A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Tárgyév:

Törvényszék:

2 0 1 5

17 Szekszárdi Törvényszék

2016.05.31 16:20:54

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

Közterület neve:
Házszám:

Település: Szekszárd

7 1 0 0

Közterület jellege:

Szent István
Lépcsőház:

10.

Emelet:

Bejegyző határozat száma:

1 7 .P K

Nyilvántartási szám:

1 7

Szervezet adószáma:

1 8 8 5 4 5 9 8

Képviselő neve:

.6 0 1 2 9

0 2

tér

Ajtó:

/ 1 9 9 6/ 2

0 0 0 0 8 4 1
2

1 7

Majkut Milán

Képviselő aláírása:

Keltezés:
Szekszárd

2 0 1 6

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.28

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

5 873

28 454

363

69

5 510

28 385

17 400

22 153

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek

C.

482

2 426

II. Követelések

4 550

10 275

III. Értékpapírok

8 582

IV. Pénzeszközök

3 786

9 452

184

65

23 457

50 672

12 140

35 564

11 748

12 140

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék

23 350

IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

392

74

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

1 094

F.

Kötelezettségek

5 994

9 434

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

5 994

9 434

Passzív időbeli elhatárolások

4 229

5 674

23 457

50 672

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.28

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

10 836

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

12 793

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

10 836

1 696

tárgyév
előző év
helyesbítése

12 793

1 696

16 811

20 025

16 811

20 025

302

322

302

322

12 302

14 821

12 302

14 821

1 492

111

1 492

111

67

907

67

907

2 423

8 510

2 423

8 510

574

684

574

684

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

30 137

43 931

30 137

43 931

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

22 105

30 106

22 105

30 106

6. Anyagjellegű ráfordítások

12 314

21 882

12 314

21 882

7. Személyi jellegű ráfordítások

14 115

17 027

14 115

17 027

80

961

80

961

8. Értékcsökkenési leírás

1 822

4 554

1 822

4 554

9. Egyéb ráfordítások

1 441

392

1 441

392

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.28

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

53

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

53

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

29 745

43 857

29 745

43 857

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

23 626

33 972

23 626

33 972

392

74

392

74

392

74

392

74

392

74

392

74

4 036

767

4 036

767

130

200

130

200

8 710

4 010

8 710

4 010

297

437

297

437

C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.28

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

7 1 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szekszárd
Közterület jellege:

Szent István
Lépcsőház:

10.

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

1 7. PK . 6 0 1 2 9

1.4 Nyilvántartási szám:

1 7

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 8 5 4 5 9 8

1.6 Képviselő neve:

0 2

tér

Ajtó:

/1996 /2

0 0 0 0 8 4 1
2

1 7

Majkut Milán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szabadidősport

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Sport és Ifjúsági ügyek
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 15.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Természetjárók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1390
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.28

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

7 1 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szekszárd
Közterület jellege:

Szent István
Lépcsőház:

10.

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

1 7. PK . 6 0 1 2 9

1.4 Nyilvántartási szám:

1 7

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 8 5 4 5 9 8

1.6 Képviselő neve:

0 2

tér

Ajtó:

/1996 /2

0 0 0 0 8 4 1
2

1 7

Majkut Milán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Lelki és Szociális egészség fejlesztése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Egészséges életmód segítését
célzó szolgáltatások - 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 4.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Tagok ill. családtagjaik, barátaik, ismerőseik
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 221
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.28

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

7 1 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szekszárd
Közterület jellege:

Szent István
Lépcsőház:

10.

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

1 7

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 8 5 4 5 9 8

1.6 Képviselő neve:

0 2

Ajtó:

/1996 /2

1 7. PK . 6 0 1 2 9

1.4 Nyilvántartási szám:

tér

0 0 0 0 8 4 1
2

1 7

Majkut Milán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Betegségmegelőzés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Egészségkárosító környezeti.
társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés - 1997. évi CLIV. törvény 144.§ (1)-(2)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fiatalok 12-30 év között
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 70
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.28

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

7 1 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szekszárd
Közterület jellege:

Szent István
Lépcsőház:

10.

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

1 7. PK . 6 0 1 2 9

1.4 Nyilvántartási szám:

1 7

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 8 5 4 5 9 8

1.6 Képviselő neve:

0 2

tér

Ajtó:

/1996 /2

0 0 0 0 8 4 1
2

1 7

Majkut Milán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Lokalitás népszerűsítése, erősítése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Kisközösségek önfenntartó
képességének erősítése: 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ b)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Helyi lakosság, tagság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 6273
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.28

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

7 1 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szekszárd
Közterület jellege:

Szent István
Lépcsőház:

10.

1.3 Bejegyző határozat száma:
1.4 Nyilvántartási szám:

1 7

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 8 5 4 5 9 8

1.6 Képviselő neve:

0 2

Ajtó:

Emelet:

1 7. PK . 6 0 1 2 9

tér

/1996 /2

0 0 0 0 8 4 1
2

1 7

Majkut Milán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Önkéntesség fejlesztése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Önszerveződő kisközösségek támogatása

2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ a)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Önkéntesek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 153
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.28

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

7 1 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szekszárd
Közterület jellege:

Szent István
Lépcsőház:

10.

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

1 7. PK . 6 0 1 2 9

1.4 Nyilvántartási szám:

1 7

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 8 5 4 5 9 8

1.6 Képviselő neve:

0 2

tér

Ajtó:

/1996 /2

0 0 0 0 8 4 1
2

1 7

Majkut Milán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Fiatalok közösségi kompetenciájának fejlesztése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Sport és Ifjúsági ügyek
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 15.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Térségi fiatalok 14-26 év között
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1133
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.28

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

7 1 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szekszárd
Közterület jellege:

Szent István
Lépcsőház:

10.

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

1 7

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 8 5 4 5 9 8

1.6 Képviselő neve:

0 2

Ajtó:

/1996 /2

1 7. PK . 6 0 1 2 9

1.4 Nyilvántartási szám:

tér

0 0 0 0 8 4 1
2

1 7

Majkut Milán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Testi egészség fejlesztése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások - 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 4.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Tagok, azok családtagjai, ismerősei
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 56
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.28

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

7 1 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szekszárd
Közterület jellege:

Szent István
Lépcsőház:

10.

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

1 7. PK . 6 0 1 2 9

1.4 Nyilvántartási szám:

1 7

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 8 5 4 5 9 8

1.6 Képviselő neve:

0 2

tér

Ajtó:

/1996 /2

0 0 0 0 8 4 1
2

1 7

Majkut Milán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Közösségépítés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Egészséges életmód segítését
célzó szolgáltatások - 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 4.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Tagok és önkéntesek, azok családtagjai, ismerősei
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 573
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

7 1 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szekszárd
Közterület jellege:

Szent István
Lépcsőház:

10.

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

1 7. PK . 6 0 1 2 9

1.4 Nyilvántartási szám:

1 7

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 8 5 4 5 9 8

1.6 Képviselő neve:

0 2

tér

Ajtó:

/1996 /2

0 0 0 0 8 4 1
2

1 7

Majkut Milán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kultúrális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közösségi kultúrális
hagyományok, értékek ápolása - 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 7.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Kultúrális érdeklődésű magányszemélyek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 293
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

7 1 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szekszárd
Közterület jellege:

Szent István
Lépcsőház:

10.

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

1 7. PK . 6 0 1 2 9

1.4 Nyilvántartási szám:

1 7

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 8 5 4 5 9 8

1.6 Képviselő neve:

0 2

tér

Ajtó:

/1996 /2

0 0 0 0 8 4 1
2

1 7

Majkut Milán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szabadidősport infrastruktúra fejlesztése, működt.

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Sport és ifjúsági ügyek
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 15.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Természetjárók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 5440
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

7 1 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szekszárd
Közterület jellege:

Szent István
Lépcsőház:

10.

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

1 7. PK . 6 0 1 2 9

1.4 Nyilvántartási szám:

1 7

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 8 5 4 5 9 8

1.6 Képviselő neve:

0 2

tér

Ajtó:

/1996 /2

0 0 0 0 8 4 1
2

1 7

Majkut Milán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Közösségi infrastruktúra fejlesztése és működtetés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Önszerveződő közösségek
támogatása - 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ a)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közösségek tagjai
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 552
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

7 1 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Szekszárd
Közterület jellege:

Szent István
Lépcsőház:

10.

1.3 Bejegyző határozat száma:

Emelet:

1 7. PK . 6 0 1 2 9

1.4 Nyilvántartási szám:

1 7

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 8 5 4 5 9 8

1.6 Képviselő neve:

0 2

tér

Ajtó:

/1996 /2

0 0 0 0 8 4 1
2

1 7

Majkut Milán

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Civil menedzsment-szolgáltatások

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Szolgáltatások civil szervezetek
számára - 2011. évi CLXXV. törvény 52.§ a-c)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Civil szervezetek és munkatársaik
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 956
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Ifjúsági programok támogatása
5.2

Tárgyév
30

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Ösztöndíj

17
Tárgy év

0
Tárgy év

Előző év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése
Remete-csurgó támogatása

60

200

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

230

77

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

230

136

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (1)
Elnök

Tárgyév (2)
0

Előző év (1)

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Alelnök

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

124
Tárgy év (2)

7

141

80

961

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év
0

Civil szervezetek kerdeményezéseinek támogatása

5.2

Tárgyév
59

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0

59

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

230

136

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1 Tisztség

Előző év (1)
Elnökségi tagok

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Tárgyév (2)
73

Előző év (1)

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

696
Tárgy év (2)

80

961

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

30 137

43 931

297

437

8 710

4 010

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

21 130

39 484

H. Összes ráfordítás (kiadás)

29 745

43 857

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

14 115

17 027

23 626

33 972

392

74

116

153

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 450 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

108 000
0
0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

69 000
0
0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

2 109 807

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

126 588
0
0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

11 733 518

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

3 693 550
3 401 249
2 885 669
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

2 497 500
697 749

Felhalmozási

206 000

Összesen:

3 401 249
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

248 415
248 415
0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

248 415
0

Felhalmozási

0

Összesen:

248 415
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 200 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

1 200 000
1 200 000
1 200 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
1 200 000

Felhalmozási

0

Összesen:

1 200 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 009 323

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

577 836
1 009 323
1 009 323

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
1 009 323

Felhalmozási

0

Összesen:

1 009 323
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

25 079 450

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

1 798 125
25 079 450
25 079 450

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
1 728 966

Felhalmozási

23 350 484

Összesen:

25 079 450
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

14 995 992

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

8 336 965
8 336 965
6 882 900
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

4 849 843
2 990 996

Felhalmozási

496 126

Összesen:

8 336 965
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

100 000
100 000
100 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

7 473
92 527

Felhalmozási

0

Összesen:

100 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

50 000
50 000
50 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
50 000

Felhalmozási

0

Összesen:

50 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

50 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

50 000
50 000
50 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
50 000

Felhalmozási

0

Összesen:

50 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

250 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

95 118
95 118
0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

32 930
62 188

Felhalmozási

0

Összesen:

95 118
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

437 444

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

437 444
437 444
0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

46 151
391 293

Felhalmozási

0

Összesen:

437 444
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:
Ifjúsági Unió Szekszárd
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

517 457

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

0
0
517 457

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

0
0

Felhalmozási

0

Összesen:

0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.29

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
M1 - Mellékletek
Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:5.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2016.06.10 17.24.30

PK-142
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés
IFU2015.pdf

Ifu

1. évfolyam 1. szám

www.ifu.hu
Ifjúsági
Unió
Szekszárd

KALENDÁRIUM
2016. május 21.

