
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 



 

Előszó  
  
"Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja." 

/Albert Einstein/ 

 

Az Ifjúsági Unió Szekszárd 25 éve az önkéntesek önfeláldozó munkájának köszönheti, hogy megtelt élettel, értékekkel, tartalommal, 

színes programokkal. Megszámlálhatatlan programot köszönhetünk az egyesületnek, melyeket szívünkben, emlékeinkben őrzünk, 

és melyeket megtalálhatjátok honlapjaikon.  

www.ifu.hu, www.nelegybirka.hu, www.civilseged.hu, www.civilszamado.hu 
  
Az 1990. április 1-jén Búbánatvölgyben baráti társaságból megalakult egyesület 100 tag és nagyszámú önkéntes 

számára biztosít lehetőséget a természetjárásra, a közösségi életre, egészséges életmódra. Tagjaink az elmúlt években, évi több 

ezer önkéntes órával segítették az egyesület munkáját. 

  
"Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen." /Széchenyi/ 
  
Pék Györgyi                         
  
Elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://srv-exchange.belso.tmkorhaz.hu/owa/redir.aspx?C=cd41e4d716a841169bf07382d7995061&URL=http%3a%2f%2fwww.ifu.hu%20/t%20_blank
https://srv-exchange.belso.tmkorhaz.hu/owa/redir.aspx?C=cd41e4d716a841169bf07382d7995061&URL=http%3a%2f%2fwww.nelegybirka.hu%20/t%20_blank
https://srv-exchange.belso.tmkorhaz.hu/owa/redir.aspx?C=cd41e4d716a841169bf07382d7995061&URL=http%3a%2f%2fwww.civilseged.hu%20/t%20_blank
https://srv-exchange.belso.tmkorhaz.hu/owa/redir.aspx?C=cd41e4d716a841169bf07382d7995061&URL=http%3a%2f%2fwww.civilszamado.hu%20/t%20_blank


 

 
Elnöki beszámoló! 
 

Újabb elnöki évet hagytam magam mögött, az idő gyorsan pörög. Az elnökségből, Majkut Milán alelnökként, Berlinger Anita, 
Ignácz Gyurka, Balogh Anikó elnökségi tagként vezették az egyesület számtalan programját, feladatát. Az  egyesület vezetősége 
az Ifjúsági Unió Szekszárd 25. ünnepi évének előkészítésével, illetve az egyesület újragondolása, átalakítása, az új igényeknek 
megfelelő terek felkutatása mellett látta el munkáját.  

 

TÁMOP és LEADER pályázat segítségével 3 fiatal pályakezdővel, illetve egy négy órás projekt-menedzser asszisztenssel, idén 8 
főre bővült a munkatársak száma.  

Stratégiai szervezetfejlesztések sorozata rávilágított, hogy a minőségi munka biztosításához szükségünk van egy igazgatóra, 
melyet az év elején Berlinger Anita és Kovácsné L. Klára segítségével oldottuk meg, majd Mezei Csaba vette át az egyesület 
igazgatói feladatait. A Felügyelőbizottság minőségbiztosításért felelős új tagjaként Klézl Éva segíti a FEB munkáját, Joó Balázs pedig 
az elnökség munkájában vesz részt, mint póttag. Áprilistól Ritter Péter az IFU kommunikációért felelős, Szauer Szilárd 
humánerőforrás gazdálkodási munkatársunk, Villi Adri egyesületünk költségvetését és pályázataink pénzügyi feladatait, Balogh 
Judit az adminisztrációs és bérszámfejtői feladatokat látja el. Az új projekt-manageri asszisztens Daniné Turcsányi Éva egy régi 
álmunk megvalósulása érdekében csatlakozott hozzánk, az ő irányítása alatt születettek meg a Borvidék útlevél és a Kadarka 
turistaút információs táblái.  
 

Egyesületünk Civil SzámAdó Szolgálata idén ünnepelte a 10. születésnapját, melyen a vendégek egy életre szóló szalonest 
élményével gazdagodhattak, ahol hallhatták Szilasi Alex - többek közt Magyar Arany Érdemkereszt díjas - művész urat, aki immár 
5. alkalommal tisztelt meg minket művészetével, zongorajátékával.  

A Civil SzámAdó Szolgálat igazgatója Györfi Gyula, több mint egy évtizede elsőként érzékelte a civil szervezetek növekvő terheinek 
hatását, illetve e feladat megoldásához szükséges segítők hiányát. Gyula terveihez tíz éve keretet - irodát, foglalkoztatáshoz 
szükséges feltételeket - is biztosít. A szolgálat munkatársai gyakorlati segítséget, tájékoztatást, egyéni tanácsadást nyújtanak civil 
szervezetek számára (jogi, közhasznúsági kérdésekben; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, 
technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén). A Civil SzámAdó Szolgálat vezetője Szőr Gábor segíti a civilek 
mindennapjait. Az ünnepi év fényét növelte, Pap András jubiláló munkatársunk, aki első munkatársunkként szintén 10 éve erősíti a 
Szolgálat fenntarthatóságát. 



 

Fiatal tagjaink sok éve vesznek részt egyesületünk munkájában, rendezvényeinken teljes odaadással segítenek 
önkéntes munkájukkal. Idén első alkalommal döntöttünk úgy, hogy a ballagás tökéletes alkalom arra, hogy méltóképpen 
megköszönjük nekik az önzetlen segítségüket, ezzel is mintegy példát állítva diáktársaik előtt. 

 
2014-ben "éretté" vált tagjaink: Brassnyó Levente, Halmai Balázs, Hornok Levente, Ignácz Kende, Pápai János és Potyondi 
Gergő. Egy-egy Feldobox ajándékkal jutalmaztuk őket. 
 

Gratulálunk a 2014-ben született új nemzedék szüleinek :), a fiatalokat Topán Emese Klára, Tumbász Adél, Molnár Benedek 
Ferenc és Szőr Patrik néven ismerhettük meg. Büszkék lehetünk Anikóra és Anitára, akik várandóságuk alatt is nagyon sokat 
tettek az egyesület tagságáért. 

 

Új bronzjelvényes gyalogos túravezetőink: Brassnyó Gabriella, Lónárdt István, természetjáró-útjelző vezető: Balogh Beáta, 
gratulálunk nekik. 

  

Vidám és tartalmas jubileumi évet IFU! 

 

Pék Györgyi 

elnök  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mint azt bizonyára tudjátok, egyesületünk tevékenységei rendkívül szerteágazóak, sokszínűek. Programjainkat négy pillér alá tudjuk 
besorolni. A következőkben ezek alapján tekintheted át a 2014-es évünket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 

Egyesületünk első pillére az „Egészséges életmód”. Célul 

tűztük ki a testi-, lelki- és szociális egészség fejlesztését, 

valamint a betegségmegelőzést. Egész évben szervezünk 

bárki számára elérhető gyalogos, vízi-, kerékpáros- és 

magashegyi túrákat, országjáró kirándulásokat, gyógynövény 

foglalkozásokat, valamint honismereti programokat. 

 

XV. Bartina Teljesítménytúra 

Főszervező: Majkut Milán 

2014.01.18. 

Rekordot jelentő 910 résztvevője volt a hagyományosan január 

harmadik szombatján tartott jubileumi XV. Bartina 

Teljesítménytúrának. A 15 kilométeres távon 614-en, 30 

kilométeren 177-en, a maratoni 42 kilométeres útvonalon pedig 

119-en indultak el. Önkénteseink ismét kitettek magukért: 68-

an segítették a program tökéletes lebonyolítását! Zsíros 

kenyeret kentek, teát és forralt bort főztek, segítették a 

túrázókat és persze a szervező csapatot. 

A jubileumra való tekintettel külön díjazásban részesültek azok, 

akik igazoltan legalább tíz túrát teljesítettek a korábbi években.   

 

 

 

A Bartina önkéntesei 

Baka Barnabás, Baka Ferenc, Balaskó Beáta, Balogh Anikó, 

Balogh Beáta, Balogh Flórián Gábor, Balogh Judit, Bányai 

László, Bátor Dóra, Benkő Zsófia, Berlinger Anita, Biró Ágnes, 

Bod Kriszta, Bogdán Márton, Boldizsár Zoltán, Bőhm Rita, 

Brant Tamás, Brassnyó Endre, Brassnyó Gabriella, Brassnyó 

Levente, Bustya Gabriella, Dr. Dörnyei Ágnes, Gergely Péter, 

Győrfi Attila, Györfi Gyula, György Kinga, Hajdics Zsombor, 

Halmai Balázs, Holczmann Tamás, Hollósi Péter, Hollósi 

Tamás, Hornok Levente, Ignácz György, Ignácz Kende József, 

Klézli Éva, Kutasi Péter, Majkut Milán, Mandulás-Müller 

Olimpia, Mercz Károly, Mezei Csaba, Mikóczy Szilvia, Mikóczy 

Zsófia, Miszlovics Hajnalka, Németh Kornél, Papp Abigél, Pék 

Attila, Pék Györgyi, Pék Patrik, Pesti Kitti, Pesti Péter, Pintér 

Zsuzsanna, Potyondi Anna, Réhm Anita Éva, Szabó Ferenc, 

Szabó Gábor, Szabó Tamás, Szauer Szilárd, Szőr Gábor, 

Takler Judit, Topán László, Ürmös Melinda, Vámosi Zsófia, 

Viola-Sztricsevics István, Wittinger Ágnes, Zircher Ágnes 

 

 

 

 

 

 

 



 

A XV. Bartina Teljesítménytúra képekben 

 



 

Dr. Pataky József emléktúra 

Szervező: Berlinger Anita 

2014.02.15. 

Nagyon szép időben, jó hangulatban, de megerőltetően indult 

a túra, amin 11-en vettünk részt. A hónak már a nyomát sem 

fedeztük fel. Kisújbányán a Klumpás büfében és a 

kulcsosháznál is réteseztünk, a túra végén pedig a Lovas 

Panzióban kávéztunk. Gasztronómiai élménynek sem volt 

utolsó.   

