IFJÚSÁGI UNIÓ SZEKSZÁRD
ÉVKÖNYV
2012.

Előszó
2012 április 1-től irányításommal abba a „nagy fába” vágtuk a
fejszénket az újonnan megválasztott öt tagú elnökséggel, hogy az
IFU 22. életévét megtöltsük értékkel, tartalommal hiszen bizalmat
szavazott az egyesület tagsága részünkre.
Most már elárulhatom, hogy voltak fenntartásaim az előttünk álló
munka elvégzésével kapcsolatban, - mert ez már több mint hobbi
még akkor is ha önkéntes munkában végezzük – hisz ettől az évtől
megszűnt az NCA támogatási rendszer míg a NEA még nem volt
kidolgozva csak az év negyedik negyedévétől történtek döntések,
így a költségvetésünkben nagy űr keletkezett amit pótolnunk
kellett a programjaink az iroda és a munkatársunk megtartása
érdekében.
Tisztában vagyok azzal, hogy nem váltottuk meg a világot.
Nincsenek vérmes reményeim arra nézve, hogy mindenki
egyetértett a döntéseinkkel, ráadásul még csak azt sem ígérhetem,
hogy csupa vidám dolog történt és bár közel sem volt tökéletes a
munka amit elvégeztünk, de az ÉVKÖNYV rólunk szól. Kérlek
benneteket, vegyétek figyelembe olvasás közben, hogy velünk
együtt és rajtunk keresztül akart egy-néhány fiatal valami
maradandót letenni azt asztalra mindannyiunk megelégedésére.
Soha ne feledjétek:
“az összefogás kényszere nagy, a benne rejlő lehetőség hatalmas!”
Ignácz György
elnök

2012. évi programjaink

13. Bartina Teljesítménytúra

BARTINA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓKBAN

2012. január 21.

Narnia létezik!

Főszervező Majkut Milán

Narnia egy tájkép, egy emlék kalandjainkról, mely mindig újjáéled.
Így volt ez most is. Már vártam a napot, jó volna feledni a hetet, a
tegnapot, a múltat és kimenni a zöldbe..... vagy olyan szürkésbarnába. Szóval az erdõbe. A nagy vándorlás elõtti héten, bőszen
készülődtünk, szervezkedtünk, bújtuk az idõjárás jelentést, Ifu
honlapot néztünk újabb infók után kutatva. 547 fő hm.... ez nem
rossz. Majd csak beférünk valahogy. Elmélkedtem mialatt kint esett
az eső. Sár lesz jegyeztem meg. Mindegy csak eső ne essen.

BARTINA SZÁMOKBAN
Három táv: 15 km, 30 km, 42 km
780 résztvevő - 63 önkéntes:
ÖNKÉNTESEK:
Baka Barnabás, Baka Ferenc, Baka Zsombor, Bakáné Balogh Beáta,
Balaskó Krisztián, Balogh Anikó, Balogh Flórián, Balogh Judit, Bányai
László, Bátor Dóra, Biró Ágnes, Bogdán Márton, Bőhm Rita, Brassnyó Endre, Brassnyó Gabriella, Brassnyó Levente, Dománszky Zoltán, Dr. Dörnyei Ágnes, Farkas András, Farkas Norbert, Farkas Péter,
Farkas-Mikola Edit, Györfi Gyula, Haár Márta, Halmai Balázs, Hollósi
Péter, Hollósi Tamás, Hornok Levente, Ignácz György, Jilling Mónika,
Klézl Éva, Kutasi Péter, Majkut Milán, Majkut-Wittinger Ágnes, Mercz
Károly, Mezei Csaba, Németh Kornél, Pápai János, Pék Attila, Pék
Bálint, Pék Györgyi, Pék Patrik, Pesti Kitti, Pesti Péter, Potyondi Gergő, Szabó Gábor, Szabó Tamás, Szigeti Kristóf, Szõr Gábor, Topán
László, Ürmös Melinda, Auth Petra, Balogh Áron, Boldizsár Zoltán,
Fárbás Csaba, Farkas Géza, Hajdics Zsombor, Király András, Mikóczi
Szilvia, Pintér Zsuzsanna, Szatnik Tibor, Takler Judit

A nagy napon is, mint mindig rohanás volt. Azt meg kell jegyezni ide
boldogan rohan az ember. És furcsa mód még a nap is kisütött a
beígért eső helyett. Mint mondtam, rohanás az élet rohanok én is be
a Baka István ált. suliba be kell még csekkolni. Volt iskolámról
elkapnak az emlékek. Vajon hol lehet az osztály tablónk? Nincs idő
emlékezni. Csak meg ne találják a többiek. Mondtam magamban
mialatt feltéptem az iskola ajtaját. Zilált arccal berontok az iskolába
nincs 8 óra, de már tömeg van. Bumm! Vaku a fejbe. Durr egy
fénykép! Aztán jött a segítség nem látok és mi volt ez.?! Ja igen
fotópályázat is lesz! Mialatt összeszedtem a bandát és beneveztünk
a csapatról egy egész portfólió készült. Hogy ki lehetett ő? Rejtély
maradt. Csajkánkkal a hátunkon kolompolva megcéloztuk a buszt.
A buszmegállóban tobzódik a tömeg. Felszálltam a buszra úti-

társaimmal, akiknek abban a pillanatban nyomuk is veszett. Bekebelezte őket a tömeg. Pont olyan, mint hétköznap munkába menet. Mindenhol
emberek, nincs ülőhely, és még a hülye gyerek is betolta a táskáját a bordáim közé. Történhetett volna így is!.........De nem így történt! Nem azon a
napon nem! A buszmegállóban mindenhol ismerős arcok, megy jobbra balra a hello, szia, szeva babám de jó hogy itt vagy! Felszállunk a buszra, most
sincs ülőhely, valakinek a táskája most is a bordáim közt van, és a hülye gyerek ma nem is olyan hülye. Miután mindenki feltuszkolta magát, aki csak
tudta az utolsó lépcsõfokra végre elindultunk. Ez alatt vidáman integettünk a hátramaradottaknak, azoknak akiknek már a szélvédõn sem jutott hely.
Indul a busz, kapaszkodni nem lehet, de a nép összetart. Aztán hopp leért a busz alja. Aztán itt egy kanyar -most kopp- és kocognak a fejek az
ablaküvegen. Aztán hogy ne veszítsük el a lendületet fékezésnél még ráesünk a másikra. Célt érve amolyan higany módjára kifolyik a tömeg a
buszból. Aztán a rajtnál egy kedves lánnyal számháborúba keveredünk társaimmal. Miután kibogoztuk billogszámunkat jöhetett a mehet. Vigyázz,
kész, tábortűz (az is volt) és a startpisztoly helyett legördült a snapszos üveg teteje. Persze csak a fûtés kedvéért, hogy a belsõégésű motor is
elinduljon! Ezek után bevetettük magunkat az erdõbe.
Teltek múltak a percek és a méterek. Aztán mikor már elhagytuk a kiskerteket és mikor már bent jártunk a Gurovica sûrûjében és mindenki valamivel
foglalatoskodott, vagy fényképezett, vagy táplálkozott, vagy a szája járt, és mindent csináltunk csak éppen nem csendben voltunk, akkor ugyanis
meghallottuk volna azt az őzet, amelyik vágtában keresztezte utunkat előttünk 2 méterre. Igen emlékszem ekkor hallgatott el mindenki. Ma sem tudom
ki volt jobban megijedve, mi vagy a Bambi?! Nem tudtam megkérdezni, nem állt meg.
Ilyenkor eszembe jut vajon azok a bizonyos idegenek, akikrõl azt se tudjuk, hogy léteznek, vajon ők mit gondolhatnának rólunk (ha léteznének)? Látva a
tömeges vándorlást. Vajon mire vélnék? És egyáltalán most a négylábú hajtja a kétlábúakat vagy hogy van ez? Kérdeznék. És miért mennek, meg hova?!

Talán még fel is boncolnának minket, h megtudják. Innen nézve valójában
esztelen dolog összekoszolni és halálra fárasztani magunkat pár darab
zsíros kenyérért és egy fémdarabért
Korán van még az út járható. Egyelőre. Nyugtáztuk. De ahogy a nap
sugarai egyre erősödtek és egyre jobban melegítették a földet mi egyre
jobban elmerültünk eme aranybarna élményben. Sáros a cipőm, sáros a
kamáslim, sáros a sár is. Több évi Bartina túrás megfigyeléseim alapján
megállapítottam, hogy ez az a mozgalom, ami mindig kihozza az emberbõl
az állatot. Egyszer a sárban dagonyázunk akár a vaddisznók, máskor meg
a jégen táncolunk, mint a pingvinek.
Így cuppogtunk el a vadetetőig akarom mondani gulyáságyúig, ahol a
kicsinyek teát, a kifejlett példányok pedig erjesztett szõlõlét kaptak. Mivel
nem bírtuk megállni és egyébként is sorban álltunk lefotózkodtunk a túra
leghíresebb és legkülönlegesebb egyedével, a mi kis Wall-e -inkal, a gulyáságyúval. Ő az, aki rendíthetetlenül dolgozik és minden Bartinán ott van.
Miután magunkba szippantottuk az erdő illatát, de legfőképp a forralt borét
kellő elszántságot éreztünk az indulásra, így megtöltöttük utoljára poharunkat a csodabogyó szörppel, búcsút mondtunk a gőzölgő boszorkánykonyhának s „sár van sár" című 3 szavas költeményt énekelve tovacuppogtunk.
Az út hátralévő részét sártengerben térdig gázolva tettük meg, addigra
már lehalkult a társaság, néma hallgatásba burkolózva élveztük a nap
melegét és néztük a tájat, a közelgő tanyákat, amik gombamód kezdtek el
szaporodni, ahogy közeledtünk a város felé. Utolsó pár fényképpel végleg
búcsút intettünk a zöldnek. Fáradtan, sajgó lábakkal és 6 kg sárral
megérkeztünk a célba. Jutalmunk emléklap, jelvény, tea, zsíros kenyér
hagymával és forralt borral. Aki nem volt még túrán az csak most érezte
igazán, milyen célba érni. Érzed a meleget az arcodon, az orrod sem fázik
már, az ujjaid kiolvadnak, a tea felmelegít, és jól esik leülni.
Marad egy emlékkép egy tájról, ahol jártunk, és ahogy láttuk. Narnia
létezik! Bennünk! (Csak nincs hozzá szekrényünk.)
Klézli Éva

