnapjának támogatása”
pályázata:
2019 nyarán három városi rendezvényen, többek között a szeptemberi polgárőr találkozón,
ill. a nyári szünetben megtartott sportos strandnapon az élményfürdőben mutatkozott be a
klub. A bemutatók után ki lehetett próbálni az eszközöket és be lehetett kapcsolódni az
edzésekbe. Cél, a sportág népszerűsítése volt, minél több fiatalt megmozgatni a nyári
szünetben is, megszólítani a tízen-, huszonéves korosztályt, felkelteni a figyelmet e sportág
iránt.

Az események idején közvetetten elérni kívánt célcsoport: 100 fő.
A programban résztvevő célcsoport 70 fő.
2.
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete
”A mindennapokat segítő infokommunikációs ismeretek” pályázata:
A 2019. évi Életmód Táboruknak Balatonlelle adott otthont. A foglalkoztatás a tavalyihoz
hasonlóan integráltan történt. A 2018-ban indult projekt 2019-ben még nagyobb szerepet
kapott az önálló életvezetés terén. A program az Önálló Életvezetési Centrum feladatait
gyakoroltatta velük, melyhez sajátos applikációt fejlesztettek ki könnyen érthető formában.
Az önálló életvezetéshez szükséges fontos témákat dolgozták fel: önérvényesítés,
konfliktuskezelés, pénzkezelés, párkapcsolatok, egészséges táplálkozás, személyi-, környezeti
higiénia. Infokommunikációs téren fontos a digitális eszközök által kínált lehetőségek és
használatuk gyakorlása a mindennapokban. Könnyebben bekapcsolódhatnak a város életébe,
ami a helyi közösségekkel is könnyebbé teszi a párbeszédet, hiszen a különböző rendezvények,
a kulturális és sport programok is részét képezik életüknek ugyan úgy, ahogy ép társaiknak. Az
egyhetes képzés célja az önismeret, önbizalom fejlesztése, a lelki egyensúly megteremtése és
a tanultak gyakorlati alkalmazása.
A célcsoport enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve halmozottan sérült, családban
és lakóotthonban élő személyek.
A programban résztvevő célcsoport 30 fő.
3.
Fehérlófia Sportegyesület
”39. Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenye” pályázata:
A Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenye (TOTAKIV) Tolna megye egyik legnagyobb
múltra visszatekintő szabadidősport eseménye. A rendezvény érdekessége, hogy minden
évben a megye más településén valósítják meg. 2019-ben Bogyiszló adott otthont a
programnak. A településismereti verseny keretében lehetőség van bemutatni az otthont adó
helység érdekességeit, kulturális és épített értékeit, az ott élő emberek hagyományait. A 2-5
fős csapatokból álló általános iskolás, középiskolás, családi és felnőtt kategóriájú verseny
játékos formában járja be a nevezetességeket, próbára téve a résztvevők ügyességét,
memóriáját és kitartását. A versenyzők az élményeken túl értékes nyereményeket is kaptak.
A projekt egyik pozitív hozadéka többek között az, hogy a résztvevők közül évről évre egyre
többen gondolnak családi programként az eseményre.
A programban résztvevő célcsoport 253 fő.
4.
Férfi Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd
”Sportoló, Egészséges Ifjúságért” pályázata:
Az egyesület a 2019-es év folyamán teljes egészében az utánpótlás csapatok felkészítésére,
versenyeztetésére koncentrált, ami heti több alkalommal való edzést jelentett több
korosztályban. Cél, az egészséges életmódra nevelés, a jó gondolkodású, jó csapatszellemű
fiatalság kinevelése.
Az edzőtermekben biztosítják a kosárlabdázáshoz a megfelelő körülményeket, technikai
felszereléseket, a korosztályhoz igazodó méretű kosárlabdákat.
A nyári napközis edzőtáborokban képzett szakemberek, pedagógusok bevonásával segítették
a nyári szünet hasznos eltöltését.