Berlinger Anita 

 

Pécsi Városismereti verseny 

Szervező: Losonczyné Csuprik Erika 

2014.03.16. 

Két csapatot indítottunk március 16-án a Pécsi Városismereti 

versenyen. Brassnyó Judit, Temesi Eszter és Zsók Csenge 

csapata első, Bősze 

Brigitta, Hegedüs 

Anna, Valentiny 

Anett és Varga Seila 

pedig második 

helyezést értek el. 

Sikeres napot tudtak 

maguk mögött a 

lányok.  

Petőfi emléktúra 

2014.03.15. 

A Petőfi emléktúrán az 

időjárás az 

előrejelzésekkel 

ellentétben kedvezett 

a résztvevők számára. 

Reggel busszal 

mentünk Szekszárdról 

Nagydorogra, 

ahonnan gyalogosan 

indultunk el 

Sárszentlőrinc felé. Út 

közben beértek autós társaink, akik felvettek minket és együtt 

érkeztünk meg a Sárszentlőrinci hídhoz, ahol vízre raktuk a 

csónakokat. 9:00-kor kezdtük meg túránkat. Hamarosan 

Borjádra értünk, ahol kikötöttünk egy órára enni és közben 

megnéztük a Petőfi méhest. Ezután újra útnak indultunk. Végig 

szép időnk volt, bár egy kicsi szembeszelet azért kaptunk. 

13:15-kor érkeztünk meg Medinára, a célállomásunkra. A 

hajókat trélerre tettük és autókkal indultunk haza. Nagyon jó kis 

túra volt.   

  

  



 

 XVII. Bakancsos Atomkupa 

Szervező: Berlinger Anita, Pék Györgyi 

2014.03.29. 

25-en indultunk a XVII. Bakancsos Atomkupán, amit március 

29-én tartott a Demeter Egyesület Paks-Cseresznyéspusztán. 

Az eredmények között alább mazsolázhatsz: 

 „A” kategória:  

Sztereó csapat - Helyezés: 3. 

Tagjai: Dörnyei Ágnes; Topán László 

Gépészpár csapat - Helyezés: 6. 

Tagjai: Farkas Péter; Mikóczi Szilvia 

„A-36” kategória:                

Bor-Ászok csapat - Helyezés: 7. Bajnoki helyezés: 10. 

Tagjai: Majkut Milán; Ignácz György 

„B” kategória:                     

Nevetlet csapat - Helyezés: 2. 

Tagjai: Berlinger Anita; Tumbász Péter   

 Fehér Gólyák csapata - Helyezés: 4. 

Tagjai: Balgh Beáta; Brassnyó Gabriella; Klézli Éva; Joóné S. 

Szilvia 

Sakálok csapata - Helyezés: 5. 

Tagjai: Brassnyó Endre; Lónárdt István; Joó Balázs; Pék 

Györgyi 

„EC Ifi” kategória: 

Egybesült Állatok csapata -  Helyezés: 1. 

Tagjai: Pék Bálint; Tumpek Fanni; Joó Panna 

Brigett csapat - Helyezés: 5. 

Tagjai: Bősze Brigitta; Valentiny Anett 

„EC” kategória:                  

PeKi csapat - Helyezés: 6. 

Tagjai: Pesti Kitti; Pesti Péter   

  



 

Tenkes Teljesítménytúra 

2014.04.05. 

Hagyományosan gyönyörű szép időben került megrendezésre 

a Tenkes Teljesítménytúra a Villányi-hegységben április 5-én 

szombaton, a Dráva Természetbarát Sport Egyesület és a 

Tenkes Természetbarát Egyesület szervezésében. A túrát 

tőlünk 12-en teljesítették, 6 IFU tag, 5 külsős, plusz Mezei 

Csabi kutyája, Bajnok! 10 és 15 km-es távok közül 

választhattak a résztvevők.  



 

Rezét kupa  

2014.04.12. 

Szervező: Berlinger Anita 

Április 12-én szombaton került megrendezésre  a bajai 

DÉMÁSZ-REZÉT SE Természetjáró Szakosztályának 

túraversenye, melyen IFU-s színekben 12-en vettek részt négy 

csapatot alkotva. A36-os kategóriában az előkelő 4. helyett 

szerezte meg a Baka Ferenc, Majkut Milán és Ignácz György 

alkotta BOR-ÁSZOK csapat, B kategóriában hetedikek lettek a 

Vadlibák – Balogh Beáta, Bozóki Andrea, Brassnyó Gabriella, 

Klézl Éva – Bigandérosz-ok pedig tizenegyedikek – Brassnyó 

Endre, Lónárdt István. C2 kategóriában a Tumbász család - 

Berlinger Anita, Tumbász Péter, Tumbász Ákos - hetedikek 

lettek (Villám McQueen).  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tolnai Tájakon Túrázók - 

természetjáró akadályverseny 

Szervező: Pék Györgyi 

2014.04.27. 

2014-ben Diósberényben 

szervezte meg a Gemenc 

Természetvédelmi- és 

Sportegyesület a TTT 

elnevezésű, sajátos hangulatú 

akadályversenyt. A nem 

mindennapi erőpróbán az IFU 7 

tagja küzdötte át magát. 

 



 

  

IFU Majális 

Szervező: Joó Balázs 

2014.05.01. 

Rendkívül jól sikerült a 

(bármilyen hihetetlen) május 1-

én megrendezett IFU Majális. 43 

fő gyűlt össze Doromláson, hogy 

együtt töltsék a munka ünnepét. 

Finom ételből és italból nem volt 

hiány, ahogy jókedvből és klassz 

játékokból sem. Az időjárás is 

kegyes volt a társasághoz, így 

egy valóban remek napot 

tudhattak maguk mögött.  

 



 

 

 



 

Laudetur Sió-tour – Az 5. menet 

Szervező: Bogdán Márton 

2014.05.31.   

A hűvös idő ellenére sokan vettek részt május 31-én a jubileumi 

ötödik Laudetur Sió-tour vízi teljesítménytúrán. Már korán 

reggel megkezdték a vízreszállást a résztvevők. A Nap ugyan 

nem bukkant elő a túra során, de legalább az eső sem tette 

tiszteletét az evezősök legnagyobb örömére.  

A viszonylag zordabb időjárás sem gátolt meg 76 "vízi embert", 

hogy részt vegyenek az ötödik Laudetur Sió-touron. Négy táv 

közül (16; 18; 34; 50 km) választhattak a résztvevők; a 

legnépszerűbbnek a 34km bizonyult, de heten az 50 km-t is 

lekűzdötték. A többség kenuval szelte a hullámokat, de 

előkerültek a kajakok is. A szervezők munkáját szép számmal 

segítették önkéntesek is, akik almával és csokival szolgáltattak 

plusz energiát a vízre szállóknak.  

A dicsőségen kívül egy szép, névre szóló emléklap, valamint 

egy kitűző várta a célban a résztvevőknek. Akik pedig mind az 

öt Laudetur Sió-touron részt vettek meglepetésben részesültek. 

A hangulatra, ahogy minden évben, így most sem volt panasz. 

És, hogy mire volt még jó a vízitúra, a Laudetur Sió-tour? Arra 

mindenképpen, hogy sok-sok ember jól érezte magát, a 

kicsiktől az idősebbekig, akik nem csak Szekszárdot és 

környékét, hanem magát a Siót és Gemencet és 

megcsodálhatták, kicsit megismerhették. Reméljük, hogy a 

szívükben szép emlékekkel távoztak és 2015-ben újra itt 

lesznek a VI. Laudeturon, melyet a Marci szervez, ugye ??:-)) 

  



 

  



 

Ismeretlen Tájakon – Visszatérés Kerettyére 

Szervező: Farkas Norbert 

2014.06.05-08. 

2009 után visszatértünk az első "Ismeretlen tájakon" 

helyszínre, Bázakerettyére. Mindig az első a legkedvesebb - 

szokták mondani, és ez ebben az esetben is így volt. 

Számomra a 2009-es túra, az egyik legjobban sikerült, kedvenc 

szervezésem volt. Emiatt is döntöttem a visszatérés mellett, 

meg persze a hely is elvarázsolt 2009-ben. 

Azok kedvéért, akik hajdan is részt vettek a kerettyei túrán, új 

elemeket is tartalmazott a kirándulás az elsőhöz képest. Voltak 

azonban kihagyhatatlan elemek. A kisvasutazás, a 

budafapusztai arborétum és persze a kerettyei fürdő azoknak 

is nagy élmény volt, akik másodszor ültek fel a kis dízel 

vagonjaira, másodszor sétáltak a ritka fák között vagy 

másodszor hűsítették le magukat a termálstrand vízében. A 

működő olajkutak látványa pedig szerintem megunhatatlan. 

Újdonság volt mindenki számára a söjtöri Deák-ház, szép 

kertjével és az interaktív kiállítás a Kis-Balatonnál, valamint a 

kirándulás a Deák-kúthoz. Utóbbi annak ellenére (vagy éppen 

azért), hogy eltévedtünk, mert így egy rögtönzött borkóstolón is 

részt vehettünk egy kedves helyi tanyatulajdonos bácsi 

jóvoltából. 

Végszóként annyit mondanék - minden elfogultság nélkül -, 

hogy harmadszor is visszamennék Kerettyére.  

Farkas Norbert 

 

  



 

   

  



 

Foci VB – Pontverseny  

Szervező: Szőr Gábor, Pap András, Ritter Péter 

2014.06.12. – 07.13. 

Több mint 1 hónapon keresztül majdnem minden nap a 

képernyőre tapadtunk és foci meccset néztünk. Volt mérkőzés, 

amit gyomorgörccsel izgultunk végig, de olyan is akadt, 

amelyiknél már a félidő előtt mély álomba szenderültünk. 