A tartalomból:
• Köszöntjük az új tagjainkat ........................................5.
• Új köntösben a Doromlási ház ...................................8.
• Lezárult egy nagy projekt ........................................ 11.
• Rekord számú résztvevő a rendezvényeinken ....... 15.

oldal
oldal
oldal
oldal
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Berlinger Anita
alelnök
köszöntője
Kedves ifusok!
Egyesületünk változik.
Április 30-án lezárult
egy nagy projektünk. A
projektzárással egyidőben szeretnénk új
fejezetet nyitni az IFU
életében. A következő
taggyűlésig terjedő időszakot azzal kezdjük,
hogy az eddigieknél
nagyobb mértékben
vonunk be benneteket egyesületünk következő
időszakának
megtervezésébe.
Remélhetőleg ezen már túl is estünk és igazán sokszínű és vonzó eseményeink, programjaink lesznek!
Nagyon szeretek túrázni. Több mint tíz éve én
is tagja voltam, annak a csapatnak, akikkel
nagyon lelkesen kezdtünk bele abba, hogy az
egyesületünkhöz csatlakozó, kapcsolódó gyerekekből magabiztosan tájékozódó túrázókat
neveljünk. Tagjaink között felnőtt egy generáció, akik tizenévesen szüleik, tanáraik és
osztálytársaik, barátaik révén kerültek kapcsolatba egyesületünkkel. Ekkor ismertettük
és szerettettük meg velük a természetjárást,
túrázást táborainkkal, túraversenyeken és a
Természetjáró Gyermekek Találkozóján való
részvétellel. Remélem, hogy a jövő ifus elnökségének néhány tagja is köztük van ;-)
Most is szeretnénk túra és kalandprogramokat, táborokat szervezni tizenéveseknek,
középiskolásoknak – ha ti is szeretnétek és
eljöttök! A kisebbeknek – mivel sok tagunknak bővült a családja tipegőkkel és totyogókkal – biztosan fogunk!
Bízom benne, hogy a jövőben is számíthatunk
rátok turisztikai programjaink megszervezésében (Laudetour, Karika-Toura, Bartina) és
sok-sok közös élményt fogunk együtt szerezni
közösségi- és túraprogramjainkon!

Kiadja: Ifjúsági Unió Szekszárd. Főszerkesztő: Balogh
Anikó. A szerkesztőség munkatársai: Ritter Péter, Balogh
Judit, Pap András, Mezei Csaba, Berlinger Anita, Klézli Évi,
Farkas Norbert, Fekete Katalin, Ignácz Kende. Nyomdai
előkészítés, tördelés: Kertai Edit. A szerkesztőség címe:
7100 Szekszárd, Táncsics u. 2. E-mail: ifu@ifu.hu, telefon:
74/512-073. Nyomtatás: Gemenc-Print 2006 Kft.

2016. MÁJUS 21.

Majkut Milán elnök leköszön
2015. május 2-től töltöttem be egy éven keresztül az
elnöki tisztséget immár másodszor 2008 óta, mióta 5
tagú, „forgó” rendszerű elnökséggel működik az IFU.
Komoly változtatásokat az egyesület életében, működésében nem terveztem, és – mint azt az eltelt idő igazolta – nem is történt ilyen. Azonban az idő nem állt meg,
az előrehaladás szelleme sem hagyott el minket ezért
alkalmazkodnunk kellett a sűrűn változó körülményekhez, a csökkenő, olykor teljesen elmaradó pályázati lehetőségekhez, ezért menet közben kellett gyors
döntéseket hoznia az elnökségnek, hogy az egyesület
működésének színvonalát, a programok minőségét
legalább szinten tudja tartani. Régóta megfogalmazott, és kimondatlanul létező igény a kisebb, „tagság közelibb” IFU, aminek megvalósítására most jó
esélyünk nyílik és a megszűnő nagy pályázatok egybevágnak az egyesület
ütemváltást jelentő középtávú céljaival.
Elnökségem a harmadik volt az öt évre megválasztott elnökségi sorban és
tudom, hogy az egyesület életében az engem követő elnökök még jobban, több
energiát befektetve fogják továbbgördíteni az IFU szekerét a szükségszerű,
rögös, ugyanakkor vágyott és elvárt úton.
„Ha nem lehet úgy, ahogy akarod, akkor akard úgy, ahogy lehet!”

Programok a láthatáron!
Ha nyár, akkor is IFU! Mi idén sem tartunk nyári szünetet. Az elkövetkező hónapokban a következő programokra invitálunk titeket:
Kincskereső túra kicsiknek (és nagyoknak) – 2016. május 28. szombat. Pici gyermekeinknek hiába mesélünk a természetjárás élményéről a
négy fal között, nem fogják megérteni, miről beszélünk. Ahhoz, hogy megismerkedjenek az erdőben való túrázás és sétálás élményével, ki kell velük
menni a szabadba. Ezért egy rövid (néhány km) piknikkel egybekötött családi túrát tervezünk Sötétvölgyben. Rossz idő setén (hogy a gyerkőcöknek
ne a nyirkos ruha és sár jelentse az első meghatározó élményt) június 12-én
vasárnap pótoljuk be a programot. Programszervező: Berlinger Anita
Laudetur Sió-tour – „A 7. menet” – 2016. június 4. szombat. Ajánljuk
kezdők és profik, természetkedvelők, fiatalok, idősek, családok, baráti társaságok részére. A folyó barátságos, a nyomvonal egy része pedig a gyönyörű
Gemenci erdő területén halad. A túra remek alkalom kipróbálni a
vizitúrázást, de a hajóról, és gyakorlott hajóvezetőről mindenki maga gondoskodik. Programszervező: Bogdán Marci
Zeneszalon 2016. június 23. csütörtök. A korábbi évekből már jól
ismert és közkedvelt „Zeneszalon” 2016-ban ismét útjára indult. Szilasi Alex
zongoraművész most júniusban 2. alkalommal fogja elvarázsolni a közönséget a misztikum jegyében. Programszervező: Györfi Gyula
Ismeretlen Tájakon Extra 2016. 07.01– 03. …Avagy az első Vakon-túra.
Mennyire vagy bevállalós? Mennyire engedsz az ismeretlen hívószavának?
Mennyire bízol meg Farkas Norbiban? Nos, az idei „Ismeretlen Tájakon”
valóban extra ismeretlen lesz! Nincs előre megadott célállomás, nincs előre
megadott szállásnév, nincsenek név szerinti programok! Programszervező:
Farkas Norbert
Vízi tábor 2016. július. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel az Ifu idén
újra megrendezi a nyári vízi tábort Doromláson. Ha egy igazán ütős, kalandos nyári táborban szeretnél részt venni, és tudsz úszni, akkor ott a helyed!
Akár táborozóként, akár önkéntesként, ha már 16 éves elmúltál.
Programszervező: Joó Balázs

2016. MÁJUS 21.

Pénzügyi – gazdasági hírek

IFU KALENDÁRIUM
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Félmilliárd forint története
Pályázatok és pénzügyi vezetések
IFU által életre keltett CivilSegéd
Közhasznú Alapítványunk több, a
helyi közösség számára fontos, hasznos, értékes tevékenységet végez, ám
emellett van egy „pénzverdéje” is…
Pályázatok pénzügyi vezetésével már
foglalatoskodtunk, de jobbára csak
házon belül. Mivel támogatásainkat
rendre rendben találtatták az ellenőrök vigyázó szemei, arra gondoltunk
mi lenne, ha szolgáltatássá tennénk
azon remek adottságunkat, hogy szeretünk belekeveredni a számokba és az
adminisztrációba. Elkezdtük, hát ügyfeleink EU-s pályázatainak pénzügyi
vezetését: elszámolások benyújtását,
módosítások elkészítését, pénzügyi

ellenőrzések átvállalását. Ha valaki
már látott olyat, aki, már ismer valakit,
aki benne volt egy EU-s pályázatban
az tudja mivel jár mindaz, ami egy
külsősnek „csak” egy szuper rendezvény, remek tanfolyam, gyönyörű ház.
Villi Adri – iskola mellett, Gyula
iránymutatásaival – szűnni nem akaró
kitartással és lelkesedéssel terelgeti
ügyfeleinket az EU és az Emberi
Erőforrás Minisztérium útvesztőiben.
Segítségével 2015-ig összesen 550 millió forint talált gazdára jellemzően
TÁMOP támogatások formájában.
Ízelítőül csak 2015-ből:
• „A fény túlsó oldalán…” – Látássérültek Regionális Közhasznú

Egyesülete – „Illünk és beilleszkedünk” – 170.253.692 Ft
• Újra Dolgozni Tolnában Egyesület
– „Jó lépés” – 59.600.906 Ft
• Kölyökház Alapítvány – „Kölyökház
Mozgató projekt” – 19.780.286 Ft
Adri ezen túlmenően saját pályázataink pénzügyeit is kézben tartja, álljon
itt ennek bizonyítékaként, ezek talán
nem is teljes listája:
• TÁMOP-1.4.1 – „Kisközösségek
szolgálatában” – 12.633.258 Ft
• NEA működési pályázat – 250.000 Ft
• Városi pályázatok összesen – 200.000 Ft
• NCTA „Jövő-képes Fiatalok” –
(Pap András)
48.196,91 €

