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Ne légy birka!
középiskolások fogyasztási szokásainak 
környezettudatos alakítása

A Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával



KEDVES OLVASÓ!
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Az Ifjúsági Unió Szekszárd környezetvédelmi szakosztálya Ne légy birka! programjának 2009/2010. 
évi elektronikus évkönyvét lapozgatod most. A megvalósítás során - ebben a kicsit több mint egy 
évben - számos kalandos, izgalmas programot valósítottunk meg. Eljött az idõ, hogy beszámolót 
adjunk közzé eseményeinkrõl.

A kiadványt ajánljuk önkéntes segítõinknek, partnereinknek és azoknak a tanároknak, ifjúsági 
neveléssel foglalkozó szakembereknek akik szeretnének többet megtudni kaland  és 
élménypedagógiai módszereinkrõl. Ajánljuk mindazoknak akik részt vettek a Ne légy birka! 
valamely rendezvényén akár mint vendég, elõadó vagy résztvevõ. Esetleg csak hallomásból ismer 
minket.

A Ne légy birka! program támogatásáért mindenekelõtt szeretnénk köszönetet mondani a Norvég 
Civil Támogatási Alapnak, az Ökotárs Alapítványnak, a Vi-Kon Euro Kft-nek, Szekszárd Megyei Jogú 
Városnak és valamennyi magánadományozónak. Nagyra értékeljük mindazon IFU-s és nem IFU-s 
önkénteseinket, akik önzetlen munkájukkal segítették sikerre az NLB! programot.

Izgalmas olvasást, és hasznos idõtöltést kívánunk!
a Ne légy birka! csapata

Szekszárd, 2010. december
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A Ne légy birka! az Ifjúsági Unió Szekszárd környezetvédelmi szakosztályának programja, amely a 
„zöld gondolkodás" terjesztését tûzte ki célul. Választ adunk olyan kérdésekre, hogy miért fontos a 
környezet védelme, fogyasztási szokásaink ésszerû újragondolása (ami mellesleg nem csak 
környezeti, de egyben gazdasági fenntarthatóságbeli kérdés is). Gondold el!, mekkora pusztítást 
végzünk a természeten, mindezt csupán saját kényelmünk érdekében. Lehet-e úgy változtatni az 
életünkön, hogy ne romoljon az életminõségünk? Igen, lehet! Na, ez az amit a program során 
körbejárunk.”

A megvalósítás során a középiskolás korosztályt ütõs programokkal, kalandpedagógiai 
módszerekkel, a jelenlegi fogyasztási szokások kifigurázásával szólítottuk meg. Fiatalos 
lendülettel, a korosztály nyelvén szerveztünk nekik vetélkedõsorozatot, alkotópályázatot, iskolai 
elõadásokat, közösségi játékokat, táborokat. Több nagyszabású „iskolán kívüli” akciót is 
lebonyolítottunk: Kampányokat indítottunk, elõadásokat szerveztünk, nemzetközi akciókhoz 
csatlakoztunk és Zöld Tér programokat szerveztünk.
A középiskolásoknak egy korosztályi környezetvédelmi klubot hoztunk létre, ahol klubnapokat,  
érvrendszert erõsítõ  és környezetvédelmi témájú elõadásokat, egyéni kompetenciákat fejlesztõ 
klubfoglalkozásokat tartottunk. Végül elkészítettük programunk élmény és kalandpedagógiai 
elemeken nyugvó módszertanát.

A programunk során más ifjúsági  és zöld szervezettel is együttmûködtünk, szívesen csatlakoztunk 
és fogadtunk be illeszthetõ programokat. Részt vettünk és hozzájárultunk más szervezetek, 
intézmények, szereplõk programjaihoz, akcióihoz.

Programjaink a jövõben sem érnek véget, fogtok még találkozni Ne légy birkás programokkal, 
megmozdulásokkal, meghökkentõ eseményekkel…

MI AZ A NE LÉGY BIRKA! ?
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Légy környezettudatos!
Alakítsd át fogyasztási szokásaidat!
Támaszkodj a helyi erõforrásokra,
és tanuld meg használni azokat!
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TEVÉKENYSÉGÜNK PILLÉREI
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Természetjárás, turisztikai fejlesztések

Egyesületünk egy baráti társaságból nõtte ki magát, akiknek célja kezdetekben a közös 
programok szervezése és a természetjárás volt. 1996-ban alapító tagként csatlakoztunk a Tolna 
Megyei Természetbarát Szövetséghez. Az egyre szorosabbá váló együttmûködés elsõ eredménye, 
hogy 2000-ben megszerveztünk a Bartina Teljesítménytúrát, mely mára egyik legsikeresebb és 
legkedveltebb turisztikai programunkká vált.

Az elmúlt évtizedben egyre jobban nyitottunk a természetjárás szakágai felé és hol 
felkérésre, hol saját ötletre alapozva szerveztünk nyílt természetjáró programokat: a Kadarka, 
majd a SzarvasUgrató Kupa túraversenyeket; a Gemenc 100 Kerékpáros Teljesítménytúrát és 2010-
tõl egy vízi teljesítménytúrát is, Laudetur Sió-tour néven.

Céljaink között szerepel a természetjáró infrastruktúra fejlesztése. Felújítottuk és 
üzemeltetjük a magyaregregyi Vár-völgyben található kulcsos házat. Bátaszék és Szekszárd között 
a hegygerincen turistautat festettünk fel, mely a Kadarka bor turistaút nevet kapta. Nem titkolt 
célunk ennek további fejlesztése a zöld és a borturizmus összekapcsolása érdekében. Két 
alkalommal készíttettünk és adtunk ki tájfutó térképet: Sötétvölgy déli, illetve északi részérõl.

2005-2009. között Egyesületünk szervezte hazánk legjelentõsebb nemzetközi kerékpáros 
versenyét a Gemenci Nagydíjat. A rendezvény magas színvonalú megszervezésével térségünk 
hírnevét igyekeztünk sikerrel öregbíteni. Számunkra a Nagydíj elsõsorban Szekszárdot és 
környéket bemutató turisztikai esemény volt, másodsorban a helyi kerékpározó fiatalok 
ösztönzése e remek sportra és harmadsorban sportesemény.

Közel 130 taggal rendelkezünk, akik fõként turisztikai programjaink miatt csatlakoztak 
Egyesületünkhöz, de büszkék vagyunk arra, hogy nem csak résztvevõként, hanem önkéntesként is 
aktívan ki veszik részüket programjainak megvalósításában és fejlesztéseinkben. Tagjaink 
különféle szakosztályokba szervezõdve teszik dolgukat, vesznek részt programjainkon. 

Az Ifjúsági Unió Szekszárd a Dél-Dunántúl meghatározó civil szervezeteként arra 
törekszik, hogy régiónkban értéknek, minõségi életnek számítson a természettel, 
környezettel való összhangban élés, a közösséghez tartozás, a közérdekért való 
tenni akarás. Egyesületünk küldetésének tekinti a sport, az egészséges életmód 
és a kultúra értékeinek közvetítését és a civil szektor fejlesztését.

www.ifu.hu
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Civil szektor fejlesztése

2004-ben felismertük, hogy a civil szervezeteknek komoly hiátusa van a törvényi megfelelésben. A 
civil szervezetek igényére alapozva beindítottuk Civil SzámAdó Szolgálatunkat, amely komoly 
segítséget jelent a hozzánk forduló civilek törvényes mûködésének biztosításában. Mára ez a 
tevékenység a Dél-dunántúli Régió teljes területét átfogja.

Szolgálatunk fõbb tevékenységei:
- Ingyenes tanácsadás, CivilSegéd programok
- Képzések: civilügyintézõ alapképzés; adományszervezési és  tréner képzés,
   minõségirányítás;
- Civilvezetõk Klubja az egymást segítõ civil közösségekért;
- Komplex szervezetfejlesztés

Ha többet akarsz megtudni tevékenységeinkrõl, látogass el honlapjainkra.

Természetjáró szervezetként mindig fontosnak tartottuk a 
természet és a környezet védelmét. Egyre nagyobb hangsúlyt 
helyezünk arra, hogy programjaink, tevékenységünk során 
környezettudatosak legyünk és másokat is erre ösztönözzünk. 

Környezetmentõ munkánk középpontjában a helyi erõforrások 

www.nelegybirka.hu

www.civilseged.hu www.civilvezetokklubja.huwww.civilszamado.hu
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Környezetvédelem

mind szélesebb körû használatának ösztönzése, valamint a használatukhoz elengedhetetlenül 
szükséges tudás megszerzése és továbbadása áll. Zöldgondolkodásunk nagykövete a 2009-ben 
indult „Ne légy birka!” programunk, amely elsõsorban a középiskolás korosztály fogyasztási 
szokásainak környezettudatos formálására fókuszál. Programunk sikeres és büszkék vagyunk rá, 
hogy egy sokkal szélesebb kört sikerül magunk mellé állítanunk, mint azt terveztük. 

http://www.nelegybirka.hu
http://www.civilseged.hu
http://www.civilvezetokklubja.hu
http://www.civilszamado.hu


2009 novemberében indítottuk el 5+1 fordulós 
környezetvédelmi vetélkedõsorozatunkat a Tolna 
megyei középiskolákban, amelyben környezetvédelmi 
témájú kreatív, izgalmas csapatépítést segítõ és 
környezettudatosságra nevelõ feladatokat adtunk. 
Nevezni csapatban lehetett: egy csapatot egy 
középiskolás osztály alkotott, egy felnõtt segítõvel.

A vetélkedõsorozatra 24 csapat nevezett, ami közel 620 
diák aktív részvételét jelentette. Szabályrendszerünk 
értelmében a legjobb 4 fordulót értékeltük. Ezt 16 csapat 
teljesítette, 8 csapattól a vetélkedõ alatt, menet közben 
vettünk búcsút. 
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NLB! #5+1 vetélkedõsorozat

Feladat: Egy szabadon választott környezetvédelmi témához igazodó 
logó és szlogen tervezés, majd ezeket pólóra helyezve osztálypóló 
tervezése.

1. Indokoljátok meg, miért ezt a témát választottátok és hogyan 
igazodik a tervezett logó a választott környezetvédelmi témához!
2. Ha Ti egy környezetvédelmi egyesület lennétek, akkor mit tennétek 
a választott témátokkal kapcsolatban.

#1 bónusz kérdés: Vajh' mirõl beszélgetnek a pingvinek a tevével?

A forduló különdíja: Minden csapatnak (osztálylétszám + segítõ 
tanár) három értékelhetõ forduló beküldése után elkészítettük a saját, 
egyedi tervezésû osztálypólóját.

#1 forduló: TERVEZZETEK OSZTÁLYPÓLÓT!

A vetélkedõsorozat minden egyes fordulóját egy külön 5 tagú zsûri bírált (az egyesületünk és 
partnerszervezeteink önkéntesei), összesen 15 fõ.

* A plakát dizájn Sophie Matysek ötlete nyomán, az IYNF 2009-es MTF#5 plakátja 
alapján készült.

http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php
http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php
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A vetélkedõre benevezett csapatok - Bõvebben a Ne légy birka honlapon!

Az #1 eredménye, a dobogós csapatok tervei: 

3. helyezett:
Szmogo-sokk

Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és
Kéttannyelvû Gimnázium, Gyönk

2. helyezett:
Birkanyírók

516 sz. Ipari Szakképzõ Iskola
és Kollégium, Dombóvár

1. helyezett:
Fénybenjárók

Szent László Szakképzõ Iskola 
Perczel MórTagintézmény, Bonyhád

Csillagok
Szent László Szakképzõ 

Iskola  Perczel Mór 
Szakközépiskolai 

Tagintézmény, Bonyhád

Environment friends
 Tolnai Lajos Német 

Nemzetiségi és
Kéttannyelvû Gimnázium, 

Gyönk

Gazdálkodj ökosan
Bonyhádi Petõfi Sándor 

Evangélikus Gimnázium és 
Kollégium

11.kv
516 sz. Ipari Szakképzõ 

Iskola és Kollégium, 
Dombóvár

Csillagszemûek
Garay János Gimnázium, 

Szekszárd

Effesek - Szent László 
Szakképzõ Iskola  Jókai 
Mór Szakképzõ Iskolai  

Tagintézmény, Bonyhád

Fenegyerekek
I. István Szakképzõ Iskola, 

Paks

Hang zavar?
Garay János Gimnázium, 

Szekszárd

http://nelegybirka.hu/directory/news/news_2010-5-11_53.php
http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php


Zöld kalózok -  I. István Szakképzõ Iskola, Paks

Kék bolygó
I. István Szakképzõ Iskola, 

Paks

Körtebefõtt
Energetikai Szakközép-

iskola és Kollégium, Paks

Légvédõk
Tolnai Lajos Német Nem-
zetiségi és Kéttannyelvû 

Gimnázium, Gyönk

Ózonlyuk
I. István Szakképzõ Iskola, 

Paks

Védelmezõk 
FVM Dunántúli Agrár-

szakképzõ Központ Csapó 
Dániel Középisk. Mezõgazd. 
Szakképzõ Iskola, Szekszárd

Öko-birkák
Szent László Szakképzõ Iskola 
Perczel Mór Szakközépiskolai 

Tagintézmény, Bonyhád

Szemtelenek
 II. Géza Gimnázium, 

Bátaszék

The bad Keris
Szent lászló Szakképzõ Iskola 

Perczel Mór Szakkközépiskolai 
Tagintézmény, Bonyhád

Zöldszem
Illyés Gyula Gimnázium,

Dombóvár

Zsigmond Péter osztálya 
Garay János Gimnázium, 

Szekszárd

Zöldegylet -  I. István Szakképzõ Iskola, Paks

Zöld ördögök 
I. István Szakképzõ Iskola, 

Paks
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Feladat: környezetvédelmi témájú tematikus, mûfajilag 
változatos újság szerkesztése. Saját véleményekkel, 
ötletekkel megtöltve.

A beérkezett megoldásokat - újságokat lapozható, 
digitális formátumban elkészítettük és közzétettük a hon-
lapunkon. A #2 forduló feladatát 18 csapat készítette el.

#2 forduló: SZERKESSZETEK ÚJSÁGOT!

#2 bónusz kérdés: Mi i hlette a birkák 
p á r b e s z é d é t ?
Megoldásokat várunk a kedves olvasóktól 
is a honlapunk fórumán! :-)

A forduló különdíja: A forduló dobogósai 
a National Geoographic tudományos 
folyóirat egy éves elõfizetését nyerték.

Birkanyírók: NAPI BIRKASÁGOK
Csillagok: ÖKO ÚJSÁG (nem csak) FIATALOKNAK
Csillagszemûek: S O S
Effesek: NE LÉGY BIRKA!
Environment friends: CSAPATÚJSÁG

Fénybenjárók: BIRKA-FIRKA
Gazdálkodj ökosan: GAZDÁLKODJ ÖKOSAN 

Hang Zavar?: A CSEND SZAVA

Körtebefõtt: CSAPATÚJSÁG
Légvédõk: OX-IGÉNY

Ózonlyuk: CSAPATÚJSÁG

Szemtelenek: CSAPATÚJSÁG

Szmogo-sokk: ELLENÁLLÁS

The bad Keri's: BIRKA-FIRKA

Védelmezõk: VÉDELMEZÕK MAGAZINJA
Zöldegylet: KÖRNYEZETEDBEN AZ ÉLETED

Zöldszem: THERMOSTOP
Zsigmond Péter osztálya: A FÖLD LAPJA

A #2 forduló eredménye:

1. helyezett: Hang zavar?
2. helyezett: Légvédõk

3. helyezett: Gazdálkodj ökosan

http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb18.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb7.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb15.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb8.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb3.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb6.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb4.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb14.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb16.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb2.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb19.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb10.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb1.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb5.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb17.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb11.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb9.html
http://nelegybirka.hu/nlb-ujsagok/nlb13.html
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A Ne légy birka! címû vetélkedõbõl megérkezett az újabb 
feladatunk. Osztályunk közösen döntötte el, ki milyen 
cikket írjon, f igyelembe véve a személyiségünket.
Magamnak nem találtam megfelelõ témát, de osztály-
fõnököm rám gondolt abban, hogy érveljek a 
shoppingolás ellen.