Tippversenyünkben 34-en vettek részt, ami felülmúlta 

várakozásainkat. A legtöbben szorgalmasan fogadtak napról 

napra az NLB! honlap fórumán, mérkőzésről mérkőzésre. A 

végén óriási taktikai harcban Bozóki Andrea került ki 

győztesen! Baka Zsombor és Szőr Dominik állhattak még fel 

a képzeletbeli dobogóra és vehették át nyereményeiket (Andi 

az eredeti Adidas Brazuca focilabdát, Zsombi a hátizsákot 

dugig megpakolva sörrel, Dominik pedig a láda sört). 

A közös meccsnézések sem maradtak el, amiknek az NLB! 

klub adott helyet.  

 

 

 

Nordic Walking 

Szervező: Pék Györgyi, Balogh Anikó 

2014. július – augusztus 

Ha csütörtök, akkor Nordic Walking! Györgyi és Anikó ezzel a 

felkiáltással toboroztak és rótták a köröket a szekszárdi 

futópályán. Az egészség megőrzésén, valamint a sportág 

népszerűsítésén túl egy nagy eredmény, hogy Klári mama 

fejéből megszületett a „Szurdik Walking” kifejezés és 

programötlet, amit a jövőben meg kell valósítanunk!  

 

  



 

 Boszorkány est 

Szervező: Joó Balázs, Szauer Szilárd   

2014.06.13. 

Az IFU 9 boszorkánya 3 csapatba tömörülve bizonyította, hogy 

micsoda mágikus képességgel rendelkeznek és mindezt az év 

egyetlen olyan bűvös napján, mikor a péntek 13-ára esett. A 

boszi-találkozót a mesebeli Encián Házban tartották, ahová a 

vérbeli banyák seprűvel érkeztek. 

A vasorrú bábák többek között bájital keverésben, boszi-ruha 

tervezésben, activityben valamint speciális boszi kvízben 

csaptak össze. Az est végére az is kiderült, hogy Dömötör 

Dóra, alias Dolores az Ifjúsági Unió Szekszárd 

„Főboszorkánya”. Nyereménye a vándorseprű volt, amin a 

következő Boszorkány estig szárnyalhat!   

  

  



 

Kuglóffesztivál – Túrahétvége 

Szervező: Pék Györgyi 

2014.06.21. 

Nem hagytuk ki idén sem a Kuglóffesztivált, sőt! Az újonnan 

elindított NOWA kategóriában taroltunk, és haza hoztuk az 

első, második és harmadik helyet. Ezen kívül kaptunk bort, 

kuglófot, kerámia érmet és egy csodálatos napot!  

 

  

 

 

 

 

 

 

Magyar Vízitúrázás Napja – Családi/baráti vízitúra 

Szervező: Joó Balázs 

2014.07.06. 

Egyesületünk is csatlakozott az országban első alkalommal 

megtartott Magyar Vízitúrázás Napjához. A nagy meleg 

ellenére július 6-án vasárnap, összesen 36-an evezték le Fadd-

Domboriban, a kajak-kenu pálya és Volent-öböl közötti távot. A 

túrát a legtöbben kenukkal, kajakokkal, a Tolnai Sárkányhajó 

Egyesület pedig természetesen sárkányhajóval teljesítette. 

Terveink szerint jövőre is csatlakozni fogunk ehhez az országos 

rendezvénysorozathoz.  

 

 

 

 

 

 



 

Epszilon Friday 

2014.07.25. 

2014 nyarán is "élt és virult" az Epszilon Friday 

programsorozat, amelyet Humánszolgáltató Központ 

Gyermekjóléti Központja, a Rév Caritas Szekszárd, a Polip 

Ifjúsági Egyesület, a HÉT Egyesület, a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, az Új Nemzedék Plusz 

Kontaktpont és az IFU szervezett. A programsorozat július 25-i 

napját az IFU rendezte A Harmadik Évezred Tolna Megye 

Egyesülettel összefogva. Az eredmény rengeteg gyermeki 

kacaj és mosolygós arc.  

 A HÉT egyesület ugráló várral, háziállat szépségversennyel, 

ötletes célba dobó versennyel és egyéb kreatív játékokkal 

szórakoztatták a főleg óvodás és általános iskolás 

gyermekeket. Mi játékos ügyességi és tájékozódási versennyel 

készültünk, ahol előkerült az ördöglakat, a traktor gumi, egy 

talicska valamint  a balance bike-ok (3 kerekű csodajárgányok) 

is. Szilárd és az ő munkáját segítő 7 önkéntes által összeállított 

megmérettetésen 6 csapat (18 fő) vett részt. Közülük az első 

három tárgyjutalomban részesült. Az eredményhirdetés alatt 

már sötétedett, így utána a gyermekek rögtön elindulhattak 

haza, hogy megkezdjék jól megérdemelt pihenésüket.  

 

 

  



 

Kalandtúra a Dolomitokban 

Szervező: Majkut Milán 

2014.08.07-10.  

Majkut Milán főszervezésével, összesen 10-en indultak el 

augusztus 7-én a Dolomitokba, egészen pontosan Cortina 

D’Ampezzo és környékére. A csapat összesen 4 napig volt a 

hegyekben, de nem lustálkodással telt az idejük, hiszen óriási 

szintkülönbségeket küzdöttek le minden nap. Leírni nehéz 

lenne azt a mesebeli környezetet, ami körülvette őket, ezért 

ajánljuk, hogy tekintsd meg honlapunk „Fotóalbumában” a 

kirándulásról készült képeket! 

 
  



 

 



 

KarikaToura 

Szervező: Szauer Szilárd 

2014.09.06.   

Második alkalommal került megrendezésre a KarikaToura, 

amelyen a 120 kilométeres távon szerettünk volna indulni, 

viszont a szakadó eső miatt sokat kivártunk, késve indultunk 

Szekszárdra, így már csak a 60-as távon tudtunk indulni. Így 

viszont együtt tekerhettünk a bajai, szekszárdi és harci bringás 

társakkal is. Rendhagyó volt még e túra a mai napra eső 

születésnapom, illetve a szintén szülinapos Hollósi 

Gyöngyi miatt is, és a mai napon bringás pályafutásom első 

esését is sikerült kiviteleznem, melyről sajnos kép nem készült, 

de akik látták azok szerint nagyon látványos volt. 

:D Összegezve azt hiszem elmondhatom, hogy ez a túra 

mindent vitt! Köszönöm kis csapatunknak hogy együtt 

tekerhettünk! 

Pataki Attila élménybeszámolója 

A túra népszerűsítésére videót is készítettünk: 

https://www.youtube.com/watch?v=dyqQ2KzGNpI 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dyqQ2KzGNpI


 

Zsámbéki kirándulás 

Szervező: Bózoki Andrea 

2014.09.25-28. 

Hogy miért oda és miért éppen akkor? 

Kb. 20-25 évvel ezelőtt a nagymamámnál megláttam egy 

könyvecskét Pest-megye műemlékeiről, amiben benne volt a 

Zsámbéki Romtemplom is. Akkor azt mondtam, hogy ezt 

egyszer látnom kell élőben! Már a képen keresztül lenyűgözött 

ez a romjaiban is gyönyörű építmény. 

2014. év elején elhatároztam, hogy szervezek az IFU-soknak 

egy kirándulást megpróbálva Norbi nyomdokaiba lépni.  

Felmerült a kérdés, hogy hová? Ekkor eszembe jutott a régi 

álom: ZSÁMBÉK! Elkezdtem kutakodni a neten, hogy van-e 

elég látnivaló a környéken, érdemes-e több napos kirándulást 

szervezni arra a vidékre, van-e megfelelő szálláshely, lehet-e 

túrázni? Mivel mindenre igen lett a válasz, már csak az 

időpontot kellett kitalálni. Böngészés közben rábukkantam a 

Gyermelyi Tésztagyár Nyílt Napjára, így nem gondolkodtam 

tovább az időpontválasztáson sem. 

Bozóki Andrea élménybeszámolója 

 

  



 

 

  



 

Eszéki kirándulás 

Szervező: Lónárdt István 

2014.10.11. 

Lónárdt István szervezésével egy napos városnéző 

kirándulásra indult egy 14 fős csapat október 11-én. Úti céljuk 

Eszék volt! Ugyan a kirándulás rövid volt, mégis nagyon sok jó 

program fért bele. Jártak az eszéki állatkertben – ami 

Horvátország legnagyobb állatkertje -, megtekintették a Szent 

Péter és Pál templomot, a várat, a belvárost, és még egy séta 

is bele fért a Dráva partján. Ha kihagytad ne csüggedj, hiszen 

alig több, mint 100 km-re fekszik Szekszárdtól ez a gyönyörű 

város, szinte bármikor meglátogatható. 

 

  



 

Irány a Játék 

Főszervező: Farkas Norbert 

2014.11.15. 

November 15-én végre eljött a nap, amit már olyan régen 

vártunk: négy csapat feszült egymásnak, hogy eldöntsék, ki 

nyeri az első IRÁNY A JÁTÉKOT! 

„A harcnak vége, kezdődhet a játék” 

Ezzel a mondattal ért véget a beharangozó film, aminek 

elkészítését ugyanakkora titokzatosság övezte, mint a játék 

előkészületeit. Nem tudtuk mit találtak ki, de az előző évek 

tapasztalatai alapján tudtuk, hogy idén sem fogunk csalódni. 

A tornaterembe lépve kíváncsian szemléltem az 

előkészületeket, de sokkal okosabb akkor sem lettem volna, ha 

észreveszem a falra kihelyezett elnevezéseket: kulcs-csúszda, 

megatalicska, anyagcsere, számháború, élő csúzli, gyümölcs 

turmix, négyen egy gumival!, székrekedés, nagy szívás, 

hálózsákolás, lufikígyó, rúdtánc.   

Idén is jó csapatba kerültem és 

hamar kiderült, hogy közös az 

akarat: Nyerni kell! Mint utóbb 

kiderült a szurkolótábor jelentős 

részét is sikerült magunk mellett 

tudni, mert meglátták a fanatizmust 

a szemünkben. :D Az 

elszántságunkat az is jól példázza, 

ahogy a feladatok ismertetésénél 

azonnal meggyártottuk a stratégiát, 

lepróbáltuk és tartottuk is magunkat 

az eredeti elképzeléshez. 