„Közeli helyeken, dombokon, hegyeken”( Bikini) túráztam az elmúlt
hétvégén (2012.01.21). A kis kitűzőn, amit a célpontnál kaptunk remekül
eltalálták, hogy a hóemberke elkaszálta előlünk a havat. Egy fia hópelyhet
se láttam, vendégmarasztaló sarat viszont annál többet. Hová is lett volna
szégyenében a Sártina elnevezés??
Túratársaim ötletét áldom a korai indulásért, mert így legalább az út
háromnegyed részét fagyott talajon keresztül tettük meg. Az erdő reggeli
csöndjében a tócsák arcára fagyott tükröt a túrabotommal
megrepesztettem, és hallgattam amint az összefüggő jégpáncél tompa
reccsenéssel megadja magát és szilánkjaira zuhan. Túratársaim a
hangkísérleteimet nem vették jó néven, de nem hagyhattam ki, ahogy a
kisfiam se hagy ki egyetlen pocsolyát se az ovi felé.
Szánakozva figyeltük a később indulókat útvonalaink metszéspontjában,
őket láthatóan jobban marasztalta az anyaföld. A bakancsokon utaztatott
ragadék súlyát enyhítette a szembejövõk köszönése, pár kedves szó,
útbaigazítás és mindjárt a túraközösség részének érezhette magát az
ember. A vándorok életkorát saccolva úgy tûnt, 60 év felett csak a 30-asra
lehetett nevezni. Nem kell Japánba menni a tevékeny idősebb
generációért…van kiről példát venni itthon is.
A jó túratárs igazi kincs ilyenkor, mert egy régi barátra se jut az embernek
ennyi ideje a rohanó hétköznapokban. A túratárson túl, aki a lelket tartja
bennünk (főleg szintidőn kívül), kell egy fizikai támasz is, a túrabot. Nélküle
többet nem indulok hosszabb útnak, hegymenetben lehet igazán érezni a
segítségét (a legmeredekebb kaptatók is szelíd dombokká szelídülnek
elõtte), de a sáros szakaszokon is megvédett néhány csúfos eséstõl. Azon
túl a karokat is megdolgoztatja, erre még napokig emlékeztetett a vállunk…
A szolgáltatások legendásan jók mifelénk, mindenki kedvence az 1953-ban
az Élelmiszeripari Gyár által létrehozott, a katonák ellátását szolgáló
gulyáságyú. A tapasztalatokból tanulva jobb traktorral vontatni a kerek erdõ
tetejére a zöld szörnyet, hogy biztosíthassa a vándornak a kétféle forró teát,

és a fűszeres forralt bort (nehogy szégyent hozzunk bortermő vidékünkre),
amiben az imádott gyümölcseim mártóznak gasztronómiai élménnyé. A
leghosszabb pihenést így felpezsdített hangulatban lehet folytatni.

Január 21. pompás nap volt, emlékezetes marad. Hogy miért? Az Ifjúsági
Unió szervezésének, összehangolt munkájának köszönhetően több száz
embert megmozgató esemény történt Szekszárdon.

Idén újdonság volt a célban helyi termelõk által kínált méz és lekvárkülönlegességek, ill. szekszárdi borok árusítása. A túrázók közül sokan hosszú utat
tesznek meg a gyalogos vándorlás előtt, így pozitívan fogadták az
ajándékozás ötletét. Jövőre jó lenne látni néhány bakancspecsétes Bartina
14. címkét ezeken a kiváló hazai termékeken, hogy teljes legyen az emlék.

Amatőr túrázóként a 15 km-es távra neveztem be - mely ugyan 18 volt
valójában, de egy idõ után ki számolja a kilométereket... A reggeli regisztrációkor kapott túratérkép, a rajthoz induló buszjárat jó kezdetnek bizonyult,
majd az éppen indulásunkkor felbukkanó napfény bizakodással töltött el:
szép délelőttre számíthatunk az előző délutáni permetező eső ellenére.

Saját és 785 túratársam szórakozását 60 önkéntes tette lehetővé, akik között a fiatal nemzedék szép számban volt jelen friss „pink” és sötétkék pólókban (az utóbbit Ági, ne bízd Milánra, egy neon zöld jobban kiemelné az ifjú
titánokat) bizonyítva, hogy az Ifjúsági Unió Szekszárd folyamatosan termeli
ki a saját utánpótlását. Köszönet nekik, akik a túrázók kedvéért kihagyták a
túrázás élményét, kiszalagozták az utat, kint vacogtak a ponto-kon, biztatták
és szórakoztatták a társaságot. Ezt az élménybeszámolót vezeklésként
írom, mert az IFU tagjaként nekem is közöttük lett volna a helyem. Tavaly
azonban belekóstoltam a túrázás élvezetébe és nem titkolom, hogy társaimmal együtt már a jövő évi megmérettetést tervezzük. Hónapok óta vártam
ezt a túrát, és még visszatérek, mert „most is visszhangzik a léptem” (Bikini).
Farkas-Mikola Edit

“A Fénynek földi hang még nem felelt, Csak a szinek víg pacsirtái zengtek"
- fogalmaz Tóth Árpád a természet újjáéledésérõl, a hajnalról, az elsõ
napsugarak látványáról. A téli kopárság ellenére így nyerték el sok színüket
a szekszárdi dombok, és csábították a lelkes túrázókat a természet
meghódítására.
A talaj még fagyos volt, így nem kellett a sarat dagasztani, és rövid
gyaloglás után felbukkant az elsõ állomás is. Mire van szüksége a kissé
fáradt vándornak? Az állomásokon kapott csoki, gyümölcs, forralt bor
mindig energiát adott a folytatáshoz. Peregtek a kilométerek, a jó levegő és
a túratársakkal folytatott hangulatos beszélgetések feledtették a nehezebb
szakaszok gyötrelmeit. Az órák múlásával ugyan a fagy felengedett és
sáros lett az út, de ez a probléma otthon könnyen orvosolható volt. Végtére
is mi mást várhatnánk januárban? Ez kellett is a valódi, „autentikus"
élményhez. A célba érve fantasztikus ellátmány várt a túra teljesítõire.
Köszönet a profi szervezésért, a sok önkéntes közremûködéséért; azért,
hogy a túrázó szemével zökkenõmentesen zajlottak az események.
A terep sem volt túlzottan megterhelõ: kellemesen teljesíthető volt a táv, s
mindezen okoknál fogva bizton állíthatom, hogy 2013 januárjában is számít
a nagyközönség a Bartina-túrára! Jó lenne, ha tavasszal, nyáron, ősszel is
lennének szervezett túrák, hogy felfedezhessük a Szekszárdi-dombság
valamennyi arcát, és hogy több közösségi élményre legyen lehetőség
városunkban és környékén!
Kiss Hedvig

Dr. Pataki József emléktúra
2012. február 18.
Programszervező, túravezető: Györfi Gyula

A Tolna Megyei Természetbarát Szövetség és a Kórház SE programja, amihez minden évben kisebb-nagyobb
létszámmal csatlakozunk. Hátha nem hallott róla mindenki, ezért néhány mondat a rendezvényrõl: Minden
csapat egyéni elgondolás alapján túrázik egyet Óbánya környékén, amit úgy idõzít, hogy az Óbányai-völgyben
található Dr. Pataki József turistaház elõtti kopjafánál tartott megemlékezésen részt tudjon venni. A háznál a
túrázók forró teát és lángost kapnak. Idén csak kevesen kaptak kedvet túrázásra, pedig a fotók tanúsítják,
hogy mekkora élmény lehetett 10 km-en keresztül a derékig érõ hóban gázolni. :)
A túra útvonala: Óbánya - Réka-völgy - Kisújbánya - Pataki-kulcsosház (megemlékezés, pihenõ) - Óbánya

Bakancsos Atomkupa

Rezét kupa

2012. március 31.
Programszervező: Pék Györgyi

2012. április 14-15.
Programszervező: Majkut Milán

Tájékozódási túraverseny, melyet a
DEMETER Egyesület és az Atomerõmű SE
szervezett Paks-Ürgemezõn. Györgyi lelkes
szervezésének köszönhetõen 5 csapatban 17
IFU-s állt rajthoz, mindannyian célba is értek.
;)

Tájékozódási túraverseny, amin igyekszünk
minden évben résztvenni.

A helyezések széles skálán 1-tõl a 20-ig
mozogtak.

B kategória – Löszbabák - Bakáné Balogh
Beáta, Klézli Éva - 10. helyezés

B ifi - Neutron – Losonczy Imre, Losonczy
Richárd - 1. helyezés

C/2 kategóra - MÓPEKI - Pesti Kitti, Jilling
Mónika, Pesti Péter - 8. helyezés

EC felnőtt - Mopekibá – Pesti Kitti, Jilling
Mónika, Pesti Péter, Pék Bálint - 2. hely.

C/2 kategória - Lajhárok - Egervári Gréta,
Kovács Edina, Ignácz György - 22. helyezés

Brigadérosok – Pék Györgyi, Pék Attila,
Brassnyó Gabriella, Lónárdt István – Bogdán
Márton - 7. helyezés
A36 – Bikavér – Majkut Milán, Farkas Péter,
Szabó Gábor, Pék Patrik - 4. hely.
B felnőtt – Losonczy Imre, Losonczyné
Csuprik Erika - 20. helyezés

Eredmények:
A36 kategória - BOR-ÁSZOK - Baka Ferenc,
Györfi Gyula, Majkut Milán - 10. helyezés

Születésnapi Buli

Taggyűlés

2012. március 31.
Programszervezõ: Majkut-Wittinger Ágnes

2012. március 31.
Programszervező: Elnökség
Az idei évben is rendhagyó módon interaktív volt az elnökségi
beszámoló, kiállításokkal, beszélgetős helyszínekkel. A résztvevők
feladatlapot kaptak, aminek
kitöltése közben megismer-ték az
egyesület elmúlt évi munkáját.

A taggyűlés utáni születésnapi bulin
jó hangulatban reggelig mulattunk.
Ágika a szervezésbe mindent beleadott, a résztvevőknek csak annyi
volt a dolguk, hogy jól érezzék magukat. Igazándiból elmesélni nem lehet,
beszéljenek helyettem a képek.

Nárcisztenger
2012. április 26-29.
Programszervező: Farkas Norbert
Az ismeretlen tájakon, programsorozat soron következő
állomásán csipetnyi csapatunk
olyan rejtett kincseket fedezett
fel, mint a babócsai nárciszmező, mely éppen ottlétünkkor
kezdett virágba borulni vagy a
petesmalomi vidrapark tanösvénye, ahol a civilizáció zaját
elfeledheti egy időre az ember.
De sok érdekességet tartogatott a nagyatádi hadipark is.
Érdemes volt meglátogatni ezt
a kevésbé ismert vidéket!