Elõször felháborítónak éreztem, hogy ellenérveket írjak 
a plázák és az árkádok ellen, hiszen én vagyok az elsõ a 
boltok elõtt, aki toporogva és izgatottan várja a nyitást. 
Ünnepek után a legelsõ utam a közeli árkádba vezet és 
jólesõ érzéssel bóklászok a leértékelt áruk és 
végkiárusítások között.

A kor nem számít. Tizennégy évesen is ugyanakkora jó 
érzéssel töltött el, hogy megvásárolhattam egy márkás, 
leértékelt ruhát mint húszévesen.

N
LB

! A
 K

Ö
Z

É
P

IS
K

O
LÁ

K
B

A
N

ÍGY ÍRTOK TI! - Önmeggyõzés

Az újság szerkesztése alatt rájöttem, hogy milyen értéktelen dolgok foglalkoztattak, és kötötték 
le az idõmet. Fontosabb dolog shoppingolni minthogy helyette sütni-fõzni a barátokkal és jókat 
enni a szabadban izgalmas pletykák között?! Hát nem!!!

A vásárlás bódít, és elveszi azt az érzést, hogy figyeljünk egymásra. Barátnõimmel közösen járjuk 
a boltokat, de mindenki a saját ízlésének megfelelõen válogat és saját méreteit veszi figyelembe. 
Kikérjük egymás véleményét. Jól áll a ruha? A válaszunk: „persze, jól áll! - Így nem válogat tovább, 
több idõ jut rám!

Utána beülünk egy gyors étterembe megebédelni és nézzük az ismeretlen arcokat, közben 
beszélgetünk, tervezzük a következõ pláza maratont.

Visszagondolva haszontalan dolgokra pazaroltam el az idõmet. Erre a  cikk megírása hívta 
fel a f igyelmemet. Az elején tartottam is attól, hogy miket tudnék érvelni a vásárlás ellen, 
hiszen a mindennapi életükhöz hozzá tartozik, és én a szabadidõmet is arra fordítottam. 
Ezek után jobban értékelem ha együtt van a csapat és jókat beszélgetünk otthon egy süti 
társaságában, mint a zajos és nyüzsgõ árkádokban elmenni egymás mellett. Legalábbis 
igyekezni fogok!!!

Márton Eszter a Birkanyírók csapattagjának zseniális írása

http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php
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Minden párkapcsolatban élõ férfinek 
elõbb-utóbb részt kell vennie egy barátnõvel/ 
feleséggel való vásárláson. Lehet ez ruha vagy 
élelmiszer vásárlás, teljesen mindegy. Lényeg 
a halál  közel i  é lmény erõs,  elõször  
végtelennek tûnõ érzésének megtapasz-
talása. Természetesen én sem úsztam meg. 
Egy év és négy hónap után felkészültnek 
éreztem magam a feladatra. Persze szó nem 
volt ilyesmirõl. Rávettem magam egy 
szilveszteri bulira való ruhavásárlásra.

Egy péntek délelõtt történt a dolog. A 
bolt felé haladva kezdett erõsödni bennem az 
érzés, hogy talán mégis elkapkodott döntést 
hoztam. Barátnõm errõl persze mit sem 
sejtve, nagy lelkesedéssel, karomat az 
izgalomtól fehéredésig szorítva sietett be 
velem az elsõ ruházati üzletbe. Még fel sem 
dolgoztam a nadrágok, ingek, csizmák, cipõk 
és egyéb nõi ruhák, kiegészítõk szem-
kápráztató látványát, máris jön az általam 

legbosszantóbbnak vélt dolog. Egy eladó 
hölgy, ahogy betettük lábunkat a boltba 
máris elõttünk termett és a következõ 
kérdést tette fel: „Segíthetek?" Én erre azt 
válaszoltam, hogy „hát elég nehéz a 
szatyrom, foghatná egy kicsit." Egy ilyen 
eszmecsere után már csak akkor halljuk a 
hangját, amikor fizetünk. Ezt követõen drága 
barátnõm megindul a polcok és sorok 
végtelenjébe. Nekem öt ruhadarabból négy 
teljesen egyformának tûnik, de higgyék el 
nem az. A nõk egyetlen öltéskülönbséget 
észrevesznek, melynek következtében két 
felsõrész között minimum 20 percet vacilál-

ÍGY ÍRTOK TI! - Vásárlás, ahogy én látom
Egy újabb gyöngyszem Pásztor Gyulától a Birkanyírók csapattagjától.

http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php
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nak. Útitársam ezután a 20 perc után jött rá, hogy neki valójában valamiféle ing kell. Kínai üzlet 
lévén mindig van a boltban egy keleti embertárs. Barátnõm szenvedését látva, gondoltam 
megkérdezem, hogy van-e neki való ruha. Odafordulok hát a fõnökhöz és felteszem a kérdést: 
„nincs-ing?" A kínai eladó vagy értett magyarul vagy tényleg mandarin nyelven szólaltam meg, 
mert a kérdés után rögtön elindult megmutatni, hogy hol találunk megfelelõ felsõt. Meg vannak az 
ingek.

A kiválasztás után nagy lendülettel indulunk meg a próbafülke felé. Itt kerül sor a férfi elsõ 
szerepváltozására. Kísérõbõl élõ fogassá változunk. Táska, kabát, kosár minden szó nélkül a 
karomon landol. Pár perc elteltével, húzódik a függöny, barátnõm pedig a leendõ szilveszteri 
ruhájában áll a tükör elõtt. Én ámulok, Õ pedig a száját húzza. Tudtam, hogy ez nem jelent jót! 
Egyszer csak azt mondja: „kövér vagyok!" Beszélsz butaságokat, nyugtatom, nem vagy kövér 
egyáltalán. De higgye el mindenki, hogy nincs az a technika, amivel le lehet beszélni õket errõl, így 
legközelebb már így néz ki ez a szóváltás: „kövér vagyok? -az vagy!". Majd ismét a függöny 
húzódása következik. A vérnyomás emelkedésének érzése fut át rajtam, mire a párom kijön és 
kijelenti, hogy meglepi magát ezzel a ruhával! Ekkor meglepõdve kérdezem: „és meglepõdsz?". 
Elképzelem a jelenetet, hogy megveszi, becsomagolja, hazaviszi, ahol aztán kibontja és: „jééé! Egy 
ruha!". Az elsõ óra után amit egyetlen ruhadarab vásárlásával töltöttünk már nyomdafestéket nem 
tûrõ szavak sokasága kezd egy többszörösen összetett mondattá alakulni a fejemben. Közben 
folyamatosan teszem fel a kérdést, hogy hogyan lehet ennyi idõt eltölteni egy helyen anélkül, hogy 
történne valami. Természetesen nincs rá normális válaszom. De végre elindulunk haza, amikor is a 
második szerepváltozás következik. Mi leszünk a hordárok! De mikor hazaérünk akkor még 
következik a másik örökké ismétlõdõ kérdés, hogy „mit vegyek fel?". A Columbo-t, mert nem érek 
haza addigra!

A nõkkel való vásárlás tehát véleményem szerint egyáltalán nem könnyû, de mi sem 
vagyunk egyszerûek. Figyeljék csak hazafelé menet a barátnõ szemében azt az örömöt, amit az 
okoz, hogy elkísértük és itt sem hagytuk magára, emellett nagyon jó reklám, amikor meséli a 
barátnõinek, hogy az õ barátjával vásárolni is lehet. Fel kell készülni rá, de mindenképp megéri!

Így írtok ti!
Az elõzõ oldalakon a  vetélkedõsorozat második fordulójának legjobb írásai között cseme-
géztünk. A legügyesebb cikkírók a #4 fordulóban is kiosztott különdíjakat  újrahasznosított 
termékekbõl álló papír-írószer ajándékcsomagot vehettek át.
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Feladat: Iskolai környezetvédelmi elõadás megszervezése egy a 
választott témában kompetens elõadó meghívásával. Elõadás profil 
elkészítése, elõadás meghirdetése, lebonyolítás és dokumentálás, 
szervezés önértékelése. Ezenkívül minden csapat gazdálkodhatott 
5000 Ft-ból felmerülõ kiadásai fedezésére, amirõl természetesen 
pénzügyi elszámolást is kellett készítsen. 

Az #3 elõadásait 19 csapat szervezte meg, amiken közel 1150 
középiskolás diák vett részt. Az elõadások hirdetéseit a honlapunk 
archívumában olvashatjátok.

Különdíj: A dobogós helyezést elérõ csapatok a Több, mint játék 
könyvet kapták ajándékba.

#3 forduló: SZERVEZZETEK ELÕADÁST!

Birkanyírók: „A csapból is ez folyik!”
Csillagszemûek: „Azért a víz (természet) az Úr!”
Védelmezõk: Építs úgy, hogy a jövõd gondtalan 
legyen!
Hang Zavar?: „Csábít a sok tarka semmi, hogy 
értük lángra gyúlj!"
Zsigmond Péter osztálya: A naviktól a Kárpát-
medencéig
Fenegyerekek: Alternatív energiaforrások
Csillagok: Az éjszakai természeti környezet 
védelme: Zselici Csillagoségbolt-park
Zöld ördögök: A füst hatása az emberre és a 
környezetre
Gazdálkodj ökosan: Mi lehet igaz a globális 
felmelegedésbõl?
Szmogo-sokk: Ne légy ellenálló!  Az 
elektroszmogról
Légvédõk: „Amikor elégetünk egy liter benzint 
vagy egy hektár esõerdõt, nem pont a jövõt 
gyilkoljuk meg a jelenért?"
Kék bolygó: Szelektív hulladékgyûjtés
Ózonlyuk: „Ismerd meg és vigyázz rá!”

Zöld kalózok: Talajvédelem - A talaj és annak 
szennyezése
Öko-birkák: Barangolás a Mecsekben
The bad Keri's: A szénbányászat hatásai Nagy-
mányok természeti és társadalmi környezetének 
alakulására a múltban és a jövõben.
Fénybenjárók: Törjünk ki! - A fogyasztói társa-
dalom rabságában
Zöldszem: Biogáz üzemek és a környezet-
védelem. Avagy állati trágyából elektromos ára-
mot, hogy is lehetséges ez?
Szemtelenek: Szelektív hulladékgyûjtés

Elõadások:

A forduló eredményei:

1. helyezett: Légvédõk
2. hely.: Birkanyírók, Gazdálkodj ökosan

3. helyezett: Védelmezõk, Zöldszem

http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php
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Az NLB! #3 keretében megszervezett elõadás célja az volt, hogy megismertessük a 
célcsoporttal városunk és környéke vízgazdálkodását. Konkrét, érthetõ információkat szerez-
zenek arról, mi történik az általuk is termelt szennyvízzel, hiszen a víz lefolyóban való eltûnésével 
maga a szennyvíz problémája nem tûnik el. Az Európában is példaértékû dombóvári víztisztítás és 
ivóvíz elõállítás technológiájának bemutatásával, szerettük volna „kézzel foghatóvá” tenni a 
fenntartható vízgazdálkodást. Úgy gondoljuk, hogy a középiskolás korosztály is csak akkor fog 
takarékosan bánni a vízzel, ha gyakorlati tapasztalatokat szereznek kompetens sze-mélyektõl, 
akik rávilágítanak a várható következményekre is. Mindezeket figyelembe véve választottuk ki az 
elõadónkat, Szûcs Istvánt, aki a Dombóvár és Környéke Víz és Csatornamû Kft igazgatója. Számos 
Uniós projekt megvalósításában vett részt, szíven viseli a fiatal generációk környezet-
tudatosságának fejlesztését. Felkérésünknek eleget téve március 16-án 166 fõ érdeklõdõ elõtt 
tartotta meg prezentációval kísért elõadását, melynek végén válaszolt a diákok és tanárok által 
feltett kérdésekre. Az elõadás egyfajta folytatásaként szerveztük meg az osztályok 
szennyvíztelepre látogatását, ahol szakmai vezetéssel kapcsolhatták össze az elõadáson hallot-
takat a telepen látottakkal.

A szervezés során fõként iskolánk diákjait és pedagógusait szerettük volna meghívni az 
elõadásra, de a meghirdetés olyan sikeresnek bizonyult, hogy a helyi gimnázium tanulói is részt 
vettek rajta. A tervezett 50 fõs létszámot is bõven túlléptük a megjelent kb. 166 fõvel (+Mezei 
Csaba). Emiatt az ebédlõ kicsit szûknek is bizonyult, célszerûbb lett volna valamelyik városi 
konferencia termet választani helyszínül.

Az elõadást népszerûsítõ plakátokat az intézmény forgalmas helyein illetve közterein 
helyeztük el. A diákönkormányzat segítségét a tervekkel ellentétben nem vettük igénybe, mert így 
is nagy volt az érdeklõdés.
Az elõadás elõtt az asztalokra helyeztünk (85 példányban) lapokat, melyeken adatokat, tényeket 
olvashattak a vízrõl a jelenlevõk.

Az elõadás utáni napon a résztvevõk kitölthettek egy értékelõ lapot, melyen elmondhatták 
véleményüket az elõadásról 1-tõl 5-ig való iskolarendszerû osztályozással.  A kérdõívek kiérté-
kelése alapján a többségnek tetszett az elõadás. 90%-uk felkészültnek tartotta az elõadót, és 
majdnem ennyien tartották érdekesnek az elõadást. 71%-uk részt venne hasonló rendezvényen. A 
értékelõ íveket az eredeti terv szerint az elõadás után tölthették volna ki a diákok, de mivel 
elhúzódott a prezentáció másnapra halasztottuk

Az elõadásról készült fotók és az errõl szóló cikk felkerült az iskola honlapjára eseménytár 
rovatában illetve megjelenik a Dombó Táj Közéleti Újság áprilisi számában is.

Elõadás értékelések

Birkanyírók

http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php
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Amit másképpen csinálnánk:

- az elõadót rávennénk a mikrofon használa-
tára (ami egyébként rendelkezésére állt), 
hogy a hátrébb levõk is jól hallják 
- nagyobb befogadóképességû helyszínt 
választanánk
- külön szerveznénk 2 elõadást: egyet az éret-
tségi elõtt állóknak, mivel ez is tétel, egy má-
sikat azoknak, akiket „csak” érdekel a téma

A Birkanyírók csapata jól érezte magát a szervezés és a lebonyolítás alatt!!!

Az elõadás szerintünk sikeres elemei:

- sokakat érdeklõ témát sikerült választani
- találtunk szakértõ elõadót
- 166 fõ vett részt az elõadáson
- pozitív visszhangja volt a diákok, tanárok 
körében
- másik oktatási intézmény diákjai, tanárai is 
részt vettek az elõadáson
- média megjelenés (honlap, helyi újság)

Plézer Judit osztályfõnök beszámolója:

A Fenegyerekek csapata szervezésében Aradi Tamás tartott 
elõadást „Megújuló energiák” címmel. Az elõadás lényege az 
volt, hogy a diákok még több információt szerezhessenek az 
energia-források gazdaságos felhasználásáról, alkalmazásáról, 
hatékonyságáról és gazdaságosságáról.

Célunk, hogy az emberek úgy próbálják megválasztani az 
energiaforrásukat, hogy az minél gazdaságosabb és környe-
zetbarát legyen.

Aradi Tamás iskolánk szakmai tanára, projektoros kivetítõn 
szemléltette az anyagot és közben a hétköznapi dolgokból vett 
példákkal magyarázta az energiaforrások menetét. A diá-kok 
szép számmal jelentek meg az elõadáson és nagyon ér-
deklõdõek voltak. Több kérdést is feltet tek, aminek a tanárúr 
nagyon örült, és minden kérdésre azonnal válaszolt is. Volt o-
lyan diák, aki az elõadás után is megkereste a tanárurat és ta-
nácsot kért tõle. Ez az elõadás nagyon sikeresnek mondható, 
mert olyan fontos dolgokról szereztek tudomást a tanulók, amit 
életük folyamán többször hasznosíthatnak.