„Borok-Vizek-Kúriák”
„Borok-Vizek-Kúriák” Zöldút fejlesztése című konzorciális LEADER projekt
keretében újítottuk fel a 30 fő befogadására alkalmas doromlási turistaházat –
tulajdonképpen gátőrházat.
A felújításra nem kevesebb, mint
27.500.110 Ft állt rendelkezésünkre. A
pályázatot a Sárköz-Dunavölgye-Siómente
Egyesület, mint LEADER szervezet és térségi koordinátor indította és fogta össze a
legkülönbözőbb projekteket megvalósító
öt szervezet között.
Ugyanezen projekt keretén belül készült el
egy országosan is egyedülálló kiadványunk.
A Szekszárdi Borvidék Útlevél egy rendkívül igényes és tartalmas útikönyv, ami
bemutatja a környék nevezetességeit
és borászatait, ugyanakkor útlevél, mely vízum
gyűjtési lehetőséggel a környék tartalmasabb megismerésére inspirál. Az
útlevél 2000 db egyedileg sorszámozott példányban készült el.
Továbbá 13 db információs
tábla is készült, melyből 11 db a
Kadarka turistaút mentén, 1 db a
palánki hídfőnél, 1db pedig a doromlási
gátőrház előtt került kihelyezésre.
(Mezei Csaba, B.A)

Váltsd ki Te is útleveledet
és kezdődhet a borongolás!
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Külföldi hírek

2016. MÁJUS 21.

Kerékpárral az Északi-fokra

Mega nászút a Föld körül

Egy nem mindennapi utazás élménybeszámolóját hallgathattuk meg március 6-án a 7SzínTérben. Radvánszky János 80
nap alatt tekert el a Dél-Alföldi Zsombóról Európa legészakibb
pontjára, Nordkapp-ra. A túra során 7500km-t tekert, bejárt
12 országot, 10 fővárost. Számos természeti csodát látott, sok
érdekes emberrel találkozott. Ha lemaradtál erről a rendkívül
érdekes és kalandos kirándulás előadásáról, akkor megtekintheted a róla készült videót honlapunkon!
(Ritter P.)

Rendkívül érdekes előadáson vehetett részt, aki ellátogatott november 2-án a Garay Gimnázium dísztermébe,
ahol Zárug Zita és Harkányi Árpád mesélt nem mindennapi nászútjukról. Történt ugyanis, hogy az újdonsült
házaspár az átlagos 7-10 napos utazás helyett 1550 napig
volt távol otthonától, ami alatt a fiatalok 46 ország érintésével körbe bringázták a Földet. A program létrejöttében
elévülhetetlen szerepe volt Farkas Péternek.
(Ritter P.)

– A sziklák, barlangok és vízesések földje
2015. júliusában a hagyományokhoz
hűen egy kisebb csapatunk ismét
Erdélybe látogatott. A programról
Farkas Norbi főszervezőt kérdeztük.
Az idei erdélyi kirándulás rendhagyó
volt abban, hogy csak a túrázásról szólt.
Minden napot barlangok, sziklák és
patakok között töltöttünk. A szállásra
érkezés és kipakolás után azonnal indultunk a „Csodavárba”, ahol egyórás barlangtúrával kezdtünk. A végeredmény
pár vizes lábbeli és egy törött ujj.
Másnapra elromlott az idő, de ez
nem tartott vissza minket, hogy felkeressük a Fekete-tavat és az Eszkimó
jégbarlangot. Itt kettévált a csapat. A
bevállalósabbak a „Galbina-kőköz”
felé vették az irányt, a többiek visszaindultak, hogy előkészítsék a vacsorát.
A kőközben, több technikás szakaszon
túljutva értük el előbb az Eminenciásvízesést, majd a Galbina-kitörést.
Közben többször eláztunk és a többség
jól el is fáradt, de mindenki szerint
megérte…
A következő napon a „Szamos-bazár”
volt a cél, már ragyogó napsütésben.
Meredek kaptatókon másztunk fel és
még meredekebb lejtőkön ereszked-

A hatalmas barlangszáj úgy nyelte el kis csapatunkat,
mint a mély kút, a belé dobott kavicsokat…
tünk le, amit többször megismételtünk.
Ezt a túrát is barlangtúrával (Aragyászabarlang) zárta le a többség.
Szombaton ismét kétfelé vált a társaság. A férfiak többsége és két fáradhatatlan hölgy az 1694 m magas Horgashavast célozta meg, míg a többség a
szálláshoz közeli Háromkirály-vízesés-

hez és a Csonka-kőre túrázott. Utóbb
kiderült nekik volt fárasztóbb napjuk.
Minden reggel ötcsillagos szállodákat
megszégyenítő svédasztalos reggeliben
volt részünk (mindennap más-más brigád készítette elő és el a reggeli étkezést), esténként pedig közös főzés vagy
sütés volt a program.
(Farkas Norbert)
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A hírek önkéntesei

Mi volt szükséges a HírClub szervezéséhez? Először is kellett két fura szerzet, akik önként és... önként (mivel a
dalolás nem megy nekik) vállalták,
hogy szerveznek hát hogy is mondjam
valamit, de leginkább programot vagy
annak tűnő összejöveteleket minden
hónap 3. szerdáján. Ezek volnánk mi.
Ki? Hát mi! A Klézli Évi és a Bustya
Gabi. Igen én szamár elől. Egyszer
lemaradtam egy programról csak mert
utoljára írtam a nevem. Azóta soha
többé. Bocs Gabi. Aztán kell némi lelkesedés, hogy saját magunkkal elhitessük, minden klappolni fog a programokkal és minden tökéletes lesz.
Hiba százalék? Kizárt! Egyáltalán
mi az? Továbbá kellett még néhány
ötletelő, akiket meghívtunk, hogy
ugyan segítsenek már összeállítani
az éves programot. – Nem baj majd
azt mondjuk mi ötleteltük ketten az
egészet! Súgtunk össze Gabi
kartásnőmmel. Aztán amikor a
program összeállt és az önkéntesek
önkéntesei elégedetten hátradőltek...na, akkor jött az, hogy a kettőnk részéről minden megváltoztatásra került.
Ugyanis a pontról pontra kialakított menetrendet,mi pontról pontra
megváltoztattuk. Érdeklődésünk szerteágazó. Bár utólag visszanézve még is
idén a gasztronómia felé keveredtünk.
Volt itt bormustra, meg majdnem szalonna sütés a Bati keresztnél aztán volt
nyers étel kóstoló, amit még a Brassnyó
Endre is kipróbált (és túl is élt) pedig ő
csak ezen az estén Miss Dasy akarom

mondani az akkor épp 4 lábon járó
Brassnyó Gabi sofőrje volt. Aztán volt
még almáspite party, ahol a leginkább
partyképes süteményt díjaztuk. A nyeremény mi más is volt, mint egy kerámia
alma sütő, amit a Szabó Kata nyert meg.
Hogy hogy sikerültek a programok?
Egy ismerős szavait idézném, aki az
alábbiakat mondta, amikor lefényképezett valakit: A felvétel sikerült a többi
nem számít. A program megszerveztetett, a tanulságok levontatódtak, mint a
munkagépek az építési területről. És
igen a szervezésben akadt némi hiba
százalék, amiből tanultunk.
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Bemutatjuk
2015-ben
csatlakozott
új tagjainkat
Kiss Enikő:
A nevem Kiss Enikő, 17 éves
vagyok és Nagyvejkén élek.
Az Egészségügyibe járok
tanulni,szabadidőmben
LoLozok,voltam versenyeken is,
amit ugyan nem nyertünk
meg,de nagy élmény volt.
2008 őszén nagybátyám Gyula
vitt el először egy IFUs táborba.
Azóta is járok táborokba és
rendezvényekre az IFUval.
Az Egyesületnél töltöm el az
50 óra közösségi munkámat is.
(Nem vagyok egy nagy író,
inkább a kórházi ágyazáshoz
értek..:)) Köszönettel Enikő)
Kovács József
– Akit mindenki csak Jóska
Papának ismer. A 2015-ös
taggyűlésen választottuk őt
tiszteletbeli taggá. Mint magánember, és mint a Delta-Coop
Kft. ügyvezető Igazgatója is
nagyon sokat tett és tesz a mai
napig is egyesületünkért.
Kaiser Andrea
Elmondása szerint azért csatlakozott az IFU-hoz, hogy segíteni tudjon másokon.
Küldetésének érzi az önkéntességet. „Ha segítek valakinek,
és az örömet okoz neki, akkor
már megérte aznap felkelni”
– mondta Andi

Szomorúan jegyezzük meg azt a
tényt, hogy a programokon arányaiban
nagyobb volt a nem IFU-sok, mint az
IFU-sok létszáma. Vajon miért?
Végül azzal búcsúznék, amit a munkahelyemen a kollégáimnak szoktam
mondani a nap végén: Sziasztok gyer(Klézli Évi)
tek máskor is!

Kroneraff Bálint Botond
és Kroneraff Viktóra:
Testvérek, mindketten a
Gyakorló Általános Iskola
tanulói. Hogy miért is lettek
IFU-sok, erre nem nehéz a
válasz: A család jó barátságban
van a Joó családdal (Balázs,
Szilvi és Panna), és Viki egészen
véletlenül a Pék Bálint osztálytársa, még egy rövid ideig.
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Taggyûlés
Május 2-án szombaton megtartottuk 25 éves egyesületünk taggyűlését, amit egy emlékezetes grill partival kötöttünk egybe.

Az eseményt a JAKO Kft. rendezvénytermében tartottuk,
aminek adottságaira, mint utóbb kiderült nagy szükségünk
volt, hiszen 98 (!!!) vendégünk volt. Megtiszteltek minket
régi tagtársaink is, akiket könnyen ki lehetett szúrni, hiszen
többnyire a fotóalbumok felett csoportosultak és hangosan
kacagtak. A gyerekek sem unatkoztak, hiszen ping-ponggal,
csocsóval és, hogy haladjunk a korral egy Xbox-al jártunk
a kedvükben.
(Ritter P.)