Nagyon vártam ezt a programot,
fáradt voltam, kellett a kikapcsolódás. 26-án este indultuk és
vacsoraidőben már Babócsán is
voltunk. A szálláshelyet simán
megtaláltuk és az első döbbenetünket leküzdve szobát választottunk. A nagy túlzással hotelnek nevezett épület a gázfúró
munkások szállása volt a kilencvenes években, szóval kellően
le volt lakva. Viszont rajtunk kívül
akkor nem szállt meg ott senki,
így bátran viháncolhattunk a
gyerekekkel. Csütörtökön csak
elsétáltunk az étterembe és
vissza, meg a szálláson beszélgettünk kicsit. Másnap viszont
mindent megnéztünk a faluban,
amit csak lehetett. A szépen
felújított templommal kezdtük,
amit éppen takarítottak a hívek,
de a kedvünkért szünetet tartottak és elmesélték a felújítás
minden momentumát, megtudtuk, hogy Dani atya saját kezűleg
renoválta a templomtornyot,
ugyanis a kivitelezõ nem mert
felmenni. :) Utána megnéztünk
egy kiállítást, ami nem volt túl
nagy, de a tárlatvezető néni
sokat hozzátett még szóban.

Eztán következett az igazi látványosság,
tulajdonképpen azért mentünk, hogy lássuk a
Nárcisztengert. Képzelj el egy hatalmas területet, ami telis-tele van nyíló vadnárcisszal, ameddig ellátsz mindenhol fehér virágok és részegítő az illatuk. Egy hét múlva volt a nárcisz
fesztivál, már arra készült ott mindenki, a sétautak lekaszálva és épp akkor építették az árusok bódéit és a színpadot. Hosszasan elidőztünk ott, nem tudtunk betelni a látvánnyal. Nagy
nehezen sikerült azért és tettünk még egy jó
nagy sétát a faluban. Szombaton átrándultunk
Nagyatádra és megnéztük a haditechnikai
parkot, megmásztunk minden tankot és egyéb
hadi járművet. Kicsi séta után ebédeltünk és
indultunk Lábodra vidrát nézni. Te láttál már
vidrákat? Ha igen, akkor tudod, hogy mennyire
szépséges állatok, meg okosak is. Nagyon
szerettem volna megsimogatni õket, de ez lehetetlen volt, így csak az úszástudásukban gyönyörködhettem. Volt ott egy tanösvény, magaslessel, madárles kunyhóval, nanáhogy végigmentünk azon is. Rettentő meleg volt, jól le is
égtem, de a látvány kárpótolt. Este közös főzőcske volt, utána társasjátékoztunk. Vasárnap
kettéoszlott a társaság, néhányan megálltak
Barcson wellnesselni, mi pedig megnéztük a
várat Szigetváron. Kicsi séta, ebéd, fagyizás és
indultunk haza. Jó volt, szép volt, pihentető volt,
örülök, hogy elmentem. :)
Balogh Judit

„Tolnai Tájakon Túrázók” természetjáró
akadályverseny
2012. április 29. Programszervező: az nem volt :)
Egy rövidke ismertető azok kedvéért, akik csak
hírből és fényképekről ismerik ezt a fajta kúszósmászós programot, amit hosszú évek óta a
Gemenc TSE rendez meg: Minden csapat versenyzőkartont és térképvázlatot kap, amelyre a
felkeresendő 40 bója helyét berajzolták. A versenyzők feladata a rendelkezésre álló idő alatt a
terület bejárásával a lehető legtöbb bóját érinteni.
A csapat a pontok között tetszőleges útvonalon és
sorrendben, illetve tempóban haladhat, de a tagok
nem válhatnak szét. Egyes bójáknál az érintés
igazolása (bélyegzés) több-kevesebb ügyességet, bátorságot kíván (kötélmászás, fáramászások, magasban drótkötélre csigán begurulni etc.),
ezért minden csoportban legyen egy ügyesebb
személy, aki a stemplizést végrehajtja. Közben
elméleti kérdések totó rendszerű, helyes megválaszolásával lehet többletpontokat szerezni. A
kérdések zöme idén a Magyarország jelenlegi
területén lévő keresztény templomokra vonatkozott és aktuális környezetvédelmi eseményekkel
állt kapcsolatban. A kérdések megválaszolásához a csapat minden olyan segédeszközt felhasználhat, amit be tud szerezni, és van kedve magával hurcolni az erdőben. Tömegesen idén sem
vettünk részt a rendezvényen és a besték nem is
fotóztak (vagy csak nem hozták be a képeket)…

EREDMÉNYEINK
Családi kategória
11. helyezés: Kullancsok - Ignácz Gyuri, Egervári Gréta, Kovács Edina
Felnőtt kategórai
6. helyezés: 3,14 (PI) II - Mezei Csaba, Pesti Kitti, Pesti Péter, Jilling Mónika, Izsákovics József
9. helyezés: Cerberus - Liszkai János, Brassnyó Endre, Brasnyó Gabriella, Brasnyó Levente
15. helyezés: Bo-Bo - Bogdán Márton, Bozóki Andrea

Kézműves foglalkozások
2012. március 28 és április 4. között
Programszervező: Balogh Anikó
Segítők: Klézl Éva, Farkas-Mikola Edit, Farkas Norbert
Első alkalommal Húsvéti ajtó és aszal díszeket lehetett
készíteni természetes anyagokból. Ha valaki ezt kihagyta,
akkor a második alkalommal tudta pótolni.
Második alkalommal a tojásfestésé volt a főszerep. Edit
segítségével megtanultuk a kica kezelés fortélyait. Norbit
jobbára csak néztük, ahogy farag és csiszol. :) Évi segítségével
pedig mai modern technikákkal festettünk, ragasztottunk.
A kifújt tojásokból Marci pedig mennyei bundás kenyeret
készített az alkotó csapatnak. :)

Majális Kisújbánya
2012. április 30.
Programszervező: Pék Györgyi
Az úgy volt, hogy Györgyi Kisújbányán tréningezett, amikor meghívták
egy üveghutás hétvégére, mivel úgy gondolta ez a program az
Ifusoknak is tetszene, megkérte a Baka Ferit nyissa meg a kisújbányai
házát aznap az Ifusok részére. Meghirdette a programot, aztán csak
kapkodta a fejét, mert özönlöttek a jelentkezések. Számtalanszor
áttervezte, hogy ki kivel utazik egy kocsiban, végül sikerült mind a 37
résztvevő leutazását megoldania.
Az Óbánya - Kisújbánya patak menti túra májusban igazán gyönyörű. A
Kisújbányai lakók pedig szívűket - házukat kitárták számunkra. A falut
bemutató pontgyűjtő és térkép segítségével bejárhattuk, és láthattuk az
ott lévő épületek, emberek titkait, majd az üvegfúvás mesterséget is
megismerhettük. A gyerkőcök élvezték az egész napos rohangászást a
faluban, a patakba mászást az erdőben, a felnőttek pedig a jó levegőt és
egymás társaságát.

Vissza a jövőbe! Bringatúra
2012. május 12.
Fõszervező: Balogh Anikó
SZÁMOKBAN:
Három táv: 18 km, 48 km, 62 km
132 résztvevõ, 30 önkéntes

ÖNKÉNTESEK: Bálint Petra, Balogh Anikó, Balogh Judit, Bátor Dóra,
Biró Ágnes, Brassnyó Endre, Brassnyó Gabriella, Brassnyó Judit,
Farkas Norbert, Farkas-Mikola Edit, Ignácz György, Jilling Mónika,
Klézl Éva, Losonczy Imre, Majkut-Wittinger Ágnes, Molnár Ferenc,
Pék Attila, Pék Györgyi, Pék Patrik, Pesti Kitti, Pesti Péter, Potyondi
Anna, Szabó Gábor, Molnár Ferencné, Bustya Gabriella, Máté
Szabolcs, Kovács Edina, Brandt Tamás, Csapó Viktor, Posta Luca

Mr. McFly, akkor vissza a jövöbe! Nem véletlen a cím, hiszen ez volt a témája eme nemes célú bringatúrának ("Vissza a jövőbe, bringatúra”), amit talán úgy
lehet jellemezni, hogy kimozdítsa az emberkéket a négy fal közül. Enyhén
közhelyes, de legalább jótékony, és ami fő, hogy elég sokan kaptak a
lehetőségen. Szóval volt értelme. A pár száz forintos nevezési díj elég komoly
távokat rejtett, illetve egy bónusz demonstrációt az elején. De ne szaladjunk
ennyire előre, kezdjük az elején: Nemrég kaptam egy felkérést Györgyitől, vagyis az Ifjúsági Uniótól, hogy nem-e kattintanék pár képet ezen a jeles napon.
Amint látjátok, elfogadtam a meghívást. Egész jó érzés volt, hogy végre úgy
mond "hivatalos" fotósként jelenhettem meg. Sok előnye van, meg kell hagyni,
és itt nem csak az ingyen csoki-kitűzők kombóra gondolok, hanem inkább arra,
hogy bárhova mehet az ember, illetve szállítják... Itt kell megjegyeznem, hogy a
demonstráció idejére majdnem sikerült leszervezni, hogy rendőr motorról
fotózzak hátrafelé, de igazából elvetettük az ötletet, rendőr kollégák arcán lévő
mosoly miatt. Így maradt Patrik 900 cm3-es Fiat Seicento-ja (megjegyzés: a
rendőr motor is ekkora motorral rendelkezik...), ami kimondottan és meglepően
jó szolgálatot tett. Ezúton is köszönöm neki, ha olvassa. Felejthetetlen élmény
lesz, mikor rendőr motort követve, 70-80-as tempóban, városban, autókat és
biciklis tömeget kerülgetve, rongyolunk át, ezzel a kis lélekvesztővel. Respect
Fiat! Nos nem is húznám tovább az idegeket, és az időt. A túráról sajnos nem
tudok nyilatkozni, arról a képeken szereplő szemé-lyeket kellene kérdezni, de
ahogy a visszatérő emberek fáradt de mégis mosolygós arcát néztem, biztos
nem lehetett olyan rossz. Szóval itt vannak a képek, köszi IFU, köszi emberek,
köszi Nikon, köszi mindenkinek, de tényleg...
Brandt Tamás