Gazdálkodj ökosan

Zöld kalózok

Csillagok
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Zöldszem  elõadás értékelése:

Az osztály egyhangú véleménye szerint a megrendezésre került elõadás sokkal 
élvezetesebb volt a vártnál. Sajnos sok olyan elõadáson jártunk már ahol a téma bevezetése még 
igen érdekes volt, de a tudományos adatok felszínre kerülésével az érdeklõdés lankadt a diákok 
körében. Miután minden csapattag véleményét kikértük arról, hogy mi tetszett legjobban az 
elõadáson , azt a következtetést vontuk le, hogy a következõk tetszettek a nagy többségnek:

- Az elõadás módszere, kiemelve interaktívságát.
- Az elõadó kérdései, ill. eszmefuttatásai a fiatalabb korosztály számára is érthetõ volt.
- Ezen felül kiemelték még vicces, lényegre törõ kifejezéseit is

Tehát, véleményünk szerint az elõadás megrendezése sokkal jobb hangulatban telt a 
vártnál, hisz a legtöbb diák, csapattag, és vendég egy viszonylag egyhangú és tudományos be-
számolóra számított, ehelyett viszont egy érdekes, vicces, és jó hangulatú elõadást kapott, amely 
sokakat meglepett: hogy ilyen formában is ennyit lehet tanulni.

Az egyetlen dolog, amelyben csalódnunk kellett, a résztvevõk kevés száma. Ugyanis a 
hirdetettség ellenére, (véleményünk szerint a délutáni idõpont miatt) nem jelentkezett annyi nézõ 
amennyire számítottunk.

Az eltérések között megkell még említenünk, hogy elõadónk Molnár István levezette 
nekünk az okokat is, mivel anélkül nem érthettük volna meg miért is olyan fontos a bioenergia 
elõállítása. Utólag ezt is pozitívan értékeljük, mivel a mindennapi életbõl láthattunk azokra 
példákat amikre az ember nem is gondolna. Pl. mennyi energia kell egy pulcsi elkészítéséhez, vagy 
éppen a létfontosságú meleg víz felfûtéséhez.

Visszagondolva, arra jutottunk, hogy nehéz munkánk meghozta gyümölcsét, elõadásunk 
után biztos vagyok benne hogy a jelenlévõk közül nagy része környezetbarát fiatallá vált.
Erre remek például szolgál, hogy elõadónk meginvitált minket a Kaposszekcsõ- Dombóvár által 
átadásra került biogáz üzem megnyitására, ahol több csapattag is önként élvezettel vett részt és 
számolt be a további hasznos információkról amiket ott láthattak és tudhattak meg.

Korunkban sajnos kevés a valóban környezettudatos fiatal, és van aki annak  mondja 
magát, tudat alatt mégsem viselkedik ehhez hûen. Ha valamit a csapat tagjaként megtanultam az, 
az hogy mennyire fontos hogy a bolygónk kis részeként én is tegyek valamit, még ha számomra az 
elenyészõ lépés is nagyon nagy elõrelépés lehet a „világom” tisztasága érdekében.

Köszönjük, hogy a NELÉGY BIRKA keretében megrendezésre kerülhetett ez az elõadás.
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Légvédõk - Elõadásunk szervezésének és lebonyolításának értékelése…

Nagy lelkesedéssel kezdtünk a szervezésnek. Sok energiát fordítottunk az elõzményekre és 
magára az elõadásra is. Felosztottuk a teendõket, így igazi csapatmunka zajlott. Osztályfõnö-ki 
órán megtanultuk, hogyan kell egy hivatalos meghívólevelet megírni. Kissé nehezen, de össze-
hoztuk a szükséges elõadás-profilt is, ebben sok pontnál úgy éreztük, hogy igazán az elõadó tud-na 
rájuk válaszolni. A csapat mûvészlelke, Zsófi tervet készített az elõadás plakátjához és színes papírt 
is vett. A plakátokat a gimiben és a kolesz jól látható helyein tettük ki. A számítógépguruk, Fanni, 
Melinda, Flóra, Narda, Zita, Dóri nagyon csisszesen ugyan, de megírták a meghívót és hírt az NLB- 
honlapra. A csapat hangja, Narda az iskolarádióban is toborzott hallgatóságot. Mivel az 
elõadónknak tiszteletdíjat nem fizettünk, arra gondoltunk, hogy egy bon-bonnal mondunk neki 
köszönetet (osztálypénzbõl Bea vette), illetve egy emléklapot is készítettünk, melyet mindenki 
aláírt. Dani, Gábor, Milán, Viktor, Márk és Balázs feleltek az elõadás napján a terem berendezé-
séért és a technika beszereléséért, miután Judit és a többi lány kitakarította a termet. Volt, aki teát 
fõzött, mások a pénzügyeket rendezték a gazdasági irodán. Ketten-ketten õrségben álltak a 
portánál, és várták az elõadót, na meg az NLB- képviselõit.

Az osztálytermünket kértük az elõadás helyszíneként, mert eléggé tágas és számunkra 
kedves is. Szerettük volna, ha az elõadásra várva a „közönség” láthatná az NLB- s falat, ahol eddigi 
munkáink és feladataink elolvashatóak. Hogy mégse legyen nagyon „tanulmányszagú” a délután, 
nem a tábla felé, hanem fordítva rendeztük be a termet. Lassan gyülekeztek a résztve-võk. Az 
elõadás vezetõi Melinda és Flóra begyûjtöttek néhány információt az elõadóról, hogy 
kezdésképpen közelebbrõl is bemutathassák õt. Kicsit kevesebben jöttek a vártnál, de büszkék 
vagyunk arra, hogy négy másik osztályból is voltak diákok és két tanárunk is kíváncsi volt az elõ-
adásunkra. Az osztályból két fõ kivételével (igazoltan voltak távol) mindenki megjelent. 
Legközelebb talán egy ütõsebb, csalogatóbb címet adunk (persze az elõadóval egyeztetve), s akkor 
többen is kedvet kapnak eljönni. Jó néhány képet készített Viktor, sõt az iskola részérõl pár perc-nyi 
videó felvétel is készült és igazgatónõnk is lefotózott bennünket. 

Az elõadó nagyon fiatal és szimpatikus hölgy volt. Az elõadásán éreztük, hogy teljes szívvel 
érdekli a téma, de õszintén szólva még gyakorlatlan és talán zavarban is volt, de a végén, mikor 
saját tapasztalatairól beszélt, sokkal gördülékenyebbé vált az elõadás. Nagyon sok érdekes dolgot 
megtudtunk tõle, fõleg arról, mennyi mindent tehet egy-egy ember is környezetéért. Mindenki 
érdeklõdését felkeltette az ökológiai lábnyom (számoltuk is páran) és a már rövid idõn belül 
bekövetkezõ negatív változás is ledöbbentett bennünket. 

Összegezve úgy látjuk, hogy elõadásunk elérte a kitûzött célt, fiatalosan, nem kioktatva, de 
sok információval talán mindannyiunkat környezettudatosabbá tett. Bár a feladat nagyon 
összetett és nehéz volt, sokat tanultunk belõle. Sokan örömmel dolgoztunk rajta.
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Védelmezõk
A hallgatóság érdeklõdésének a felkeltése a terveink szerint sikerült. Az elõadónk a 

meghirdetett témához nagyon jól tartotta magát, az elõadás elõre meghatározott egy órás keretét 
sem lépte túl.

Sajnálatos módon az elõadás profilban jelzett létszám nem jött össze, ez talán azért volt 
így, mert az eladás meghirdetésére késve tudtunk sort keríteni, az elõadónk szûkös idõbeosztása 
miatt. Mivel a célcsoport az iskolánk diákjaiból állt, kiknek ez a téma valamilyen módon szerepel a 
tantervükben nagy érdeklõdéssel követték az elõadást.

A hallgatók körében egy kérdõívet töltöttünk ki, ami alapján megtudhattuk az õ 
véleményüket is. Szerencsére pozitív eredményeket kaptunk.

Miért bántod, ember?
A része vagy, az övé vagy
Ha sebezted, tûrte
Ha szennyezted, hordta a mocskot
Melyet kezed hagyott.
De most elfáradt.
Segítségre szorul,
S te nem is veszed tudomásul
És mire felocsúdnánk nem marad más

Csak kihasznált darabja.
Most kell ébredni, most kell látni
Érezni és vigyázni,
Megtartani, felhasználni újra és újra,
Mit apáink hagytak ránk,
Mert könnyen lehet, fiaink már nem tudják
Majd használni, mit így hagyunk hátra,
Hisz nincs annak haszna,
Csak kára.

Itt élned, s halnod kell…
Csiszár Beáta  a Zöldszem csapattagjának alkotása

Fenegyerekek Légvédõk Szemtelenek
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TOVÁBBI ISKOLAI ELÕADÁSOK

A 2009/2010-es tanévben a környezet- és 
természetvédelem, fenntarthatóság és a 
fogyasztási szokások témaköreit feldolgozó 
NLB!-s elõadásokat is tartottunk a Tolna 
megyei középiskoláknak. 
Az elõadásokat zöld-partnerszervezeteinkkel 
közösen  úgy állítottuk össze, hogy azok 
osztályfõnöki órák keretében, külsõ elõadó 
közremûködésével interaktív módon feldol-
gozhatóak legyenek.  Az osztályfõnöki órákra 
meghívható elõadások listája a honlapunkon is 
elérhetõ volt.
A Hülyeség kora filmet is több alkalommal 
vetítettük az iskolákban, a film üzenetének 
interaktív megbeszélésével egybekötve.  

www.nelegyhulye.hu

A fogyasztói társadalom rabságában - Törjünk ki!
Klímaváltozás - mi tettük - mit tehetünk?
Szervezet: Zöldtárs Alapítvány - Elõadó: Gaál Zsófia

Gemenc igazi arca - azaz a természetvédelmi kezelés 
problémái az ártéri erdõkben
Szervezet: Természet Jogaiért Alapítvány - Elõadó: Siklósi Máté

Barátságban a denevérekkel
Szervezet: Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány
Elõadó: Görföl Tamás

A hülyeség kora f ilm vetítése és üzenetének interaktív 
megvitatása
Szervezet: Ifjúsági Unió Szekszárd - Elõadó: Mezei Csaba

http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php
http://www.nelegyhulye.hu
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A vetélkedõsorozat negyedik fordulójának feladata, a fogadalom-
tétel. A forduló feladata, hogy a csapatok minden egyes tagja 
válasszon egyet pazarló fogyasztási szokásai közül, majd tegyen 
írásos fogadalmat annak megváltoztatására.
Különdíjak: Újrahasznosított termékekbõl álló papír-írószer 
ajándékcsomag.

A forduló díjazottai:
1. helyezett: Birkanyírók
2. helyezett: Légvédõk
3. helyezett: Hang Zavar?

#4 forduló: FOGADALOM

Tombi Kitti (Birkanyírók):

Nincs napelemem, nem vagyok fényevõ 
és nem termelek szélenergiát. A világ e-
gyik legszebb és legnehezebb nyelvét 
beszélem és rajtam kívül még több mil-
lióan értik, hogy mire gondolok, amikor 
azt mondom energiatakarékosság. Nem 
örülök, ha az emberek pazarlók és a ki-
lowattot összekeverik a megawattal. 
Büszkén gondolok Jedlik Ányosra, Teller 
Edére és Ganz Ádámra. Nem szeretem a 
hagyományos izzót, a D-energiaosztá-
lyos mosógépet, a non-stop bekapcsol-
va hagyott televíziót, az energiazabáló 
hûtõládát! Itt élek Európa szívében, e-
nergiaspórolásban mi leszünk a császá-
rok! Ezt elõsegítendõ, ezentúl nem fo-
gom egyszerre mûködtetni a televíziót 
és a számítógépet!
Magyarország, én így segítek!!!

Bozsó Bernarda (Légvédõk):

A Ne Légy Birka egyik feladata volt,
Hogy mindenki cselekedjen valami jót.
Energiatakarékosság a célom,
És ezt végre is hajtom.
Mostanában elég sokat gépeztem,
Ettõl fájt a szemem éreztem.
Ezért egy nap csak fél óra gép,
Így marad a környezetem épp.
És hogy véletlenül se szegjem meg a 
feladatom,
Mindennap ellenõriz a kedves családom.
Laptopomat zárt szekrény õrzi,
Helyette anya a leckémet számon kéri.
Nyáron majd újra többet találkozom vele,
Addig is elsõ számomra a lecke!
Ezzel tudásom fejlesztem, egészségem õrzöm,
Remélem sikerül ezzel a többieket is 
meggyõznöm.
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Abai Ákos (Birkanyírók):

Ebben a szent pillanatban ÉN Abai Ákos hivatalosan is megfogadom, hogy újrahasznosított 
papírt fogok használni! Ez azért fontos, hogy megóvjuk a csodás erdõinket és ezzel az erdõ 
életközösségét is. És ha ezt megszegem, akkor a Kosárlabda Istene büntessen rosszul átadott 
passzokkal, lépéshibával, és óriási mellédobásokkal.

Gyõri Márió (Birkanyírók):

Csábítgatnak minden nap
kettõt fizet hármat kap,
megvettem mert azt hittem
jó üzletet kötöttem.

Késõbb viszont rájöttem
sok felesleget gyûjtöttem,
háromból csak egyet ettem
a pénztárcámat gallyra tettem.

Megfogadom most tényleg
nem veszek több akciós terméket,
ételbõl csak annyit veszek
amit még aznap meg is eszek!

Stósz Flóra (Légvédõk):

Ma egy nagy döntést teszek,
papírt többé nem szemetelek.
Eddig mindig vettem a sok magazint,
amik a kukába kerültek odakint.
Pedig újrahasznosítani is lehetne,
nem is tudom miért nem jutott ez eddig eszembe.
Úgyhogy most már nekiállok,
minden újságot jól átrágok,
és amelyik már nem kell,
a zöld gyûjtõben új otthont lel.
Kevesebb lesz a rakásom
tisztább lesz a lakásom,
a környezet is boldog marad,
ha sok-sok fa a helyén marad.

Tanári kategóriás különdíjasunk:
Domokosné Zsiga Mónika (Légvédõk)

Fénymásoljunk kevesebbet,
Diktáljunk a gyerekeknek!
Kevesebb papír és festék,
Lokálisan cselekedni tessék!
A tanóra így is halad,
A természet épen marad.
Témazáró azért lesz még,
Globálisan gondolkodni tessék!

Lukács Dorottya (Birkanyírók):

Az Úr 2010. évének március havában szent 
esküvéssel fogadom, hogy a régmúltba 
veszõ nagyanyai hagyományokat ezennel 
átemelem az újkorba. A családban el nem 
fogyasztott kenyeret nem fogja többé 
elnyelni a szemetes mélye, hanem ezentúl át 
fog alakulni prézlivé (zsemlemorzsává). Ha 
ezen esküvésemet be nem tartom, vessék 
máglyára szép jövõ elé nézõ testemet!



A feladat egy környezetvédelmi ügy kiválasztása, majd egy ütõs, figyelemfelkeltõ megmozdulás 
megszervezése és kivitelezése volt. A csapatok szerint ez volt a fordulók egyik legizgalmasab-bika. 
A villámakciókkal a megyei médiákat is megtöltöttük: Sok újság megjelenés, internetes cikk és 
videó jelent meg a Tolnai Népújságban, TEOL internetes újságban, Másik TV-ben.

Szerte Tolna megyében zajlottak az NLB!-s villámakciók (íme néhány a legjobbak közül):

#5 forduló: SZERVEZZETEK VILLÁMAKCIÓT!

Birkanyírók - Környezetvédelmi villámakció Dombóváron

…a diákok a Hunyadi téri buszmegálló és Napsugár Áruház 
közötti parkolót választották helyszínül április 19-én, ahol a 
"tapossa hasznosra" elnevezésû akcióval a szelektív 
hulladékgyûjtésre, illetve annak helyes módjára hívták fel a 
város és környéke lakóinak figyelmét. A megmozdulást közel 
60 buszra várakozó illetve arra sétáló felnõtt és diák nézte 
végig, akik közül többen csatlakoztak a diákokhoz. A tanulók 
több száz PET palackot tapostak össze a köréjük sereglettek 
segítségével. Az akció végeztével a palackokat a közeli 
gyûjtõszigeten helyezték el. A szervezõk szerették volna 
felhívni a figyelmet a hulladékok szelektív gyûjtésének fon-
tosságára, illetve arra, hogy mielõtt kupak és címke nélkül a 
konténerbe dobjuk a palackokat préseljük vagy tapossuk 
õket össze.

A villámakcióról a dombóvári Másik TV is hírt adott

Csillagszemûek villámakciójának célja:
Szekszárd egyik fiatalok és turisták által sokat és sûrûn 
látogatott helyét megtisztítani az ott felejtett 
szeméttõl.
„Érdekes volt látni a szép idõben a Kálvárián tartózko-
dók arcát akár fiatal, akár idõs mindegyik számára 
furcsa volt, hogy egy fiatalokból álló csapat ilyen mun-
kát vállal”
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Csillagok:( Esõs) Villámakció Bonyhádon!