IFU7fő névre keresztelt programunkat általában a hónap 2. hétfőjén tartjuk a klubban, kivéve, ha valamilyen nagyobb evős-ivós, buli
jellegű program van a közelében. Tavaly 3 alkalommal szerveztük meg
a programot, alkalmanként 10-15 fő részvételével. Augusztusban
Limonádé-parti, szeptemberben Szüreti hangolódás – borozgatás,
októberben pedig Palacsinta parti volt.
(Berlinger Anita)

Búcsú a Remetén
– ismét megtöltöttük a hasunkat
Kiváló hangulatban telt szeptember 6-án a Felsővárosi NyárBÚCSÚztató, amit az IFU is kihasznált, és Ignácz Lászlónak köszönhetően
egy rendkívül ízletes babgulyásra gyűltünk össze a Kápolna téren. A
bográcsban kb 60 főre elegendő étel főtt, amiből nem sok minden
maradt. Tagságunk közel fele kilátogatott a rendezvényre, és tiszteletét tette a szakácsunk előtt.
(Ritter P.)

Kiskarácsony, nagykarácsony…
…című dal is felzengett, amikor December 20-án a Karácsony szelleme töltötte meg az IFU klubot, ahol finom süteményeket ettünk,
beszélgettünk és megajándékoztuk egymást egy kis aprósággal. A
sütemény szépségversenyt Pesti Kitti nyerte, az ízek bajnoka pedig
Rostásiné Melinda lett. Bőhm Rita, Bíró Ági, Pesti Kitti és Berlinger
Anita jóvoltából gyönyörű és finom karácsonyfa díszekkel díszítettük az IFU-s fenyőt, valamint Jucinának köszönhetően a helyszínen
is készíthettünk karácsonyi dekorációkat.
(Ritter P.)

2016. MÁJUS 21.

Boldog születésnapot!
Április 1-én tartottuk az IFU 25. születésnapi partiját. Az
ünnepség több szempontból is különleges volt. Egyrészt
óriási büszkeséggel tölt el minket, hogy egyesületünk már
negyed évszázada él és virul. Másrészről, pedig egy új helyszínen fogadhattuk tagjainkat, barátainkat, hiszen irodánk és klubunk elköltözött a
Táncsics Mihály utca 2-be.
Több, mint 60 résztvevő
fedezte fel az IFU új „központját” és kóstolhatta meg a
háromemeletes szülinapi,
valamint Pesti Kitti gyönyörűre és ínycsiklandozóra
sikeredett tortáját. (Ritter P.)

Elindult az 1. Libafutam
Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen egyesületünk tagjai, és barátai ismét körbe ülték a roskadásig megtelt asztalokat Márton napja alkalmából. A finomabbnál finomabb étkeket a 28 fős vendégsereg gyorsan felfalta. A
vacsora után kezdődhetett az 1. Libafutam, melynek előkészítésében óriási szerepe volt Balogh Beátának és Klézli
Évinek is. Ha a futamról lemaradtál, de ki szeretnéd próbálni, gyere el az idei vacsorára. Az első Libafutam győztes
csapata: Bíró Ági, Berlinger Anita és Pék Györgyi. (B.A)
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A KLUB
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Egyszer volt, hol nem vol
volt, volt egyszer egy élettelen bútorokkal teli klubhelyiség. Az elnökség már igen rossz szemmel
nézte, hogy csak itt van ez
e a nagy üres tér, de soha nem törtéhát a kezükbe vették az ügyet, hoztak
nik benne semmi. Így há
néhány fiatalt, maguk is elkezdtek programokat szervezni, s
lám, az eddig kopár klub egyszer csak élettel telt meg.
Jöttekk a fi
Jött
fiatalok,
t l k éés kit
kitaláltak dolgokat, hát csinálják. Azóta
minden csütörtökön és pénteken ott rajzanak, néha még ott is
alszanak. Rendszeressé váltak az IFU7fő programok minden
hónap elején, keddenként a pilates tornák, kb 2 havonta keresünk egy okot, hogy egy jót ehessünk. Időnként a hírklub-os
csapat is „kibérli” a termet egy-egy alkalomra, aztán néha
kézműveskedünk, ha jeles napok, ünnepek előtt állunk.
És még sorolhatnám, de felesleges. A lényeg, hogy a klub
megtelt élettel, programokkal. Talán még nem olyan sok rajtuk a résztvevő, mint lehetne, de ne akarjunk egyszerre mindent. Majd eljön az az idő is, amikor már sorba kell állni a
szabad helyekért…
Kedves IFU-sok, fiatalok, a KLUB csak a TIÉTEK, használjátok ki mindenféle alkalomra, lakjátok be, és gyertek ide
haza akár minden nap.
(B.A)

Office 2015 – újratelepítve!

Nézőpontok… Jucina kontra iroda
Személyzeti nézőpont:
Elköltöztünk. Háát nem örültem neki,
szerettem a régi helyet, megszoktam,
belaktam, prímán átláttam a káoszt.
Ha nem fáztam volna ott annyit, akkor
tán még meg is siratom… Aztán egy
idő után elkapott a költözési lelkesedés, bár az új helybe elsőre nem tudtam belelátni a szépet, de a nagy raktár
és udvar elcsábított. A dobozolás nagy
meló volt, de olyan elfeledett dolgok
bukkantak elő a polcok mélyéről, amik
beindították a nosztalgiázást. Meg az
sem volt baj, hogy sikerült végre kiszanálni az évek alatt felhalmozott és
feleslegessé vált papírokat, egyebeket.
Sokat dolgoztunk azért, hogy a 25.
születésnapi partit már az új klubban
tarthassuk. Ebben 112 órányi önkéntes
munkával a segítségünkre voltak: Baka
Barnabás, Brassnyó Endre, Brassnyó
Gabriella, Kiss Enikő, Kutasi Péter,
Szőr Gábor, Ürmös Melinda, Biró
Ágnes, Klézl Éva, Lónárdt István,
Jobban Anett, Fánczó Benjamin,
Ignácz György, Ignácz Kende, Farkas
Norbert, Györfi Gyula, Pék Bálint, Pék
Györgyi, Bányai László.
Az új hely tulajdonképpen szerethető,
bár télen itt is fázok. :) Van egy kicsi

kuckóm, és ha nem kéne háttal ülnöm
az ajtónak, akkor tökéletesnek mondanám. A raktárral folyamatos a „szerelem”, ezért is rakok időről időre rendet
benne. ;) Az viszont nagy szívfájdalom,
hogy a nagy udvart mégsem tudjuk
használni, a kicsi meg jelenleg kültéri
raktárként funkcionál. Kezdetben tartottam attól, hogy a rutin tovább visz a
Stuttgart udvarig, de ez meglepő módon
egyszer sem következett be. :)
Végig gondolva az eltelt időt azt kell
mondanom, hogy jó itt nekem. Igaz
folyamatosan kapom a kritikát, hogy
mikor keresnek, sose vagyok itt.
Viszont ékes bizonyítékkal tudok szolgálni arra, hogy az IFU-sok igen is
„nevelhetőek”, ez alatt az egy év alatt
megtanulták, hogy érdemes telefonon
időpontot egyeztetni. :)

Irodai nézőpont:
Ideköltöztek. Pedig annyira jó volt
nekem üresen és egyedül, csendben,
háborítatlanul. Most meg mi van?
Örökös nyüzsgés, bulik, lakomák,
tömeg, gyerekek, pfff… mostanában
nem ritka, hogy a hétvégeken és éjszaka
is vannak itt… Hiába tüntettem el az
áramot a legtöbb konnektorból, mindig

kerítenek megfelelő hosszúságú hoszszabbítót és áthidalják a problémát.
Azért a karácsonyi hangulatot sikeresen megfúrtam azzal a remek húzással,
hogy az égősor csak akkor világított, ha
felkapcsolták a lámpákat. :D
Ne higgye senki, hogy belenyugodtam, folyamatosan dolgozom azon,
hogy elüldözzem innen őket. Teszek
róla, hogy sose legyen rend és tisztaság, szétpakolom a raktárt, az udvart,
telehordom piszkos edénnyel a konyhát, teledobálom cigarettacsikkel az
udvart. Ideköltöztettem néhány egeret
és patkányt, de ez csak fél siker, mert a
házba sehogy sem tudtam becsempészni őket.
Azért vannak más sikerélmények is,
ezidáig sikerült elüldöznöm hármat a
személyzet tagjai közül, ha a kapcsolószekrényes szobában ülő nőt is sikerülne
megtörnöm, akkor teljes lenne a siker.
De ezt a feladatott nem lehet annyival
megoldani, hogy nem tudja használni a
nyomtatókat, vagy hogy berregtetem az
összes modemet és kütyüt a feje mellett,
ide nagyobb szabású tervet kell kieszelnem. Ha valakinek van valami ütős
ötlete, akkor írja meg az ifu@ifu.hu
címre (folyamatosan szemmel tartom a
levelezését). :)
(Balogh Judit)
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Doromlási Turistaház
Mint ahogy azt már korábban említettük, egy LEADER
projekt keretében újítottuk fel a 30 fő befogadására
alkalmas doromlási turistaházat – tulajdonképpen gátőrházat – amelyet még legalább 8 évig bérlünk a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóságtól.
A ház a pincétől a padlásig felújításra került. Új közösségi
tér, vizesblokkok, új burkolatok mindenhol, nyílászárók és
még sorolhatnánk, de egyszerűbb, ha személyesen tapasztaljátok meg. Hogy kedvet csináljunk, íme egy kis ízelítő,
miért is érdemes a turistaházba tervezni egy rövid nyaralást, hosszú hétvégét, családi kiruccanást, osztálykirándulást, bármelyik évszakban:
• A kb. 16 km hosszú, és festőien szép Holt-Duna kiválóan alkalmas kenuzásra, csónakázásra. Állóvíz lévén, és
mert nincs rajta vízi forgalom, kimondottan biztonságosnak mondható a kezdők számára.
 A haladóbb vízi túrázók és sportolók számára a NagyDuna is néhány perc alatt elérhető.
 Télen a befagyott Holt-Duna jó lehetőséget nyújthat a
korcsolyázásra.
 A jó minőségű, betonozott és az autós forgalom elől
elzárt töltés a kerékpáros túrázóknak nyújt kiváló lehetőséget: A háztól indulva északi irányba Domboriig (~3 km),
déli irányba a Gemenci-erdőn át Bátáig. A Szent László
hídon átkelve a Duna bal partján északi irányba Fajszig,
déli irányba Bajáig.
 A Holt-Duna mellékén elterülő erdő Natura 2000-es
természetvédelmi területet képez, amely a gyalogtúrázóknak jelent ragyogó lehetőséget.
 A ház a madarászok egyik kedvelt kiinduló –és táborhelye is egyben: A környék gazdag madárállománya kiváló
a megfigyelésre és gyűrűzésre.
 A Gemenci erdő és Keselyűs is könnyen elérhető a
töltésen keresztül.
 Dombori közelsége a strandolni és szórakozni vágyóknak számos lehetőséget rejt.