Ha leegyszerűsítjük, akkor 

sorversenyeket játszottunk, de 

ezeket a „feladatokat” nem lehet 

csak így emlegetni, hisz ötletesek 

voltak és gyakran a legegyszerűbbnek tűnő fogott ki rajtunk. 

Írás közben nézem a képeket és visszajön annak az önfeledt 

három órának a hangulata, amit képtelenség elmesélni, ezt át 

kell élni. Próbálok választani, hogy melyik is tetszett leginkább, 

de nem tudok, mindegyiket szerettem, még akkor is ha 

tevékenyen nem vettem részt benne. 

Jut eszembe, voltak kvíz kérdések is: állatok, film, földrajz, 

irodalom, mókás, növények, retro, sport, testmatek, történelem, 

ünnepek és zene témakörökben. Ebben az volt a csavar, hogy 



 

figyelni kellett a kérdést, a válaszokat, hogy ki mondja a 

válaszokat és nem volt idő gondolkodni, pikk-pakk dönteni 

kellett. A hangzavarban hol a kérdést, hol a válaszokat nem 

hallottuk, de ezzel szerencsére a többi csapatnak is meg kellett 

küzdeni.  

Hogy min múlott a 

győzelmünk? A 

szerencsés 

duplázásokon és az 

erős elhatározáson 

túl, csakis az 

ügyességünkön és 

okosságunkon! ;) 

Ez egy igen jó program volt, úgyhogy mindenképpen próbáljuk 

meggyőzni a szervezőgárdát, hogy erre nekünk jövőre is 

igényünk van! Köszönjük a befektetett energiát Norbinak, 

Enikőnek, Farkas Petinek, Gábornak, Szilárdnak, Ritter Petinek 

és DJ Tomnak.  

Olvasom, amit írtam és nem tetszik, unalmas. Egy pörgős, 

mozgalmas, soknevetéses játék élménybeszámolója is ilyen 

kéne legyen. De hogyan lehet elmesélni a nagy drukkolásokat, 

a pattogó vezényszavakat, a visítva nevetéseket, a „Ne 

mondjuk olyan hangosan a jó választ, mert meghallja a másik 

csapat!” és „Mért nincs itt mindenki? Ne cigizzen, mindenkire 

szükségünk van!” , „Fanni ne beszélgess az ellenfelekkel!” 

mondatokat,  az egyszerre magasba lendülő kezeket mikor 

megnyertünk egy-egy fordulót, a legörbülő szájszéleket mikor 

kiderült, hogy mégse, a koncentrációt mikor sokadszorra 

kezdtük újra a 

lufikígyós feladatot, a 

fejben számolás 

nehézségeit, a 

lendületet amivel 

„üldöztük” az elgurult 

cukorkákat, Csabi 

kapusokat 

megszégyenítő 

labdaelkapásait, a rutinos hátrahajlásokat, hogy ne legyünk újra 

fejbe dobva és még sorolhatnám… 

Én nem tudom így elmesélni, de szívesen mesélek 

mindenkinek róla! ;) No meg folyamatosan kampányolni is 

fogok amellett, hogy jövőre is legyen! :) 

Jucina   

 

  



 

HírClub 

Szervezők: Bustya Gabriella, Klézl Évi 

2014.10.01/10.29./11.25. 

A HírClub ötlete Györgyi fejéből pattant ki: „Mi lenne, ha minden 

hónap végén szerveznénk egy összejövetelt, ahol 

bemutatnánk, milyen programokat tervezünk a közeljövőben?” 

Mivel szavai nem csak süket fülekre találtak, ezért belevágtunk.  

Október elsején egy rendkívüli helyet választottunk az első 

alkalommal megtartott HírClubbunk helyszínéül, mégpedig a 

háromszor is az Év Kávéházának választott Kávé Házát.  

 

 

Október 29-én egy szintén érdekes HírClubot tartottunk „Amiről 

a csontvázak mesélnek” címmel. Az alkalom témája a Halottak 

napja, Mindenszentek és a Halloween volt. A Halloweent Böhm 

Rita mutatta be Klézl Évi és Bustya Gabi szenzációs pantomim 

előadásának kíséretében. A Halottak napjának magyar 

hagyományairól Farkas-Mikola Edit beszélt, Czövek Attila a 

Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkatársa pedig az 

országban feltárt különleges csontvázakról beszélt sőt, hozott 

is bemutatót. A programon süteménykészítő versenyt is 

tartottunk, amit Lónárdt Pisti nyert meg!!!  

November 25-én adventi kézműves foglalkozást tartottunk a 

Club keretein belül. 



 

Mikulás túra 

Szervezők: Pék Györgyi, Farkas Péter 

2014.12.06. 

December 6-án 38 fővel indult el csapatunk Vékényről 

Magyaregregyre, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség 

és a TanÖsvény Természetjárásért Egyesület mikulásához. A 

brigádot Farkas Péter vezette. Az út egy részét a vízzel teli 

patak gyönyörű téli medrében tettük meg.  Az esős idő ellenére 

csodálatos hangulatban telt a nap. Magyaregregyen lelkes 

önkéntesek töltötték fel energia raktárainkat forró teával, forralt 

borral, valamint zsíros és lekváros kenyérrel. Nagy örömünkre 

a mikulástól (aki kísértetiesen hasonlított Lónárdt Pistire) is 

csak szaloncukrot kaptunk, a virgácsot otthon felejtette.   

 

  



 

IFU Nagykarácsony 

Főszervező: Balogh Anikó 

2014.12.13. 

Az idén első alkalommal szerveztünk egy olyan karácsonyi 

összejövetelt, ami kicsit a készülődésről, kicsit magunkról szólt, 

és minderre nemcsak a tagjainkat, hanem barátainkat, 

rokonainkat, partnereinket is meginvitáltuk. A délután nagyon jó 

hangulatban telt, mindenki lázasan ült le egy-egy asztalhoz 

alkotni, de a sok-sok süti és ital is szinte mind elfogyott. Ismét 

egy jó alkalom volt arra – főleg a felnőtteknek -, hogy egy jót 

beszélgessünk és egymásra figyeljünk, míg a gyerekeket 

lefoglalta a mézeskalács díszítés, búza ültetés, rajzolás-

színezés, és persze a karácsonyfa, a rengeteg kis csomaggal 

alatta. A délután hangulatát tovább emelte a Szauer Szilárd, 

Baka Zsombi duó, akik zenéltek nekünk egyet a csomagok 

átadása előtt. Mindent egybevetve a délután nagyon jól sikerült, 

szinte észre sem vettük, hogy egyszer csak este lett.  Jövőre 

folytatjuk! 

 

 

 

 

 

 

Köszönet jár Bustya Gabriellának, Brassnyó Gabriellának, 

Balogh Beának és Klézli Évinek, hogy segítettek a program 

létrejöttében, valamint Balogh Anikónak, aki 9 hónapos 

terhesen vezényelte le rendkívül magas színvonalon az 

eseményt. Továbbá hálásak vagyunk Daniné Turcsányi 

Évának és családjának, hiszen nekik köszönhetően egy 

gyönyörű és hatalmas karácsonyfája lehetett az IFU-nak. 

 

  



 

Környezetvédelem 

Zöld gondolkodásunk kiteljesedése a 2009. óta működő „Ne 

légy birka! program. Célunk, hogy kultúránkban és 

szolgáltatásainkon keresztül fenntartsuk a 

környezettudatosságot illetve a természet védelmét. 

Programjaink és szolgáltatásaink tervezésekor mindig szem 

előtt tartjuk, hogy azt természet-, és környezetbarát módon 

tegyük. 

Egyesületünk környezetvédelmi stratégiája továbbra is három 

fő irányvonal mentén foglalható össze:  

- Lokalitás: a helyi erőforrások használatának ösztönzése az 

élet valamennyi területén (a létfenntartástól a szórakozásig); 

 - Educatio: a helyi erőforrások hatékony használatához 

szükséges tudás összegyűjtése és továbbadása (tanulás, 

megfigyelés, gyakorlat); 

 - Erős kisközösségek: közösséghez tartozás igényének 

erősítése, életképes kisközösségek építésének ösztönzése, 

segítése (valamennyi tevékenységünkön keresztül). 

Szlogenünk: 

„LÉGY KÖRNYEZETTUDATOS! 

ALAKÍTSD ÁT FOGYASZTÁSI 

SZOKÁSAIDAT ! TÁMASZKODJ A HELYI 

ERŐFORRÁSOKRA ÉS TANULD MEG 

HASZNÁLNI AZOKAT!” 

Ne légy birka! programjaink idén is folytatódtak, melyekkel 

jelentős szerepet vállaltunk Szekszárd és környékének „zöld” 

gondolkodásának alakításában, valamint jelentős szerepet 

vállaltunk elsősorban a fiatalok tudásának és gondolkodásának 

alakításában.  

2014-ben is számos klubfoglalkozást és szabadidős 

klubeseményt tudhatunk magunk mögött. Továbbra is 

kijelenthetjük, hogy klubhelyiségünk egyesületünk életében 

központi helyszínné, rendszeres találkozási ponttá és 

közösségi életünk fő színhelyévé (mozgatójává) vált. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ne légy birka! program együttműködői voltak 2014-ben: 

Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központja, Rév 

Caritas Szekszárd, Polip Ifjúsági Egyesület, HÉT Egyesület, 

Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, Új 

Nemzedék Plusz Kontaktpont, TanÖsvény Természetjárásért 

Egyesület 

 

Hónap Az NLB! klub segítő 
találkozásainak 

száma (fő) 

2014. január 45 

2014. február 59 

2014. március 57 

2014. április 88 

2014. május 86 

2014. június 95 

2014. július 80 

2014. augusztus 63 

2014. szeptember 68 

2014. október 51 

2014. november 68 

2014. december 75 

Összesen: 835 



 

Magbörze 

2014.03.22. 

