
 
 
 
 
 

Emlékeztető 
 

Esemény: Szekszárdi Klímakör Víz, Energia és Hulladékgazdálkodási Munkacsoport 
megbeszélés 

Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Műszaki Tárgyaló 

Időpont: 2012. augusztus 29. 16:30 

Jelen vannak: Lacza Gábor, Baka György, Soponyai János, Magyar Károly, Priger Kata, 
Szabó Réka, Tóth Vilmos, Tóth Ferenc, Micsinai Zita, Elekes Gabriella, 
Kővári László, Baka György, Bangó Viktória 

Feljegyzést készítette: Bangó Viktória, klímakoordinátor 

 
Baka György ismertette a napirendi pontokat, majd a Klímakörhöz ebben a körben beérkezett 
pályázatok bemutatása történt meg. Minden pályázó ismertette a pályázati anyagát, melyek a 
következők voltak: 
1, KT-Dinamy NKft.: Komposztálási lehetőségek bővítése a városi fenntartású 
intézményeknél 
2, 1. számú Óvoda – Bajcsy Zs. u. 6.: Zöld ovi 
3, 1. számú Óvoda – Wosinsky Ltp. 4.: Védjük együtt bolygónkat! 
 
A tárgyalt pályázatokkal kapcsolatban a következő észrevételek voltak: 
- Az 1. számú Óvoda – Bajcsy Zs. u. 6. pályázatát kísérleti jelleggel fogadta el a 
munkacsoport, hogy lássuk, mennyire hatékony a pályázat, illetve milyen hatékonysággal és 
hogyan valósul meg. A pályázat elfogadásának feltétele, hogy a szülőket, gyermekeket 
egyaránt bevonják a megvalósítási folyamatba és a pályázatban szerepeltek megvalósulását 
követően helyszíni szemlére hívják meg a munkacsoport tagjait.  
- Az 1. számú Óvoda – Wosinsky Ltp. 4. pályázata kidolgozatlan és hiányzott belőle a 
részletes költségvetési indoklás, így a pályázatot kiegészítésre visszaadtuk. A kiegészítés 
határidőn belül megérkezett Alapítványunkhoz a megfelelő formában és részletességgel, így a 
pályázat az Elnökség elé bocsátható. 
 
A Munkacsoport a beadott pályázatokat támogatandónak találta, így 2012-09-04-én az 
Elnökségi ülésen megtörténhet az elbírálásuk.  
 
A pályázatok tárgyalását követően Bangó Viktória ismertette az országos Klímabarát 
Települések Szövetségének a nyár folyamán történt eseményeit, változásait. Tekintett arra, 
hogy a nyáron mindenki szabadságon van, így olyan sok dolog nem történt az Egyesületnél 
sem. 
- Jelenleg 18 település csatlakozott már az Egyesülethez, de, ha minden jól alakul, akkor 
Szügy (Nógrád megyei kis falucska) is csatlakozik.  
- A nyár folyamán titkár váltás történt az Egyesület központjában. Az új titkár Hetényi Kristóf 
lett, aki főállásban látja el az Egyesületi feladatokat. 
 
Baka György ismertette a Szekszárdi Klímakör támogatásával megvalósult, jelenleg folyó 
programokat, pl.: aszalás. 

Szekszárd - Klímabarát Település 

Szekszárdi Klímakör 



 
Soponyai János bemutatta a Szigetelés fillérekből elnevezésű programot, illetve szemléltette 
a marógép használatát. Tájékoztatást nyújtott arról, hogy a következő oktatás október 4-én 
(Csütörtök) lesz 16:30-tól és még van pár hely rá. Az oktatásra jelentkezni a Zöldtárs 
Alapítványnál lehet.  
 



Ötletgazda és cím Rövid leírás Kért 
Támogatás 

Munkacsoport véleménye 

Magyar 
Rákellenes Liga 

Szekszárdi 
Alapszervezet 

 
FIATALOKKAL AZ 

EGÉSZSÉGÉRT 
szellemi vetélkedő 

tolna megyei 
középiskolásoknak. 

A vetélkedősorozat Tolna megye középiskoláiban kerül meghirdetésre. Csapatok versenyeznek. Először az iskolákon 
belül, helyi fordulók lesznek. Minden iskolából egy csapat juthat be a megyei döntőbe, amit Szekszárdon rendezünk 
meg. A vetélkedő témái között kiemelkedő szerepet kap a klímaváltozás, és a környezetvédelem egyéb kérdései. A 
vetélkedősorozat megszervezéséhez a szekszárdi Önkormányzat Ifjúsági keretében is pályáztunk, így ezzel a két 
forrással nagyszabású program kerülne lebonyolításra. A vetélkedősorozat témakörei: 
- Gondolatébresztés, tudatformálás az egészséges életmód kialakításához, saját maga és kortárs csoport tagjai iránti 
felelősség érzet növekedése, önismeret és viselkedési jegyek felismerése tudatos alkalmazása, konfliktus kezelés és a 
tűrés szintjének fokozása. 
- Családon belüli viszonyok pozitív irányba való elmozdítása, hatásai a mindennapi cselekvésre. 
- Egészséges életmódra való tudatos felkészítés, a mesterséges vegyi anyagok kiszűrése, önellátás erősítése 
- Tisztálkodás és higiéniai szabályok betartása 
- Környezetvédelem, járványveszély, esetleges biológiai katasztrófa 
Drog teljes tagadása, dohányzás kerülése, alkohol mértékletes fogyasztása 
Környezetszennyezés teljes tiltása. 
A támogatás: 
- kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, fax, stb.) � 5.000 Ft 
- szolgáltatási kiadások (étkezési költség (pogácsa), egyéb működési/üzemeltetési kiadások (podsta, fénymásolás)) � 
15.000 Ft. 
- egyéb dologi kiadások (honorárium, tiszteletdíj (könyv, virág, ajándékutalvány), oklevelek, tárgydíjak � 80.000 Ft 
Összesen: 100.000 Ft, de 20.000 Ft az önerő. 