Ilyen volt…

…Ilyen lett

Jövőbeni terveink között szerepel a ház további korszerűsítése és egy kemping kialakítása az udvaron. Ezen kívül
kajakok-kenuk, kerékpárok beszerzését, sőt kikötő-moló
megépítést is tervezzük.
(Mezei Csaba, B.A)

Magyaregregyi Kadarka kulcsosház
Bizonyára minden tagunk emlékszik még rá, illetve hallott
már róla, hogy a magyaregregyi Máré vára alatt található a
mi kis Kadarka kulcsosházunk. Annak ellenére, hogy az
elmúlt 2 évben szinte minden figyelmünket a Doromlásra
fordítottuk, így is igen szép kihasználtsága volt a háznak.
A kisebb nagyobb csoportok összesen 140 vendégéjszakát
töltöttek el a házban, főleg a nyári hónapokban, és decemberben. A ház jelenleg csupán 6 fő befogadására alkalmas,
mivel az ágyakat a doromlási házba szállítottuk át. Az ágyak
hiányát azonban minél előbb pótolni kell, mert a ház a nyár
folyamán többször is ki lesz adva. Természetesen ágyaink
vannak, azokat csupán átszállítani, és/vagy a padlásról
lehozni kellene, egy kis takarítással egybekötve.
Ezúton is szívesen fogadunk minden önkéntes jelentkezőt, aki segít nekünk ezen hiány orvoslásában.
(B.A)
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Környezettudatosság

Helyi Termék Zsebkalauz 2. kiadás
A helyi termék zsebkalauz
egy kiadvány, mely a szekszárdi, illetve a környékbeli
termelőket gyűjti össze.
Azzal a nem titkolt céllal
készült, hogy egy alternatívát mutasson a pazarló
fogyasztási szokásaink újragondolására. Hogyan tudnánk a szállítással, csomagolással való környezetterhelést csökkenteni, a helybeliek megélhetéséhez, a
helyi gazdaságok fenntartásához hozzájárulni…
A projekt a 3. oldalon már említett LEADER pályázatból
valósult meg, melynek keretében a zsebkalauz ismét kiadás(B.A)
ra került 2000 példányban.
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Záróvetélkedő
Ne légy Birka módra
Időpont: 2015. június 5. péntek, 13:00 óra. Helyszín:
Szekszárd, Prométheusz park. Tiszta ég, 32 °C. Az NLB!
vetélkedő hét döntős csapatának tagjai gladiátorként
léptek a küzdőtér zöld (itt ott sárga és kopott) gyepére.

Gemenci szemétszedő túra
Május 16-án ismét megszervezte a Magyar Természetjáró
Szövetség (MTSZ) a Teszedd a Kéken! elnevezésű szemétszedési akcióját, amihez Brassnyó Gabriella vezetésével az
IFU is csatlakozott. Sajnos az időjárás nem kedvezett az
akciónak, viszont a résztvevők kicsiny csapata nagyon lelkes
volt. A nagy sikerre való tekintettel az MTSZ ezentúl évente
kétszer szervez „tisztító” túrát a kék útvonalon.
(Ritter P.)

Magot magért
Ismét sikeres közösségformáló programot tudhat maga
mögött az IFU a 2015. március 7-én, szombaton lezajlott
III. Magbörzében. A jó hangulatú délelőtt az IFU Ne légy
birka! Biokertelj! programja és a Négy Évszak WaldorfPedagógiai Alapítvány közös rendezvényeként jött létre.
Az érdeklődők tapasztalatot cserélhettek kertészeti titkokban, és csereberélhettek tájfajta magokat, pl. tönkölybúzát,
szegletes ledneket. A családosok a Waldorf iskola által
kialakított hangulatos kézműves sarokban kaphattak kedvet a kertészkedéshez, a gyerekek apró virágcserepekbe
rejtettek el virágmagvakat, így a programra hetek múlva is
emlékezni fognak.
(Ritter P.)

Miután magukra öltötték az általuk tervezett pólót belevetették magukat a feladatokba, és vált vállvetve harcoltak
a győzelemért. Megsütötték a világ legvékonyabb palacsintáit, szakadék felett suhantak drótkötélpályán, pillepalackokon egyensúlyoztak, versenyeztek traktorgumival és
talicskával, és még az agyukat is megtornáztatták.
A zsűri – Fekete Katalin, Pék Györgyi, Daniné Turcsányi
Évi, Bodó Kata, Majkut Milán. Külön köszönet jár Bischof
Tominak, az „aréna” speakerének, aki elképesztő hangulatot varázsolt a Prométheusz parkba.
A IV. NLB! vetélkedő dobogós helyezettjei:
SzutyOkosok – Tolnai Lajos Gimnázium – Gyönk
Díj: 200 000 Ft hozzájárulás az osztálykiránduláshoz
Babgulyás – Perczel Mór Szakközép Iskola – Bonyhád
Díj: 100 000 Ft hozzájárulás az osztálykiránduláshoz
Zöldfülű Harcosok Klubja – Perczel Mór Szakközép
Iskola – Bonyhád
Díj: 50 000 Ft hozzájárulás az osztálykiránduláshoz.
(Ritter P.)
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Önkéntesség – IKSZ
Egy késő esti órában kaptam telefonvégbe az IFU egyik elnökségi tagját,
Pék Györgyit, akivel az önkéntességről és az Iskolai közösségi szolgálatról beszélgettünk.
Mielőtt azonban az interjúba vágnánk, fontosnak tartom, hogy tudjátok, Györgyi egyike azon tagoknak,
aki már sok-sok éve időt és fáradságot
nem kímélve van jelen az IFU mindennapjaiban, dolgozik önkéntesként
az egyesületben, az egyesületért, sokszor a saját családját is bevonja, azért
hogy a tagoknak, a programokon
résztvevőknek jó legyen.
– Györgyi, miért tartod fontosnak
az önkéntességet?
– Azzal kezdeném, hogy az IFU
elnökségi tagjai mind önkéntesként
végzik munkájukat az egyesületben,
család, és munkahely mellett. Teszik
mindezt a közösségért. Ezzel is buzdítjuk tagjainkat, hogy vállaljanak önkéntes munkát. Ha valamelyik tagunknak
valamilyen építő, közösséget fejlesztő
ötlete támad, amit szívesen megvalósítana, mi támogatjuk benne, és szívesen
veszünk minden kezdeményezést.
Hisz egyesületünk az Önkéntesek
belső motivációjából építkezik, ezeket
a belső erőket támogatjuk, a közösség
fejlődése érdekében.
– Milyen önkéntes munkát lehet
végezni az egyesületben?
– Mivel programjaink igen szerteágazóak, szinte valamennyi területen kipró-

bálhatja magát az ember. Főleg a fiataloknak szerintem nagyon nagy segítség lehet
pl. egy pályaválasztás előtt, hogy kipróbálja akár a két kezi, akár az irodai munkát. Nálunk lehet programot szervezni –
annak minden kis apró részletével, házakat, klubot szépíteni és tisztán tartani,
fúrni, faragni, vendégül látni másokat,
adminisztrálni, hivatalos ügyekben eljárni, de akár még pályázatot írni is.
– Említetted a fiatalokat, mi a véleményed az Iskolai közösségi szolgálatról, az IKSZ-ről?
– Hogy valójában jó-e vagy nem,
egyenlőre még nem tudom. Ugyan
nálunk a fiatalok már sok-sok éve
önkénteskednek, amiről bizton merem
állítani, hogy nagyon sokat ad a gyerekeknek, hisz tényleg önként teszik, szívesen csinálják, és sokat tanulnak belőle.
Az IKSZ pár éve jött törvénybe, az
idén érettségizik az első olyan évfolyam,
akinek már kötelező volt a 40 órás
önkéntes munka. Én személy szerint azt
tapasztalom, hogy a fiatalok csak le
akarják tudni minél egyszerűbben és
gyorsabban. Viszont amikor a programjainkon önkéntesként résztvesznek,
meglepődnek, milyen jól érzik magukat, mennyit tanultak és milyen jó, csapatban együtt dolgozni. Úgy gondolom,
ezzel a törvény nem biztos, hogy el fogja
érni a célját, de bizakodjunk, hisz még
gyerekcipőben jár az IKSZ.
– Miben jeleskedtek az önkénteseitek az elmúlt évben? Említenél néhány
példát?

2016. MÁJUS 21.
– Tagjaink, 2132 óra önkéntes munkát végeztek tavaly. Ezek főleg az egyesület saját szervezésű programjai és projektjei voltak, néhányat kiemelve a
Bartina túra, Laudetur, NLB vetélkedő,
Karika Toura, a táborok és még sorolhatnám. Ezek mellett a partner szervezeteink által szervezett programokra is
igen sokszor biztosítottunk önkénteseket, mint pl. a Tanösvény Természetjárásért Egyesület Mikulás túrája, a
Szabadidős és Kulturális Egyesület által
megrendezett Zeneszalon sorozat, de a
Civil Segéd Alapítványnak, a Tolna
Megyei Természetbarát Szövetségnek, a
Felsővárosi Egyesületnek is önkénteskedtek tagjaink.
– És Ti ezt tényleg ilyen pontosan
meg tudjátok mondani, ki hány órát
dolgozott?
– Igen, mivel törvénynek megfelelően dokumentáljuk és nyilvántartjuk,
hogy ki hol mikor és mennyit
önkénteskedett. Már 1996 óta van
önkéntes nyilvántartásunk, mely
komoly dokumentációt igényel.
– Azt már látom, hogy Ti itt mindannyian szerettek dolgozni, de miért
jó ez nektek?
– Az önkéntes munkának hatalmas
értéke van. Nem csak annak jó, akiért
tesszük, hanem annak is jó, aki
önkénteskedik. Az ember lelki, szellemi, fizikai fejlődését is szolgálja. És
nem utolsó sorban ezzel is példát
mutatunk az ifjúságnak, hisz közösségben az erő.
– Györgyi, azt hiszem nem is lehetne ennél tökéletesebb a záró gondolatod! Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál rám.