Kerékpározás az egyesület elnökével!
Anya, mint minden évben, megint elmondta, hogy lesz az Ifjúsági Unió által megszervezett
biciklitúra. Van 18, 48, 62 kilométeres táv, akarsz menni a 18-ason?
- Hát én ő… inkább a 48 kilométereset próbálom meg.
- Az neked 10 évesen nagyon sok, és én nem tudlak elkísérni - mondta anya!
- Nem baj majd megyek egyedül.
Reggel a demonstráció előtt azonban kiderült, hogy mégsem kell egyedül mennem J
Én sem gondoltam volna, hogy az egyesület eddigi elnökével fogok biciklizni. A demonstráció minden
évben nagy élmény. Persze megint az első sorból indultam. Milánnal jó csapatot alkottunk. Szekszárdról kivezető táv nagyon hosszúnak tűnő betonút volt. Már e csekély néhány kilométer alatt is nagyon elfáradtam, viszont lassan kezdtem megszokni. A 48 km során sok mindent tanultam. Például: a
bicikli ülése hosszabb távnál feltöri a hátsóm: L legközelebb majd vastagabb nadrágot húzok! Ha
hosszú bicikli túrára indulsz, nemcsak a hátsódat kell felkészítened, hanem a biciklidet is. Viszont ha
más nem teszi meg, akkor én tudom tartani az iramot a Milánnal, amikor megállt és segített valakinek,
én könnyű szerrel utolértem, és mivel a Milán nagyon sok emberen segített én mindig utolértem :-).
Doromlás volt az első célállomás. Nagyon megörültem Jucinának, Ábelnek, Norbinak és
Editnek, hogy a kezükben egy csokival teli doboz volt – ami egy tinédzser gyereknek nagyon
fontos, mert éppen növekvésben van J
A következő állomáson, Tolnán, Fecó várt minket, csokival a kezében J! Már megérte a hosszú
utat megtenni.
Lassan megkezdődött a hazafelé vezető út. Nem sokkal később, Milán ismét lassított, és
bármilyen meglepõ most nem azért, hogy másokon segítsen, hanem egy KÉT GOMBÓCOS
FAGYIT VETT NEKEM – anya mindig csak egyet enged nekem- hurrá!!!
Köszönöm az élményt az IFU-nak és Milánnak! J
Pék Bálint Márk

Mesés ízek, ízes mesék
2012. május 26.
Programszervező: Farkas-Mikola Edit
A Faddi tekergő - Decs és Bogyiszló után - szépen illeszkedett az
éves hagyományos vidékmegismerő programsorozatba. A
jókedvű csapat kerékpárral tette meg az utat, ezzel is kímélve a
környezetet.
Gáti Mariann Meseházában ízes meséknek és szívből jövő műalkotásoknak lehettünk tanúi, majd a helyi gasztronómia gyöngyszemét, a halászlevet kóstolhattuk meg egy kedves, idős házaspár vendégeiként, akik régi kedves pártoló tagunk Jákob Krisztina
szülei voltak. A halászlé és a rétes is mind egy szálig elfogyott. :) A
Volent-öbölben töltött felfrissülés után a helyi református
templomba látogattunk el. Ismét alkalmunk volt megismerkedni
Szekszárd vonzáskörzetének turisztikai kincseivel.

Táncklub
2012. február 10. és május 31. között
Programszervező: Balogh Anikó
Anikó teszt jelleggel meghirdette, aztán
annyi lett a jelentkező, hogy két csoportot
kellett indítani. A 10-10 alkalom során a
résztvevők elsajátították a party cha-cha,
angolkeringő, pontozó rocky, szamba, tangó, foxtrott, bluez, hussle, rumba és bécsi
keringő alapjait.
Így ifusaink lassan már nem csak az erdő és
a vizek, de a táncparkett ördögei is lesznek.
(Hiába látszik úgy a képeken, hogy mindenki mást táncol, igenis tudunk egyszerre és
egyformán! :D Jucina). A képek az első
„koszorúcskánkon” készültek.

Laudetur Sió-tour
2012. június 2.
Fõszervező: Bogdán Márton

Három táv: 16 km, 34 km, 40 km
78 résztvevő
12 önkéntes
ÖNKÉNTESEK: Balogh Judit, Bogdán Márton,
Brassnyó Endre, Lónárdt István, Majkut-Wittinger
Ágnes, Szabó Gábor, Bustya Gabriella, Kovácsné
Bogdán Szilvia, Bozóki Andrea, Gergely Péter,
Darabos Fábián, Pulai László
Idén harmadik alkalommal került megrendezésre
a vízi teljesítménytúra. Marci nagy bánatára az új
40 km-es táv ellenére sem sikerült átlépni a 100
fős álomhatárt. Alighanem közrejátszott ebben a
reggeli borús-esős idõjárás is, hisz ki akar
szakadó esőben evezni???

EB Fociklub és pontvető játék Irány (a) Haza 2.
2012. június 8. – július 1.
Programszervezõ: Szõr Gábor

2012. június 24.
Programszervező: Farkas Norbert, Farkas Péter

Pontosan nem tudni kinek a fejéből pattant ki az
ötlet, de az vitathatatlan, hogy Gábor dolgozott
vele a legtöbbet. Mi is a lényeg: az EB meccseinek közös megtekintése (ez annyira nem jött
be) és az ehhez kapcsolódó fogadási játék.

Idén második alkalommal rendeztük meg ezt az igazi csapatépítő társasjátékot. Kicsit nagyképű ez
a „rendeztük meg”, hiszen csak Norbi dolgozott vele, nekünk csak játszani kellett. :) Nem véletlenül
írta ezt a programzáró adatlapra: „Ezt nem lehet elmesélni! Hosszú és fárasztó előkészületek után
ismét egy jót játszottunk. Ide kívánkozik a nyertes csapat tagjainak névsora: Ötös. Tagok: Brassnyó
Judit, Losonczy Imi, Losonczy Imre, Szőr Gábor. Gratulálok!!!”

Aki tippelt és játszott tudja, hogy mennyire jó
volt figyelni az eredményeket és a pontállást,
nem beszélve az ebédidők nagy „vitáiról”, hogy
mért azt a csapatot favorizálja a másik és mért is
tippelt lehetetlennek tűnő végeredményt. És
nem utolsó sorban rég volt ekkora élet a fórumon. A magam (Jucina) nevében elmondhatom, hogy ha nincs ez a játék, akkor tuti nem
néztem volna meg ennyi meccset. :) A játékot
szoros versenyben Pesti Kitti nyerte.

Mindenre van magyar állat!
Ezzel a mondattal végződött Norbi „filmecskéje”, amivel a Taggyűlésen csalogatott bennünket a
második Irány (a) Hazára. Nem szeretem Doromlást, csak azért voltam hajlandó mégis odamenni,
mert a program megálmodójának személye nekem garancia a jó játékra, meg ugye ott van még a
tavalyi példa is. :)
Attól kezdve, hogy kiszálltunk a kocsikból Norbi és Peti árgus szemekkel figyelte, nehogy belépjünk
a tiltott területekre. Próbáltuk kifürkészni a titkokat, mikor a „vadőröket” okította, de nem igen jártunk
sikerrel. Aztán végre valahára csapatokba rendeztek minket és kezdődhetett a móka.

A feladatok ismét szellemesre sikeredtek, minden ponton először az
ügyességit kellett megoldani, aztán lehetett töprengeni az így
megszerzett elméleti kérdéseken. Volt ott minden, pókháló, sötét szoba,
vakond járat, evezés, puzzle, fára mászás, lufik stb. A játékok igazodtak
az állatok csoportjaihoz: madarak, vadállatok, halak, kígyók stb.
Mikor az elméleti kérdések nehézsége miatt nyüszögtünk Norbi csak
legyintett: „Valahogy el kell dönteni a helyezések!” Idén könyvet nem
cipeltünk magunkkal, viszont telefonon többször kértünk segítséget. Az
mondjuk mókás volt mikor a halakról adtam „személyleírást” Tesómnak
Ő meg a neten keresgélt az alapján… :D
Tényleg nehéz mesélni az élményekről, mert ezt meg kell tapasztalni.
Balogh Judit

Derengő Hargita
2012. augusztus 15-19.
Programszervező: Farkas Norbert
Ismét komoly létszámú csapat jött össze erre
az erdélyi túrára. Hiába két év kimaradt az
"Erdély látogatásból". Bizton állíthatom,
hogy a Derengő Hargita volt az eddigi
legváltozatosabb és legélménydúsabb erdélyi kirándulás. Szurdokjárás és hegymászás,
városnézés és tanyalátogatás, ének és tánc,
lábmosás patakban és wellness, pálinkakóstolás, pálinkaivászat és pálinkavedelés, gyaloglás és GAZozás és még sok-sok egyéb
élmény tarkította az 5 napot. Szuper volt!!!

DERENGŐ HARGITA „SZÁMOKBAN”
résztvevők száma: 25 fő
megtett kilométerek száma: 1950 km
legyőzött szintkülönbség: 1500 m (bár útban Zete-vára (fel)felé néhányan tízezer méternek is érezték)
elfogyott pálinka mennyisége: megbecsülhetetlen (értéke felbecsülhetetlen)
GAZ-66 fogyasztása a Madarasi-Hargitára menet: 100 l/100 km (vagy több)
a Zeteváraljai-víztározó vízének hőmérséklete az első este: 3 cm
a szervező által megtett helyes tánclépések száma a népdalesten: 0 (bár a helyiek szerint pogózásnak jó volt)
a túrán készült fotók száma: 8000 db, ebbõl azonos: 7500 db
a szervezõ által ébresztésre megrendelt szomszédos fűrésztelep által kibocsátott decibel: 500 (ez most sok
vagy kevés?)
az „igyekezzetek” szó elhangzásának száma a szervező szájából: 10 (naponta)
a kinti benzinkúton, a számlakéréssel eltöltött idõ: 0,5-1 óra (pedig fel voltunk rá készülve)
az elégedett résztvevõk száma: 25 fő (szervezõ által becsült adat)

SzarvasUgrató Kupa

DeSetét-völgy

2012. október 14.
Főszervező: Majkut Milán, Farkas Péter

Katonai idő szerint 600-kor volt a megbeszélt találkozó a Stuttgartudvarnál. Az esemény, akik esetleg nem tudnak róla, az a
Szarvasugrató Kupa volt, ahova örömmel hívtak és mentem fotózni. Az
idő sajnos nem kedvezett, enyhén szemerkélt és hűvös is volt, de ettől
függetlenül voltak résztvevők...nem is kevesen. Hajnali hangulatunk
hamar elszállt a párásítással egyetemben, így pik-pak kipakoltunk, és
már jöhettek is a "versenyzők". Azért is teszem zárójelbe a versenyzõ
szót, hiszen hiába Szarvasugrató Kupa, itt az Olimpiával ellentétben
nem az aranyok számítanak. Ide a népek túrázni, kikapcsolódni
jönnek...fura mi?! Vagy mégsem?...(Nyitva hagyom) Nos a lelkes népek
az esõvel dacolva is elindultak a több mint 7 km-es dimbes-dombos
szakaszra. Addig jómagam belevetettem magam az sűrű
erdelyibe'...Esküszöm, ilyen csöndet már rég hallottam. Valahogy
hiányzott már, csak nem tudtam róla. Nehéz leírni, így csak ajánlani
tudom, hogy nyugodtan lehet egyedül is menni, megéri. Sőt, ha kellően
kussban vagyunk, akár mögénk is lopózhat egy õz. Ahogy nálam is
tette...de a fényképezést már nem várta meg. Sejj...Ettől függetlenül
lőttem pár képet, megfontoltan, nem koptatva a tükröt és nem
hangoskodva, hátha akad még lehetõségem erdei népek (yeti,
csubakka, ilyesmi) lefényképezésére. Ez sem sikerült túl jól, tehát
maradtak a fák. Azokat viszont dögivel.