Az edzők a szükséges működési licencek megszerzéséért előírt rendszerességgel
továbbképzéseken vesznek részt. Az egyesület tagjai Szekszárdot a nemzetközi tornákon is
képviselik.
A programban résztvevő célcsoport 60-80 fő.
5.
FITT anyuka boldog baba Sportegyesület
”Családi nap II. piciktől a nagyokig (egészségfejlesztő programok, családi sportprogramok) ”
pályázata:
A program célja egy olyan kezdeményezés, amit a helyi egyesületek összefogásával
rendszeressé lehet tenni, ahol a családok a szabadidejüket közösen, együtt és sportosan
tölthetik. Az egészséges életmódra nevelés, egy szülői minta a gyermekeknek, mely az
együttmozgás örömét mutatja meg. Előadások, foglalkozások, kézműveskedés,
masszázssarok, játszósarok és a legfontosabb a különféle tornaprogramok, a Kangatraining
több formája, mely kifejezetten a fiatal anyukákra van szabva. A fő célcsoport a kismamák, a
gyermekek 0-14 éves korig és a szülők csoportja 20-50 között.
A közvetetten elérni kívánt résztvevők száma 350 fő.
A programban résztvevő célcsoport 150 fő.

6.
Iberican Táncegyesület
”Nyári tánctábor” pályázata:
Az Iberican Táncegyesület programjában tánctábor keretei között biztosította a résztvevők
számára a kultúra megismerését és az egészséges, illetve hasznos időtöltés lehetőségeit.
Céljaik közé tartozott, a csapatépítés, hogy ezáltal évről-évre jobbak lehessenek. A
csapatépítést játékos feladatok által tudták megvalósítani a gyerekek számára. Az 5 napig
tartó táborozás során új táncokkal és edzésformákkal ismerkedhettek meg a résztvevők. Az
utolsó nap estéjén díjazták azokat a növendékeket, akik kimagaslóan teljesítettek a
feladatokban.
A programban résztvevők száma 55 fő és 3 kísérő.

7.
IFJÚSÁGI UNIÓ SZEKSZÁRD
”V. IFU- Vízi- vándortábor” pályázata:
A tábort 2019-ben már 5. alkalommal rendezték meg, melynek elsődleges célja hogy
megszerettesse a fiatalokkal a vízisportokat, ezen belül is a kajakozást és a kenuzást.
Másodlagos célja, hogy összekovácsolja a csapatot, megtanuljanak bízni egymásban,
segítséget tudjanak nyújtani másoknak egy kis rutint szerezve az életmentésben. A tábor során
a fiatalok megismerhették a vízparti-vízi etikát, a vízi KRESZ szabályait és jelzéseit,
elsajátíthatták a különböző evezési, kormányzási technikákat, elsősegély-oktatáson vehettek
részt és szakemberek segítségével gyakorolhatták a vízimentést. Ezen kívül csapatépítő
játékokban, vetélkedőkön indulhattak, sportolhattak és nem utolsó sorban megfigyelhették
az ártéri erdő állat- és növényvilágát. A célcsoport a 12-18 éves korosztály.
A programban résztvevő célcsoport 10 fő.