Fiatalok szabadságon
A fiatalság klubéletéről Ignácz Kendét,
a programok szervezőjét kérdeztük.
Heti váltásban tartottuk a programokat, egyik héten filmklub volt a
másikon gamerklub. A filmklub keretében közösen választott filmeket néztünk a nagy tv-n mozi hangulatban.
Mint pl: a Nevetséges 6os, Deadpool,
Kingsman, A szomszéd fiú(borzalmas
film volt), Avengers 2, Ant-man.
Általában vígjátékokat választottunk,
amin mindenki sokat nevetett és jól
érezte magát. Az egészet popcornal,
teával és üdítővel fojtottuk le. A végén
maradtunk egy kicsit és megbeszéltük

a filmet. 5-7 emberes
átlagrészvétellel vidáman
teltek a délutánok.
A gamerklubon a klubhelyiséget
teljesen
kihasználva, vagy közösen játszottunk végig egy
történetszálat egy-egy
játékban vagy ha többen
voltunk xboxoztunk és
kártyáztunk. Különösen
jó érzés volt, mikor egy
kifejezetten nehéz pályát
á vagy erős
ő
ellenfelet sok próbálkozás után közösen legyőztünk. A program jellemzően
egész napos volt. Reggel közös reggeli-

zés
é után
á nekiálltunk,
k áll k délben
délb rendeld l
tünk egy pizzát ami kitartott estig,
mikor mindenki ment haza.
(Ignácz Kende)
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Hajózni kell!
Jövő-Képes Fiatalok projekt 2015. március 1 – 2016. április 30.
Ha az egykori szalonok ifjúsága
körében népszerű „Mi lenne ha…?”
játék1 feladványa az IFU lenne, a kérdésre azt felelném: hajó. Nagy, többszintes hajó, amely már 26 éve járja ezt
a Magyarországnak nevezett, kiszámíthatatlan, sokszor háborgó, olykor
veszélyes, máskor meglepően csendes
tengert. Az útiránytól függően a
legénység szűk állandó létszámához
időnként újakat is toboroznak, a kapitányi hídon pedig évente a tisztikar
más-más tagja felel a biztonságos haladásért. Új utak kereséséről a fejlesztőmérnök gondoskodik, ötletei gyakran
rendhagyóak, többlet-energiát, a
legénység bővítését, s előfordul, hogy
útvonal-módosításokat igényelnek.
Az utasok ellátásáról a tisztikar, a
legénység és saját maguk gondoskodnak. A fedélzeten többféle hasznos
program várja őket és vendégeiket. Az
utasok kedvük szerint vehetnek részt a
programokban, részt vállalva az alkalmanként megnövekedett legénységi
terhekből. Ilyenkor a tisztikar is lapátol, mert – ahogy a klasszikus mondás
tartja – Navigare necesse est!2 – és ha
már mindenki egy hajóban ül, haladjunk a vágyott kikötő felé. Hogy aztán
megérkezve, kicsit megpihenve (vagy
nem) új célok felé vegyük az irányt.
A Jövő-Képes Fiatalok projekt alapötletéről 2013 őszén beszélgettünk
Gyulával, akkor a Tolna Megyei
Tudományos
Ismeretterjesztő
Egyesület EU-s ifjúsági projektje kapcsán. Akkor mesélt először azokról az
élményekről és eredményekről, amelyeket az IFU-s fiatalok egy csoportjával egy budapesti színházi programhoz kötődően átéltek. A Bárka Színház
„Harmadik Hullám” című előadása
volt a katalizátor, ami a mostani program megszületéséhez vezetett. A
második pályázat már sikeres volt a
Norvég Civil Támogatási Alapnál, így
tavaly március 1-jén elindult a felkészülés a projekt megvalósítására.
1

Április közepén készültünk fel a bő
egyéves útra: felmértük a készleteket,
kijelöltük a fő irányokat.
Az út eleje küzdelmesebb volt, mint
vártuk. A legnagyobb gondot az ütemezés okozta: nem volt jó idő az indulásra az iskolai év vége, mert nem
maradt elég időnk a 14-24 éves fiatalok – az „utasok” – toborzására, felkészítésére a fedélzeten elérhető progra-

A projekt a számok tükrében:
Költségvetés:
Támogatás:
48.196.91 EUR
Önerő (önkéntes munka):
2.668,01 EUR
Önerő (részvételi díjak,
beszámított bérek):
3.183,40 EUR
Adományok (vetélkedő díjai): 700.000 Ft
Bevont fiatalok száma: 554 fő
Megvalósított programok száma:
KPx klub: 27
Színházi program: 4 Budapest,
2 vendégjáték Szekszárdon
Akció: 20 db
(5 KPx klub, 15 vetélkedő keretében)
Tábor: 1 db 5 napos
Vetélkedő: 5+1 forduló, 16 feladat
Nevezők: 21 csapat 498 fő
4 fordulót teljesítők: 11 csapat 283 fő
Döntősök: 7 csapat 142 fő
Drámafoglalkozások: 35 db, 120 fő
Tapasztalat-megosztás: 1 országos,
4 helyi műhelymunka
Értékelő-találkozó: 5 db
Kommunikáció:
Média megjelenés: újság 17 db, TV 1, Rádió 6
Hírlevél: 41 db
Hírmondó megjelenés: 12 db
Plakát: 11 db
Szórólap: 4 db
Projektbemutatók: 2 db PREZI, 1 db brossúra
1 db honlap
1 db facebook profil

mokra. Így nem jöttek rendszeresen a
KPx (KortársPilvax) klubba, ami a
projekt fő eleme, és ami az IFU elsődleges célját, a tagtoborzást hivatott
szolgálni. Úgy láttuk, a fiatalok szélesebb körét kell megszólítanunk, ezért
újabb pályázati forrás bevonásával

Egy vállalkozó szereplő, a kitaláló kimegy a teremből, a többiek megegyezéssel kiválasztanak valakit a bennmaradók közül, ő lesz a kérdések tárgya. A kitaláló visszajön és a „Mi lenne, ha…?” kezdetű kérdésekre adott
válaszok alapján kell rájönnie, kire gondoltak a többiek. A kitaláló maga dönti el, hogy milyen taktikával, és
mit kérdez. Felteheti ugyanazt a kérdést mindenkinek, de külön-külön, személyre szólóan és kérdezhet. A
kérdést ő maga egészíti ki hasonlattá, pl.: Mi lenne, ha… virág, növény, hangszer, szín, sport, étel, bútor, természeti jelenség, stb. lenne?
2
Hajózni kell!

drámafoglalkozásokat terveztünk a
középiskolásoknak. Ezek, mint ahogy
a színházlátogatások, a demokráciaépítő tábor és a KortársPilvax vetélkedő-sorozat is, a kitűzött célok megvalósítását szolgálták.
Amellett, hogy az IFU-hoz csatlakozó fiatalok számát terveztük növelni,
hosszú távú célként a fiatalok társadalmi-közéleti aktivitásának növelését
céloztuk meg. Minden program a társadalmi érzékenységet növelte, arra
késztettük a résztvevőket, hogy vegyék
észre a körülöttük lévő világ problémáit, gondolkodjanak, alkossanak
véleményt és cselekedjenek. A cselekvési aktivitás növelése érdekében akciókat terveztünk megvalósítani, a legnagyobb visszhangot talán az adventi
időszakban, a Béla téren megvalósított
„Ölelésért szaloncukor” akció váltotta
ki. Több mint másfélszáz embert szólítottak, öleltek meg és adtak át nekik
egy-egy idézetet az ölelés, a szeretet
fontosságáról, szaloncukor kíséretében. A közömbösség elleni akciót a
fiatalok önállóan találták ki és valósították meg, mint ahogy valamennyit
(szakmai segítség és szervezési háttértámogatás mellett).
A megvalósított 5 akcióhoz szükség
volt az októberi Demokrácia-építő
táborban eltöltött 5 nap közösség-,
szemlélet- és véleményformáló foglalkozásaira és az ott megszervezett projekt-tervezési ismeretekre is. Az addig
nehézkesen működő KPx-klub is lassan-lassan élni kezdett. Az őszi színházi
előadások: A nép ellensége (Katona
József Színház), utána a Katona ifjúsági
programjában kortárs fiatalok előadásában bemutatott Üdv. a klubban már
nem csak nagy résztvevői létszámban,
de hatásában is meghozta a várva-várt
eredményeket. Ebben az évben vezettük be az „itt alvós” KPx-klubokat,
amelyeken már elértük a 18 fős résztvevői létszámot, és több fiatal jelezte,
hogy szeretne a tagok közé tartozni.
A pályázott kiegészítő támogatás
elnyerésével novemberben megkezdődhetett a felkészülés a drámafoglalkozásokra. A 34 foglalkozáson 120
fiatal vett részt, 60%-uk szeretné, ha
lenne folytatása a számukra szokatlan
módszerek alkalmazásával folytatott
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interaktív párbeszédnek olyan kérdésekről, amelyekről a hétköznapokban
sem otthon, sem az iskolában, sem
kortárs közösségekben nem kerül szó.
A szerepjátékokkal felvetett erkölcsi,
emberi jogi kérdések megvitatása, a
kötetlen forma, az iskolán kívüli környezet jó élmény volt a fiatalok többségének.
Jelentős motiváció volt a stáb számára a Doromláson rendezett háromnapos tapasztalat-megosztó műhelymunka. A projektet állóképekben és
PREZI segítségével mutattuk be az
ország minden részéről érkezett 30
ifjúsági szakembernek. A pozitív viszszajelzések segítettek a januárig elért
eredmények értékelésében, és új lendületet adtak.
Februárban az Örkény Színházba
látogattunk, ahol az előadást követő
feldolgozó foglalkozáson Polgár Csaba
rendezővel, Pogány Judit és Debreczeni
Csaba színészekkel beszélgettek a fiatalok az előadáson feszegetett társadalmi
problémákról (rasszizmus, előítéletek,
agresszió, idegen-gyűlölet). A költségvetés átcsoportosításával lehetőséget
teremtettünk a tervezett 5 színházi
program lezárására: április 23-án