A Négy Évszak Waldorf-Pedagógiai Alapítvánnyal karöltve 

szerveztük 2014-ben a II. Szekszárdi Magbörzét 

hobbikertészeknek, biogazdálkodóknak és mindenkinek, akit 

érdekel a sokféleség, az ökologikus gazdálkodás. 

Többnyire kicsi, minta mennyiségeket csereberéltek az 

érdeklődők. A rendezvénynek célja volt, hogy a résztvevők a 

tapasztalataikat is megosszák egymással többek között arról, 

miként lehet felszaporítani az évek során a magokat, hogy 

aztán a következő börzére még több legyen belőlük. 

A program szervezésénél az is egy fontos szempont volt, hogy 

felhívjuk a figyelmet az önellátásra, valamint, hogy minél 

többen dolgozzanak saját kiskertjükben saját 

szaporítóanyaggal, régi fajtákkal és ökológiai szemlélettel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NöVÉNYekkel Bajra és Bájra 

Szervező: Farkas-MikolaEdit 

NLB! programunk nagy figyelmet fordít olyan programok 

szervezésére, amelyek segítik az egyén önfenntartását,és a 

hagyományos, környezetbarát módszerek elsajátítását. Ilyen 

megfontolásból támogattuk Farkas-Mikola Editet, hogy 

megtartsa a NöVÉNYekkel Bajra és Bájra elnevezésű 

programsorozatát. A foglalkozásokon medvehagymából 

készítettünk pogácsát, fűszervajat, salátát és tinktúrát, 

csalánból kreáltunk levest és propolisszal dúsított ekcéma 

krémet, valamint hársfavirágból és útifűből csináltunk nyugtató 

teákat és masszásolajat.  

 

 

  



 

 

  

Húsvéti kézműves foglalkozás 

2014.04.18. 

Szervező: Klézl Évi 

Április 18-án pénteken tojásfestést tartottunk Klézl Évi 

szervezésében az NLB! Klubban. Húsvét előtt önmagában ez a 

program még nem is lett volna olyan rendkívüli. A festékanyagoktól 

lett különleges ez a foglalkozás, ugyanis természetes anyagokat 

használtak fel a résztvevők a tojások megfestéséhez. Segítségül 

hívták a hagymahéj, a csalán, a kurkuma, a citrom, a spenót, a 

vöröskáposzta, a pirospaprika és a cékla színező erejét! 

Tojásfestők: Farkas-Mikola Edit; Farkas Ábel; Pék Györgyi; Jobban 

Anett; Balogh Anikó; Bőhm Rita; Ignácz Kata; Pék Bálint; Klézli Évi 

 



 

TEGYOT-TEDOT  

Szervező: Szauer Szilárd, Pék Györgyi, Györfi Gyula 

2014.06.27.-07.02. 

Idén június 27-e és július 2-a között Szántód adott helyet a 

TEGYOT-TEDOT-nak. Az IFU 3 csapattal, 11 fővel 

képviseltette magát a versenyen, ahol kiemelkedő 

helyezéseket is elértünk. Bártfalvi Ágota, Brassnyó Judit, 

Jámbor Alíz és Joó Panna 3. helyezést szerezték meg a 

városismereti versenyen, Hornok Enikő, Illés Zsófia és Szabó 

Gábor 2-ak lettek az éjszakai tájékozódási versenyen, Pék 

Bálint, Béda Zsombor, Tumpek Fanni és Koleszár Olivér pedig 

az összesített 3. helyezéssel tértek haza! 

Csapatok:  

Ősmagyar táltosok: Bártfalvi Ágota, Brassnyó Judit, Jámbor 

Alíz, Joó Panna 

LK Bulls: Pék Bálint, Koleszár Olivér, Béda Zsombor, Tumpek 

Fanni 

Gábor és Angyalai: Hornok Enikő, Illés Zsófia, Szabó Gábor 

Eredmények: 

Tegyot  

Városismereti - III. helyezés (Ősmagyar táltosok) és VI. 

helyezés (LK Bulls)  

Elméleti verseny – IV. helyezés (Ősmagyar táltosok), V. 

helyezés (LK Bulls)  

Nappali tájékozódási – III. helyezés (LK Bulls) 

Éjszakai tájékozódási – V. helyezés (LK Bulls) 

Összesített pontverseny – III. helyezés (LK Bulls), V. helyezés 

(Ősmagyar táltosok)  

Tedot 

Elméleti verseny – VI. helyezés – (Gábor és Angyalai) 

Éjszakai tájékozódási – II. helyezés (Gábor és Angyalai) 

Összesített pontverseny – VI. helyezés (Gábor és Angyalai) 

 

  



 

 

  



 

 

  

TEDOT-TEGYOT After party 

2014.07.10. 

Kint a viharé, az NLB! klubban pedig a 

táncé volt a főszerep a TEGYOT-

TEDOT after party-ján. Szilárdnak és a 

modern technológiának (Xbox) 

köszönhetően a párok nem egymással 

szemben, hanem egymás mellett 

riszálták amit kell, és mindezt pontokért 

cserébe. A hangulatra nem volt panasz. 

Még Szabó Gáborunk is felébredt néha 

egy-egy mennydörgésre!  

 



 

Német nyelvoktatás 

Szervezők: Hornok Enikő, Illés Zsófia 

2014.07.21./28.; 08.04./18./25. 

2014 nyarán öt alkalommal tartott az IFU két legkiválóbb 

nyelvtrénere, Hornok Enikő és Illés Zsófia játékos, könnyed és 

szórakoztató németórákat. Gondolkodtató és érdekes 

feladatokkal, sok játékkal, vetélkedővel és megannyi vicces 

programmal készültek a Tanárnők diákjaiknak, akik között a 

kisiskolásoktól egészen a felnőttekig minden korosztály helyet 

foglalt az „iskola” padban.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NLB! klub – Nyári klubprogramok 

2014. nyara 

A nyár beköszöntével kiürültek az iskolapadok, viszont megtelt 

élettel az NLB! klub. Hétfőnként Sakk klubbot, szerdánként 

Filmklubbot, péntekenként pedig Játékklubbot tartottunk.  

A sakk klub élén Klári mama állt. Aki kíváncsi volt, hogy kell 

felállítani a sakk táblát, vagy kik a legsikeresebb magyar 

sakkozók, esetleg, hogyan lehet a leggyorsabb taktikával 

mattot adni, az minden szerdán csatlakozhatott 

szakkörünkhöz.  

Szerdánként a filmek világában merültünk el. Általában három 

filmmel készültünk, de bárki hozhatott saját kedvencet is. 

Közönségszavazat döntötte el az adott este műsorát.  

Pénteken a játék és a szórakozás került középpontban. 

Többfordulós darts, ping-pong és csocsó bajnokságot 

szerveztünk, ahol megmérkőzhettek a fiatalok.  

Név 1. forduló 2. forduló 3. forduló 4. forduló Összesen 

Mezei Csaba 246 - 148 - 394 

Szauer Szilárd 223 260 137  620 

Halmai Balázs 214 - - - 214 

Balogh Judit - 122 - - 122 

Ritter Péter - 129 207 - 336 

Darts bajnokság végeredménye 



 

NLB! Őszi kalandtábor 

Szervező: Pék Györgyi, Joó Balázs, Farkas-Mikola Edit, 

Szauer Szilárd 

2014.10.26-28. 

Idén október 26-28. között, Cseresznyésen szerveztük 

meg Őszi Kalandtáborunkat, ahol a túrázás és túraverseny-

sport kapta a fő hangsúlyt, amelyhez a szükséges elméleti és 

gyakorlati oktatásokat is megtartottuk. Ahogy minden évben, 

így most is gondoskodtunk róla, hogy a 31 résztvevő diák egy 

pillanatig se unatkozzon, sőt! Életük egyik meghatározó 

élménye legyen a tábor. 

A vasárnap reggeli indulás után a busznyi csapat megcélozta a 

dunakömlődi Lussonium kilátót. A csodálatos panoráma 

megtekintése után elindultak a paksi városi múzeumba, amit 

egy Duna parti sétával fűszereztek. A szállás (Cseresznyéskert 

Erdei Faiskola) elfoglalása előtt még belefért egy kis bicajozás 

a fiataloknak. Az ilyenkor elmaradhatatlan tábortűz és 

sütögetés után még egy esti túrara is volt ereje a csapatnak. 

Másnap délelőtt a 

tájékozódásé volt a 

főszerep elméletben és 

gyakorlatban. Ebben a 

Demeter Egyesület 

elnöke és alelnöke, 

Jakab Éva és Jakab 

Albert voltak a diákok 

segítségére. Délután ismét kerékpárra pattantak és 

megtekintették a Paksi Atomerőmű Látogatóközpontját, ahol 

ismét a Demeter Egyesület alelnöke Jakab Albert tartott nekik 

egy érdekes előadást.  

Este a Magyar 

Vöröskereszt egyik 

munkatársa horrorisztikus 

műsebeket varázsolt a 

résztvevőkre, amit egy 

kalandos éjszakai 

számháború követett. A 

nap filmnézéssel zárult. 

A harmadik és egyben utolsó napon túraverseny várta a 

diákokat. Az ötletes pályán kiválóan szerepeltek, amiért a nap 

végeztével meg is kapták jutalmukat. 

 

 

  



 

 

  



 

Jobb agyféltekés rajztanfolyam 

Szervező: Szauer Szilárd 

2014.11.28-30. 

Novemberben három napos jobb agyféltekés rajztanfolyamot 

szerveztünk az NLB! klubban, ahol Imre Dezső próbálta meg 

előcsalni a 13 résztvevőből a bennük rejlő művészt. A képeket 

nézve elmondhatjuk, hogy sikerrel járt!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventi kézműves foglalkozások 

Szervező: Klézl Éva 

2014.11.25.; 12.02.; 12.09. 

2014-ben három alkalommal szerveztünk 

adventi kézműves foglalkozást az NLB! 

klubban, ahol a résztvevőknek lehetőségük 

volt textil angyalkát, adventi lámpást, valamint 

karácsonyi díszeket készíteni.  