80.000 Ft  

Magyar 
Rákellenes Liga 

Szekszárdi 
Alapszervezet 

 

Előadások 
megszervezése 

Előadások havi rendszerességgel: 
- gondolatébresztés, tudatformálás az egészséges életmód kialakításához, saját maga és kortárs csoport tagjai iránti 
felelősség érzet növekedése, önismeret és viselkedési jegyek felismerése tudatos alkalmazása, konfliktus kezelés és a 
tűrés szintjének fokozása 
- családon belüli viszonyok pozitív irányba való elmozdítása, hatásai a mindennapi cselekvésre 
- egészséges életmódra való tudatos felkészítés, napozás és egyéb mesterséges szépítő szerek befolyása 
- tisztálkodás és higiéniai szabályok betartása 
- környezetvédelem, keletkezett szemét kihelyezési problémák, rágcsálók elszaporodása, járványveszély, esetleges 
biológiai katasztrófa 
Egyéni tudatformálás a fiatal felnövekvő generációnál, egészséges életmód tudatosítása napozás, szépítőszerek 
mesterséges alkalmazásának a veszélyei, súlyos visszafordíthatatlan betegség veszélyeire való figyelem felkeltése. 
- kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, internet): 5.000 Ft 
- Szolgáltatási kiadások (egyéb működési/üzemeltetési kiadások) posta, fénymásolás)) 5.000 Ft 
- Egyéb dologi kiadások (honorárium, tiszteletdíj (könyv, virág, ajándékutalvány)) 20.000 Ft. 
Összesen 30.000 FT, önerő 10.000 Ft. 

20.000Ft   

1. Számú Óvoda 
Kindergarten 

Bajcsy Zs. u. 6. 
 

Zöld Ovi 

A projekt első részét perlátorok felszerelése képezi. Összesen 7 csaptelepen és 1 zuhanyzóban tudnánk alkalmazni az 
eszközt. Ez egy víztakarékos adagoló szerkezet, mely segítségével 25-50 % vízmegtakarítás érhető el anélkül, hogy 
ezt a vízsugáron észre lehetne venni.  
A projekt második pontja: felszíni esővízgyűjtő hordók használata. A hordókkal felfogott vízzel a benti és az udvari 
növényeket locsolhatjuk. Az esztétikai szempontok mellett a fűfelület növelés, megtartása az óvoda udvaron nagy 
mennyiségben jelenlévő port is csökkenti. A szálló por allergén hatása miatt egészségkárosodási kockázatot 
jelentősen minimalizálja. 
Környezeti nevelés segítéséhez, tapasztalatok gyűjtéséhez homokozó-vizező terepasztalt szeretnénk vásárolni.  

200.000 Ft 

 



Igényelt támogatás tervezete: 
Perlátor: 
- W55 alacsony áteresztésű belső menetes adagoló csaptelephez 6 db � 9.000 Ft 
- EBF zuhanyvíz adagoló 9 „Spyder” 1 db � 1.700 Ft 
- Key One karbantartókulcs 22X1 AFO 1 db � 1.000 Ft 
Green esővízgyűjtő 600 literes szett 1 db � 33.020 Ft 
300 literes szürke virágtartós hordó 1 db � 74.930 Ft 
Szűrő, Szerelési költség 1 db � 48.000 Ft 
Homokozó-vizező terepasztal SWP Kt 2001-00C 1 db � 48.000 Ft 

Magyar 
Rákellenes Liga 

Szekszárdi 
Alapszervezet 

 

10.000 lépés az 
egészségünkért 

 

Hagyományteremtő program, 3 helyszínen: 

- Béla tér: ÁNTSZ, Vöröskereszt, Zöldtárs, Fogyasztóvédelem 

- Szent István közösségi Ház: felvilágosító előadások neves előadókkal 

- Lösz-Szurdik tanösvény túra: Cserhát tetőn kontrollmérések, Fröccs totó 

Cél az egészséges, környezettudatos magatartásra, életmódra nevelés. A sport, mozgás hangsúlyozása. 