Budapesten a Momentán Társulat
FRÖCCS című interaktív lélekbúvárkodó előadásán vettünk részt. A programra azok a fiatalok kaptak meghívást,
akik rendszeresen részt vettek a projekt
tevékenységeiben, és a munkánkat segítő pedagógusoknak is ezzel köszöntük
meg a partneri együttműködést.
Az elmúlt években több alkalommal
megszervezett Ne légy birka! vetélkedő
mintájára októberben indítottuk útjára a KortársPilvax vetélkedő-sorozatot, amely azonban az 5 onlinefordulóban és az április 22-i helyszíni
döntőben is társadalmi problémákra
irányult. Az élménygazdag, közösségépítő feladatokat legjobban teljesítő
hét csapat 165 diákja a Prométheusz
Parkban mérte össze tudását, majd
SzínészBob és Kozmosz együttes előadása zárta a napot. A vetélkedő érdekessége, hogy míg Tolna megyében
nagy erőfeszítéseket kellett tennünk,
hogy elérjük a szükséges jelentkezők
számát, Gyöngyösről is benevezett a
katolikus gimnázium csapata, a döntőn a 4. helyezést érték el.
Nem mondhatom, hogy végig csendes időben, veszélytelen vizeken hajóztunk. Akadtak gondok a legénységgel, a
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navigációval, az utasokkal, de nem
futottunk zátonyra, sőt, a közelébe sem
kerültünk. Mindig jó időben megtörtént a beavatkozás, megtaláltuk a megoldást. Minden vállalásunkat teljesítettük, összehangolt munkával fejlesztettük a „hajót” is: szépítettük a klubot,
beüzemeltük Doromlást, belaktuk az
udvart. A programjainkon a résztvevői
elégedettség mértéke átlagosan eléri a
80%-ot. Hosszútávú céljaink elérést, a
projekt hatását még nem láthatjuk, az
érzékelhető változások azonban okot
adnak a reménykedésre: van olyan viszszajelzésünk, hogy a programok legtöbbjén résztvevő fiatalok között már
akadnak, akik nagy változásokat terveznek személyes életükben, vagy
közösségükben. Kialakult egy 25-30 fős
közösség, akik már nyitottak azokra a
gondolatokra, amelyek megfelelő támogatással egy ifjúsági-közéleti klub
működésében ölthetnek testet.
Köszönöm Gyulának a meghívást
erre az izgalmas felfedező útra, kollégáimnak a kitartó, igényes munkát, az
elnökség tagjainak a támogatást és cselekvő részvételt, valamint az önkéntesek
elkötelezett, értékes munkáját.
(Fekete Katalin, szakmai vezető)

A hagyományokhoz
hagyomá
híven 2015-ben sem maradt el a doromlási téli tábor,
ismét az if
ifjúság vette át a hatalmat a gátőrház felett december 27-29-e
között. A ssrácok rengeteg játékkal, túrázással és közös főzésekkel dobták
fel maguknak
magukn a két ünnep közötti időszakot. A szánkózás hó hiányában
elmaradt, de a legtöbb kívánságuk így is teljesült.
ugyan elma
(Ritter P.)

TEGYOT-TEDOT
A tavalyi 26. Természetjáró Gyerekek és Diákok
Országos Találkozóját (TEGYOT-TEDOT) Csillebércen szervezte meg a Természetjáró Fiatalok
Szövetsége június 28. és július 3. között. Egyesületünk
két csapattal vett részt a hat napos táborban.
A „Sadgirls” csapatát Brassnyó Judit, Bártfalvy Ágota,
Jámbor Alíz alkotta, a „Hód” teamben pedig Pék Bálint,
Koleszár Olivér, Török Richárd és Mikos Balázs foglalt
helyet. Kísérőjük Pék Györgyi és Szauer Szilárd volt.
A találkozón közel száz 10 és 18 év közötti fiatal vett
részt. Össze mérték erejüket éjszakai és nappali tájékozódási túraversenyen, elméleti és városismereti versenyen,
valamint egy teljesítménytúrán. Természetesen kikapcsolódni is volt idejük. Hajóztak a Dunán, kisvasutaztak,
libegőztek és a fővárosi állatkertet is útba ejtették.
„Ahova az IFU megy, ott mindig történik valami”
– gondolta a kis csapat a Parlamentben, mikor egyikőjük táskájában „meglapuló” machete miatt kisebb
riadó készültség alakult ki körülöttük. (Ritter P.)
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Ha a Monty Python
társulat
megfilmesítené
a CVK-t
(ha nem érted a poént, nézz
utána: https://www.youtube.com/
watch?v=J2Bx19qJ_Vs – Brian
élete):

Vízre szállt az IFU
Augusztus 3-8. között első alkalommal
szervezett az Ifjúsági Unió Szekszárd
vízi tábort gyermekeknek.
A fiatalok alapvető vízi ismereteket,
újraélesztést és elsősegély nyújtást, evezési és kormányzási technikákat tanultak, valamint egy vízi rendészeti oktatásban részesültek. A programok sorából
nem maradt ki a kajakozás, kenuzás a

Dunán és a Holt-Dunán, sárkányhajózás Domboriban és sok sok strandolás,
fürdés. Az estéket tábortűz körül töltötték a gyerekek közösségépítő játékokat
játszva. A hat napos tábor végén játékos
és egyben kalandos vizsgán mutathatták
be a lelkes résztvevők az újonnan szerzett ismereteiket. A táborozók szállása a
frissen felújított doromlási gátőrház volt.
(Ritter P.)

Egyszer egy titkos IFU megbeszélésen a CVK-ról:
Elnökség: – Elvették az IFU
identitását, elnyomnak minket.
És mit adtak nekünk mindezért
cserébe?
Tag1: – Szakmai ismertséget.
Elnökség: – Mit?
Tag1: – Szakmai ismertséget.
Elnökség: – Ó, igen, igen. Azt
ők adták, igen. Ez igaz.
Tag2: – És a civil oktatást.
Tag1: – Ó, igen, az oktatások. Ne
feledd, milyenek voltak a civilek
előtte!
Elnökség: – Jól van, elfogadom
az ismertség meg az oktatások.
Ezt a két dolgot ők csinálták.
Tag3: – És az IFU pénzügyei.
Elnökség: – Persze, nyilvánvalóan az IFU pénzügyei. Ez nem is
vita tárgya, ugyebár. De eltekintve az ismertséget, az oktatást, a
IFU pénzügyeit...
Tag4: – Megbízhatóságot.
Tag1: – Klubokat.
Tag5: – Hitelességet.
Elnökség: – Jó, jó, elég volt.
Elég.
Tag6: – És a pályázatok.
Tag7: – Igen, igen, az tényleg
nagyon hiányozna, ha elmennének. A pályázatok.
Tag4: – CivilSegéd Alapítvány.
Tag1: – És, hogy jogszerűen
működünk.
Tag2: – Nagyon jól tudják, hogy
kell rendet tartani. Lássuk be,
csak ők képesek rá egy ilyen
helyen, mint ez.
Elnökség: – Jól van, de eltekintve az ismertségtől, oktatástól,
IFU pénzügyétől, megbízhatóságtól, kluboktól, hitelességtől,
pályázatoktól, jogszerűségtől...
mit tettek a CVK-sok értünk?
Tag2: – Pénzt hoztak...
Elnökség: – Ó, pénzt...
Demagóg!
(Pap András)
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Kisközösségek fejlesztése

Gyula, Jucina és a két fiú…
Civil SzámAdó Szolgálat 2015-ben
Aki esetleg nem ismerné Egyesületünk
IV. pillérét, annak az alábbiakban
röviden bemutatjuk, mivel is foglalkozik az IFU-sok számára mára már
talán „láthatatlanná” vált irodánk.
2004 óta működő Civil SzámAdó
Szolgálatunk kifejezetten civil szervezetek részére kínál könyvelést, adózást,
bérszámfejtést, ügyviteli tanácsadást.
A „civil könyvelő irodaként” is ismert
Szolgálatunk közel 100 ügyfelet tudhat
maga körül, a legnagyobbaktól –
Magyar Vöröskereszt helyi szervezete,
Atomerőmű Kosárlabda SC Szekszárd,
Szent Erzsébet Alapítvány (RÉV),
Polip Ifjúsági Egyesület – a kisebb,
hobbiszervezetekig mindenki számára
tudunk személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani. Ügyfeleink jellemzően
Tolna megyében tevékenykednek, de
több
szervezet
jár
hozzánk
Székesfehérvárról, Kaposvárról, újabban Budapestről. Pécsi leányvállalatunk – a helyi IFU-s Háber János közreműködésével – továbbra is üzemel.
Helyileg a Széchenyi utca 32. szám
alatt vagyunk megtalálhatóak, hívhatjuk akár második irodának is, hiszen
Alapítványunknak és – Gyulánknak –
is itt van a székhelye. Irodánk állandó
kellékei Szőr Gábor, Pap András mun-

katársaink, fél lábbal már az ajtón
belül van Balogh Jucina is, aki a bérszámfejtést végzi.
Állítólag több vagyunk, mint egy
könyvelő iroda – legalábbis ország-világ így tudja – mindezt arra alapozzák,
hogy ügyfeleink nem csak a számláikat hozzák be lekönyveltetni, hanem
gyakorlatilag bármilyen civiljogi,
pénzügyi, pályázati, szervezetfejlesztési, adományszervezési, stb. kérdésben
segítségükre vagyunk.
Ügyfélkörön kívüli civil világot is szeretnénk folyamatosan megváltani,
reméljük évről évre sikeresebben. Bár
2015-ben nagyobb, korábban sikerrel
futott programjaink szüneteltek, nem
mondtunk le a civil szféra fejlesztéséről.
Újraindítottuk Civil Vezetők Klubunkat
és minden mögöttes tartalmát: ismét
szervezzük Klubnapjainkat, melyek
keretében nagyon-kiscsoportos foglalkozások formájában civilek számára
hasznos és érdekes témákat feszegetünk,
kicsit kötötten, jobbára kötetlenül.
Honlapunk a www.civilszamado.hu
továbbra is origó azon civil vezetők
körében, akik nyomtatványokat, információt keresnek. Próbálkozunk honlapunk megújításával, újragondolásával,
reméljük 2016-ban ez sikerül is.
Hírleveleinkkel közel 1000 olvasót érünk

el (azt nem számoljuk, hogy ezzel valójában mennyi szervezetet).
Jeles szakértőink örömmel tesznek
eleget szakmai felkéréseknek, 2015-ben
is tartottunk előadásokat, fórumokat a
fent említett számtalan témában.
Hosszú évek alatt országjárók lettünk,
több művházban, kultúrban, teleházban
voltunk, mint politikusaink kampányidőszakban, hozzátéve, hogy mindezeket jobbára díjmentesen…
Azt is mondhatjuk a 2015-ös év felkészülés volt 2016. változásaira: tervünk és feltett szándékunk, hogy új
területeken robbantsunk bankot.
CivilSegéd Közhasznú Alapítványunkkal karöltve, előkészületek zajlanak
egy nagyszabású informatikai fejlesztéshez, mely akár forradalmasíthatja a
civil szervezetek adminisztratív mindennapjait és még azon is túl. Célunk
egy olyan felhőalapú szoftvercsomag
létrehozása, mely egyszerre kezeli egy
kisebb civil szervezet könyvelését,
költségvetését, önkéntes nyilvántartását és teszi egyszerűbbé életét.
Amennyiben a fejlesztések sikeresek
lesznek Civil SzámAdó Szolgálatunk
előtt új dimenziók nyílnak, hiszen
ezáltal már a könyvelési szolgáltatásunkkal is országos léptékekben
fogunk dolgozni.
(Pap András)