Osztályunk április 13-án reggel 8 órakor a Városháza elé 
masírozott az általunk készített táblákkal, hogy egy rövid 
figyelemfelhívó akciót tartsunk. Már az odaúton feltûnést 
keltettünk. Akciónk során az éppen arra hajtó autósok figyelmét 
szerettük volna felhívni arra, hogy a mai kor embere túlságosan 
sokat használja az autót, ami nagyon szennyezi a Földet és 

ráadásul részben miattuk is a Föld Fekete arany készlete is egyre csökken.
Az akciót azért szerveztük, mert ez volt az utolsó fordulós feladatunk a szekszárdi Ifjúsági Unió "Ne 
légy Birka!" címû környezetvédelmi vetélkedõjében. A vetélkedõre õsszel jelentkeztünk, és miután 
az eddigi 4 fordulót tisztességgel végigdolgoztuk, ezt a fordulót is komolyan vettük. (A vetélkedõ 
folyamán választottunk egy környezetvédelmi témát, a fényszennyezést. A témában készítettünk 
újságot és szerveztünk egy elõadást, amire Dr. Kolláth Zoltánt hívtuk el, valamint tettünk 
különbözõ környezetvédelmi fogadalmakat). Legnagyobb sajnálatukra a sajtót az idõjárás 
eltántorította a megörökítéstõl, ami nagy csalódást keltett reggel! Az általunk készített képeken is 
látható, hogy milyen lelkesen álltunk a város fõterén, dacolva a szeszélyes áprilisi idõjárással, 
esõvel!
A felvonulást sikeresnek mondhatjuk, hiszen sok autós, gyalogos és biciklis is nézte ezt a maroknyi 
csapatot, lassítottak kicsit, hogy néhány táblát el tudjanak olvasni, de balesetet természetesen 
nem okoztunk.
Reméljük akciónkkal nem azt értük el, hogy zavartuk az emberek nyugalmát, hanem gondolatot 
ébresztettünk bennük, hogy néha mozduljanak ki a szabadba, sétáljanak többet, esetleg túráz-
zanak. Ha mégis utaznának, akkor használják a tömegközlekedési eszközöket vagy vegyék elõ a 
kerékpárokat és azzal járjanak dolgozni.

A bonyhádi Perczel Mór Szakközépiskola 11. B osztálya

Zöldszem
A villámakciónk célja, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy a szemetelés súlyos károkat 
okoz élõhelyünknek, és kötelességünk lenne megóvni bolygónk tisztaságát. Emellett a hosszú távú 
gondolkodásunknak eleget téve kötelességünknek éreztük, hogy felhívjuk a figyelmet arra is, hogy 
szelektív hulladékgyûjtés fontosságát is kiemeljük! Hisz a bolygót nem szüleinktõl kaptuk, hanem 
gyermekeinktõl kölcsönözzük.

Képeka Másik TV tudosítása
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http://www.illyes-dombovar.hu/kepek_2010/birka/birka.html
http://www.civiljutub.hu/play.php?vid=5860
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Védelmezõk:
Villámakció a Ne légy birkás 
csapatpólóban!

A Védelmezõk csapat tagjai 
saját készítésû plakátjaikkal 
és szórólapjaikkal igyekeztek 
felhívni a járókelõk figyelmét 
a környezetvédelem 
fontosságára. Szórólapot is 
osztottak a járókelõknek 
Szekszárdon.

Hang Zavar? - A zajártalom csökkentéséért demonstráltak

„Kukába a füldugókkal!” „Akkor inkább már apa horkolása…” 
„Este inkább a birkákat számolnám nem az autókat!” 

Légvédõk: Környezetvédelmi f igyelemfelhívás a 
gyönki piactéren, óvodában és általános iskolában.
Osztályfõnöki órán szárnyakat barkácsoltunk: a legtöb-
ben pillangókként röpködtek, de voltak katicabogaraink, 
szarvasbogarunk és szitakötõnk is. Sok idõt fordítottunk a 
szövegünkre is. Mindenki kivette a részét a munkából: aki 
például a tavat festette vagy a mezõt rajzolta, annak más 
segédkezett elkészíteni szárnyát . A villámakciónkat elõre 
lebeszéltük a helyi jegyzõvel, aki természetesen 
engedélyt adott rá, így már csak végre kellett hajtani 
tervünket.



The bad Keri's: Virágültetések Bonyhádon

Izgultunk elõtte, mert elõzõ napokban esett az esõ, és féltünk, 
hogy pénteken reggel is esni fog, de a jó kedélyû osztálytársaink 
azzal biztatták a többieket, hogy legalább az esõ meglocsolja 
helyettünk a virágot.  

Péntek reggel jókedvûen bár kicsit izgatottan indultunk ki a piacra. 
Mikor kiértünk megnyugodtunk, mert rengetegen voltak a 
nézelõdõk, így biztosak voltunk, hogy lesz, aki csatlakozik a mi kis 
mozgalmunkhoz. 
A csapatnak egyre jobb kedve lett. Hol egy régi jó ismerõs ültetett, 
egy volt tanár, rokon, vagy egy kedves idegen. Az osztály utólagos 
értékelésében kiderült, hogy az egyik csapatnál egy nagymama 
két kis unokájával sétált, és látták az egyen pólós fiatalokat és odajöttek megnézni minket, hogy 
mit csinálunk, és így õk is ültettek. És a gyerkõcök az ültetés közben így szóltak: „Mama, otthon is 
majd ültetünk?”- ez nekünk jól esett, hogy legalább már 3 emberre biztosan hatottunk. 

A piacon már a megjelenésünkkel nagy feltûnést keltettünk, hogy miért vagyunk egyen pólóba, 
vödrökkel, lapáttal és egyebekkel. Találgattak: „szerintem szemetet szedni mennek”.   Az ültetõ-
ket körül állták az érdeklõdõk. Hamar elfogytak a virágaink. És hogy írjuk le a negatívat: az árusok 
azért  rossz szemmel néztek ránk, mert ránk jobban figyeltek az arra járók, és útba voltunk.
Végül ÖKO iskola révén az Igazgató urat és helyettes asszonyt is megkértük ültessen. 

A forduló legjobbjai, egyben a különdíjban részesült csapatok:

1. helyezett: Zöldszem
2. helyezett: The bad Keris
3. helyezett: Hang Zavar? és  Védelmezõk

Különdíjak:
A tanterem elé kifüggeszthetõ osztálytáblákat kaptak különdíjnak a dobogós csapatok.
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Videó

http://www.civiljutub.hu/play.php?vid=5861
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#5+1 ZÁRÓFORDULÓ

Az NLB! #5+1 fordulós vetélkedõsorozatunk nyilvános, záró 
vetélkedõjét - a legjobb hét csapat mérkõzését - a szekszárdi 
Városi Sportcsarnokban rendeztük.
A verseny tisztaságát az IFU elnöke és a partnereink (Zöldtárs 
Alapítvány, Természet Jogaiért Alapítvány, Tolna Megyei 
Természetvédelmi Alapítvány) által delegált négytagú zsûri 
felügyelte. A vetélkedõt játékmesterünk, egyben speakerünk 
vezényelte.

A záró vetélkedõben izgalmas ügyességi és elméleti 
versenyszámokban mérhették össze tudásukat és rátermett-
ségüket a csapatok…

NLB! csapatok a Városi Sportcsarnokban: 
A játékszámok egy része minden csapat részvételével egyszerre a teremben, másik része - 
forgószínpad szerûen  a Sportcsarnokban és körülötte felépített versenypályákon zajlott.

Hozott feladat,  melyre a csapatoknak otthon 
e l õ r e  ke l l e t t  ké s z ü l n i ü k  a  H u l l a d é k  
mûalkotás…
Sok érdekes és fáradtságot nem kímélõ mûal-
kotást hoztak a csapatok… volt sörkollektor, 
divatbemutató, babaház, térkép…mindenféle 
hulladékból készült jópofa dolog…

http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php
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Ökológiai lábnyom: Mekkora 
termõföldet foglalsz a fogyasztá-
soddal?  avagy mekkora az  
ökológiai lábnyomod? Csapat-
munkát, kreativitást és egy kis 
fizikai erõnlétet is igénylõ fela-
dat. Csapatonként 10 fõ építsen 
„élõ” tornyot úgy, hogy minél 
kevesebb lábbal érintse a talajt… 

A vetélkedõ rekordja: több 
csapatnak is sikerült csak négy 
lábbal érintenie a talajt…
 
a Hang Zavar? csapat (balra)

Hogyan utazol, ha nem állnak 
rendelkezésre a fosszilis 
e n e r g i a h o r d o z ó k ? …  A  
Védelmezõk csapat a repülõ 
szõnyegen. Kooperációt 
igénylõ feladat: fordítsátok 
meg úgy a szõnyeget, hogy a 
csapat egyetlen tagja sem 
teszi le a lábát a szõnyegrõl. 
(fent)

Komoly fejtörõ:)  Na, most 
kiderül mennyire felkészültek 
a csapatok: Nem egyszerû 100 
kérdéses, saját kidolgo-zású 
NLB! tesztsor. Fogyasztási 
szokások, környezetvédelem 
és természetvédelem téma-
körökben… Pörög a csapat-
munka a Hang Zavar?-nál… 
(középen)

... nemkülönben a 
Légvédõknél… (balra)

... a Gazdálkodj Ökosan
sem hagyja magát
megelõzni (jobbra)
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… a forgószínpad egyik állomása: 
Favágás: Hagyományos energia-
forrás sok munkával, szigorú takaré-
kossággal. Hány csapással sikerül 
négyfelé hasítani három rönköt?
Munkában a Légvédõk. Srácok, ezt 
még gyakorolni kell! (balra fent)

A Gazdálkodj ökosan is dolgozik 
(középen). 
A vetélkedõ legügyesebb favágói a 
Védelmezõk 9 (minden csapás 
sikeres) csapásból teljesítették a 
feladatot. De volt olyan csapat is, 
akinek ez csak 18-ból sikerült…

Teherszállítás az ókorban: Pillepa-
lack görgõ feladat… cél 3 embert egy 
deszkán célba juttatni a pillepalack 
görgõk segítségével… a rekordot a 
Védelmezõk csapat (jobbra fent) 
állította be 3 perc 50 mp alatt.
Görgetésen a Hang Zavar? (jobbra 
lent)

Helyi erõforrás a kétkezi kubikus 
munka: Talicskázás... a talicskában 
háttal ülõ, irányítja a két bekötött 
szemû „kubikust” a szlalompályán… 
Ügyeskedik a The bad Keri's (balra 
lent)



Zöldszem csapat (balra fent). Nem ritkán esett 
meg a csapatokkal, hogy kiborult az utas a taligá-
ból… a feladatot leggyorsabban a Gazdálkodj Öko-
san teljesítette 2 perc 25 másodperc alatt.

Fõ a takarékosság! Feladat minél kevesebb veszte-
séggel meghámozni a krumplit! A The bad Keri's 
(jobbra fent) a hámozás feladatnál. A legjobban a 
Gazdálkodj Ökosan csapatnak sikerült hámoznia: a 
rájuk bízott krumpli tömegének  98,9 % -a 
kerülhetett a fazékba. Krumplit hámoz a Zöldszem 
(középen) is.

Háztáji munka után szórakozás a rendelkezésre álló hulladékkal. Traktorgumi gurítás: cél a kijelölt pályán 
végiggurítani a traktorgumit úgy, hogy közben egy csapattag benne ül a gumi belsejében. Akcióban a  
Birkanyírók (balra) és a Légvédõk (jobbra). A rekordot a Gazdálkodj ökosan állította be 56,20 mp alatt.
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 ... kvíz ....tizenkilenc NLB!- s kvíz kérdésre kellett megtippelnie a 
csapatoknak a választ… Balra fent a Védelmezõk…
…kvíz közben a Birkanyírók csapat (jobbra fent), aki az elsõ öt iskolai 
fordulót toronymagasan nyerte, így elsõ helyen kvalifikálta magát a záró 
vetélkedõbe... 

.. palacsintasütés… Hagyományos étkek, helyi alapanyagok a jelszó! Ki 
tudja a legvékonyabb (legkisebb tömegû) palacsintát megsütni?... sütés 
közben a Birkanyírók (középen)…

... jégvermelés… amikor még nem volt hûtõszekrény, bizony  bizony el 
kellett vermelni a befagyott  tó jegét… Feladat a jégkockát kihalászni és a 
vödörbe dobni… munkában a The bad Keri's (jobbra lent)
…vermelnek a Zöldszemek is (balra lent) … a feladatot egyébként a 
Gazdálkodj ökosan teljesítette a leggyorsabban 6,8 mp alatt
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Palacsintáznak a Légvédõk (jobbra fent)... 
Rekord: Gazdálkodj ökosan 26 grammal.

Pillepalack csíkvágás: Ezt a feladatot a csapatok 
a vetélkedõ elején kapták  és a végén bíráltuk el 
az eredményt (csakúgy, mint a tesztet)… Cél, 
minél hosszabb csíkot vágni. Jobbra fent 
dolgozik a Gazdálkodj ökosan csapat, aki 
egyben a rekordot is beállította: egy 1,5 literes 
PET palackból 27,05 méter hosszú „fonalat” 
vágtak…

…a Zöldszem csapat egyik tagja pillepalack 
csíkvágásban (középen)…

Balra lent a gyõztes csapat: a Gazdálkodj 
ökosan! Jelszavuk: Van valami a levegõben!

 Bischof Tamás, a játékvezetõ

Munkában a Zsûri… (balról-
jobbra: Görföl Tamás (TMTA), 
Siklósi  Máté (TeJA),  Pék 
Györgyi (IFU), Gaál Zsóf ia 
(Zöldtárs Alapítvány)
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 #5+1 NLB! VETÉLKEDÕSOROZAT VÉGEREDMÉNYE

Az 5+1 fordulós vetélkedõsorozat egyik nagy állomása az iskolai öt forduló lezárása és a záró for-
dulóba továbbjutott csapatok kihirdetése. Hat továbbjutó csapattal számoltunk, de holt-verseny 
miatt a hét csapatból álló élmezõnyt engedtük tovább a mindent eldöntõ záró fordulóba. A végsõ 
pontozásba a legjobb négy feladat pontszámait számítottuk be.

Az öt forduló eredményei (és az elsõ hét továbbjutó csapat):

1. Gazdálkodj ökosan 96,5 
2. Védelmezõk   78,5 
3. Hang Zavar?   71,5 

4. Zöldszem   60,5 
5. Birkanyírók   59,5 
6. Légvédõk   52,0
7. The bad Keris  51,5 

Végsõ eredmény:

1 2 3 4 5 össz. véger.
Birkanyírók 37 44 68 74 79 302 265
Légvédõk 31 46 70 60 75 282 251
Hang zavar? 34 47 56 54 82 273 239
The bad Keri's 32 39 64 52 84 271 239
Védelmezõk 31 37 67 51 82 268 237
Gazdálkodj ökosan 32 45 68 52 71 268 236
Zöldszem 32 34 67 46 88 267 235
Csillagok 21 33 52 47 72 225 204
Szemtelenek 30 26 52 44 65 217 191
Szmogo-sokk 35 33 43 47 63 221 188
Csillagszemûek 31 30 29 46 71 207 178
Fénybenjárók 38 39 23 0 54 154 154
Fenegyerekek 26 0 47 21 52 146 146
Zöldegylet 31 26 36 0 50 143 143
Zöld ördögök 31 0 40 23 44 138 138
Ózonlyuk 21 22 36 0 56 135 135
Effesek 33 36 0 50 0 119 119
Zsigmond Péter osztálya 25 35 30 0 0 90 90
Kék bolygó 28 0 47 0 0 75 75
Zöld kalózok 26 0 41 0 0 67 67
Öko-birkák 33 0 29 0 63 62 62
Environment friends 31 25 0 0 0 56 56
Körtebefõtt 28 25 0 0 0 53 53
11.kv 28 0 0 0 0 28 28

http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php
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Az NLB! vetélkedõsorozat díjait a záró forduló - egyben a vetélkedõsorozat - végén adtuk át a 
hét legjobban szereplõ, legkörnyezettudatosabb csapatoknak.