8.
Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezet
”Fiatalokkal az egészségért” pályázata:
Az alapszervezet 2019-ben 10. alkalommal hirdette meg a szellemi vetélkedőt a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen. A vetélkedő célja a felnövekvő nemzedék tudatos
szemléletformálása, az egészségmegőrzés, fogyasztóvédelmi ismeretek, betegségmegelőzés,
alapvető tűzvédelmi ismeretek bővítése játékos formában. A témák érintették a dohányzás,
az alkoholfogyasztás, a droghasználat káros hatásainak problémakörét is. A középiskolások 14
csapattal, 3 fős csapatlétszámmal képviseltették magukat.
A programban résztvevő célcsoport 42 fő.
9.
Polip Ifjúsági Egyesület
Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat ’’SZIFÖN” pályázata:
A POLIP égisze alatt működő Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat (SZIFÖN) szervezésében 2019ben is gazdag programokkal és tevékenységekkel várták a szekszárdi diákokat:
- A Tanévzáró Fesztivál Nyárnyitó Kavalkádon zenekarok léptek fel, török táncházban,
majd az esti discoban szórakozhattak a fiatalok.
- A Sportos LeSzekszárd eseményén az általános iskolások több sportággal
ismerkedhettek meg. Tíz sportegyesület vett részt az eseményen, ahol az érdeklődők
ki is próbálhatták a sportágak bizonyos elemeit.
- A PLACC Közösségi Térben szervezték meg az IKSZ Börzét a középiskolás diákok
számára, amin sok közösségi szolgálati lehetőséget nyújtó szervezet jelent meg. Az
érdeklődők előadásokat hallgathattak és részt vehettek az első angol klub
megalakulásán is.
- Hasonló céllal jött létre a szekszárdi PályaválasztásiBörze elnevezésű program is.
- Ősszel a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati találkozó képviselői jöttek tapasztalat
cserére és egy kis városnézésre Szombathelyről és Székesfehérvárról Szekszárdra.
- Az évet az Önkéntes Kihívás című esemény zárta karácsonyi ünnepséggel egybekötve,
ahol több egyesület is képviseltette magát. Beszámoltak az eddigi önkéntes
programjaikról.
Célcsoport a felső tagozatos és a középiskolás tanulók. A közvetetten elérni kívánt résztvevők
száma kb. 800 fő.
Az éves programsorozattal elérni kívánt fiatalok száma megközelítőleg 400 fő.
10.
Polip Ifjúsági Egyesület
„Szabadidős programok hátrányos helyzetű gyerekek számára” pályázata:
Az egyesület munkatársai évek óta a hátrányos helyzetű tanulók számára heti
rendszerességgel fejlesztő foglalkozásokat, napi korrepetálást, közös tanulási alkalmakat
kínálnak. A dráma-foglakozásokat hetente egyszer tartják, itt készülnek fel közösen a
rendezvényekre. Ilyen rendezvény a karácsonyi ünnepi műsor, a szervezett ajándékgyűjtés,
külföldi önkéntesekkel együtt kézműves foglalkozások, tánctanulás, rajzolás, díszek és egyéb
kreatív alkotások készítése.
2019-ben részt vehettek még a nyárnyitó partin, ahol önkéntesként az esemény
előkészítésében is segítettek. Erdélyi élményeiket mutathatták be családtagjaiknak,
ismerőseiknek, kostolóval egybekötve. A drámacsoport pedig egy erdélyi történetet adott elő.

Kikapcsolódásra, a szabadidő eltöltésére folyamatosan ad lehetőséget az egyesület, a fiatalok
kipróbálhatják a játékasztalokat és internet-hozzáférést is biztosítanak nekik.
A programban résztvevő célcsoport 100 fő.
11. Spurkerék Modellező Sportegyesület
”Modellsportos Strandnap” pályázata:
A program a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdőben a nyári tanítási szünetben
került megrendezésre. A bemutató célja, a fiatalok figyelmének felkeltése a modellsportág
iránt, annak szélesebb körű megismertetése és a kikapcsolódni vágyók szórakoztatása. Fontos,
hogy minél több fiatalt kihozzanak a természetbe a nyári szünetben is és részt vegyenek a
város sport és kulturális életében. A részvételi kedv növelése érdekében egy ügyességi pályát
alakítottak ki és az azt teljesítőket apróbb jutalomban részesítették. A cél tehát, minél több
alkalomra szóló közös versenyzés, közösségépítés, mely közelebb hozza a szülőket és a
gyermekeket egymáshoz.
A bemutatót a strandolók 60-70%-a látta, melynek hatására a nap végére új élményekkel
gazdagodtak.