Sport – egészséges életmód

Mikulás túra
Indítsunk buszt a Mikulás túrára vagy ne? Mekkorát? Ez a
kérdés mindig megdolgoztatja az illetékeseket. A jelentkezők
fele megint otthon fog maradni, ha esik valami az égből.
A TanÖsvény Egyesülettel közösen végül indítottunk buszt.
Jelentkezési határidő kedd este. Előzetes jelzések alapján 37 fő
jelentkezett (Kórház SE, Rotary, Ifu…). Már majdnem megrendeltünk egy 37 férőhelyes buszt, amikor is honnan-honnan nem előkerült még 13 jelentkező, aztán még vagy két autóra való… Végül
nagy dilemmával, de rendeltünk egy 50 férőhelyes buszt. Hát erre
mi történt? ... Mindenki eljött, sőt pontban induláskor beesett még
két ifus, de nem küldtük őket haza. A túrát Bea vezette.
A kb. 12 km-es túra Hosszúheténytől indult, életkorilag és
tapasztalatilag vegyes társasággal. Kalandos, változatos és
helyenként erőt próbáló kaptatókkal.
(Berlinger Anita)

Speciális légzéstechnika
és erőközpont
A Pilates olyan komplex mozgásforma,
amely ötvözi a „nyugati” világ anatómiai
ismereteit a „keleti” mozgáskultúra egyes
eszközeivel. Gyakorlásában nagy szerepet
kapnak a gerinc stabilizáló izmai (mélyizmok), illetve a speciális légzéstechnika. 2015
szeptemberében pár lány elhatározta, hogy
kocka hasat, és szép formás feneket szeretne
magának, melyért rendszeresen, minden
héten tesz valamit. Az elhatározást ugyan a
lányok hozták, eleinte azért még fiúk is csatlakoztak hozzánk, akik sajnos gyorsan
lemorzsolódtak. Mi lányok azóta is hősiesen
„izzadunk” a matracunkon fekve minden
kedden este, hogy elmondhassuk, ma is tettünk valamit az egészségünkért, és persze a
szép formás fenékért. Sok szeretettel várunk
Téged is a következő kedden!
(B.A)
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Az imák meghallgatásra leltek
Rekordot jelentő 1118 résztvevővel és
76 önkéntessel, Majkut Milánnal az
élükön valósult meg a 2015-ben 16.
alkalommal megrendezett Bartina
Teljesítménytúra.
Az imák meghallgatásra leltek: csodálatos, már-már kora tavaszinak mondható időben rendezte meg az Ifjúsági
Unió Szekszárd a túrát. Jócskán napfelkelte előtt, háromnegyed 6 körül kezdtek gyülekezni az ország minden részéből és a határon túlról érkező kirándulók
a Bartinára. A Szekszárdi-dombságban
tekergő útvonalak között 5 és 78 év
között mindenki megtalálta a magának
való távot. A legtöbben – érthető módon
– a 15 km-es túrán vettek részt, egészen
pontosan 722-en. A 30 km-es útvonalon
241-en indultak, a maratoni távot pedig
155-en küzdötték le. Közel 20-an a
kutyájukat sem hagyták otthon, hanem
együtt kirándultak, amit a szervezők
jutalom falattal díjaztak.
A túra során a megfáradt, éhes és
persze szomjas turistákat több ponton
is forralt bor, meleg tea, csoki és alma
várta. A célban zsíros és lekváros
kenyérrel lehetett visszaszerezni az
elvesztett energiákat.
A nap végén minden túrázónak egyedi tervezésű bronzjelvény és egy emléklap volt a jutalma. Sőt! Az előnevezőknek egy praktikus kis zseblámpával
(Ritter P.)
kedveskedtek a szervezők.

Rekordot jelentő 1118 résztvevő a Bartina Teljesítménytúrán

Ismét nyeregben
Ha KarikaToura akkor eső, erre lassan
100%-os biztonsággal lehet fogadni.
Tavaly 3. alkalommal szervezte meg
Szauer Szilárd a kerékpáros teljesítménytúrát. Általában szép, napsütéses
ősz szokott lenni szeptember elején,
sőt, még sokszor igazi nyár van, de
azon az egy napon, amikor a Karika
Toura napja eljön, beköszönt a hideg és
az őszi eső. Ennek köszönhetően sajnos a résztvevők száma csökkent,
mondhatni az önkéntesek számával
vetekedett. 26 fő merte bevállalni a
zord időjárást, és 23 fő igyekezett azon,
hogy minden extra kiszolgálással és
kedvességgel ellensúlyozzák az égi
áldás okozta kellemetlenségeket. (B.A)
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Átlépte a 100 fős álomhatárt a
Laudetur Sió-tour. A június 6-án,
hatodik alkalommal megszervezett
vízi teljesítménytúrán egészen pontosan 102 résztvevő evezett.
Az Ifjúsági Unió Szekszárd és a
Gemenc Természetvédelmi és Sportegyesület közös szervezésében hatodszorra szálltak vízre a Sión az evezés
szerelmesei. A távokat bármilyen vízi
járművel teljesíteni lehetett. A rekkenő
hőség nem könnyítette meg a résztvevők dolgát, ennek ellenére mindenki
szintidőn belül teljesítette a kitűzött célt.
A nevezők három táv közül választhattak: Medina–Palánk (18 km);
Medina–Árvízkapu (34 km); Palánk–
Árvízkapu (16 km). 42-en Medináról
indultak útnak, a csapat nagyobbik
fele pedig Palánkról evezett az Árvízkapuig. A túrázókat teljesítményük
elismeréseképpen oklevéllel és a prog-

Egyesületünk a következő túrákon
vett részt kisebb – nagyobb létszámmal az elmúlt évben:
A februári Pataki József Emléktúra
– ha elmegyünk – valamiről minden
évben emlékezetes marad. Így volt ez
tavaly is. Gyula által vezetett túra tervezett útvonalán jó nagy hó volt, emiatt és
a kalandos patakátkelések miatt, kissé
késve érkezett a csapat a kulcsosházhoz.
Farkas Ábel és unokatestvére azóta is
ezt a túrát emlegetik, pedig nyakig vizesek lettek. A nyugdíjasok és kisebb

„A 6. menet”
ram
m logójával ellátott kitűzővel várták
a célban.
élb
A
Az elégettet
lé tt t energiát
iát csokiki
val és almával pótolták a résztvevők.
Bogdán Márton főszervező egy
újdonsággal is készült az idei túrára:

gyerekesek a rövidebb útvonalat választották (falu végéről sétáltak a házig).
13-an voltunk összesen.
Kis létszámban, de részt vettünk a
Tenkes Teljesítménytúrán, március 28-án.
5-en a 10 km-es, 4-en a 15 km-es távot
teljesítették.
A híres TTT-n azaz Tolnai Tájakon
Túrázók természetjáró akadályversenyén
a krónikák szerint 10-en
vettünk részt. Sajnos
névsor nem maradt fent,
de Bíró Áginak köszönhetően annál több fénykkép, erről az izgalmas
ááprilis 26-i napról.
B
Balogh Bea, Baka Barna,
B
Brassnyó Gabi és Endre,
B
Bogdán Marci Andival
éés az unokahúgaival bizttosan képviselte egyesülletünket.
A már sok éve hagyományszerűen
m
Váralján
rendezett
júniusi Kuglóf
r
óf ffesztiválon
ál
csupán
c
2 ifus vett részt.
Majdnem egy hetes kiadós eső után,
úgy
ú
tűnt megkegyelmez nekünk a
természet
t
és megúszhatjuk szárazon
az
a október 17-ei kirándulást a
Melegmányi
M
– völgybe. Hát tévedtünk.
t
Közel 20-an vágtunk neki a 12
km-es
k
túrának, melyet Balogh Bea
vezetett
v
árkon- bokron, tüskés bozó-

este 6-tól egy szabadmerítéses halászlére invitálta
feli itált a vízitúrázókat
í itú á ók t a frissen
fi
fl
újított és megszépült Doromlási gátőrházban. Akinek volt hozzá kedve még
(Ritter P.)
az éjszakát is ott tölthette.

A Bakancsos–Atom Kupán elért eredmények:
A36 kategória: 2. hely: Bor-Ászok (Baka Feri,
Farkas Peti, Varga Gábor)
B. kategória: 7. hely: Atom-csajok (Balogh Bea,
Kovács Kinga, Kovács Edina, Egervári Gréta).
Futottak még: Losonczyék (Imi, Ricsi, Erika)
EC felnőtt: 6. hely: Elveszett ürgék (Pesti Kitti,
Jilling Mónika, Pribék Ferenc). 9. hely: Vadmalacok (Dömötör Dóri, Dobos Csaba)
KC felnőtt: Bajnokok (Brassnyó Endre, Lónárdt
Pisti, Hollendusné Bíró Anett) - VK
Családi kategória: 2. hely – megosztva (Berlinger Anita, Tumbász Ákos, Tumbász Péter)

Zengő túra
ton és tarvágáson át. Klézli Évinek
köszönhetően kis építészeti beszámolót is kaptunk a mánfai templomról.
Túraversenyekben kevésbé jeleskedtünk. Információnk szerint csak a
márciusi Bakancsos – Atom Kupán
nevezett IFU-s csapat. Ez az egyetlen
túraverseny, ahol minden évben részt
veszünk kisebb-nagyobb létszámban,
változó eredményekkel. (Berlinger Anita)