1. díj: az NLB! vetélkedõsorozat fõdíja: Egy négynapos osztálykirándulás
2. díj: Egyhetes táborozás Szálkán és részvétel a Természetjáró Gyermekek  és
     Diákok Országos Találkozóján
3. díj: „Élet a tanyán” - háromnapos hétvége Doromláson, egy lakott területtõl
     messze fekvõ tanyán a Duna-parton, teljes ellátással
4-7. díjak: Két nap Doromláson vagy a magyaregregyi Kadarka kulcsos-
    házban, ellátás nélkül

Az elsõ helyezett díját a TanÖsvény Természetjárásért Egyesület ajánlotta fel, a többi díjat az 
Ifjúság Unió Szekszárd saját forrásaiból biztosította.
A csapatok - ha három fordulót teljesítettek - megkapták csapatpolójukat, melyet jelentõs 
magánadományozás is segített.
A végeredménytõl függetlenül a vetélkedõ egyes fordulóiban az elsõ három legjobb megoldásokat 
beküldõ csapatot is különdíjjal jutalmaztuk, melyeket az Ifjúsági Unió Szekszárd Civil Vezetõk 
Klubja és Civil Számadó Szolgálata ajánlott fel.

1.forduló: Az 1. fordulónak nem volt kimondott különdíja. A csapatok - ha három további 
fordulót teljesítettek megkapták a csapatpólójukat, amelyet jelentõs magánadomány is 
segített.
2.forduló: A legfrappánsabb megoldást beküldõ csapat a National Geographic tudo-
mányos folyóirat egy éves elõfizetését nyerte. A legjobb cikkírókat is külön
díjaztuk, õk újrahasznosított papír-írószer csomagot kaptak. 
3. forduló: A legjobb szervezõmunkát végzõ osztályok a Több, mint játék kalandpeda-
gógiai és szociális kompetenciákat fejlesztõ játékkönyvet kapták különdíjként.
4. forduló: A legfrappánsabb fogadalmakat tevõ csapattagok újrahasznosított termékek-
bõl álló papír-írószer csomagot kaptak.
5. forduló: A legzseniálisabb, legütõsebb villámakciót szervezõ csapatoknak falra, osz-
tályajtóra függeszthetõ, NLB!-s osztálytáblát készítettünk.

Ezúton is gratulálunk a csapatoknak a helytálláshoz és a szép küzdelemhez. Reméljük jól éreztétek 
magatokat a vetélkedõben és büszkék vagytok a teljesítményeitekre. Az NLB! csapata és zsûrije jól 
érezte magát, jó volt veletek együtt dolgozni, látni a lelkesedést. Nagyon büszkék vagyunk rátok! Ti 
már nem vagytok birkák!

 DÍJAZÁS

http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php


N
LB

! A
 K

Ö
Z

É
P

IS
K

O
LÁ

K
B

A
N

B
E

V
E

Z
E

T
Õ

Az NLB! vetélkedõsorozat gyõztese a Gazdálkodj ökosan csapat élménybeszámolója a 
háromnapos Bakonyban töltött osztálykirándulásról:
A kirándulás - belföldi - úti célja megegyezés tárgyát képezte.

2010. szeptember 24-ét, pénteket írunk,
Hát, ezt a hetet is ki kellett bírnunk…
Reggel 6-kor ébresztõ!
Az arca mindenkinek ijesztõ.
Hiszen 7 órakor indul a parti is,
Jézusom! Idõben ideért a Szandi is!
A buszon a tanárnõ diskurál;
Na mi az, a porcelángyár már nem dukál?
Így van, ezért Balatonfüred az új célunk,
A Magyar Tengertõl egyszerûen elalélunk.
Közel 2 óra 'tengerparti' séta után
Megyünk tovább a Ne légy birka! útján.
Ezután egy rövid buszút és megérkezünk 
Veszprémbe.
Oly sokan vagyunk, nem férünk bele egy 
csoportképbe.
Beengednek minket az érseki palotába,
A csúszós padló miatt nem fullad minden 
hahotába.
Aztán a Veszprémi Állatkert felé vesszük az 
irányt,
Megnézünk mindent: farkast, zsiráfot, 
gorillát.
Nem hagyhatjuk ki a nagymacskákat sem,
Akiknek viselkedésén nem nevet az Eszti 
sem!
Istinek a kígyók tetszettek, Reninek a 
majmok,
A Hodi folyamatosan az orrszarvúra hajtott.
Miután kiállatkodtuk magunkat,

Elindulunk felavatni szállásunkat.
Egy erdõ közepén 4 takaros faház várt ránk,
Elõször megijedtünk, de elszállt a paránk,
Hiszen mindent gyorsan birtokunkba 
vettünk,
A vacsoránkból este mindent megettünk.
A kempinghez 1 férfi és 1 nõi fürdõszoba 
tartozott,
De szerintem ez kellemetlenséget nem 
okozott.
Tudnék mesélni az aznap estérõl,
De inkább érdeklõdjünk Jaksa Pétertõl!

Másnap reggel üdén, frissen és kialudva
Végre beléptünk a Sobri Jóska kalandparkba.
Az idõjárás nem volt éppen napos,
A fiúk mégis úgy gondolták, a víz nem túl 
fagyos.
A vizes pólóknak leginkább a nénik örültek,
A legtöbben mégis úgy gondoltuk: Ezek 
megõrültek!
Ezután megpillantottuk az óriási, erdõs 
kötélpályát,
Melynek máshol az országban nem találod 
párját.
Így hát neki is iramodtunk,
A köteleken délutánig lógtunk.
Aztán még rodeóztunk, tutajoztunk, 
fánkoztunk;
Lövöldöztünk, ugráltunk, baseballoztunk;

37
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És még ki tudja mennyi mindent 
csinálhattunk.
A kalandparkban elment az egész 
szombatunk,
És íme, ismét nevetéstõl zeng a szállásunk.

Utolsó napunkra ébredvén,
A tanárnõre förmedvén,
Magunkat fáradtnak érezvén,
A buszunkat idõben elérvén,
Városunkat Siófokra cserélvén,
A Galerius Élményfürdõbe érkezvén,
Fürdõruhára vetkõzvén,
A rengeteg csúszdát, medencét élvezvén,
Sok-sok élményt szerezvén,
A hosszú út után hazaérkezvén,
Ezzel a versikével a kirándulást 
megköszönnénk,
Hogy ezt nekünk lehetõvé tették.

Reméljük ez a beszámoló nem csak irka-firka,
Jelszavunk továbbra is: NE LÉGY BIRKA!

A Hang Zavar? csapatának élménybeszámolója a háromnapos doromlási hétvégérõl:

Nagyon-NAGYcsaládos hétvége

Egy évvel ezelõtt, valamikor szeptemberben az IFU meghirdette a „Ne légy birka” nevet 
viselõ versenyt. Osztályfõnökünk bíztatására nagy kedvvel, kíváncsisággal vágtunk neki az elõt-
tünk álló feladatoknak. Érdekesebbnél érdekesebb kihívásokkal kellett megküzdenünk, melyek 
mégjobban összekovácsolták osztályunkat. Tüntettünk, ruhákat terveztünk vagy éppen újságot 
szerkesztettünk. Végül a harmadik helyen végeztünk, s így egy háromnapos hétvégét tölthettünk 
Doromláson.  A nyereményhez hozzátartozott a teljes élelmiszerellátás is. 

Szeptember elsõ hétvégéje esett áldozatául kirándulásunknak. Még péntek délután meg-
érkeztünk a Bogyiszlótól nem messze fekvõ gátõrházhoz. Miután mindenki elfoglalta helyét, 
szemügyre vette a házat és környékét, nekiláttunk a vacsora elkészítéséhez. Esti betevõnknek a 
paprikás krumplit választottuk. A fõzésben mindenki kivette a részét, így igazán jól esett min-
denkinek a vacsora. Egy kis pihenés a tábortûz mellett, majd jöhetett az esti játék, és persze ami ki 
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nem maradhat egy kirándulásból: az éjszakába nyúló 
beszélgetések.

Másnap reggeli után kalandos vízitúra várt 
ránk. Két kenuval, két kajakkal és egy vízibiciklivel 
szálltunk a vízre. Szerencsére voltak közöttünk ta-
pasztalt „vízjárók”, így senkinek se sikerült vízbe bo-
rulnia. A holtágon gyönyörû természeti csodák tárul-
tak elénk. Emellett izgalmas is volt. Volt amikor ver-
senyeztünk, de ha kellet egymást segítettük át a vízen 
úszó farönkökön. Miután visszatértünk táborhelyünk-
re megebédeltünk. Délután megismerkedtünk a jól 
ismert scrable -szókirakós játék-  egy testmozgatós 
változatával. Lassan neki kellett látnunk a vacsora 
elkészítéséhez. A fiúk szabad tûzön marhapörköltet 
fõztek, míg a lányok palacsintát sütöttek. Szükség is 
volt az energiára, mivel éjszaka túrára indultunk Ger-
gely Péter vezetésével. Zseblámpát nem használ-
(hat)tunk, így csakis empirikus módon tájékozódhat-
tunk, illetve a lányok igénybe vehették a sokak által 
megkérdõjelezett- nõi megérzésüket. Az erdõ annak 
ellenére, hogy korom sötét volt elég barátságosnak 
tûnt. Bár volt aki csaknem halálra rémült, de végül 
mindenki épségben tért vissza a házhoz. Ismét a tûz 
köré gyûltük, mely talán a jó hangulat egyik forrása-
ként szolgált.  Vasárnap nagy volt a sürgés-forgás. 
Reggel sült kolbász, délben pizza töltötte ki az ûrt a 
poca-kunkban. Pakolni kellet így aznap kevesebb idõ 
jutott a szórakozásra. 
Csodálatos hétvégével indítottuk az idei tanévünket. 
Sok-sok élménnyel gazdagodtunk, melyek belevésõd-
tek emlékeinkbe. Kirándulásunk során ismét láthat-
tuk, hogy mennyire családias, együttmûködõ tud lenni 
egy nagy létszámú csapat is, persze ha van egy 
vezetõjük, aki ha kell kezébe veszi az irány-ítást, de 
ugyanakkor tudja, hogy erre nem mindig van szükség.

A Garay János gimnázium 10. A osztálya
Ez a kép önmagáért beszél.

Hmmmmm paprikás krumpli

Készül a tûzifa...

39



A programjaink sikeresek voltak, sikeresen szólítottuk meg és mozgósítottuk a középiskolás 
diákokat. Iskolai programjaink újszerûek, nem hasonlítanak más unalmas, „feladatlap kitöltõs” 
vetélkedõkhöz. A kalandra, csapatépítésre hegyeztük ki a feladatokat.

Szubjektív visszacsatolások - pozitív értékelések a vetélkedõrõl a résztvevõ csapatoktól: 

- A tanárok véleménye szerint más környezetvédelmi „feladatlap kitöltõs” vetélkedõnél az NLB! 
vetélkedõ sokkal hatékonyabban szólítja meg a diákokat. A vetélkedõ során tanultak megma-
radnak a diákokban és a fordulók izgalmas feladatait a diákok önállóan, szívesen csinálják.

- A vetélkedõben résztvevõ egyik osztály segítõ tanárától a következõ levelet kaptuk a második 
forduló után: „…Óriási volt az ováció a csapatban, mikor megláttuk a honlapon a fordulók 
eredményeit!  Hát még, mikor megtudták, mi a jutalmuk!!!!! Néhányan ismerik már a folyóiratot, s 
õk sikeresen felhomályosították a többieket, milyen nívós díjnak számít is ez. Ettõl még inkább 
beizzították az elõadás szervezésének motorját. Ha a vetélkedõ eredménye már csak ennyi is, hogy 
az osztályom lelkesen együtt dolgozik, s látja, hogy a jól végzett munkának van becsülete, akkor 
már nagyon megérte!!! Pláne, ha mellette megcsillan a szemükben a környezet iránti 
megbecsülés....... Osztályfõnökként ezúton is köszönöm szervezõ munkájukat és gratulálok 
hozzá, hogy az eddigi feladatokkal sikerült "tini-közelbe" hozniuk a környezetvédelem ügyét és 
nem csak azt! A mi esetünkben óriási közösségformáló és személyiség-fejlesztõ hatású minden 
forduló teljesítése, most például a vetélkedõ apropóján tanultunk meg hivatalos levelet írni.
Számomra külön büszkeség, hogy az eddigi fordulók 6 helyezettjébõl 2 csapat TLG-s!...”

- Nagyra értékeljük, hogy a dombóvári 516.sz iskola vezetõsége is egy jó kezdeményezésnek tartja 
az NLB! vetélkedõsorozatot és kiemelten támogatja a programban résztvevõ csapatot.

- Számunkra a legnagyobb elismerést az jelenti, hogy a vetélkedõben résztvevõ csapatok nagy 
része aktívan és színvonalasan teljesítettek.

- Az iskolai elõadások útán a zsûritagok beszámoltak arról, hogy az iskolák szívesen fogadták és 
támogatták az NLB!-s programokat. Pozitív hozadáka volt az elõadásoknak, hogy több helyen 
összehozta a környezetvédelmi szereplõket az iskolákkal. Több elõadás után is érdeklõdtek a 
tanárok, iskolavezetõk üzemlátogatások illetve újabb elõadások felõl. Több az NLB! segítségével 
iskolába bejutott elõadó is elmondta, hogy nagyon örül az áttörõ lehetõségnek, ugyanis már 
régóta szerették volna a diákokkal megismertetni munkájukat, szakterületüket.

 KONKLUZIÓ - VISSZAJELZÉSEK A VETÉLKEDÕRÕL
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http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php
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A Birkanyírók az NLB!-rõl:

Összegezve: A csapat szívesen vett részt a verseny mindegyik fordulójában. Tetszettek a 
feladatok, mivel ilyen jellegû vetélkedõvel még nem találkoztak. (Magán megjegyzés: sok helyen 
szerveztem már versenyt ill. kísértem csapatot, így tapasztalatból mondom, hogy „le a kalappal” a 
fordulók szervezését illetõen). Minden feladat más-más jellegû volt, ennek köszönhetõen a diákok 
különbözõ területeken próbálhatták ki magukat. (elõadás megszervezése, cikkírás, nyilvánosság 
elõtti szereplés, hatósági ügyintézés (pl.: a villámakciónál közterület-foglalási engedély kérése).

Remek lehetõséget biztosított a vetélkedõ sorozat arra, hogy a résztvevõk az iskolai keretek 
közül kimozdulva járjanak körbe egy adott környezetvédelmi témát. Ezeken túlmutató érdeme a 
versenynek, hogy a csapatok tagjainak tágabb környezetében is jótékony hatást fejtett ki a 
környezettudatosság fejlesztése érdekében. A mi villámakciónkra a város lakói közül többen 
felfigyeltek, hetekig a legnézettebb videó volt a másiktv. hu internetes oldalon. (Még most is 
vannak látogatói!! )

Örömmel vették a Birkanyírók, hogy az egyes fordulókra, nem könyvekbõl, szaklapokból… 
kellet felkészülni és a lexikális tudást értékelve lehetett pontokat szerezni, hanem kreatív 
megoldásokkal, ahol mindenki a saját egyéniségét is megmutathatta. Mindenki talált az 5 forduló 
feladatai közül olyant, ami igazán neki való.

Egyetlen negatívumként a döntõt értékeljük, mivel nem éreztük helyénvalónak, hogy 
krumpli pucolással, favágással… döntsenek a helyezésekrõl. Ezek a feladatok is nagyon ötletesek 
és igazán eredetiek voltak, de méltatlanok a megelõzõ 5 forduló színvonalához. Az addig 
megszerzett pontokat pedig semmilyen formában nem beszámítani szintén nem volt jó dolog 
(persze ez gondolom csak szerintünk van így), mert a csapattagok szerint így nem volt értelme 
ennyire „hajtani”, ha elég csak a 7 közé bekerülni.

A Birkanyírók összességében jól érezték magukat az NLB vetélkedõben, bár kicsit 
hosszúnak találták a tanulás mellett.

Az idei év tapasztalatait hasznosítva további sikereket kívánunk
az NLB szervezõinek és segítõinek!

Köszönjük az építõ észrevételt, a következõ vetélkedõsorozatunk záró vetélkedõjében be fogjuk 
számítani az elõzõ fordulók pontszámait is.