12.
Szekszárd és Környéke Szabadidős Többcélú Egyesület
”III. integrált karate tábor Szálkán” pályázata:
Az egyesület 2019-ben a harmadik alkalommal tartott önvédelmi tábort Szálkán. A hely
kiválóan alkalmas a közösségépítésre és a kikapcsolódásra. A tábort három napra tervezték,
de annyira jól sikerült, hogy egy nappal meghosszabbították. A korosztályt tekintve a 10 és 25
év közötti fiatalokat célozta meg az egyesület. Napi egy alkalommal volt önvédelmi oktatás,
amit egy külsős oktató segített. A tényleges küzdelmeknél figyelembe vették a testi
adottságokat, hiszen a sérült és az egészséges fiatalok együtt, közösen végezték a harci, ill. a
formagyakorlatokat. A fő cél az volt, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz az eltérő
képességekkel és lehetőségekkel bíró fiatalok.
A programban résztvevő célcsoport 12 fő.

13.
Szekszárdi Kórház Sportkör
”Sportolj a sportkörrel” pályázata:
A sportkör természetbarát szakosztálya programlehetőségként nyílt túrákat hirdetett a
családok számára a Szekszárdi-dombságban. A túrák célja, hogy megismertessék a
résztvevőkkel a természet szépségeit.
Vívószakosztályuk igyekszik minél több fiatalt megnyerni és a sportág segítségével egy
egészségesebb életmódot biztosítani a fiatalok számára.
A szekszárdi általános iskoláknál tartott vívóbemutatók által igyekeztek felkelteni a tanulók
érdeklődését a sportág iránt.
A Magyar Vívó Szövetség is támogatja a Szekszárdi Kórház Sportkör azon tervét, melyben a
kiemelt sportok egyikeként az iskolai órarendbe is beépülhetne, vagy délutáni foglalkozások
keretében szakkör jelleggel is oktathatnák a vívást.
A programban résztvevő célcsoport 200 fő.

14.
Szekszárdi Kajak- Kenu Sportegyesület
„Kajakra fel!” pályázata:
A sportegyesület 2019-ben ötödik alkalommal rendezte meg vízitáborát, a Fadd-Domboriban
található edző-központjukban. Az évek óta visszajáró gyermekeken kívül az ország számos
pontjáról érdeklődtek az egyesület programjai iránt. A tábor során a vízi élet legfontosabb
szabályaira, az ön- és mások életének megmentésére is felkészítették a fiatalokat. Az aktív
sportolást játékos vetélkedőkkel kötötték egybe, ezzel a résztvevők számos új ismeretre tettek
szert. A tábor végét házibajnokság zárta, ahol összemérhették erejüket és számot adhattak
elméleti és gyakorlati tudásukról.
A programban résztvevő célcsoport 69 fő.
15.
Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület
”Balatoni sporttábor 2019” pályázata:
2019 nyarán harmadik alkalommal szervezte az egyesület a Balaton partjára a tábort, mely a
sportot és a mozgást hangsúlyozta és egyúttal elutasított mindenfajta káros szenvedélyt. A
tábor fő profilja a kerékpározás, ami mellé túrázás és intenzív edzések társultak. A résztvevők
a Balaton-parti látványosságokkal, a környék szépségeivel is megismerkedtek, ahova persze
kerékpáron jutottak el. A fiatal sportolóknak be tudták mutatni, hogy a mozgás adta öröm
sokkal hosszabb távú élmény lehet, mint a káros szenvedélyek halmozása. A résztvevők a
tapasztalataikat továbbadhatják, így népszerűsítve ezzel az egészséges életmódot.
A programban résztvevő célcsoport 10 fő.
16.
Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület
”MMS-3X3 pályázata:
2019-es mini táborok, háromszor három naposak voltak, vagyis „MMS-3X3”. Több tanuló mind
a három időpontban jelen volt a foglalkozásokon a szervezők nagy örömére. A 2019-es tanév
rövid oktatási szüneteiben (tavaszi, őszi, téli) az egyesület napközis és intenzív jellegű sport
táborokat indított, melyek a torna, a moderntánc és a sportaerobik mozgás anyagára épültek.
A legfőbb feladat a gyermek és ifjúsági korosztály oktatása, nevelése a tánc és a sport
segítségével. Elsődleges cél a mozgás megszerettetése, olyan mozgásvágy kialakítása, hogy az
a gyermek felnőtt korára is megmaradjon. A tábor végére egy komplett, színpadképes
koreográfiát tanultak be, melyet elő is adtak a tábor zárásakor.
A programban elérni kívánt résztvevők (5-15 éves korosztály) száma 200 fő.
A programban résztvevő célcsoport 35 fő.
17.
Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület
„Kerékpáros edzőtábor” pályázata:
Az öt napos edzőtábornak hagyományosan 2019-ben is Kisszékely adott otthont. A cél, egy
olyan felkészítés, ami eredményes szerepléshez vezet a hazai és a külföldi bajnokságokon
egyaránt, továbbá az egészséges életmód népszerűsítése, a rendszeres testmozgás, a
közösséghez való tartozás érzésének elősegítése. A résztvevők a kerékpározáson kívül
kiegészítő sportágakban is összemérhették tudásukat, mint az asztalitenisz, a tollas, az úszás
és a vízilabda. A vacsorák előtt játékos, kerékpáros ügyességi foglalkozásokat tartottak.
A célcsoport a kezdő sportolóktól az ifjúsági korosztályig (10-18 éves korig), a Szekszárdon élő
vagy tanuló diákok.
A programban résztvevő célcsoport 20 fő.