SZUKU SZÁMOKBAN:
Három kategória: ifjúsági, felnőtt, családi
47 résztvevő
20 segítő

ÖNKÉNTESEK:
Baka Barnabás, Baka Zsombor,
Bakáné Balogh Beáta, Balogh
Anikó, Balogh Judit, Biró Ágnes,
Brassnyó Endre, Brassnyó
Gabriella, Farkas András, Farkas
Péter, Ignácz György, Jilling
Mónika, Majkut Milán, Máté
Balázs, Pék Attila, Pék Györgyi,
Pesti Péter, Szabó Gábor, Kovács
Edina, Brandt Tamás

Pár óra elteltével megjelentek az első beérkezők, majd a másodikak, és
meglepő módon a harmadikak és aki tud számolni, akkor tudja a további
sorrendet...Szóval maradéktalanul megérkezett mindenki, fáradtan bár,
de törve nem. Akárkit kérdeztem, kapásból "Nagyon jó volt, teljesen
megérte". Szerintem ezek a szavak önmagukért beszélnek.
Tehát kedves városi népség...Sötét-völgy mindenkit vár, lehet menni,
ingyé' van, jelölik az útvonalat is...mi kell még? Ja, és igen...KÉPEK!
Brandt Tamás

Márton napi libalakoma
2012. november 10.
Programszervező: Balogh Anikó
Márton napja alkalmából egy rendhagyó közös libalakomát szerveztünk az NLB klubban. Nem voltál ott? Bánhatod! A menü minden
fogása finomra sikeredett, bár nem volt veszélytelen az az elhatározás, hogy a résztvevõk sütnek-fõznek aztán közösen jól megeszik.
Volt ott mindenféle ludas finomság: sült libacomb párolt káposztával
tört burgonyával, libamáj és tepertő. S ha ez nem lett volna bőven
elég, utána még előkerültek a sütemények, gyümölcsök és a „vonyító
kutya”. Anikó ötletes játéka alatt sok újdonságot megtudtunk a Márton
napi hagyományokról. Az volt a terv, hogy addig maradunk, míg
minden tálat üresre nem ettünk, de ez lehetetlen vállalkozás volt. :) Így
utolsó erõnkkel sütit cseréltünk és hazamentünk.
Ezúton szeretnénk ismét megragadni az
alkalmat, hogy köszönetet mondjunk a
szakácsainknak, akik nélkül nem lett volna
ilyen szép az este:
Balogh Anikó – előételek, Balogh Judit –
krumplipüré, Biró Ágnes – tört krumpli,
Böhm Rita – párolt káposzta, Brassnyó
Gabriella – libacomb sütés, Bustya
Gabriella – párolt káposzta, Losonczyné
Csuprik Erika – libacomb sütés, MajkutWittinger Ágnes – sült libamáj és libatepertő

Szappankészítés
2012. december 8.
Programszervező: Farkas-Mikola Edit
A szappankészítő tanfolyam lehetőséget adott a résztvevőknek
arra, hogy saját munkájuk eredményeként néhány kézműves
terméket vihessenek haza. A vegyszermentes házi szappanok
egészséges alternatívát jelentenek a tisztálkodásban, ezért fontosnak tartottam, hogy erről IFU-s társaim is ismereteket szerezzenek. A tanfolyamon megismerkedhettünk a hidegeljárásos
szappankészítés elméleti és gyakorlati tudnivalóival. A négyféle
szappan közül a narancsos-fahéjas örvendett a legnagyobb
népszerűségnek.

Mikulás Túra

Mikulás buli

2012. december 8.
Programszervező, túravezető: Pék Györgyi

2012. december 9.
Programszervező: Balogh Anikó

A vörös riasztás ellenére, és mivel a télapó is várt minket, idén újra
elindultunk Magyaregregyre a kulcsos házba a Télapóhoz!
A hatalmas hó és hóvihar miatt nem az elõre tervezett túra
útvonalat jártuk be. Elõször a magasban lévõ magyaregregyi
Máré várat látogattuk meg, mely szinte anaerob megterhelést
okozott a viharos szélben.
A várban tapasztalhattuk a geotermikus erõk jótékony hatását.
Miután felmelegedtünk, csapatunk két túravezetõ segítségével
kettévált, egyik fele folyatatta a túrát a zord idõben, a másik csapat
pedig a télapóhoz túrázott, ahol a Télapó forró teával, forralt
borral, zsíros kenyérrel, szaloncukorral várt bennünket. :)
Köszönjük a Télapó csapatának!

Pék Györgyi

A résztvevõk közösen díszítették fel az IFU karácsonyfáját, majd
jött a Mikulás. A gyerekek és felnõttek dallal várták Õt, cserébe
mindenkinek hozott ajándékot. Mivel mindenki egész évben jól
viselkedett, virgácsot senki sem kapott. :)
Volt evés-ivás, forró csoki, társasjáték, ping-pong, minden ami kell!

Kézműves foglalkozások

Táncklub

2012. november 28 és december 13. között
Programszervező: Balogh Anikó, Klézl Éva

2012. szeptember 14. és december 14. között
Programszervező: Balogh Anikó

Első alkalommal Márton napi lámpásokat készítettünk, amit
dekorációként használtunk a vacsoránál. Második alkalommal adventi
koszorúk készültek, utána pedig illatos karácsonyfa-díszek készültek
gipszből.

A második „kurzusra” a már csak a társaság fele jelentkezett. Ismét 10
alkalom, szinte ugyanazok a táncok, de már haladó szinten. Nekünk
legalábbis már annak számít, hogy egész lépéssorokat tudunk
eltáncolni. :)

Zengő túra

Szilveszteri buli

2012. december 30.
Programszervező: Györfi Gyula

2012. december 31.
Programszervező: Majkut-Wittinger Ágnes

Kicsi létszámmal, de már évek óta csatlakozunk a Tolna Megyei
Természetbarát Szövetség hagyományos év végi túrájához. Idén sem
volt ez másként és a szokásos kis csapat pezsgõzött a Zengő tetején. :)

A vezetõség megálmodta, Ágika leszervezte. :) Egy bulit nem nagyon
lehet taglalni, részt kell venni rajta. A „toborzásnak” köszönhetõen
több mint hetven ember köszöntötte együtt az Új Évet.

Környezetvédelmi szakosztály

A Ne légy birka! 2012-ben megvalósult elemei:

Az Ifjúsági Unió Szekszárd második, környezetvédelmi pillérét és NLB!
programjait a Györfi Gyula vezette környezetvédelmi igazgatóság és a
Mezei Csaba vezette környezetvédelmi szakosztály koordinálja.

III. NLB! #5+1 vetélkedősorozat:

Szakosztályunk célja, 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.
Szakosztályunk és NLB! programjaink környezetvédelmi stratégiája
továbbra is három fő irányvonal mentén foglalható össze:
- Lokalitás: a helyi erőforrások használatának ösztönzése az élet
valamennyi területén (a létfenntartástól a szórakozásig);

Márciusban újra elindítottuk nagysikerű vetélkedősorozatunkat,
amelyet ezúttal Tolna megye 7-8. évfolyamos osztályainak hirdettünk
meg. Célunk, hogy izgalmas és kalandos feladatainkon keresztül a
diákok aktív közvetítői legyenek a környezettudatos életvitelnek és e
témára közvetlen környezetük figyelmét is ráirányítsák. A vetélkedőt amely öt iskolai és egy nyilvános záró fordulóból állt - az NLB!
módszertani segédanyagunk mentén valósítottuk meg:
- Kitűző tervezés (a kitűzőket három forduló sikeres teljesítése után
elkészítettük a csapatoknak);

- Educatio: a helyi erőforrások hatékony használatához szükséges
tudás összegyűjtése és továbbadása (tanulás, megfigyelés, gyakorlat);

- Környezetvédelmi újság szerkesztés, melyben egyéni kategóriában a legjobb „Mit tudtak a régiek? avagy nagyszüleink házi praktikáink nyomában"cikkírókat különdíjjal is jutalmaztuk.

- Erős kisközösségek: közösséghez tartozás igényének
erősítése, életképes kisközösségek építésének ösztönzése,
segítése (valamennyi tevékenységünkön keresztül).

- Előadás szervezése vagy tartása. A csapatok választhattak, hogy
maguk tartanak elõadást vagy egy külsős előadót hívnak meg az
előadás megtartására.

A szakosztály szlogenje:
„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 Tolna megye „zöld" gondolkodásának alakításában:
Az NLB! #5+1 vetélkedősorozat a harmadik évébe lépett és számos
környezetvédelmi és közösségi eseményt tudhatunk magunk mögött.