Azt a kellemes élményt élhettem át, hogy az 

IFU–val együtt készülhettem a Karácsonyra. 

Az IFU minden évben megtartja az adventi 

kézműves foglalkozást, amelyikhez bárki csatlakozhat. Nagyon 

szép egyedi karácsonyi ajándékok, díszek, adventi koszorúk 

elkészítésére adnak lehetőségek ezek az alkalmak. Az IFU 

biztosítja a színvonalas, minőségi alapanyagokat, és felkészült 

IFU–tagok irányításával az érdeklődők szebbé tehetik 

Karácsonyukat. Minden találkozáskor új ötletekkel várják a 

résztvevőket. A foglalkozások zene és baráti beszélgetések 

mellett, nagyon hangulatosan telnek. 

Jobban Annett   

  



 

NLB! Téli kalandtábor 

Szervező: Joó Balázs, Szauer Szilárd 

2014.12.28-29. 

Azért, hogy senki ne unatkozzon két ünnep között téli tábort 

szerveztünk fiataljainknak a Doromlási gátőrházban. 

Az idei tábor is remek hangulatú volt! Amikor kiértek a srácok, 

azon voltunk, hogy minél melegebb legyen a fagyos Doromlási 

gátőrházban. Persze a csapat nagy része egy szobába 

tömörülve várta a csodát (míg mi a hóesésben aprítottuk a fát 

:) ), azért csak-csak sikerült befűtenünk.   

Napközben rövid túrát 

tettünk a közeli kikötőhöz, 

közben keseregtünk, hogy 

elfelejtettünk fürdőruhát 

vinni. Miután a csapat 

nagy része átázott az út 

közbeni hó csaták és hó 

csúszkázás miatt, és az 

időjárás is egyre kedvezőtlenebb volt, úgy döntöttünk, 

elhalasztjuk a korábban betervezett éjszakai túrát.   

Vacsorára megfőztük a már hagyományosnak számító 

spagettit, aztán elkezdődött az éjszakai tombolás. Felvetődött 

a Számháború és a Fúvócsövezés lehetősége, de a társaság 

inkább nyugalomra vágyott. A hajnali órákban még javában 

ment a futkosás és kiabálás, de lassacskán mindenki elfáradt. 

Másnap reggel lassan 

ment az ébredés. 

Természetesen a tűz is 

kialudt, de ez már nem 

meglepő :). Délelőtt kvadra 

pattantunk, majd a 

nehezen összehozott 

rendrakás után mindenki 

hazament a jó meleg 

otthonába. 

Szauer Szilárd 

 

 

  



 

III. Társadalmi felelősségvállalás 

Meggyőződésünk, hogy a változó társadalmi és gazdasági környezetben a helyi közösségek egyik kitörési pontja az önkéntesség.  

Önkéntes Pontot működtetünk 2012-től Szekszárdon. Célunk egy olyan széleskörű információ hálózat megteremtése és 

működtetése, ahol a diákok (és önkéntes munkát vállalók) könnyen megtalálhatják a nekik tetsző tevékenységeket és 

fogadószervezeteket, valamint információhoz juthatnak a foglalkoztatás adminisztratív teendőiről és szabályairól. A regisztrá ltaknak 

hírleveleket küldünk az aktuális munkalehetőségekről.  

Egyesületünk Taggyűlése 2011 óta a programjainkon való részvétel növelése, és azok szervezésében való részvétel ösztönzésére 

új kedvezmény és ösztönző rendszert vezetett be. Az erre való jogosultság egyik kitétele, hogy a 14 éven felüliek rendelkezzenek 16 

óra önkéntes munkával. A létszám 2014. év végén 106 fő volt, ebből 15 fő 14 év alatti, aminek alapján 1456 óra önkéntes munka 

elvégzése volt az „elvárás". Tagjaink aktivitását szépen mutatja, hogy év végéig 2500 óra „gyűlt össze". :) Ez igen szép teljesítmény, 

mert igazán nagy rendezvényünk csupán három volt (Bartina Teljesítménytúra, KarikaToura, Laudetur Sio-tour Teljesítménytúra).  

A sok-sok befektetett energia nem volt hiábavaló, hiszen megtérül Egyesületünk sikeres rendezvényein. Büszkék lehetünk arra, hogy 

az elmúlt évben 14 év feletti tagjaink 42%-a végzett legalább 16 óra önkéntes munkát, sőt a fiatalabbak közül is egyre többen szerepet 

vállaltak egyesületünk programjainak szervezésében. Ezúton szeretnénk megköszönni azon tagtársaink és barátaink lelkes 

munkáját, akik önzetlenül, bármilyen juttatás, ellenszolgáltatás nélkül dolgoznak egyesületünkért, illetve szűkebb és tágabb 

közösségünkért. 

Kiemelve: 

Kutasi Péter, Baka Barnabás, Halmai Balázs, Brassnyó Judit Enikő, Jámbor 

Aliz, Lónárdt István, Losonczy Richárd Márk, Hornok Levente, Ürmös Melinda, 

Bányai László, Böhm Rita, Losonczyné Csuprik Erika, Pék Attila, Brassnyó 

Endre, Ignácz Kende József, Pesti Kitti, Pék Patrik, Bakáné Balogh Beáta, Biró 

Ágnes, Baka Ferenc, Szőr Gábor, Balogh Judit, Bogdán Márton, Berlinger 

Anita, Brassnyó Gabriella, Hornok Enikő Csenge, Farkas Péter, Ignácz György, 

Farkas Norbert, Mezei Csaba, Kovács Józsefné, Bustya Gabriella, Szabó 

Gábor, Farkas-Mikola Edit, Balogh Anikó, Klézl Éva, Majkut Milán, Joó Balázs, 

Györfi Gyula, Szauer Szilárd, Pék Györgyi, Pesti Péter, Wittinger Ágnes, 

Brassnyó Levente 

Megnevezés % < 14 
év 

14-
18 
év 

18 < új 
belépő 

inaktív 43 6 19 21 4 

< 8 óra 8 2 4 2 1 

8-16 óra 12  1 12  

16 < 37  4 35  



 

Iroda költözés, festés 

2014. április eleje 

Április elején a Civil SzámAdó Szolgálat, azaz Adri, Gábor és 

András összecsomagoltak és maguk mögött hagyták a 

Stuttgart udvart. A megüresedett irodát Szilárd és Péter vették 

kezelésbe. A festő szakma eme két koronázatlan királya röpke 

1 hét alatt végzett az iroda felfrissítésével. A munkálatokról 

készült képek önmagukért beszélnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyaregregy – Tavaszi nagytakarítás 

2014.04.13. 

Szervező: Ignácz György 

Április 13-án (vasárnap) nyolc mindenre elszánt önkéntes 

segítségével megtörtént a Magyaregregyi kulcsosház tavaszi 

nagytakarítása. A munkák sorából nem hiányozhatott a ház 

környéki fűnyírás, környezeti rendezés, a fedett előtér valamint 

az ereszcsatorna kitakarítása. 

A házon belül sem tétlenkedett a csapat, megtisztították az 

ablakokat, plédeket, matracokat, söpörtek és felmostak. A 

födémszerkezetben egy fagerenda régebben meggyengült, 

ennek padlástéri tehermentesítése is megtörtént (tele volt régi 

cseréppel). Az önkéntes csapat éhségét Gyurka 

utánozhatatlan szalámis falatkái csillapították.  

Az önkéntesek név szerint: Biró Ágnes, Brassnyó Gabriella, 

Brassnyó Judit, Ignácz György, Jámbor Alíz, Joó Balázs, 

Kovács József, Kovács Józsefné. Köszönjük szépen! Hála 

nekik megszépülve várta a kulcsosház a kirándulókat! 

 

  



 

Laudetur Sió-tour – terepbejárás   

Szervező: Brassnyó Endre, Lónárdt István 

2014.05.18.; 2014.05.29. 

Bogdán Marci egyesületi tagtársunk által 2014. évben 5. 

alkalommal került megszervezésre a Laudetur Sió-tour 

Vízitúra. Az evezést megelőzően Becze Laci (Fekete Bárányok 

Természetjáró Egyesület Pécs ), Bogdán Marci, Lónárdt Pityu, 

Brassnyó Endre és Joó Balázs megkísérelték feltérképezni a 

Sárvíz és a Sió vízi útvonalát. Minderre azért volt szükség, hogy 

az esetleges természeti akadályokat elhárítsák azon 

természetjárók elől, akik 2014. május 31-én a vízitúrázást 

választották.  

Legalább 12-15 komoly akadály volt előttük, így a reggeli 

indulást követően kora délutánra értek ki az akadálytengerből, 

valamivel Sióagárd felett. Marci többször is elmondta, hogy 

nagyon határeset a verseny indítása a Sárvízen, de hátha. 

Végül, talán az utolsó akadálynál mondott csődöt a 

kéziszerszámok ereje. Egy hatalmas nagy nyárfa feküdt 

keresztben a vízben, mely több méter szélességben kisebb 

ágakat és fákat fogott meg. Ez volt az az ok, amiért a Sárvízi 

rész kikerült a túra programjából.  

Brassnyó Endre   

 

  



 

Comenius Általános Iskola – önkéntes felújítás 

Szervező: Farkas-Mikola Edit 

2014.08.25-29. 

2014. augusztus 25-29. között a Comenius Általános Iskola 

lelkes önkéntesek segítségével megújult. A belső felújításban 

az intézményben tanító tanárokon kívül egyesületünk 

önkéntesei, ill. az Iskolai Közösségi Szolgálat révén hat 

középiskolás vett részt. A felújítás frissítő festésből, 

parkettacsiszolásból, könyvek áthelyezéséből állt. 

A lelkes önkéntesek az osztálytermek kiürítésével kezdték a 

felújítást: padokat, székeket, szekrényeket pakoltak ki a 

helyiségekből, valamint leszedték a falakról a polcokat, 

képeket, faliújságokat. Miután szabad lett a terep, elkezdhették 

a falak frissítő festését. Az iskola a kiváló minőségű festékeket 

a Poli-Farbe Vegyipari Kft. támogatásaként kapta. 