18.
„UNIO BOKSZ TEAM” Ökölvívó Utánpótlást Nevelő Boksz Club
”2019. évi táborozás” pályázata:
A két napos tábort Fadd-Domboriban rendezték meg. Ezen az UNIO BOX TEAM fiatal tagjai (818 évesek) vettek részt. Tevékenységük fő célja: az ökölvívó utánpótlás nevelése,
versenyeztetése, összefogása, irányítása, aktivizálása. A korábbi évekhez hasonlóan zajlottak
a programok, reggeli, edzés, elméleti tréning, játék, fürdés, egy kis csendes pihenő és a
délutáni edzések. Az itt edző gyerekeknek nyaralást, kikapcsolódást biztosítottak csapatépítő
jelleggel, mely során jobban megismerték egymást, és saját magukat egyaránt.
A programban résztvevő célcsoport 12 fő.
19.
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete
”Ismerj meg! Fogadj el” érzékenyítő órák tartása a látássérültek megismerése és elfogadása
érdekében” pályázata:
Az egyesület évről évre szervez nyári táborozást a Tolna megyében élő vak és gyengénlátó,
valamint halmozottan fogyatékos gyerekek és fiatal felnőttek, ill. a látássérült szülők
gyermekei részére. 2019-ben a Balatonhoz szerveztek csoportos kirándulást. A táborozás
lebonyolítása önkéntesek bevonásával történt, akik a táborozók felügyeletén kívül segítséget
nyújtottak szabadidős programok szervezésében is. Elsődleges feladat a Tolna megyében élő
vak, alig látó és gyengénlátó sorstársak érdekérvényesítése. Nagy hangsúlyt helyeznek a
fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek képzésére, oktatására, valamint foglalkoztatásuk
elősegítésére, életkortól függően megfogalmazott szükségleteikre: akadálymentes és
hozzáférhető oktatás, munkavállalás, elfogadás, befogadás és tolerancia. „Érzékenyítő”
Esélyórák tartása iskolák, hivatalok, hatóságok dolgozói részére, továbbá iskolai/óvodai
szemléletformáló foglalkozások. Folyamatosan együttműködnek más civil szervezetekkel az
érzékenyítő órák megszervezésében és lebonyolításában (Láthatatlan Kiállítás, Vakvacsora,
Csörgőlabda bemutató).
Az aktuális programban résztvevő célcsoport 15 fő