- Fogadalomtétel egy-egy pazarló fogyasztási szokás feladására.
Ebben a feladatban nem csak a csapatokat, hanem a legfrappánsabb fogadalomtevőket is különdíjjal jutalmaztuk.
- Villámakció szervezése. A legmókásabb és egyben legkedveltebb
feladatunk, melyben a csapatok nyilvánosan is megmutathatják magukat és felhívhatják a lakosság figyelmét választott környezetvédelmi témájukra.
A fordulók értékelését az egyesületünk önkénteseiből és barátainkból
felálló öt fős zsűri végezte, az előre megbeszélt szempontok alapján.
Ezúton is köszönet illeti őket a gyors és lelkiismeretes munkájukért:

Balogh Judit, Pesti Kitti, Jilling Mónika, Csóka Judit, Izsákovics József,
Kovács Józsefné Klári, Pék Györgyi, Bárczy Dóra, Mezei Csaba.
Az iskolai fordulók lezárását követően a legjobban teljesítő 6 csapatot
nyilvános záró vetélkedőre hívtuk Szekszárdra a Prométheusz parkba,
amelyet a környezetvédelmi világnaphoz csatlakozva szerveztünk meg. Az
eseményen számos kalandos ügyességi és elméleti feladaton keresztül
mérhették össze tudásukat a csapatok: Hulladék műalkotás, Pillepalack
csíkvágás, Kvíz, Elméleti tesztsor, Pillepalack görgő, Palacsintasütés,
Savas tó, Talicskázás, Traktorgumi gurítás, Drótkötél, Emelés daruval.
A megmérettetés első helyezett csapata, aki a vetélkedő fődíját a 200
ezer forint hozzájárulást nyerte az osztálykirándulásához a bogyiszlói
általános iskola „Energikusak" csapata lett. A második helyezett a
mórágyi általános iskola „Búvárszivattyúk" csapata. Ők „Élet a tanyán"
háromnapos hétvégét nyertek, melyet egyesületünk kulcsosházainak
egyikében teljes ellátás mellett tölthetett el. A harmadik helyezett
bátaszéki II. Géza Gimnázium hetedik évfolyamos „Erdővédő hódok" csapata, a negyedik cikói Perczel általános iskola „Védelmezők" csapata és az ötödik szedresi Bezerédj általános iskola „Ifjú
Titánok" csapatai szintén egy-egy hosszú hétvégés öko-kirándulást

nyert, ellátás nélkül és választhattak kulcsosházaink közül. Sajnos a
záró vetélkedőre ötödikként kvalifikált gyönki Tolnai Lajos Gimnázium
hetedik évfolyamos csapata nem tudott részt venni a találkozón.
A vetélkedősorozattal párhuzamosan három alkalommal egyéni kategóriában
alkotópályázatokat is meghirdettünk a csapatoknak. A legjobb pályázatokat
beküldő diákokat értékes különdíjakkal jutalmaztuk, amelyeket a záró vetélkedő
eredményhirdetésén adtunk át.
A záró vetélkedő zsűrijét egyesületünk elnöke és szekszárdi partnereink adták:
Ignácz György (IFU - zsűrielnök), Kovács Józsefné (Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület), Werner Krisztina (Sárköz-DunavölgyeSiómente Egyesület), Páll Laura (Szekszárd MJV Polg. Hiv., környezetvédelmi
referens), Fekete Katalin (Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egy.).
A záró vetélkedő lebonyolításában ezúton mondunk köszönetet
önkénteseinknek: Pesti Kittinek, Majkut Milánnak, Brandt Tamásnak,
Farkas Péternek, Szabó Gyöngyvérnek, Szauer Szilárdnak, Miszlovics
Hajnalkának, Gergely Péternek, Bakáné Balogh Beátának, Györfi Gyulának, Pék Györgyinek, Szabó Gábornak, Ignácz Györgynek, Halmai
Balázsnak, Losonczy Imrének, Pesti Péternek és Halász Andrásnak.
A Tolna megyei iskoláknak az NLB! iskolai
programjainkkal párhuzamosan ingyenesen
felkínáltuk közös ügyünk, a pazarló fogyasztói
szokások közbeszéddé tételére “A növekedés
határai” című interaktív előadásunkat. Az osztályfőnöki órákba illeszthető környezetvédelmi
foglalkozások alkalmával, levetítettük a
“Tárgyaink története” című megdöbbentő és figyelemfelhívó dokumentumfilmet, majd annak üzenetét megvitattuk és feldolgoztuk a hallgatósággal.
A képeket Brandt Tamás, egyesületünk profi fotósa készítette

Szakosztályunk és NLB! programunk küldetése a helyi erőforrások kiaknázása, a helyi gazdaság
erősítése, ezáltal a környezetvédelmi terhelés csökkentése és a helybeli emberek megélhetésének
biztosítása. Ügyünk mellett síkra szállva a 2010-2011-es évek eseményeit folytatva 2012-ben is
lehetőséget teremtettünk a termelőknek, kézműveseknek, iparosoknak és művészeknek. Húsvéti
Helyi Termék Piacot szerveztünk az NLB! klubban, ahol a helyi termelőnek és kézművesnek
biztosítottunk lehetőséget termékeik bemutatására és a vásárlókkal való hosszú távú bizalmi
kapcsolatok kialakítására. Szeptemberben egy nagyszabású eseményt Helyi Termék Vásárt
szerveztünk, amely megtartására a szekszárdi Tesco parkolóban kaptunk lehetőséget. A
rendezvény célja töretlen: egy találkozási pont és fórum létrehozása az árusok és vásárlók között. A
helyi termékek népszerűsítése érdekében még egy nagy dobást tettünk: Szekszárd és 50
kilométeres körzetében összegyűjtöttük a helyi gazdálkodókat, kézműveseket és egy adatbázist
hoztunk létre, amelyet Helyi Termék Zsebkalauz néven nyomtatott formában is kiadtunk. A
Zsebkalauz - amelyet a Vásáron mutattunk be először - 26 termékcsaládot és 123
termelőt/kézművest vonultat fel. A kiadványt programjainkon, rendezvényeinken, NLB! klubunkon
és partnereinken keresztül terjesztjük a szekszárdi lakosság körében.
A Polip Ifjúsági Egyesület TÁMOP 5.2.5 pályázatában, mint
együttműködő partner is részt veszünk. A program keretein belül
hétköznapokon 15-18 óra között nyitva van NLB! klubunk, ahol a
szabadidő értelmes eltöltésére ill. foglalkozások megtartására kínálunk
lehetőséget. A klubunkban alkalom van ping-pongozni, dartesozni vagy
LEGO robotot programozni, de lehet egyszerűen beszélgetni, vagy
tanulni, esetleg tanulmányi versenyre készülni.
Szintén a TÁMOP program keretein belül kompetenciafejlesztő tréning és képzéssorozatokat szervezünk. „15 méter előny" tréningsorozat
néven a középiskolás és egyetemista korosztálynak, „10 méter előny"
képzéssorozat néven pedig az általános iskolás korosztálynak. A
képzéseink célja olyan készségek és képességek fejlesztése, amikkel a
fiatalok az iskolákban nem találkoznak, így nem is tanulhatnak meg.
Ilyenek például az önállóság, csapatmunka, felfogóképesség, kreativitás, problémamegoldás, empátia, vezetői képesség, programszervezői képesség, rugalmasság, határozottság, kitartás, önmegvalósítás.

A „15 méter előny" programba 22 fő középiskolás és egyetemista korú fiatalt vontunk be és a 13
hónap alatt 23 alkalom tréning-foglalkozást tartottunk számukra. A fiatalok kompetenciáit az alábbi
témakörök érintésével fejlesztettük: tábor tervező-szervező foglalkozások, LEGO robot programozás, egyesületi programok szervezése és lebonyolítása, üzemlátogatás - vállalkozás felépítése/működése, Epszilon (5) Friday programok szervezése lebonyolítása, közösségi programok, mint kirándulás a mecsextrém kalandparkban és strandolás, NLB! klub estek, önismereti - és
fejlesztő tréning-foglalkozások. Ezúttal mondunk köszönetet önkéntes trénereinknek, akik a
foglalkozásokat szervezték és bonyolították: Györfi Gyulának, Pék Györgyinek, Berlinger Anitának,
Farkas Norbertnek, Ignácz Györgynek, Majkut Milánnak és Bakáné Balogh Beátának.
A „10 méter előny" képzéssorozatba a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule-ból 17 fő
általános iskolás diákot vontunk be, akiknek a program kezdete óta 11 alkalommal tartottunk
kompetenciafejlesztő képzéseket. A 10 méteres csoport összetartásában és a foglalkozások
lehetőségeinek megteremtésében Losoncyné Csuprik Erikát, a képzés-foglalkozások
kidolgozásában és lebonyolításában pedig Losoncy Imre, Berlinger Anita, Pék Györgyi, Kovács
Józsefné Klári önkénteseinket illeti köszönet.

NLB! klub, mint közösségi színtér
A 2010. év májusa óta, a szekszárdi piactéren működő NLB! klubhelyiségünk 2012-ben is nyitva állt az IFU-s
programok, társaink, partnerszervezeteink és a szekszárdi fiatalok előtt. Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben az
évben is sikerült programokkal, és évről-évre nagyobb aktivitással belaknunk a klubot.
Az NLB! klub használatának szigorú szabályai és működési koncepciója van, a klub működési rendjét is a priorítások sorrendjében határoztuk meg. A priorítás pontok alapján az előrébb álló programok élveznek elsőbbséget:
I. Kötelező Elemek: Az Ifjúsági Unió Szekszárd (IFU)
pályázatai keretében megvalósuló kötelező
programok.
II. Egyesületi/szakosztályi programok:
a) Tanfolyamok, képzések, programsorozatok
b) Egyesületi programok

III. Egyéni kezdeményezések.
IV. Partner szervezetek programjai.
V. Egyéni, szabadidős programok.
VI. Egyéb egyéni szabadidős programok.

Klubhelyiségünket a szekszárdi önkormányzat tulajdonában levő Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-től béreljük.

Az NLB! klub aktivitási táblázata 2012-ben
(hó/fő):
Hónap
2011. december
2012. január
2012. február
2012. március
2012. április
2012. május
2012. június
2012. július
2012. augusztus
2012. szeptember
2012. október
2012. november
2012. december
Összesen:

Az NLB! klub segítő
találkozásainak
száma (fő)
229
153
247
332
346
326
71
121
39
173
302
271
349
2959

2012-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.

Nagyobb klubeseményeink:
Filmklubok
Városi Tanya
Húsvéti és Adventi kézműves foglalkozások
Élménybeszámolók
Sport klubok
Táncklubok
Műhelymunkák, tréningek

Klubban megvalósuló, de nem NLB!-s IFUs programok:
Szappankészítő foglalkozás
Mikulás-est, Szilveszter, EB-klub, LEGO robot
programozás, Erdélyi túrabeszámoló, NLB!
kalandtábor after party, Kézműves foglalkozások, Márton napi est, Élménybeszámoló
USA (Kéri Zoltán és Kéri Lang Edit „Keresztülkasul Amerikán" címmel).
Klubban megvalósuló, „külsős" vagy
partnerszervezeteink programjai:
Dráma előadás (Humán Szolgáltató Központ
Gyer-mekjóléti Központ), Farsang (TolnAgro
Far-kas Norbi), Babajátszó (Védőnők),
Táncklub (Orbán Feri), Életmód klub (Újra
Dolgozni Tolnában), Tréningek (Polip),
Szekszárdi Anime Klub (Ignácz Kende),
CVK klub.