A padló nagyon rossz állapotban volt, de nem volt 

menthetetlen. A felújításához szükséges csiszológépeket a 

Célgép Építésgépesítő és Szolgáltató Kft. ajánlotta fel 

térítésmentesen. A csiszolással a régi fapadlóból szinte újat 

varázsoltak. A munka még ezután sem állt meg. Mindenre 

kiterjedő nagytakarítás következett söpréssel, felmosással, 

portörléssel és ablaktisztítással.   

Az összefogás komolyabb anyagi befektetést spórolt meg a 

Comenius Általános Iskolának, és lehetővé tette, hogy a 

nebulók még jobban érezzék magukat választott iskolájukban. 

Az önkéntesek összesen 77 óra munkával járultak hozzá az 

intézmény megszépítéséhez.  

Farkas - Mikola Edit élménybeszámolója 

A munkában résztvevő önkéntesek neve: 

Hilbert Melánia, Hilbert Boglárka, Broviac Rebeka, Mészáros 

Kinga, Posta Boróka, Kun Péter, Farkas - Mikola Edit, Farkas 

Norbert, Bányai László, Brassnyó Judit, Jámbor Alíz, Farkas 

Péter, Mikóczy Szilvia 

  



 

Remete-csurgó felújítási projekt 

Szervező: Kovács Józsefné – Klári mama 

2014.09.07. 

Egyesületünk a CivilSegéd Közhasznú Alapítvánnyal, a Tolna 

Megyei Természetbarát Szövetséggel és a Rotary Clubbal azt 

a nemes célt tűzte ki maga elé, hogy az egykoron szebb időket 

megélt Remete-csurgót felújítja. A forrás felújítási terveinek 

készíttetését, a kivitelezési munkák koordinálását, a hatósági 

engedélyek beszerzését Szekszárd önkormányzata vállalta, 

valamint rendelkezésre bocsátotta a Béla király térről felszedett 

macskakövek egy részét is. A munka a már meglévő támfal 

megerősítésével letisztításával, kiegészítésével kezdődött, ezt 

követően új kifolyót és vízfelfogót, valamint elvezető csatornát 

és vízgyűjtő tartályt kapott a csurgó. Joó Balázsnak és 

csapatának köszönhetően egy fából készült lépcső is készült, 

ami a forrástól a stációkhoz vezet. 

A felújítás teljes 

egészében 

közadakozásból 

valósult meg. Az IFU 

önkéntesei „Támogatói 

jegyek” és tombolákat 

árusításával gyűjtöttek 

adományokat, amiben 

Winkler Györgyné, a 

Felső utca egyik aktív 

lakója nagy 

segítségünkre volt. 

Az ünnepélyes avatón Bíró László katolikus püspök, dr. Kaszó 

Gyula református tiszteletes, valamint Sefcsik Zoltán 

evangélikus lelkész áldotta, szentelte meg a felújított csurgót és 

a megjelenteket. Beszédükben mind hangsúlyozták a víz 

tisztaságának erejét, jelentőségét. A civilek célul tűzték ki, hogy 

jövőre felelevenítik a város korábbi búcsúit és túrákat is 

szerveznek, melyek kiindulópontjaként, valamint 

célállomásaként a Remete-csurgót jelölik meg. 

Az ünnepség végén Ács Rezső alpolgármester a forrás kulcsát 

is átvehette. Ezzel a jelképes gesztussal a város vezetésére, 

lakóira hagyományoztuk a csurgó és környékének gondozását, 

épen tartását.  

„A Remete-csurgó egykor és 

ma” címmel elkészült egy 

rendkívül igényes és 

hiánypótló kiadvány. A 

füzetben régi történetek és 

képek mesélik el a forrás és 

a szekszárdi Felső utca 

történetét. A kiadványt dr. 

Töttős Gábor főiskola docens 

szerkesztette és sokat köszönhetünk Farkas-Mikola Edit kitartó 

gyűjtőmunkájának is. 

Külön említést érdemel Kovács Józsefné (Klári mama) és 

Kovács József (Jóska papa) feltétel nélküli elköteleződése az 

ügy iránt! Időt és energiát nem sajnálva valósították meg a 

projektet.   

 



 

A Magyar Természetjáró Szövetség kitüntetései 

2014.09.20. 

A Magyar Természetjáró Szövetség az eltelt huszonöt év 

hagyományának megfelelően a Természetjárók Napján adta át 

szövetségi kitüntetéseit szeptember 20-án, Dobogókőn. Idén 

egyesületünk két díjazottra is büszke lehet: Pék 

Györgyi kimagasló szervezési tevékenységéért Dr. Téry Ödön 

Emlékéremben részesült, Losonczyné Csuprik Erika pedig 

kimagasló ifjúság, valamint utánpótlás nevelési 

tevékenységéért Gábor Ignác Emlékérmet kapott.  

A díjazottak Győri Tamás Józseftől, a Magyar Természetjáró 

Szövetség igazgatójától és Czene Attilától, a Magyar Olimpiai 

Bizottság alelnökétől, a Magyar Szabadidősport Szövetség 

elnökétől vehették át emlékérmüket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faültetés 

2014.10.29. 

Október 29-én közös faültetésen vettünk részt Szekszárdon a 

Gyakorló Általános Iskola déli bejáratánál. A helyszín nem volt 

ismeretlen számunkra, hiszen korábban - 2008-ban - öt darab 

platánlevelű juharfát ültettünk itt az International Young 

Friends-el együtt egy nemzetközi programsorozat alkalmából, 

hogy így enyhítsük a találkozók által okozott környezeti 

terhelést. Az egyik fa kiszáradt, azt pótoltuk ezen az alkalmon.  

  



 

IV. Kisközösségek fejlesztése 

10 éve a civil szféra szolgálatában! 

Egyesületünk, az Ifjúsági Unió Szekszárd már a kezdetektől 

indíttatást érzett arra, hogy a kisközösségek támogatásában 

oroszlánrészt vállaljon. Megalakulásunkkor még csak elvi 

szinten foglalkoztunk a gondolattal, aztán vezetőink, tagjaink, 

önkénteseink tudásának és tapasztalatának köszönhetően 

egyre inkább a gyakorlati segítségnyújtás felé vettük az irányt. 

 

2003-ban a Nemzeti Civil Alapprogram indításakor 

kapcsolódtunk be igazán a civil szervezetek fejlesztési 

programjainak vérkeringésébe. NCA külső tanácsadójaként 

korán rá kellett döbbennünk, hogy a civil szervezetek jelentős 

részénél óriási problémát okoz a legalapvetőbb törvényi 

követelmények betartása. Komoly gondok mutatkoztak 

elsősorban a szervezetek működéséről hiteles képet adó 

beszámolók összeállításában. 

 

A fájó negatív tapasztalatokból kiindulva határoztuk el, hogy 

Egyesületünk – hagyományos sportszakosztályai mellett – egy 

„civil divíziót” is életre kelt. 2004-ben indítottuk útjára a 

kifejezetten a civil szféra támogatását, megerősítését, 

fejlesztését célul kitűző Civil SzámAdó Szolgálat-ot. 

 

A Szolgálat munkája már a kezdeteknél kettős volt: egyrész 

ingyenes szolgáltatásokkal (a Tolna Megyei Civil Szolgáltató 

Központon keresztül, telefonon, internetes fórumon és Nemzeti 

Civil Alapprogram tájékoztatókon), másrészt jóval a piaci ár 

alatt kínált komplex SzámAdó szolgáltatással (könyvelés, 

adózás, bérszámfejtés szerződött ügyfeleink részére).  

2005-től a minőségi munkavégzést segíti, a szerteágazó 

tevékenységek közötti eligazodást, és a szervezet 

átláthatóságát PQASSO minőségirányítási rendszer biztosítja. 

 

A 2005. október 1-én hatályba lépett „önkéntes” törvényt , a 

régióban szinte elsők között dolgoztuk fel, és szabtuk 

egyesületünkre. Teljes bevezetését egyesületünknél 2006. 

április 1-re határoztuk meg. Az önkéntességet ezen 

aspektusból is folyamatosan figyelemmel kísérjük, törvényi 

változások követjük, közzétesszük, valamint jól használható 

iratminta, nyomtatvány-rendszert dolgoztunk ki, mely jelenleg is 

bárki számára elérhető itt, honlapunkon. 

 

Az indulást követő években folyamatosan fejlesztettük 

szolgáltatásainkat és maga a Szolgálat is növekedési pályára 

állt. Évente átlagosan 20 új, szerződött ügyfél kapcsolódott 

hozzánk. Jelenleg – 2014-ben – közel 100 kisebb-nagyobb civil 

szervezet számára végzünk klasszikus könyvelési 

szolgáltatást, közel sem klasszikus keretek között. Fontos 

számunkra, hogy ügyfeleink részére Szolgálatunk több legyen, 

mint egy átlagos könyvelő iroda. Szívesen segítünk a 

könyvelésen kívül is ügyfeleinknek: jogi, pályázati 

tanácsadással, illetve akár díjmentes képzésekkel. 

Szolgálatunk munkájának elismerését és országos ismertségét 

jelzi, hogy mára Tolna, Baranya, Somogy, Bács-Kiskun, Fejér, 

Pest megyéből egyaránt vannak ügyfeleink. 2007-ben 

megfogalmazódott a gondolat, hogy Pécsett is irodát nyitunk. 

Erre megtaláltuk partnerünket, a pécsi Ifjúsági Unió és lelkes 

önkéntesei személyében, kikkel elindítottunk egy kis létszámú 



 

ügyfélkört, mely ma napig megtartottunk.  

 

Az elmúlt 10 évben ügyfélkörünkön kívül is jelentős mértékben 

segítettük a megye, régió civil szervezeteinek működését. 