A vetélkedõsorozatunkkal párhuzamosan a középiskolákban 
környezetvédelmi alkotópályázatot is meghirdettünk. Ezzel az 
alkotókedvû diákoknak egy lehetõséget teremtettünk arra, hogy 
kreatív ötleteiket, mûvészi, szellemes alkotásokba foglalhassák.

Pályázni egyénileg vagy kis csoportban (maximum 3 fõ) lehetett.

Alkotópályázataink témái:

- Szerkessz Ne légy birkás! képregényt!
Feladat, hogy az NLB! karaktereket felhasználva 3-5 kockás 
képregényt készítsenek, a fogyasztási szokásokat kifigurázva.

- NLB! Rajpályázat
Pályázni környezetvédelmi témájú rajzzal, festménnyel, plakát 
tervvel, egyéb grafikával lehetett. A fõ mondanivalója az ember 
pazarló, természetromboló magatartása.

 NLB! ALKOTÓPÁLYÁZATOK

- NLB! Fotópályázat
Fotó vagy fotómontázs egy konkrét környezetvédelmi 
témát vagy fogyasztási szokást érintõen. 

Díjak:
A legfrappánsabb, legjobb pályamûveket havonta 
é r t é ke l v e  a j á n d é k u t a l v á n n y a l  d í j a z t u k .  A z  
alkotópályázatok lejártával nyilvános kiállítás 
rendezünk, a média segítségével.
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 NLB! KAMPÁNYOK, CSATLAKOZÁS NEMZETKÖZI AKCIÓKHOZ 

A Ne légy birka! nem csak a középiskolák tanulóit, 
intézményvezetõit és pedagógusait, hanem a diákok és 
pedagógusok barátait családtagjait, civil szervezeteket, 
helyi közösségeket és Tolna megye lakosságát is 
megszólította. Erre dolgoztuk ki iskolán kívüli 
programjainkat.

Nem vagyok birka!: „Az elsõszámú jármûvem a biciklim!" 
jelszóval hívtuk a szekszárdi bicajosokat az autómentes 
napi demonstrációnkra.
Ezen a napon a mindennapos kerékpárral közlekedés nép-
szerûsítéséért, a városi autós forgalom csökkenéséért de-
monstráltunk, hogy felhívjuk mindazok figyelmét, akik 
indokolatlanul, merõ kényelembõl autóval járnak, hogy 
bicajozni egyszerûbb, egészségesebb,sportosabb és még 
olcsóbb is. Célunk volt elérni, hogy minél többen járjanak 
kerékpárral, és felismerjék, hogy csak egy kis elszántság kell 
ahhoz, hogy a felnövekvõ nemzedéknek is legyen élhetõ 
jövõje. Valljuk, hogy ezért egyaránt felelõsek vagyunk: 
egyének és döntéshozók. A Liszt Ferenc téren bringások 
találkoztak, elmondták véleményüket, jelenlétükkel hívták 
fel a figyelmet arra, hogy az autózással szemben bicajozni 
fenntarthatóbb, sportosabb és még olcsóbb is. A 
bicajosokkal a Liszt Ferenc téren találkoztunk és egy 
jelképes bringaemeléssel mutattuk meg, büszkék vagyunk 
arra, hogy biciklivel járunk, és hajlandóak vagyunk 
változtatni az élhetõ jövõnkért! A Zöldtárs Alapítvány 
túráján megfáradtak italt és édességet kaptak, majd a közel 
200 bicajos zárszóként bringaemeléssel mutatta meg, hogy 
Szekszárdon a bicajosok igenis kritikus tömeget alkotnak.

Európai autómentes nap, szeptember 22.

http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php
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Szekszárdi kerékpárosként jónak gondolom…

- Marha jó a bicikliút a Tesco-ig
- Az a jó, h. a rendõrök megállították a forgalmat
- Jó, van bicikliút a sportcsarnok felé
- Viszonylag sok kerékpárút van
- Pozitívumok: van kerékpárút, az elkerülõ út melletti kerékpárút jó minõségû, tömeget 
megmozgató kerékpározás, mint pl. ez is
- Hogy van… BICIKLIÚT
- Az Alsóvárosban már szépen lehet biciklizni és biztonságos is
- A meglévõ kerékpárutak
- Jó, hogy a D-i oldalon van kerékpárút
- Örvendetes, hogy egyre több a kerékpárút a városban, de jó lenne, ha jobb lenne a minõsége
- Kerékpározni jó, egészséges, lehet a társadalmi élet egyik formája

...mindenképp változtatnék rajta…

- Az utak nem megfelelõ minõségûek és a kiépítettség 
nagyon hiányos. Az egyirányú utcákba kényszerülünk és 
ez veszélyes!
- Több kerékpárutat ami biztonságosabb, és több 
egyetértést az utakon!
- Amin változtatni kellene: sokkal több bicikliutat kellene 
építeni
- Kerékpáros közlekedés kultúrájának oktatása már 
általános iskolás korban
- Kerékpár tárolók HIÁNYA!
- Vegyenek példát Ausztriáról!
- Nem tudok jót
- Több kerékpárút
- A járókelõk lassan ugrálnak el , kevés a bicikliút
- Több és járható kerékpárutat kéne csinálni

A demonstráció alatt „üzenõfalat” állítottunk fel, melyre  a bicajosok felírhatták véleményüket.
A két fal üzenetei összefoglalva:
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...mindenképp változtatnék rajta… (folytatás az elõzõ oldalról)

- A biciklisekre vonatkozó szabályokat kibõvíteni
- Az autósok és a gyalogosok is több figyelmet szentelhetnének ránk
-Az autósok legalább fél méterrel kerüljék ki a kerékpárosokat, mert veszélyes
- Lehetne kevesebb domb hazafelé 
- Útjeleket kellene felfesteni az érthetõségért fõleg a kórház körül
- Legyenek jobb minõségûek a bicikliutak (kevesebb legyen rajta a gyalogos), legyen kevesebb a 
patka a járdáknál
 - Közlekedési kultúra
 - Szálka, Dombori, Sötétvölgy elérhetetlensége kerékpár úton
- Rossz KRESZ szabályok
- Kevés a kerékpárút. Nem lehet lezárni a kerékpárt, mert nincs tároló. Vezetõink példát 
mutathatnának”
- Jó lenne, ha Szekszárd É-i részén is lenne kerékpárút!
 - rossz minõségûek a kerékpárutak, rossz helyen vannak
- kevés a kerékpárút
- az emberek nem jól használják ezeket az utakat
- A kerékpárutak néhol javításra szorulnak (Déli rész)
- Kevés a kerékpárút, jó lenne, ha lenne kerékpárút Gemencbe, Szálkára, Domboriba
- Kevés a kerékpáros az út hiánya miatt
- Egy jobb biciklit elfogadnék
- A központtól észak felé folytatódjon a biciklis út
- Legyen kevesebb autó
- Több kerékpártárolót!
- Az autósok részérõl: no tolerancia, no empátia,  no kooperáció
- Néha szembejönnek az autók a kerékpárúton
- Hát talán jobbak lehetnének a bicikliutak és több is lehetne
- Autómentes belvárost kellene kialakítani!
- A gyalogosok is a kerékpárutat használják!
és végül egy kérdés:
„Mikor lesz Várdomb és Szekszárd között kerékpárút?”

Kerékpáros kis videóért katt a bringára!

http://ifu.hu/video.php
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Nemzetközi akciókhoz csatlakoztunk

Föld Órája 
A vetélkedõsorozat #5 plakátjának üzenetével és felhívással is csatlakoztunk a Föld órája 
nemzetközi, klímavédelmi akcióhoz!

Föld Napja
A Föld Napja világnaphoz a Ne légy birka! is csatlakozott - egy héten át, naponta megjelenõ, 
fenntarthatóság és környezetvédelmi témájú írásokat tettünk közzé a honlapunkon.

Kisebb felhívások: Víz világnapja, Elsivatagosodás elleni világnap alkalmából

A Szent László Szakképzõ Iskola Perczel Mór Szakközépiskolai 
Tagintézmény 10.c (a vetélkedõben ÖKO-birkák néven futó 
csapat) osztályával közösen kampányt indítottunk a helyben 
elõállított termékek népszerûsítéséért.
A közös kampányunk célja, hogy az iskolákban és a bonyhádi 
lakosság körében minél szélesebb körben megmutassuk, hogy a 
helyben elõállított termékek vásárlásával, szolgáltatások igény-
bevételével hozzájárulhatnak a klímaváltozás megfékezéséhez, a 
helybeliek megélhetéséhez és a helyi gazdaság fenntartásához. A 
f ilmvetítést a bonyhádi mûvelõdési ház színháztermében 
tartottuk. Az osztály  gondoskodott az esemény meghirdetésérõl, 
plakátolásról, szórólapozásról Bonyhádon és az iskolákban. 
Megszervezte, hogy  a Bonyhádi TV és a helyi rádió is  beszámoljon 
az eseményrõl és elõadót kért fel a vitaest megtartására.

Vessünk véget a hülyeség korának! - Kampány + Filmvetítés + Vitaest

Az osztály tagjai a vetélke-
dõben tervezett saját Ne 
l é g y  b i r k a !  k a m p á n y -
pólóikban (balra).

A f ilmvetítésen közel két-
százan vettek részt. (jobb 
oldali fotó)
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Nem vagyok birka!... nem kérek reklámanyagot, mert...

1. Úgysem olvasom el!
2. A helyi termékeket részesítem elõnyben és úgyis a piacon vásárolok! - én így járulok hozzá a 
helybeliek megélhetéséhez.
3. Nem vásárolok több ezer kilométert utazott árukat! - rajtam nem fog száradni a klímaváltozás, 
sem más szegényebb országok kirablása.
4. Nem veszek "agyoncsomagolt" cuccokat! - nem kell otthonra szemét, és ezzel is csökkentem a 
környezetterhelést.
5. Védem a fákat! - Én így tiltakozom a felesleges papír felhasználás ellen!
6. Nem veszek szemetet! - Nem vagyok hülye, nem veszek meg mindent, amit rám akarnak 
sózni!
7. Különben is: Jó bornak nem kell cégér!
8. Én arra fordítok idõt, ami igazán érték. Márpedig a shoppingolás nem az!
9. A pénzemmel szavazok! Én döntöm el, hogy kit és mit támogatok! Márpedig sem a 
környezetszennyezést, sem a vegyszerezést, sem a gyermekmunkát, sem pedig a felesleges 
dolgok tömeges gyártását nem támogatom!
10. Kevesebbet vásárolok, többet élek!
+ 11. Egy kedves olvasónk kiegészítése: Hamar megtelik a postaláda, és a rendes leveleim be se 
férnek, ha pedig elutazik az ember, akkor meg pláne... és még feltünõ is betörõknek... 

Ragassz te is NLB!-s matricát és ragaszd fel a postaládádra!
Matricát irodánkban (Szekszárd, Szt. László u. 19.) és az NLB! klubban (Piactér) kaphatsz!

Érdekesség: Számos alkalommal fordultak meg ismeretlenek az irodánkban/klubunkban a 
matricát keresve.Több esetben az is elõfordult, hogy a honlapon olvasták a kampányunkat és 
kértek az ország más pontjáról  matricát. Természetesen eleget tettünk a kéréseknek. 

 NE DOBD BEEE!

Június elején kampányt indítottunk a vásárlásra ösztönzõ, agresszív és tolakodó 
reklám- és szóróanyagok dömpingjének megfékezésére. A vásárlókhoz a 
szóróanyagokat elsõsorban az ottho-ni postaládák elárasztásával jutattják el, 
ezért mi úgy gondoltuk, a „helyszínen” avatkozunk be:

„Kérem, ne dobjanak reklámanyagot a postaládámba!” szövegû  postaládára 
ragasztható - matricát terveztünk és készítettünk.

http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php
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Az NLB! program keretében elõadásokat, vitaesteket tartottunk. Ezek mindenki számára nyitott 
események voltak, amelyek témája a környezetvédelem, fenntarthatóság és a fogyasztási 
szokások. Vitaestjeink alapkérdése: milyen a jövõnk - mit okoztunk, és mit tehetünk?
A beszélgetéssel egybekötött fimvetítésekre a színvonal és objektivitás biztosítására neves 
elõadókat, szakembereket hívtunk.

 NLB! NYILVÁNOS ELÕADÁSOK 

Az NLB! programhoz kapcsolódóan egyesü-
letünk együttmûködve a Védegylet Egyesü-
lettel megvette „A hülyeség kora” címû film 
magyarországi részjogtulajdonát, amivel 
jogot szereztünk a nyilvános vetítésekre és  
kiváló lehetõséget, hogy a film üzenetei 
alapján beszélgetéseket, vitákat generáljunk.

“A hülyeség kora” film vetítése és üzenetének 
megvitatása (2009. november 26.)
Az elsõ f ilmvetítésünket és vitaestünket 
Szekszárdon a Garay Gimnázium dísztermé-
b e n  s z e r v e z t ü k  m e g .  ( f o t ó  f e n t ) .  A  
szervezésben partnerünk a Magyar Vállalkozói 
Szalon volt, aki a tagjait is meghívta az 
elõadásra.  A f i lmvetítés után az est 
vitavezetõje  a film üzenetérõl szóló beszél-
getésben - dr. Gazdag László a Pécsi Tudo-
mányegyetem docense volt segítségünkre. 

Zöld TeJA Klub  A hülyeség kora f ilmvetítés 
és vitaest (2009. december 17.):
A Természet Jogaiért Alapítvány Zöld TeJA 
Klubjában, Szekszárdon tartottunk f ilm-
vetítést és vitaestet. A film üzenetét baráti, 
ámde parázs légkörben vitattuk meg.

A Ne légy birka! meghívást kapott A hülyeség 
kora f ilm vetítésére a mohácsi Kossuth 
Filmszínházba, a film rövid felvázolásával, 
megbeszélésével egybekötve. A teltházas (300 
fõ) vetítésre a mohácsi iskolákból érkeztek a 
diákok 2009. december 15-én. (alsó kép)

http://nelegybirka.hu/vetelkedo.php
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Milyen jövõnk van? (2010. március 5.)
Tavasszal az IFU környezetvédelmi szakosztálya körében nagy tiszteletnek örvendõ Antalffy Tibor 
gondolkodót, írót, publicistát láttuk vendégül Szekszárdon a Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítvány nagytermében. Az elõadás és beszélgetések fõ témája a klímaváltozás, 
túlnépesedés, erõforrás válság, környezeti problémák és megoldásaik, túlélési stratégiák illetve a 
felkészülés lehetõségei voltak. Az elõadó sajátos stílusban kiváló humorérzékkel, éleslátással és 
legfõképpen félrebeszélés nélkül elemezte és igyekezett felfesteni a ránk váró jövõt.

Mi vár ránk tulajdonképpen? (2010. június 23.)
Június 23-i nyilvános elõadásunkra és vitaestünkre  2009-es tavaszi Hetesi Zsolt elõadásunk után - 
Molnár Gézát a Fenntartható Fejlõdés és Erõforrások Kutatócsoport vezetõ kutatóját hívtuk meg 
elõadónak. Az elõadás elõre megbeszélt témája: Történelmi példákon keresztül bemutatni a nagy 
civilizációk „fenntarthatatlanságát”, és párhuzamot vonni a mai életmódunkkal. Az elõadó 
megosztja véleményét, hogy mi vár ránk a jövõben és beszél a felkészülés lehetõségeirõl, jövõbeni 
megoldásokról.

Energiaválság, klímaváltozás és a felkészülés - túlélés lehetõségei (2010. június 29.)
2010-ben az IFU láttavendégül az egyhetes Természetjáró Gyermekek és Diákok Országos 
Találkozóját, Szálkán, ahol nyilvános elõadások is voltak. A táborban ideiglenes NLB! Klub 
mûködött, ahol nyilvános elõadásokat is szerveztük. Egyik elõadónk Horváth Csongor, általános 
iskolás biológia-kémia szakos tanár, a Klímavédelmi Magazin szerkesztõje volt. Az elõadó a fiatalok 
számára is érthetõ izgalmas elõadásán - amely a címben szereplõ témaköröket érintette - tanárok 
és diákok egyaránt aktívan vettek részt. 