Városi Tanya

közönségszavazattal választunk filmet a következő alkalomra.

A környezetvédelmi szakosztály Városi Tanya címen havonta egy alkalommal szervezte meg közösségépítő és környezetvédelmi programját.

Biokertelj!

A „VT" programok rendszeres tematikája:
1. Környezetvédelmi programrovat, egy-egy környezetvédelmi,
fenntarthatósági témát érintve. Egy előadó vagy 2-3 fős kiscsoport
felkészül egy kiválasztott témában, amit bemutatnak, majd közösen
megvitatjuk azt. (30-40 perc)
2. Programajánlók. A következő időszak NLB!-s illetve egyesületi
programjairól. A programokat az egyesületünk szakosztályvezetői
illetve a programok szervezői mutatják be.
3. Élménybeszámolók. Az elmúlt időszak NLB!-s illetve egyesületi
programjainak élménybeszámolói szóban illetve fotókon.
4. Azon egyesületi társainkat köszöntjük fel és ünnepeljük meg,
akiknek két Városi Tanya program között név és/vagy születésnapja
volt.
Idén is számos érdekes program és előadás volt a palettánkon.
Néhányat ezek közül kiemelve: Februárban Balogh Attila Magyarok
eredete génjeink tükrében címmel tartott érdekfeszítő előadást. Az
előadó saját kutatásaira építette fel mondanivalóját, amelyből könyvet is
igyekszik megjelentetni. Márciusban a fűszer és gyógynövénytermesztéshez adtunk ötleteket, motivációt, áprilisban pedig a kertészkedés
fortélyairól tanultunk. Májusban a sörkollektorokról néztünk meg egy
rövid kisfilmet és az építésükről hallgattunk előadást.

Filmklubok
Az év első felében az NLB! klubban kéthetente keddenként a
különleges mondanivalójú és művészfilmekből válogatva rendszeres
filmvetítéseket szervezünk, összesen 11 alkalommal.A nyári tanítási
szünetben minden kedden szerveztünk filmvetítéseket, ahol

Csatlakoztunk a Természet Jogaiért Alapítványhoz, akikkel
együttműködve, közösen szerveztük előadásokat és terepgyakorlatokat biokertészkedés témakörben. A program keretein belül
júniusban egy előadást hallhattunk a 20. századi biokertészkedés elterjedéséről és módszereiről. Júliusban Nagyszékelybe a permakultúra
„fellegvárába" látogattunk, ahol a permakultúrával és módszereivel
ismerkedtünk meg behatóbban. Július végén pedig Györkönybe tettünk
kirándulást, ahol Zsolnay Lajos biokertész mutatta meg kertjét.
Beszélgettünk a jól működő biokert módszereiről és igyekeztünk ellesni
(megtanulni) praktikáit.

Epszilon (5) Friday
Három szekszárdi szervezettel a RÉV Szolgálattal, a Gyermekjóléti

vetélkedősorozat részét képezték, amelyeken a résztvevő gyerekek és
fiatalok különdíjakat és okleveleket vehettek át. A Ne légy birka! program
keretében az Energia parkban júniusban egy városismereti vetélkedőt, és
augusztusban egy Városi tájékozódási versenyt szerveztünk a 15 méter
előny tréningsorozat fiataljaival. A nyári programok megtervezését és
szervezését ezúton is köszönjük a 15 méteres csapatnak: Pesti Kittinek,
Pesti Péternek, Brandt Tamásnak, Szabó Gábornak, Baka Barnabásnak,
Bíró Ágnesnek, Losonczy Imrének, Losonczy Richárdnak és Szigeti
Kristófnak.
Ezt az alkalmat is megragadva szeretnénk önkénteseinknek megköszönni
önzetlen munkájukat, amelyekkel 2012-ben is segítették az NLB!
programok megvalósulását. Önkénteseink összesen 317 munkaórában
segítették az NLB! programok megvalósulását. Ez összesen 496.739 Ft
értékű munkát jelent.

Központtal és a Szekszárdi Rendőrséggel összefogva közösen
folytattuk az előző év nyarán megkezdett programsorozatunkat,
amelynek célja a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése. Januártól
májusig havonta egy eseményt, a nyári szünidőben pedig kéthetente
szerveztünk kézműves és sport programokat. Az egyes programoknak
mindig más volt a főszervezője a négy szervezet közül. A Ne légy birka!
januárban filmvetítést, áprilisban pedig egy bicikli szervizelős/
karbantartós foglalkozást szervezett az NLB! klubba. A „Készítsd fel a
kerékpárod a nyárra!" mottójú foglalkozást Gergely Péter a Tolna
Megyei Járműbarát Egyesület önkéntese tartotta és számos hasznos
bicajos fortélyra, fogásra, finombeállításra tanította meg a résztvevőket.
A nyári Epszilon programok (június elejétől augusztus végéig) már egy

Környezetvédelmi tevékenységünk és az NLB! hivatalos honlapja továbbra
is a www.nelegybirka.hu, amelyen folyamatos tartalomszolgáltatás mellett
jelentetjük meg híreinket, eseményeinket. Program naptárat üzemeltetünk
és számos környezetvédelemhez, természetvédelemhez köthető írást,
érdekességet jelentetünk meg. Az „anyaoldalról a www.ifu.hu-ról is egy
kattintásnyira elérhető
Az NLB! programokat a média is kiemelt figyelemmel kíséri. Rendszeres és
jó kapcsolatban állunk a Tolnai Népújsággal és a Rádió Antrittal is, akik
rendszeres megjelenést biztosítanak számunkra. Ezúton köszönjük nekik a
médianyilvánosságot és, hogy NLB! programjainknak hangot adnak.
A Ne légy birka! program együttműködői voltak 2012-ben:
Polip Ifjúsági Egyesület, Természet Jogaiért Alapítvány, RÉV
Szolgálat, Gyermekjóléti Központ, Szekszárdi Rendőrség,
Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület, Tolna Megyei
Járműbarát Egyesület, TanÖsvény Természetjárásért Egyesület

Az NLB! program fontosabb számai a megvalósítási időszakban (2012) és a program indulása óta összesen (2009-2012):
Megnevezés

2012

Vetélkedőbe nevezett csapatok:
Alkotópályázatok az iskolákban:
Záró vetélkedők:
Helyi Termék Piac és Vásár:
Nyilvános előadások:
Iskolai előadások:
Kampányok, figyelemfelhívő utcai megmozdulások – Világnapokhoz, Nemzetközi akciókhoz
csatlakozva
Terepi klubfoglalkozások
Nagyobb klubfoglalkozások
Önkéntesek
NLB! csapat kirándulások

6 ált. isk., 8 osztály, 126 diák
3 alkalommal
5 csapat, 82 diák
1 alkalommal - Vásár
1 alkalom, 9 résztvevõ
4 elõadás, 132 résztvevõ

22 Tolna megyei általános- és középiskola, 43 osztály, 975 diák
9 alkalommal
3 alkalommal, 17 osztály, 324 versenyző résztvételével
13 alkalommal, 55 helyi termelővel, kézművessel
12 alkalom, 752 résztvevõ jelenléti ívek alapján
35 elõadás, 1731 résztvevõ

-

15 alkalommal

2 alkalommal, 18 résztvevõ
27 alkalom, 162 résztvevõ
28 fõ, 317 munkaórában
2 alkalom

9 alkalom, 112 résztvevő
87 alkalom, 927 résztvevő
67 fő, 2462 munkaóra

Összesen (2009-2012)

Ezen kívül több közös programot valósítottunk meg partnereinkkel együttműködésben és számos egyéb, szabadidőklubfoglalkozásunk volt. Több
alkalommal tartottunk előásokat, bemutatkozásokat az ország különböző pontjain.
A Ne légy birka! programok nem jöhettek volna létre a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás pályázati támogatása
nélkül. Köszönettel tartozunk továbbá magánadományozóinknak, üzleti adományozóinknak, hogy mellénk álltak és
jelentős pénzbeli és természetbeni adományokkal támogatták munkánkat.

LÉPJ A FENNTARTHATÓ, ÖNFENNTARTÓ ÉLETMÓD ÚTJÁRA, TÁMASZKODJ A HELYI
ERŐFORRÁSOKRA, ERŐSÍTSD A HELYI KÖZÖSSÉGEKET!

Tavaszi és őszi NLB! táborok
2012. május 25-28. - Doromlás
2012. október 28-31 - Patca
A TanÖsvény Természetjárásért Egyesülettel közösen 2012-ben két
négynapos tábort szerveztünk: egyet tavasszal és egyet októberben az
õszi tanítási szünetben.
Mindkét táborunk célkitűzése a közösségi kompetenciák fejlesztése, a
természetjárás és túraverseny-sport megismertetése volt, ezért
számos közösségi játékot, tréning-foglalkozást, tájékozódási
túraversenyt és túrát szerveztünk. Ezen kívül főzőversenyt, kézműves
foglalkozást, csapatjátékokat, paint ball-t, bakancsos scrable-t, kidobót,
házi foci bajnokságot, számháborút, erdei labirintust és még számos
foglalkozást tartottunk.
A programok a Polip Ifjúsági Egyesület TÁMOP-5.2.5/B-10/2-20100322 programjának keretein belül valósult meg.

Kisközösségek fejlesztése
A Civil SzámAdó Szolgálat
2012-es éve a szokottnál is
mozgalma-sabban telt! Egész
évünket a civil szervezetek
jogszabályi környe-zetének jelentősnek mondható megváltozása
határozta meg. Komoly felelőséget rótt ránk az a tény, hogy megszokott
módon országszerte a mi iránymutatásainkra vártak a civilek, aki mellett
már a számviteli szolgáltatók is tulajdonképpen elvárták a segítséget.