20. A DIÁKOKÉRT Alapítvány
„Baktai” verseny pályázata:
Az alapítvány több mint 30 éve rendez „Baktai” versenyeket, melyekre a város és város
környéki iskolák tanulóit hívja meg. A témakörök évfolyamonként és versenytípusonként
kerülnek meghatározásra. A 2019-es verseny kiemelt témaköre SZEKSZÁRD volt. A bevezető
rejtvény és az informatikai verseny is ezt a témát ölelte fel. Ehhez előzetes irodalomként
„Szekszárd, ahol élünk” című könyv első fejezetét adták meg. A megmérettetés három
területen, öt helyszínen zajlott: a 7-8. évfolyamon komplex természettudományok és
informatika tantárgyból. Az 5-8. évfolyamosok emellett a technika tantárgyhoz kapcsolódóan
a repülőgép reptetési verseny izgalmait élhették át. A verseny idején betegséghullám sújtotta
az iskolákat, de így is elmondható, hogy eredményes programot zártak.
Az eseményen 60 tanuló vett részt és tette próbára a tudását.

21.
Egészségért Alapítvány
„Kortársakkal közösen a drog ellen” pályázata:
A drogmegelőzési munkára történő kortársképzést az általános iskolai tanulók körében a
Szekszárdi Baka István Általános Iskolában tartották. A kiképzett kortársak részt vesznek az
iskolai drogprevenciós munkában. Cél, a fiatalok egészséges életmódra nevelése, a kiemelt
kockázati tényezők felismerése, ill. a hatásuk elleni küzdelem. Fő tevékenységük a tanácsadás,
mi közül a legfontosabb, hogy lebeszéljék a fiatalokat a drogfogyasztásról.
A programban elérni kívánt résztvevő célcsoport 300-400 fő. A témák interaktív feldolgozása
blokkonként történt (önismeret, önérvényesítés, konfliktuskezelés, egyéni célok
megvalósítása, kommunikáció fejlesztési tréning, ismeretek a drogokról, jogi szabályozás, a
kínálat visszautasításának módjai). A blokkokban jelen lévő átlagos létszám 25 fő.
22.
Nyitott Világ Alapítvány
”Interkultúrális nyári nyelvtábor” pályázata:
Az alapítvány tizenkilencedik alkalommal szervezett nyári nyelvtábort, ahol angol és német
nyelven folyt az oktatás napi nyolc órában. 2019-ben kanadai, amerikai és német nyelvtanárok
segítették a munkát. A szabadidő hasznos eltöltését biztosította a nyelvtábor, ahol a tanulók
olyan intenzitással foglalkozhattak a választott nyelvvel, amilyenre a tanév során egyáltalán
nem nyílt lehetőségük. A program célja az intenzív nyelvoktatás homogén csoportokban,
beszédkészség fejlesztése, a szókincs gyarapítása anyanyelvű tanárok segítségével, más
kultúrák, szokások megismerése a külföldi tanárok szemén keresztül. A fiatalok tudást és
tapasztalatot kaptak ahhoz, hogy versenyképesek legyenek, idegen nyelveket beszéljenek.
A programban résztvevő célcsoport 87 fő
23.
„Segíts rajtam!” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
”A hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok Útkeresők Klubja, az Ágyszínház Játszóház és az MT
Mobil Zenés Irodalmi Színpad 2019. évi működésének és fejlesztésének támogatása”
pályázata:
Az alapítvány célja: a hátrányos helyzetűnek ítélt gyermekek, fiatalok, állami gondozott,
munkanélküli, szenvedélybeteg, értelmi sérült, különösen beteg és idős emberek életének
segítése, prevenciós feladatok felvállalása, az egészség megóvása, a szabadidő-eltöltés
feltételeinek javítása, szakmai fórumok, kiadványok, kutatási programok szervezése. Az
Ágyszínház játszóház tagjai rendszeresen látogatják tapasztalt animátorok segítségével a kis
betegeket a kórház gyermekgyógyászati osztályán, zenés-hangszeres foglalkozással és
kézműveskedéssel kiegészítve.
Az MT Mobil Irodalmi Színpad fő irányvonala a gitároktatás, mely a kórházi foglalkozások zenei
programelemeit színesíti.
Az Útkeresők Klubja, a hátrányos helyzetű fiatalok klubja. Cél, a segítségnyújtás az önálló
élethez. Iránymutatást a havi klubfoglalkozások alkalmával tudnak kapni az élet minden
területén.
Programonként változó az elérni kívánt hátrányos helyzetű résztvevők száma (10-60 fő), a
saját rendezésű programokon (20-30 fő), a jótékonysági koncerteken (15-20 fő), a kórházi
játszóházi programba alkalmanként 10-15 fő kapcsolódik be.