Molnár Géza elõadása. Horváth Csongor elõadása Szálkán.
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A Természetjáró Gyermekek és Diákok Országos Találkozóján (TEGYOT-TEDOT)

Az NLB! iskolai programjaink és vetélkedõsorozatunk zárásaként egy nagyszabású tanévzáró 
eseményt szerveztünk, melyet összekötöttünk a Természetjáró Gyermekek  és Diákok Országos 
Találkozójával (Az eseményt idén június 27.  és július 2. között egyesületünk rendezte, Szálkán). A 
találkozónak NLB!-s tematikát és arculatot adtunk, NLB!-s programokat szerveztünk. 

Az NLB!-s foglalkozásoknak és elõadásoknak helyszíne a tábori NLB! klub és NLB! színpad volt, 
melyre meghívtuk  az NLB! vetélkedõben résztvevõ csapatokat és azokat a középiskolásokat, 
akikkel az NLB!-s iskolai programjainkon jó kapcsolatot építettünk ki. Külön felkeltve  a figyelmet a 
zárónapi eseményekre.

Az NLB! záróbuli és záró események célja, hogy összehozzuk az NLB! programjain résztvevõ 
diákokat, kultúrált keretek között biztosítsunk számukra szórakozási lehetõséget, megismerjék 
egymást és a helyi, megyei középiskolás illetve hozzájuk közel álló mûvész  és zenei csoportokat. 
Az NLB!-s tanévzáró bulin az elért eredményeink is bemutatásra kerültek.

Az NLB! vetélkedõsorozat 2. hely díjazott osztálya, a Védelmezõk csapata is részt vett a hat napos 
táborozáson.

NLB! ZÁRÓBULI

A mester bemutatta a hagyományos fegyverkovácsolás csinját-bínját, majd kardjait, fegyvereit 
kézbe is lehetett venni. Munkái immáron 21 éve a Pyraster márkanév alatt futnak és mûhelyében, a 
kézi szerszámoké a fõszerep, nem létezik a sorozatgyártás, de még a kisszéria sem.

NLB! elõadások:

- Energiaválság, klímaváltozás és a felkészülés - 
t ú l é l é s  l e h e t õ s é g e i  H o r v á t h  C s o n g o r  
tolmácsolásában (fotó a  49. oldalon)

- NLB! a lokalitás (helyi termékek) és tanulás 
jegyében: Vendégünk Fazekas József bonyhádi 
fegyverkovács ( fotó) volt, aki elõadásával beavatta 
a hallgatóságot eme õsi szakma fortélyaiba. 

Záróbuli események NLB!-s programok a TEGYOT-TEDOT -on:Záróbuli események NLB!-s programok a TEGYOT-TEDOT -on:



37 51

Elõadás a szelektív hulladékgyûjtésrõl:

Az Alisca Terra Regionális Hulladék-gazdálkodási 
Kft. munkatársa egy kisfilmet vetített a szelektív 
hulladékgyûjtésrõl, majd teszt segítségével 
interaktív beszélgetést kezdeményezett az 
elõadáson résztvevõ diákokkal. (balra)

 Mi volt még?
- NLB!-s kézmûves foglalkozás
- NLB! Esti filmvetítés
- NLB! focibajnokság
- Szelektív hulladékgyûjtés

 
Helyi (megyei), amatõr középiskolás zenei, 
illetve mûvészcsoportok fellépései:

- Tücskök Zenés Színpad Egyesület
- 3 FUNK, az NLB! klub házi rock együttese
- Középiskolás mûvészek - divatbemutató
- Szekszárdi Tûzzsonglõrõk
- Bonyhádi Mûvészeti Iskola táncmûvészeti               
tagozataKaland és csapat: NLB!-s Paint ball bajnoksá-

got rendezünk a táborban.

Színpadon a 3 FUNKA Szekszárdi tûzzsonglõrök 
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ZÁRÓNAPI PROGRAMOK

"Csigaûzõ kalandtúra" : A természetben is lehet szórakozni! - alternatíva a TV-vel szemben! 
Kalandos, drótkötélpályákkal és komoly ügyességi feladatokkal tarkított bójakeresõ erdei 
kalandtúra, ahol mindenki próbára tehette önmagát!

NLB!-s tanévzáró buli. NLB!-s iskolai programjaink és vetélkedõsorozatunk záró rendezvénye. Itt 
kerültek bemutatásra az NLB! program eredményei, vetélkedõsorozatunk és a csapatok 
bemutatása.

Egyesületünk középiskolási és az NLB! klub tagjai is aktív szervezõi voltak a TEGYOT/TEDOT-nak. 
Komolyan kivették részüket a tábor mindennapi teendõibõl: programokat szerveztek, 
foglalkoztak a résztvevõkkel, segítettek a feltételek biztosításában, színpadot építettek-
bontottak, konferálták a nyitó- és záróünnepséget. Ha kellett takarítottak, ha kellett reggelit 
készítettek és még hosszan sorolhatnánk.

 Szekszárdi középiskolás mûvészcsoport:
“ hulladékból ruha” divatbemutató

Bonyhádi Mûvészeti Iskola
táncmûvészeti tagozata
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A helyi termelõk, iparosok, kisvállalkozók bemu-
tatkozásán túl szándékunk, hogy a helybeliek 
megismerjék a saját környezetükben elõállított, 
megtermelt termékeket és állandó kapcsolatot 
alakítsanak ki a környékbeli termelõkkel. A lakó-
helyünkhöz közel elérhetõ környezetkímélõ és 
méltányos vásárlási lehetõségek bemutatásával 
szeretnénk a fogyasztási szokások újragondolására 
alternatívát mutatni. 
Elsõ Helyi Termék Piacunkat 2010. augusztus 27-én 
rendeztük meg, amin közel 40 helyi termelõ vett 
részt. A helyi árusok pozitív visszajelzéseire reagálva 
folytatjuk a piacunkat, októbertõl minden hónap 
második péntekén HTP!
A Helyi Termék Piacra Szekszárdról, illetve Szekszárd 
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Minden hónap második 
péntekén:

Helyi Termék Piac Szekszárdon.
A helyi termelõk és vásárlók 

fóruma!

50 kilométeres körzetébõl várjuk az árusokat, aki csak saját maga által megtermelt vagy elõállított árut 
forgalmazhat. Az adóügyi és fogyasztóvédelmi kérdéseket minden árus magának intézi.
Mára a HTP kíváló találkozóhelye a helyi termékeknek és a helybeli vásárlóknak.
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Ne légy birka!
Változtass pazarló fogyasztási szokásaidon és csökkentsd a 
szállítással, csomagolással járó környezetterhelést úgy, hogy 
helyben elõállított termékeket, szolgáltatásokat vásárolsz. Ez-
zel nem csak a környezeted megóvásához, de a helybeliek 
megélhetéséhez és a helyi gazdaság fenntartásához is 
hozzájárulsz! 

Termelõk és termékeik (fent) - Klubtagjaink akcióban: szórólapozás (lent)

Lapozz bele a Helyi 
Termék Kalauzba

http://nelegybirka.hu/helyi_termelok.php
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Korosztályi NLB! segítõ tréning - tábor
2009. október 23-25. között Alsómocsoládon

Önismereti, egyéni kompetenciákat fejlesztõ, kreatív foglalkozásokat és környezetvédelmi témákat 
érintõ feladatokat, játékokat, beszélgetéseket és elõadásokat tartottunk. A tréningen 24 közép-
iskolás diák vett részt.

NLB! kaland - és tréning tábor
2010. március 31.  április 3. között Patcán, a Katica-portán

A tábor alapsztorija, ami köré a kalandos, környezetvédelmi  
túlélési játékainkat szerveztük:
“Békességben éldegélt egymás mellett a Zselicben két 
kisközösség, akiknek sokáig mindene megvolt ahhoz, hogy ne 
kelljen megszerezzenek a másiktól semmit. Nem is volt köztük 
konfliktus 2010 tavaszáig, amikor is elérték erõforrásaik határát, 
és egyik napról a másikra, létük lett a tét. Hogy mi történik velük? 
Nos! Ha eljössz, hozzá teheted gondolataidat, és aktívan részt 
vehetsz a probléma megoldásában, mint az egyik kisközösség  
aktív  tagja.”

A táborban 25 középiskolás diák vett részt. Csapatépítõ feladat
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A táborok trénerei:

Topán László (vezetõ tréner)
Pék Györgyi (tréner)
Györfi Gyula (tréner)
Dörnyei Ágnes (segéd tréner), 
Farkas-Mikola Edit (segéd tréner), 
Bakáné Balogh Beáta (kreatív 
foglalkozásvezetõ)
Bischof Tamás (foglalkozásvezetõ
Mezei Csaba (NLB! Programvezetõ)

A táborlakók csapata

Megbeszélés és értékelés  vajon hogy kellett 
volna a feladatot jobban megoldani? (jobbra 
középen)

Felszíni barlangászkodás, bekötött szemmel… 
(balra középen)

Csapatépítés: Paint ball-lal
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Valljuk, hogy a személyes tapasztalás érheti el a legnagyobb 
hatást, ezért gondot fordítottunk arra, hogy valóban élhetõ 
életmódokat mutassunk be. Az NLB! program során egy 
középiskolás klubot hoztunk létre, a hangadóbb fiataloknak, és 
azoknak, akik jobban érdeklõdnek a téma iránt . A fiatalokat 
bevontuk a munkába.
A klubot Szekszárd központjában hoztuk létre. A klub keretei 
között lehetõséget teremtünk arra, hogy a fiatalok egy zöld 
gondolkodású, iskolán kívüli közösségben foglalkozzanak a 
környezetvédelemmel. Egy olyan alkotómûhely életre hívását 
támogattuk ezzel, amely otthont ad szabadidõs programok-
nak, erõsíti a csapatszellemet és a közösségbe tartozás 
élményét nyújtja. Küldetésünk, hogy a fiatalok értelmesen 
töltsék el szabadidejüket, alternatívát nyújtsunk az utcai 
csavargós, kocsmázós idõtöltéssel szemben. A helyiséget a 
fiatalok mûködtetik, csekély felnõtt felügyelet mellett, ám 
közösen kialakított szabályok mentén. Rendszeres 
klubfoglalkozásokat, klubelõadásokat, egyéni képességeket 
fejlesztõ tréningeket szerveztünk és kulturált keretek között 
szabad, kreatív idõtöltésre biztosítunk lehetõséget. Az NLB! 
klub biztosította a hátteret a fiatalok önálló kezdeménye-
zéseinek. 

A program nagy eredményének tekintjük a fiatalok egyik  önálló rendezvényét: az NLB! 
városismereti versenyt. A résztvevõknek olyan feladatokat kellett megoldaniuk, melyekre a 
város különbözõ pontjain kapták meg a választ.



A klubban számos sokszínû klubfoglalkozást 
tartottunk:
- elõadás a klímaváltozás és energiaproblémák 
témakörben
- kézmûves fglalkozások
- helyi termékek és mesterségek megismerése
... 

...Sajnálhatja, aki nem jött el!

Hacsak a fotel kényelmébõl is, de izgalmas utazásban lehettett része annak, aki részt vett Polyhos 
Roland világjáró élménybeszámoló elõadásán az NLB! klubban, november 20-án: Elsõ kézbõl 
tudhattunk meg a Föld túloldaláról - elsõsorban a Karib-térségrõl, Dél-Amerikáról, Óceániáról, 
Délkelet-Ázsiáról - érdekes útmutatókat. Roland, valójában a "kötelezõk" bemutatása nélkül, 
kalandos történetekkel fûszerezve mesélt arról, hogyan s miként boldugulhat egy hátizsákos a 
világ túlfelén...

..emellett leleményes éberséggel elemezte a déli félteke népeit: Megtudhattuk, hogy a polinéz 
szépségek valahogy mégsem olyan "szépségek", hogy a Húsvét-sziget lakóit csak a hetente kikötõ 
hajó és rakománya tartja életben, hogy a szegényebb országokban sok embert a természet tart el, 
és kicsit az ázsiai népek zsúfolt városaiba, rohanó életébe is betekintést nyertünk...

...sok hasznos ismeretet kaptunk: Mint például hogyan kerüld el a turistákat lehúzó gengsztereket, 
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A klubt tagsága 34 fõ, akik rendszeresen 
segítenek NLB!-s programokon is:
- záróbuli szervezése
- programok lebonyolítása
- záró vetélkedõ lebonyolítása
- szórólapozás, plakátolás

Klubfoglalkozások:

Szabadlábon  Polyhos Roland világjáró 
izgalmas élménybeszámolója

Klubkoncert
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hogyan védekezz a szakállas átverõ trükkök ellen, hogyan állj be egy kis idõre mototaxizni, 
hogyan találj ellenszert a lerohadó buszok kellemetlenségére vagy épp a fülsíketítõen ordító 
folklórra... megtudhattuk azt is, hogy minden bakancsosnak kell egy kis idõ az "ultimate 
freedom" érzés megtapasztalásához vagy épp azt, hogy milyen magyarokkal összefutni a 
nagyvilágban...

Szabadidõs programok:
- klubkoncert
- filmklubok
- palacsintapartik
- versenyek
- csocsó
- darts
- vetélkedõk
- társasjáték parti
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NÉPSZERÛSÍTÕ PROGRAMOK, MEGMOZDULÁSOK

Faültetés - 2010. november 13.: Csatlakoztunk 
a „Minden születendõ gyermeknek ültessünk 
egy fát!” mozgalomhoz, ami Szekszárd város, 
Szépítsük együtt Szekszárdot! programjának 
keretein belül valósult meg. Az egyesületünk 30 
darab madárcseresznye facsemetét ültetett, 
amit a Gemenci Erdõ és Vadgazdálkodási Zrt. 
ajánlott fel.  Igyekeztünk egyesületünk fiataljait 
illetve azokat a szülõket bevonni akiknek idén 
vagy az elmúlt években született gyermeke. 

Ifjúsági Vezetõk Országos Találkozója: 2009. november 7-én Debrecenben részvettünk az IVOT-
on, ahol bemutattuk az NLB! programot illetve megvitattuk módszereit a jelenlévõ 
pedagógusokkal és fiatalokkal foglalkozó egyesületek vezetõivel, képviselõivel.

2009. november 25-én, Szekszárdon a Civil Vezetõk Klubjában mutattuk be a Ne légy birka! 
programot.

Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum: 2009. december 10-én a Szekszárd Városi Kábítószerügyi 
Egyeztetõ Fórumon mutattuk be a Ne légy birka! program elemeit. Az elõadás célja, hogy 
bemutassuk ifjúsági munkánkat és ehhez együttmûködõ szervezeteket találjunk.

Virágültetés: 2010. májusában a bonyhádi Perczel Mór Szakközépiskola 10.c osztályával közösen 
virágültetõ akciót terveztünk. A virágültetés akciót egy hidasi óvodában, az óvisokkal közösen 
hajtottuk végre.

Norvég Civil Támogatási Alap - Dél-dunántúli 
regionális találkozó:
2010. május 27-én Pécsett a Civil Közösségek Házában 
részt vettünk az NCTA Dél-dunántúli regionális 
találkozóján, ahol Mezei Csaba (balra) bemutatta a Ne 
légy birka! programot.
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MÉDIA A NE LÉGY BIRKÁRÓL!

A Ne légy birka! honlap tartalomszolgáltatása naprakészen üzemel. Folyamatosan friss írásokat, 
információkat teszünk közzé fogyasztási szokások, környezetvédelem, szemléletformálás és 
ezekhez kapcsolodó témakörökben.

A programunk honlapja kapcsolattartó oldalként szolgált a vetélkedõben résztvevõ osztályokkal. 
Itt hirdettük ki vetélkedõ fordulóit, itt tettünk közzé információkat programjainkról, 
eseményeinkrõl. A honlap a klubtagjaink kapcsolattartó oldala is egyben,  klubeseményeinkrõl 
információt, programnaptárunkat figyelve eseményeinket lehetett  itt nyomon követni.

A honlapunkon érhetõ el a Helyi Termék Kalauz is  a szekszárdi és Szekszárd környékbeli, helyi 
termelõk, kézmûvesek adatbázisa.

A honlap archívumában korábbi írásaink is megtekinthetõk, fotóalbumunkban eseményeinkrõl 
készült képek és számos érdekes, hasznos információ található az oldalunkon.

A Ne légy birka! programokról átlagosan kéthetente az írott sajtó is beszámolt, hírt adott közzé. 
Nagyobb eseményeinkrõl partnerünk, a szekszárdi Rádió Antritt is rendszeresen hírt adott.
Ezúton is köszönjük Nekik a médianyilvánosságot és azt, hogy hangot adtak NLB!-s  
programjainknak!