Sikeres csapaton ne változtass elvet követve szakmai stábunk 2012ben is a régi motorosokra épített: Szolgálatunk egészét Györfi Gyula
irányítja, felügyeli éjt nappallá téve, szakmai iránymutatása alapján
végez színvonalas munkát két főállású alkalmazottunk: Szőr Gábor és
Pap András. Csapatunk lelke és fontos láncszeme Kovácsné Józsefné
(Klári), aki főként képzési programjainkat koordinálja és stratégiai
elkép-zeléseinket véleményezi. Külön említést érdemes Berlinger Anita, Pék Györgyi és Ignácz György tréneri munkája, mely jelentős mértékben öregbítette Egyesületünk hírnevét.
Könyvelési szolgáltatásunk, mely kezdetektől fogva (2004-től) működik minden korábbinál keményebb próbatételnek volt kitéve.
Ügyfélkörünk évről évre folyamatosan bővül:
összesen 80 kisebb-nagyobb civil szervezettel
állunk szerződésés kapcsolatban. Az év legnagyobb kihívása az új beszámolási kötelezettség teljesítésének előkészítése volt, egyrészt
ki kellett dolgozni a kapcsolódó számviteli sztenderjeinket, másrész
segíteni kellett ezek alkalmazásában szerződött ügyfeleinket.
Háber János Ifjúsági Unió Pécs - kitartó, lelkes munkájának köszön-

hetően pécsi SzámAdó irodánk is tovább működik, jelenleg 6 ügyfél
ügyes-bajos dolgait intézve. Felmerült annak lehetősége, hogy más
megyékben is nyissunk hasonló feltételekkel működő irodát.
Ügyfeleink elégedettségét jelzi, hogy jelentősebb marketing-munka
nélkül folyamatosan érdeklődnek könyvelési szolgáltatásunk iránt,
jobbára a „szájhagyomány" útján terjesztett ajánlásoknak köszönhetően. Mára elérkeztünk arra a pontra, amikor elkerülhetetlen a Szolgálat
erőforrásainak bővítése!
EU-s pályázatok lebonyolítását segítő „pénzügyi vezetést" magában
foglaló szolgáltatásunk is egyre nagyobb teret hódít! Több nagyobb
szervezet vágott bele nagy volumenű projektek megvalósításába, melyhez szakértő, lelkiismeretes pénzügyi partnert keresett. 2012-ben már
négy TÁMOP projektben látjuk el a pénzügyi menedzsment feladatokat.
Célunk, hogy e téren is előretörjünk és „piacvezetők" legyünk!
Természetesen itt is a tökéletességre törekszünk és hisszük, ha néha
többet adunk, mint kapunk, annak később meglesz az eredménye.
2012-ben is nagy hangsúlyt feketettünk a régióban
működő civil szervezetek lehető legszélesebb körét
elérő szolgálatatások fenntartására és fejlesztésére.
Sok éve működtetjük tanácsadó szolgáltatásunkat,
mely több sikeres programelemet is tartalmaz.
Lépésről lépésre haladva az évek alatt elértük azt,
hogy „magasabb szinteken" folyamatosan kikérik
véleményünket, valamint hitelességünket bizonyítandó, minket kérnek fel
minden jelentősebb, civileket érintő változás bemutatására.
CivilSegéd Programunk biztosította az alapokat a fent említett tanácsadó
szolgálat munkájához. Ebben az évben állami támogatások nélkül, saját
erőforrások felhasználásával folytattuk tanácsadó programunkat. Aki figyeli
Egyesületünk működését, annak nem lehet ismeretlen a CivilSegéd
Program, hiszen már 2008. óta folyamatosan működtetjük és 2010-ben
egy nagy volumenű TÁMOP projekt keretében csúcsosodott ki munkánk. A

projektben fejlesztett 32 civil szervezet sorsát a mai napig nyomonkövetjük,
figyelmünkkel és szolgáltatásainkkal segítjük tevékenységüket.

hazánk népi kézművesség stratégiájába is, amire különösen büszkék
lehetünk.

A civilek törvényi megfelelését segítő tanácsadói programunkat ebben
az évben díjmentesen tudtuk biztosítani.

Szakmai műhelyünk megerősítésére és fenntartható fejlesztésére
Egyesületünk és társai életre hívták a CivilSegéd Közhasznú
Alapítványt a civil kisközösségek szolgálatára, amely működését ez
évben meg is kezdte. Októbertől az Alapítvány végzi a TÁMOP
pályázatok pénzügyi vezetői feladatait és decembertől újra életre
keltette a civil vezetőket segítő közéleti és szakmai segítséget is nyújtó
CVK klubot.

Büszkék vagyunk rá, hogy a civilek és néha a hivatalos szervek (!) körében mára „központi", mértékadó hírforrássá avanzsált elő
CivilSzámAdó Portál, a www.civilszamado.hu. Az internet révén, a
portál segítségével országosan is ismerté váltunk. Igyekszünk a
legfrissebb hírekkel szolgálni a változó jogszabályok világában. Sőt
nem csak elméleti, de gyakorlati segítséget is nyújtunk, hiszen letölthető
nyomtatványok, NAV állásfoglalások tucatjai várja a látogatót.
Portálunknak ebben az évben 9754 látogatója volt!
A Civil Vezetők Klubja (CVK) immár hatodik éve
működik, évek során letisztult missziója: tréningek,
képzések segítségével fejleszteni és ismereteket
terjeszteni. A CVK 2012-es évét a „Civiltörvény és
társai" határozták meg. A megváltozott jogszabályi
környezetet bemutató és gyakorlatba átültető négy
órás előadásunkat 10 alkalommal, 388 főnek
mutattuk be Budapesttől Bajáig, Tolnától
Dombóvárig, civileknek, könyvelőknek, NAV
munkatársaknak és könyvvizsgálóknak. Az
előadás a mai napig népszerű, 2013-ban beépítésre kerül a mérlegképes könyvelők kötelező továbbképzési rendszerébe is.
Szervezetfejlesztési teamünk sem lógatta lábát 2012-ben: több
szervezet „rendelt" a CVK-tól stratégiai tervező, forrásteremtő és
humánerőforrás-fejlesztő tréninget. Ebben az esztendőben 4 tréningen,
8 tréningnappal segítettük a hozzánk forduló civileket. Ezek közül
kiemelendő a Tolna Megyei Népművészeti Egyesülettel végzett
stratégiai tervezés, melynek eredményei kivétel nélkül bekerültek

A 2013-ban egyesületünk negyedik alappillérére elengedhetetlenül a

A sok-sok befektetett energia nem volt hiábavaló, hiszen megtérül
Egyesületünk sikeres rendezvényein.

Önkéntesség
Egyesületünk Taggyűlése 2011-ben a programjain 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 év végén 107 fő volt, ebből 28 fő 14 év alatti, aminek alapján
1280 óra önkéntes munka elvégzése volt az „elvárás". Tagjaink
aktivitását szépen mutatja, hogy év végéig 2757,5 óra „gyűlt össze". :)
Ez igen szép teljesítmény, mert igazán nagy rendezvényünk csupán
négy volt (Bartina Teljesítménytúra, Vissza a jövőbe! Bringatúra, Laudetur Sio-tour Teljesítménytúra, SzarvasUgrató Kupa), melyek megrendezésében több mint hatvan tagunk segédkezett 1080 órában.
Egy nyertes pályázat keretében sok feladat adódott a Kadarka
kulcsosház felújításánál. Szorgos csapatok tevékenykedtek (meszelés,
ágyak és kályhák cseréje, dekorációs festés), aminek következtében a
ház megszépült.
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Büszkék lehetünk arra, hogy az elmúlt évben 14 év feletti tagjaink
48%-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 a Bartinás rendezői póló nem számít ;) - dolgoznak egyesületünkért,
illetve szűkebb és tágabb közösségünkért.
Kiemelve:
A fiatalok közül Baka Barnabás, Biró Ágnes, Brassnyó Levente,
Farkas Péter, Hornok Levente, Ignácz Kende, Jilling Mónika,
Losonczy Imre László, Losonczy Richárd Márk, Pék Bálint, Pék
Patrik, Pesti Kitti, Pesti Péter, Szabó Gábor munkáját, akik jelen
voltak a turisztikai rendez-vényeink többségén, önkéntes munkát
vállaltak a Ne légy birka! program-ban, a TanÖsvény Természetjárásért
Egyesülettel közösen szervezett táborokban és kérésre bármilyen
egyéb feladatban is szívesen segítettek.
Az örökifjak közül: Baka Ferenc, Bakáné Balogh Beáta, Balogh
Anikó, Balogh Judit, Bányai László, Berlinger Anita, Bogdán
Márton, Brass-nyó Endre, Brassnyó Gabriella, Farkas Norbert,
Farkas-Mikola Edit, Györfi Gyula, Ignácz György, Klézl Éva,
Losonczy Imre, Losonczyné Csuprik Erika, Majkut Milán, MajkutWittinger Ágnes, Mezei Csaba, Pék Attila, Pék Györgyi, Szőr Gábor,
Topán László, tagjaink munkáját.
Önkénteseink munkáját komoly technikai háttérrel támogatjuk, irodánk
teljes felszereltségével és munkatársaival segíti kezdeményezéseiket.

A 2013. évi Taggyűlésünk azért is különleges, mert egy korszak lezárul, lejár az öt tagú elnökség megbízása. Ez volt az első olyan ciklus az Egye-sület
életében, ahol évente változott az elnök és az alelnök személye. A sorrend ebben az időszakban a következőképpen alakult:
2008-ban:

2009-ben:

2010-ben

2011-ben

2012-ben

Berlinger Anita elnök
Baka Ferenc alelnök
Pék Györgyi
Majkut Milán
Ignácz György
Balogh Anikó póttag

Baka Ferenc elnök
Pék Györgyi alelnök
Majkut Milán
Ignácz György
Balogh Anikó
Farkas Norbert póttag

Pék Györgyi elnök
Majkut Milán alelnök
Ignácz György
Balogh Anikó
Baka Ferenc
Farkas Norbert póttag

Majkut Milán elnök
Ignácz György alelnök
Balogh Anikó
Baka Ferenc
Pék Györgyi
Farkas Norbert póttag

Ignácz György elnök
Balogh Anikó alelnök
Pék Györgyi
Majkut Milán
Farkas Norbert
Farkas Péter póttag

IMPRESSZUM
Az évkönyv megálmodói: Gyurka és Gyula; 2012 történéseit összegyűjtötte vagy bemutatta: Jucina, Csabi, Gyula, Márti;
Programzáró adatlappal segítette: Anikó, Györgyös, Norbi, Edit, Gábor; Véleményezte: Anikó, Györgyös, Norbi, Milán;
Saját gondolatait hozzátette: Anikó, Györgyös, Norbi, Edit, Jucina; Élménybeszámolókkal színesítette: Évi, Edit, Hédi,
Bálint, Tomi, Jucina; Fotókat válogatta: Szilárd; Végleges formába öntötte: Anita