VI. Szociális ellátás
Az önkormányzat által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások közül az ifjúságot
érintően az alábbi ellátási formákkal segíti az önkormányzat a szociálisan rászorulókat.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - a gyermekek szociális helyzete alapján
jogosultak:
•
gyermekétkeztetés normatív kedvezményére
•
jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményekre (pl. tankönyv)
•
évente 2 alkalommal (augusztus és november hónap) a költségvetési törvényben
meghatározott összegű természetbeni támogatásra (2019. évben a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 6.000.- Ft/gyermek esetenként, a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 6.500. Ft/gyermek esetenként).
2019. évben 668 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, a részükre
kifizetett összeg 4.113.000.- forint 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 ösztöndíjrészből
tevődik össze.
Az önkormányzat évente 6 millió forinttal járul hozzá az ösztöndíjpályázathoz. A 2019/2020.
tanévben 88 fő részesült támogatásban (a támogatás mértéke az egy főre eső jövedelem
alapján, rászorultságtól függően az alábbiak szerint alakult: 16 fő 8.000 Ft támogatásban, 40
fő 7.000.- forint, 32 fő 36.000.- forint támogatásban részesül havonta, mely összegeket
maximum további 5.000 Ft-tal a minisztérium is kiegészít).
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.
A gyermek rászorultságára való tekintettel nyújtott támogatás alkalmanként, gyermekenként
5.000 Ft értékű utalvány, melynek összege éves szinten gyermekenként maximum 20.000 Ftig terjedhet.
2019-ben került bevezetésre a Babautalvány támogatás, mely a Szekszárdon a
törvényes képviselővel együtt élő tárgyévben született gyermekek részére a gyermek
gondozását segítő természetbeni támogatás, 2019. évben 179 darab 10.000.- forint értékű
Babautalvány került átadásra.
A hat hetes kort betöltő gyermekek részére, térítésmentesen biztosítja az
önkormányzat a komplex ultrahang vizsgálatot (vizsgálatonként 5.000.- forint, 2019. évben
207 vizsgálatot térített meg az önkormányzat).