Természetesen ahhoz, hogy igazán hatékonyak legyünk, 

először a „kinek?, mit?, hogyan?” kérdésekre kellett választ 

találjunk. Éppen ezért a Nemzeti Civil Alapprogram 

támogatásával és a Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány 

szakmai segítségével, a 2005-2006-os időszakban elindítottuk 

a „Tolna megyei Civil Szervezetek Törvényességi 

Megfelelése” című hiánypótló kutatásunkat. A 300-as 

reprezentatív minta kutatásának eredményeként sajnos ismét 

azzal szembesültünk, hogy a „civilek” közel 60 %-a nem felel 

meg az adminisztratív (és nem a szakmai!!) működés törvényi 

előírásainak. Rá kellett döbbennünk arra is, hogy nem a 

hajlandósággal van probléma, hanem az információ-, 

változások követésének hiányával.  

 

A kutatás eredményéből kiindulva kettőzött erőfeszítéssel 

láttunk hozzá a szektor fejlesztéshez: 2006-ban alakult 

meg Civilvezetők Klubja projektünk, mely kezdetben 

közösségformáló, érdekérvényesítő szerepet hivatott betölteni. 

Jellege kötetlen, nem szolgáltatás, inkább egy olyan nem 

formális összetartozás, amelyben a csatlakozó civil vezetők 

egymást segítve igyekeznek segítséget, kapaszkodókat találni 

a felmerül problémák megoldásához, vagy azok elkerüléséhez. 

Fóruma a „különcök” – mint civil vezetők – gondolatainak, 

örömének, büszkeségének és néha bánatának is. 

Klubfoglalkozások, fórumok alatt folyamatosan szondáztuk a 

résztvevőket, milyen gyakorlati segítségre van szükségük 

annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályok, 

pályázatok által támasztott követelményeknek. Illetve ezen 

túlmutatóan, milyen lehetőségeket látnak a szervezet fejlődése 

terén. Klubnapjainkat – kis szünetekkel - a mai napig 

megtartjuk: remek lehetőség arra, hogy a résztvevőtől 

megtudjuk, éppen mely területeken van szüksége egy „átlag” 

civilnek segítségre, mely jogszabályi változások, újítások, azok 

melyekbe mélyebben bele kell ássuk magunkat. Mondhatjuk 

tehát, hogy Klubunk egyben az igényfelmérés 

munkafolyamatát is erősíti. 

 

Hogy teljes legyen az összhang, szerepet vállaltunk a „másik 

oldalon” is: Önkéntes segítőivé váltunk a Nemzeti Civil 

Alapprogram Dél-dunántúli Regionális Kollégiumának. 

Szakértőink felvállalták, hogy segítik a Kollégium pályázatainak 

bemutatását, és közreműködnek a pályázó civil szervezetek 

tájékoztatásában, karöltve a régió Civil Szolgáltató 

Központjaival. Szakmai véleménnyel segítettük a kollégium 

döntés-előkészítését és a kezelőszerv munkáját is. Szakértőink 

civil szervezetek könyvelőinek tartanak továbbképzést mind a 

mai napig. 

Mindezek mellett legfontosabb feladatunknak azt tekintettük, 

hogy ne ködös, nehezen érthető, még nehezebben 

értelmezhető, sokszor emészthetetlen tájékoztatókkal „tudjuk 

le” a tudás átadását, hanem olyan módon, ami mindenki 

számára elérhető, valós, használható segítséget ad. Arra is 

külön hangsúlyt helyeztünk, hogy lehetőleg az alapoknál 

kezdjünk mindent, vagyis akár egy „újonc” civil önkéntes 

számára is hasznos legyen. 

 



 

Oktatási arzenálunk egyik legerősebb fegyvere, a 2007-ben 

indult Civilügyintéző képzéssorozatunk. Általában kétszer 

kétnapos képzéseink során 15-20 hallgató oldott légkörben, 

interaktív módszerekkel sajátíthatják el a legfrissebb 

jogszabályi előírásokat és kapnak kézzelfogható segítségek 

gyakorlatilag minden olyan területen, melyet egy civil szervezet 

napi működése érinthet (jog, ügyvitel, önkéntesség, 

pénzügyek, könyvelés, adományozás, minőségügyi, stb.) A 

képzéshez saját(os) 200 oldalas oktatási segédletet állítottunk 

össze, melyet a résztvevők hazavihetnek, feltehetik a polcra és 

ha szükség van rá, azonnal kéznél van. Büszkén mondhatjuk, 

hogy egyik partnerünknél lefolytatott igen magas szintű 

ellenőrzés során, az ellenőrök átolvasták tananyagunkat és 

elismeréssel szóltak róla! Természetesen a segédletet, illetve 

a tematikát az aktuális változásokhoz, illetve egyedi igényekhez 

igazítjuk. 

Képzett oktatóink, trénereink révén más, specifikációs területen 

is folyamatosan tartunk képzéseket: Szakértőink civil 

szervezetek könyvelőinek tartanak továbbképzést mind a mai 

napig, adományszervezési képzési programokat indítunk, 

trénerképzést tartunk. 

Képzéseink során, az elmúlt 8 évben, 42 különböző 

képzésünkön, közel 660 hallgató vett részt. 

 

Szolgálatunk időközben egy újabb projekttel gyarapodott: 

2008-ban létre hoztuk a CivilSegéd programot, melynek a 

lényege, hogy felkészült, naprakész szakértők bevonásával, 

magas szintű szolgáltatásokat ajánlunk a régió civil 

szervezeteinek figyelmébe. A programba a legkülönbözőbb 

eszközöket vetettük be annak érdekében, hogy minél 

szélesebb kört tudjunk elérni. Ennek érdekében kötöttünk 

például partnerségi megállapodásokat a térség különböző 

városaiban. A program kistérségi szervezéséhez életre 

keltettük a CivilSegéd Pontokat, melyeket olyan helyi 

közösségek nyitottak meg, akik a helyi igényeket ismerik és 

hívószavukra figyelnek az ottani civil szervezetek. Tanácsadó 

fórumokkal, előadásokkal, konferenciákkal jártuk a régiót, akit 

nem értünk el személyesen, számukra a technikai összes 

jelenleg ismert vívmányát életre keltettük, hogy kapcsolatba 

léphessen velünk: skype on-line tanácsadás, telefonos ügyelet, 

e-mailes tanácsadás, elektronikus hírlevelek, honlap hírek 

formájában. A program legutóbbi szakasza 2014. márciusában 

ért véget, ám tervünk, hogy tovább folytatjuk a megkezdett 

munkát. 

CivilSegéd Programunkhoz szorosan kapcsolódik – mint 

névadó projekt – egyesületünk első sikeres TÁMOP pályázata 

is. 2009-ben a Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központot 

akkoriban működtető Mentálhigiénés Egyesülettel közösen 32 

tolna megyei civil szervezet komplex szervezetfejlesztést 

vállaltuk. A projekt során, 18 hónapon keresztül az egyéni 

fejlesztési terveknek megfelelően „gyúrtuk” a kiválasztott 

szervezeteket, erősítettük működésüket, igyekeztünk 

fenntartható, növekedési pályára állítani őket. 

 

Sikeres TÁMOP projekten felbátorodva, saját magunkon próbát 

végezve új szolgáltatásba vágtuk fejszénket 2009-ben: 

vállaljukEU-s pályázatok pénzügyi vezetését. Civil SzámAdó 

Szolgálatunk könyvelési szolgáltatásánál éreztünk rá arra, 

hogy ennek az irányvonalnak is lehet létjogosultsága. „Civil” 

könyvelőként könnyebben tudunk azonosulni a szervezet 



 

pályázatoknál felmerülő speciális problémáira, mint egy 

„hagyományos” könyvelő iroda. Ezen szolgáltatásunkra egyre 

nagyobb igény mutatkozik, hiszen 2014-ig összesen 550 millió 

forint támogatás igénylésében vállaltunk/vállalunk szerepet. 

 

2010-től új programok, projektek kialakítására nem 

vállalkoztunk, számvetést készítettünk és arra az elhatározásra 

jutottunk, hogy Szolgálatunk kínálata oly sokrétű, hogy új 

elemek életre keltésébe nem vágunk bele. Célunk egyre inkább 

a meglévő szolgáltatások folyamatos fejlesztés lett, a 

szolgáltatásaink mennyisége helyett, minőségükre helyeztük a 

hangsúlyt.  

2012-ben új, nagy kihívással kellett szembenézzünk: civil 

szervezetek működését és életét nagyban befolyásoló 

jogszabályok léptek életbe, a meglévők szinte teljesen 

átalakultak. Ráadásul nem egyszeri változásról volt szó, hanem 

a folyamat szinte napjainkban is tart. Életbe lépett az új Civil 

törvény, módosultak a számvitelre, adományozásra, 

támogatásokra vonatkozó rendeletek, átalakult a Polgári 

Törvénykönyv. Szakemberek számára is embert próbáló 

feladat mindezek feldolgozása, a lelkiismeretes civil vezetők 

többsége pedig szinte egy labirintusban találta magát. 

Igyekeztünk a lehető leghamarabb, legérthetőbb formában 

feldolgozni a joganyagokat és minél szélesebb körben 

közzétenni. Ebben volt segítségünkre a CivilSegéd Program is. 

 

Egyik mottónk a „tökéletességre való törekvés”, jelenleg - 2014-

ben - ennek szellemében alakítjuk Szolgálatunk életét. 

Továbbra is figyeljük a civilek igényeit, szívesen vesszük 

észrevételeiket, igyekszünk alkalmazkodni minden 

változáshoz. Bízunk benne, hogy szakértelmünk, 

tapasztalatunk és persze energiánk kitart még legalább 10 évig. 

Pap András 

10 éves a CivilSzámAdó Szolgálat 

2014.12.01. 

Idén november 15-én volt 10 éve, hogy Civil SzámAdó 

Szolgálatunkat elindítottuk. Ebből az alkalomból állófogadásra 

hívtuk barátainkat és partnereinket, amit egy Zeneszalon est 

követett Szilasi Alex zongoraművész előadásában.  
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