Az NLB! vetélkedõsorozat #5 fordulójának médiakövetése:

Védelmezõk villámakciójáról a Tolnai Népújság április 23-i számában olvashattok, a Tolnatáj 
Televízió médiatárában és az interneten pedig itt és itt (a cikk végefelé).

Birkanyírók csapat villámakciójának videója itt .

A The bad Keris csapat villamakciójáról a Tolnai Népújság április 17-i számában olvashatsz, a 
neten pedig itt és itt . Videó a YouTubon itt .

A Zöldszem csapat akciójáról: Video a neten itt . Fényképek az iskola honlapján itt .

MÉDIA A NE LÉGY BIRKÁRÓL!

HONLAP - www.nelegybirka.huHONLAP - www.nelegybirka.hu

http://www.nelegybirka.hu
http://teol.hu/galeria/38395
http://www.masiktv.hu/index.php?PHPSESSID=fcf8f5db03dbd6b1249fab972422fce2&lap=xfilmekmut&xxazon=1442
http://www.volgysegportal.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=2905&Itemid=86
http://www.masiktv.hu/index.php?&lap=xfilmekmut&xxazon=1436
http://www.illyes-dombovar.hu/kepek_2010/birka/birka.html
http://perczelmediatar.hu/index.php/hr-mainmenu-76/185-viragultetes
http://www.youtube.com/watch?v=FVp4vMiIH1E
http://teol.hu/galeria/38395
http://nelegybirka.hu/helyi_termelok.php


A Csillagok villámakciója: Az akcióról az április 15-i Tolnai Népújság 11. oldalán és az interneten is 
olvashattok itt és itt .

A Hang Zavar? csapat villámakciója: A csapat villámakciójáról szintén az április 15-i Tolna 
Népújságban a 3. oldalon olvashattok, illetve az interneten itt és itt .

Az NLB! vetélkedõsorozat #3 fordulóból:
„A csapból is ez folyik!” elõadásról a dombóvári 516. sz. Ipari Szakképzõ Iskola és Kollégium 
honlapján (melléklet)

Az NLB! Helyi Termék Piac médiakövetése:

NLB! elõadásaink médiakövetése:
Antalffy Tibor elõadása: Az elõadásról hírt adott a Tolnatáj Televízió is, és a TV honlapjára is felkerült

Tolnatáj TV:

http://www.teol.hu/tolna/kozelet/a-kivalo-hazainak-nincs-parja-fotok-343690

http://www.tolnataj.eu/page/beolv_detail/825

http://www.tolnataj.eu/page/beolv_detail/5862. 
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http://teol.hu/helyi-ertek/seta/az-eso-ellenere-jokedvben-telt-a-diakok-akcioja-299141
http://www.teol.hu/tolna/kozelet/tablakkal-plakatokkal-tuntettek-az-m6-oshoz-vezeto-utnal-299238
http://www.teol.hu/tolna/kozelet/tablakkal-plakatokkal-tuntettek-az-m6-oshoz-vezeto-utnal-299238
http://www.volgysegportal.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=2898&Item
http://www.teol.hu/tolna/kozelet/a-kivalo-hazainak-nincs-parja-fotok-343690
http://www.tolnataj.eu/page/beolv_detail/8254
http://www.tolnataj.eu/page/beolv_detail/5862. 
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KEgyesületünk tevékenysége, mûködése három pilléren nyugszik, melyek az alábbiak:

- Természetjárás humánerõforrás kapacitásának fejlesztése (túravezetõképzés)
- Ifjúsági programok szervezése
- Civil szektor segítése minõségi szolgáltatások nyújtásával.

Egyesületünk elsõ számú feladatának tekinti a természetjárás mind szélesebb körben való 
elterjesztését, népszerûsítését. Az általunk szervezett képzések és programok természetesen 
minden érdeklõdõ számára nyitottak. Szolgáltatásokat fejlesztettünk ki - kizárólag civil szervezet 
számára - , melyek biztosíthatják a jövõben szervezetünk fenntartható fejlõdésüket. Ezek 
tréningek, képzési programok, mind a civil szervezetek szervezetfejlesztési témakörére építve, 
valamint pályázatokat (EU-s, hazai) segítõ kutatások, tanulmányok készítése, melyeket 
önkénteseink végeznek.

Fõbb programjaink:

Túravezetõ képzés: A Tolna Megyei Természetbarát Szövetséggel együttmûködve végezzük. E 
humánerõforrás fejlesztéssel segíteni kívánjuk a térség aktív turizmusának fejlõdését. A leendõ 
túravezetõk a tájékozódási és természeti ismeretek mellett módszertant és segítséget kapnak civil 
szervezet vezetéséhez, szervezéséhez és létrehozásához is. Célunk, hogy egyre több fiatal és 
idõsebb ismerje meg a természet szépségeit, túrázás „alapszabályait”. 

Tájékozódási és kaland táborok gyerekeknek: Fontosnak tartjuk, hogy egyre több leginkább 
városhoz kötött fiatalt vigyük a természetbe, megismertessük velük a túrázás minden szépsé-gét. 
Célunk az utánpótlás-nevelés, ás a túrázás népszerûsítése. A tájékozódási táborokban a kicsiket és 
a nagyobbakat is játékos formában avatjuk be a tájékozódás rejtelmeibe. A  táborok a régió 
természetjáró, túraversenyzés iránt nyitott és ifjúsági korosztállyal foglakozó szerveze-teivel 
együttmûködve valósulnak meg. A tábort kedvezményes áron biztosítjuk, hogy a hát-rányos 
helyzetben levõ gyerekek, fiatalok is részt tudnak venni abban. Az elmúlt években részt vettünk 
kalandtáborok lebonyolításában is. 

2008-ban vettük át a megyében hagyományokkal bíró Mikulás túra megszervezését. 2009-ben 
útjára indítottuk a Tolna Megye Teljesítménytúrázója Mozgalmat, melynek célja a 
teljesítménytúrák (gyalogos és kerékpáros) népszerûsítése, minél szélesebb körben való 
elterjesztése.  

TANÖSVÉNY TERMÉSZETJÁRÁSÉRT EGYESÜLET
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GEMENC TERMÉSZETVÉDELMI ÉS SPORTEGYESÜLET

A Gemenc Természetvédelmi-és Sportegyesület 1991-ben alakult , akkor elsõsorban a tájfutás 
mûvelésére, napjainkra a természeti sportok széles palettájával foglalkoznak.

A szervezet derékhadát 15-30 év közötti, zömében szekszárdi fiatalok alkotják, a kollektíva 
programjai füstmentesek és gyakorlatilag szeszmentesek; ezáltal pozitív példát mutatnak korunk 
szenvedélybetegségekkel küszködõ társadalmának. Az egyesület sajátos tevékenységi profilja a 
kalandos akadálypályák építése, amelyek során a résztvevõknek lehetõsége van arra, hogy 
kipróbálják erejüket és bátorságukat . Az országban egyedülálló rendezvények során adódik 
többek között bójaérintés a fa tetején, lajhármászás a dagonya fölé húzott kötélen, csáklyázás 
kenuval a belvízen, gumicsónak a Prométheusz park szökõkútjának vizében, 120 méteres 
drótkötélpálya a halastó két partja között és különféle csapatépítõ ügyességi játékok is 
szerepelnek a palettán, mert a mai világban élõk más kínálatot várnak a természetjárástól, mint 
amit az korábban  nyújtott. Az egyesület hitvallása szerint ha a fiataloknak lehetõséget adnak a 
természetes kalandvágyuk kiéléséhez, akkor nem fognak pótszerként a különféle drogokhoz 
folyamodni. Gondolnak az óvodásokra és az elõképzettség nélküliekre is, részükre koruknak 
megfelelõ bójakeresõ és csapatversenyek  rendszerét dolgozták ki. 

 Újabban a fentiek kiegészítésére feljövõben van vízitúrista-élet , az egyesület több különféle hajót 
vásárolt és szervez vízi programokat.

 Azon felül különféle csapatépítõ társasjátékok is a palettára kerültek: ezeket egyrészt "külsõsök" 
rendelik meg, vagy pedig a tagok részére szervezett programokon építik a közösségi szellemet. A 
derékhad az ilyenféle feladatsorok összeállításának jelentõs szellemi mûhelye a térségben.

A szervezet a tevékenységét kizárólag társadalmi munkában, nagyon alacsony költségek mellett 
végzi, és a igyekszik a részvételi díjakat minmálisra szorítani, hogy a szociálisan hátrányban levõk 
számára is elérhetõ legyen az egészséges tesmozgásnak ez a formája.
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ZÖLDTÁRS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

A Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítványt 2004 végén alapították. Az Alapítvány 
elsõdleges célja a Tolna megyei lakosság, önkormányzatok és vállalkozások környezettudatos 
magatartásának kialakítása és javítása. A szervezet fõ erõssége a tagok szakértelmében, az 
Alapítványi célok iránti maximális elkötelezettségükben és a szervezet szerteágazó 
kapcsolatrendszerében rejlik. A megalakulás óta eltelt több mint öt éves idõszak alatt az 
Alapítvány szakemberei számos programot indítottak, illetve más civilszervezetekkel 
együttmûködve szerveztek.

Legjelentõsebb programjai:

-   2010 õszéig közel 1300 db komposztládát helyezett ki ingyenesen Tolna megyében lakossági 
szerves hulladék komposztálási programjainak keretében.

-   Több mint 1500 embernek tartott elõadást a Magyarországi hulladékgazdálkodásról, és a 
hulladék csökkentésének lehetõségérõl.

-   „Zöldülõ Tolna Megye” programsorozat keretében „környezetvédelmi civil fórumot” 
szervezett, melyen Tolna megye közel 30 környezet- és természetvédelemmel foglalkozó 
civilszervezetét látta vendégül.

-   Az Alapítvány a Szekszárdi Klímakör koordinálását is végzi (Szekszárd 2009.ben csatlakozott a 
Klímabarát Települések Szövetségéhez).

A Zöldtárs Alapítvány a pályázatainak megírásán és programjainak megvalósításain kívül 
folyamatos tevékenységeket is végez. Irodánk reggel 8 órától délután 4-ig nyitva áll mindenki 
számára, akinek környezetvédelmi tanácsadásra lenne szüksége. Ezen kívül fogadjuk a 
környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági bejelentéseket, és igyekszünk intézkedéseket 
elindítani minden ügy érdekében.
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TOLNA MEGYEI TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

TERMÉSZET JOGAIÉRT ALAPÍTVÁNY

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány küldetése Magyarország  elsõsorban a Dél-
Dunántúl és a kapcsolódó területek  természeti értékeinek megõrzése a jövõ generációi 
számára, valamint az emberek szemléletformálása egy élhetõ emberi környezet kialakítása 
érdekében.

A szervezet célja:
Magyarország  elsõsorban Tolna megye, a Dél-Dunántúl és a kapcsolódó területek  természeti 
értékeinek kutatásával, feltárásával, megóvásával (védelmével) és megismertetésével, 
valamint az egészséges emberi környezet kialakítása érdekében szükséges tennivalók 
szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásának segítése, szervezése és megvalósítása.

Tevékenysége:
A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány fõ tevékenységi területe a gyakorlati 
természetvédelem. Ennek érdekében közremûködik a térség zoológiai és botanikai, valamint 
tájtörténeti értékeinek feltárásában, védelmében és bemutatásában. A jelenlegi 
természetvédelmi értékeink hosszú távú megõrzése érdekében szakmai képzések 
szervezésével és egyéb programok által közremûködik a lakosság  és különös tekintettel az 
ifjúság  környezeti nevelésében, szemlélet- és tudatformálásában.

TeJA célja, hogy felhívja  a figyelmet a Dél-dunántúl védett természeti területek megfelelõ 
szakmai alapokon nyugvó kezelésére , illetve elérjük ezeknek a megvalósulását.

A szervezet célja:
Szervezetünk célja, hogy a küldetésünket a megfelelõ eszközök biztosításával 
érvényesíthessük.

Tevékenysége:
Természetvédelem ezen belül is kiemelt figyelmet szentelünk az erdei élõlények megóvására, 
az idõs õshonos fafajú erdõállományok megõrzésére, valamint a védett fajok életterének 
biztosítására. A Zöld Teja Klub foglalkozásainak alkalmával az érdeklõdõk számára vetítési és 
terepi elõadásokat is tartunk.



67
Ö

N
K

É
N

T
E

S
S

É
G

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Végül, de nem(!) utolsósorban, akik nélkül nem jöhettek volna létre programjaink:

Az egyesületünk önkéntesei és NLB! klubtagjaink aktívan részt vettek a Ne légy birka! program-
jainak megvalósításában és hozzájárultak annak sikereihez. Összesen 33 fõ végzett önkéntes 
munkát 1150 órában. Ezúton mondunk köszönetet önkénteseinknek önzetlen segítségükért:

Köszönet Györfi Gyulának a program kreatív ötletgazdájának és önkéntes programigazgatójá-
nak, Berlinger Anitának a pályázat írásában nyújtott segítségéért és jolly joker szerepéért, 
Potápi Ritának a módszertan elkészítésében nyújtott segítségéért és lektori munkájáért, Topán 
Lászlónak a táborok vezetéséért és a foglalkozások kidolgozásáért, Farkas-Mikola Editnek a 
tábori foglalkozások elõkészítéséért, Balogh Juditnak az NLB! pénztár és számlák kezeléséért és 
a vetélkedõk zsûrizéséért, Farkas Norbertnek az osztálykirándulás megszervezéséért és a záró 
vetélkedõben nyújtott segítségéért, Baka Barnabásnak, hogy bármikor számíthattunk az 
önzetlen segítségére, Pék Györgyinek a vetélkedõben és a táborokban végzett munkájáért, Pap 
Andrásnak a vetélkedõk zsûrizéséért és a záró vetélkedõ lebonyolításában végzett segítségéért, 
Szigeti Kristófnak a Helyi Termék Piac reklámozásáért és záró vetélkedõben nyújtott segítsé-
géért, Bakáné Balogh Beátának a kreatív mûvészeti foglalkozásokért és a táborokban végzett 
munkájáért, Dörnyei Ágnesnek a táborokban végzett munkájáért, Bischof Tamásnak a záró 
vetélkedõ hangjának az õszi táborunkban végzett munkájáért, Szõr Gábornak, hogy mindig 
számíthattunk „beugró” segítségére és a vetélkedõ zsûrizéséért, Balogh Anikónak a vetélkedõ 
zsûrizéséért, Majkut Milánnak vetélkedõ zsûrizéséért és a záró vetélkedõ elõkészítéséért és 
lebonyolításáért, Ignácz Györgynek „háttérmunkájáért” és a vetélkedõben nyújtott önzetlen 
segítségéért, Dománszky Zoltánnak, Peszt Editnek a vetélkedõ zsûrizéséért, Szabó Gábornak, 
Pesti Kittinek, Jilling Mónikának, Lukács Ildikónak a záró vetélkedõ és városismereti verseny 
lebonyolításáért, Farkas Péternek és Pék Patriknak a városismereti verseny megszervezéséért 
és a záró vetélkedõben nyújtott segítségéért, Dékány Lillának, Kutasi Péternek, Losonczy 
Imrének a záró vetélkedõ lebonyolításéban nyújtott segítségéért.

és partnerszervezeteink képviselõinek:

Gergely Péternek, a kalandpálya megépítéséért és a vetélkedõben nyújtott segítségéért, Gaál 
Zsófiának, Siklósi Máténak és Görföl Tamásnak a záró vetélkedõ zsûrizéséért és az iskolai 
elõadások kidolgozásáért.
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Ifjúsági Unió Szekszárd

Ne légy birka! 2009/2010

Kiadja az Ifjúsági Unió Szekszárd
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.

tel 74/512-073
fax 74/512-074

e-mail:  ifu@ifu.hu

Szerkesztette: Mezei Csaba
Lektorálta, korrigálta: Györfi Gyula
Tördelte: Berlinger Anita

www.nelegybirka.hu

web: www.ifu.hu

http://www.nekegybirka.hu
http://www.ifu.hu


Ifjúsági Unió Szekszárd
környezetvédelmi szakosztály

A Ne légy birka! program a Norvég Civil  Támogatási Alap
támogatásával valósult meg.
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