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 Humánszolgáltató Központban.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban Központ) szakmailag önálló egysége
a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban Szolgálat), ahol családsegítők dolgoznak,
itt 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 biztosították 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 Központban egy sikeres pályázat eredményeként 2017 augusztusától 2019. január 31-ig
óvodai, iskolai szociális segítő tevékenységet végzett két segítő, mely tevékenység 2018.
szeptember 1-től kötelező tevekénységként - mint a Központ speciális szolgáltatása - 4 fővel
bővült, majd 2019. február 1. - a pályázat zárásának napja - után 8 fővel látja el a Központ
ezen feladat végzését.
2018. szeptember 1-től ezen tevékenység biztosítását – kiterjesztette jogszabályi előírásokat
követve Szekszárd Járás területére.
A feladatellátás során egyéni esetkezelést, valamint csoportos és közösségi szociális munkát
biztosítottak/biztosítanak, végeztek/végeznek a Központ kijelölt munkatársai. A
csoportmunka keretében az óvodákban, valamint az általános és középiskolákban tartanak
csoportfoglalkozásokat. 2019. évben egyéni tevékenység keretében bevontak a segítők 369
főt (halmozott adat). 529 alkalommal tartottak a kollégák csoportfoglalkozásokat, mely során
6465 fő bevonására került sor a csoportos szociális munka keretében. Az alkalmazott módszer
egységes: kiscsoportos, interaktív jellegű. Közösségi tevékenység keretében 1991 gyermeket
értek el a munkatársak. A Központ a jogszabályi kötelezettségének eleget téve egyéb 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
kéthetente rendszeres kapcsolatot tartott a kórház munkatársaival, a kórházban dolgozó
szociális munkásokkal. 53 esetben közvetítettek az egészségügyi ellátórendszer és az ügyfelek
között ez összesen 30 főt érintett.
Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a szabadidejét utcán töltő gyerekek
támogatása, szabadidejük hasznos eltöltésének segítése volt. A 2019-es évben is két
alkalommal került meghirdetésre az a rajzpályázat, amelyekre közel 550 körüli nevezés
érkezett, és ezekből 41 pályamunkát díjazott a zsűri. A 2016-os évtől a pályázatok
meghirdetése az egész járás területére kiterjedt. 2019. május 4-én és szeptember 7-én, a már
szokásos módon megrendezésre került Családi Napon a Prométheusz Parkban, valamint
december 5-én, a karácsonyi ünnepségen került sor az eredményhirdetésekre.
Ezeken a rendezvényeken összesen 395 fő jelent meg.
Ünnepekhez kötötten és a Szekszárd város szintjén rendezett programokhoz csatlakozva
kézműves foglalkozások biztosításával további 375 gyermeket értek el.
Ezen túlmenően a munkatársak továbbra is rendszeresen programokat szerveztek a
településen élő gyermekek számára különböző szakmai szervezetekkel, intézményekkel
közösen.
A Humánszolgáltató Központhoz érkező ügyfeleknek 13 alkalommal került megszervezésre
2019. évben a csere – bere és adomány napok, mely során 238 fő kapott támogatást
elsősorban ruházati és egyéb háztartási eszközök tekintetében. A családoknak ezen felül
lehetőségük volt sürgős szükséglet felmerülése esetén külön is adományhoz jutni.
A kapcsolattartási ügyelet továbbra is folyamatos volt. 2019-ben a felügyelt
kapcsolattartások száma 53 volt, melyeket szinte minden esetben mediáció előzött meg. A
kapcsolattartásokat érintő személyek (halmozott adat) 115 fő. A mediációs szolgáltatást 20
család vette igénybe, melyből 30 gyermek volt 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 2019. évben 61 hívás érkezett az
ügyeletes telefonra.
A 2019. évben a téli, őszi, tavaszi és nyári szünetekben ismét szerveztek napközis programokat
is. A nyári napközi havonta két héten keresztül valósult meg. A nyári napközi alkalmával
különböző foglalkozások, kirándulások kerültek megszervezésre reggel 8.00 órától délután
16.00 óráig. A programsorozatokon naponta 10-20 gyermek vett részt, így összesen 530
gyermek (halmozott adat).
A Babits Mihály Kulturális Központtal a Humánszolgáltató Központ együttműködési
megállapodást kötött, így a különböző szabadidős programjaik, különösen a nyári napközi a
„Placc”-on került megszervezésre, ami sokkal biztonságosabb és sokrétűbb lehetőséget

jelentett a megvalósításban. Ezen felül egyéb programok is megvalósultak közös
szervezésben, ahol átlagosan 35-65 gyermeket értek el a kollégák.
A Karácsony ünnepkörhöz kapcsolódóan a Szekszárdi Garay János Gimnáziummal és az Antritt
Rádióval Mikulás Ünnepséget szerveztek a gyermekeknek és családjaiknak, ahol a Mikulás
segítségével csomagot kaptak a rászorulók.
A Babits Mihály Kulturális Központtal közösen meghirdetett „cipősdoboz akció” során 465
csomag érkezett. Végül az egyéb helyről érkezett – Szekszárd I.Béla Gimnázium, Kollégium és
Általános Iskola segítségével - összesen 595 csomag került átadásra a rászoruló gyermekek
ünnepét megszépítve, gazdagabbá téve.