Kiadások: 

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, internet): 20.000 Ft 

Bérleti díjak: 35.000 Ft 

Szállítás (Taxi, fuvarozás): 10.000 Ft 

Karbantartás, javítás: 15.000 Ft 

Egyéb együttműködési/üzemeltetési kiadások (posta, fénymásolás): 10.000 Ft 

Étkezési költség: 30.000 Ft 

Utazási költség: 15.000 Ft 

Egyéb dologi kiadások: - honorárium, tiszteletdíj: 30.000 Ft; oklevelek, tárgydíjak: 60.000 Ft 

Kiadások: 205.000 Ft, önerő: 20.000 Ft. 

180.000 Ft  

1. Számú Óvoda 
Kindergarten 

Wosinsky ltp. 4. 
 

Védjük együtt 
bolygónkat! 

Cél az évszakok, időjárás sajátosságainak, a növényeknek, állatoknak, emberek életének megfigyelése és az ezekhez 
kapcsolódó kapcsolatszerzés. Ehhez szükséges eszközök egy részével már rendelkeznek, de bővíteni szeretnék 
azokat. 

200.000 Ft  

1. Számú Óvoda 
Kölcsey ltp. 15. 

 

Fásítás 

Az udvaron és az épület előtt a kivágásra kényszerült növényzetet szeretnék pótolni. A fásítás a szülők segítségével és 
a gyerekek közreműködésével történne, a fák további gondozása a csoportok feladata.  
Zöldnövényzet hiányának pótlása, zöld környezet esztétikus helyreállítása a város központjában. 
7 db fás szárú növénnyel pótlás az óvoda előtt (gömbfa) 
8 db fás szárú növénnyel pótlás az óvoda udvarán (leg. 3 m magas fákkal) 
Örökzöldek, sövények kialakítása 

200.000 Ft 

 

Szekszárdi 
Vagyonkezelő 

Kft. 
 

Sok a konfliktus a biciklisek, és a babakocsis kismamák között a tároló korlátozott mérete miatt. Fontosnak tartjuk, 
hogy a fiatalok körében a kerékpáros közlekedés ne azon múljon, hogy nincs hol tárolni a biciklit. Jelenleg kb. 20 
bicikli van a tárolóban, de jóval többre lenne igény. A gond, hogy a tárolóban rendezetlenül kerülnek elhelyezésre a 
kerékpárok, mert nincs egy olyan támasz, ahova párhuzamosan, rendezetten beállíthatóak.  

100.000 Ft 

 



Kerékpártároló a 
Fecskeházba 

 

Jelen program keretében 25 kerékpár tárolására alkalmas tárolóra kérnénk anyagi támogatást. Ezzel lehetőséget 
biztosítanának, hogy többen tudják kerékpárjukat ott tárolni, és a hétköznapokban többen kerékpározzanak. 
A tároló elkészültéről, és beüzemeléséről újságcikket készítünk. 

I. Béla 
Gimnázium 

 
Megyei 

Környezetvédelmi 
Vetélkedő 

 

A Béla Napok keretében szeretnénk 17. alkalommal a Megyei Környezetvédelmi Vetélkedőt általános 
iskolások és középiskolások részére. A Vetélkedő fontos szerepet tölt be a környezettudatos 
gondolkodásmód, magatartás kialakításában. A vetélkedő témáját a város klímastratégiájával szeretnék 
összekapcsolni, a diákokkal megismertetni azokat a cselekvési lehetőségeket, amelyek a problémák 
megoldását elősegíthetik.  

100.000 Ft 

 

Magyar 
Madártani és 

Természetvédelmi 
Egyesület 

 

Madárbarát kert és 
bemutatóhely 
fenntartása és 

továbbfejlesztése 
 

Madárodúk készítése (denevérodú, kuvikodú, darázsgarázs, süntanya). Madármegfigyelő és fényképező 
leshely kialakítása. Kerítés megemelése a madarász ovis-, és suli programban részt vevő gyermekek 
védelme miatt. Bemutató kertbe őshonos magyar fák ültetése, kert füvesítése. A meglévő szőlőtőkék 
karbantartása, újabbak telepítése. 

110.000 Ft 

 

 
KT-Dinamic 

NKFT 
 

Komposztálási 
lehetőségek 

bővítése a városi 
fenntartású 

intézményeknél 

 
 
A 2011-ben megkezdett komposztálási programot szeretnék kiterjeszteni, új intézmények bevonásával, illetve az 
igények megnövekedése miatt további komposztáló keretek kihelyezésére lenne szükség. Aprítógép beszerzése a 
sövények nyírásakor, a fát átalakításakor keletkező ágak elhelyezése miatt.  
4 db komposztáló: 24,450 Ft, 150-es drótháló 18.000 Ft, festék 2.000 Ft, munkadíj 46,5 óra – 31.155 Ft, aprítógép 
115.000 Ft � 190.605 Ft 
A szállítást, a rezsit és az egyéb járulékos költségeket a KT-Dinamic NKFT állja.  

 
 

190.605 Ft 
 

I. Béla 
Gimnázium 

 

Szemétszedés 

Szemétgyűjtés legalább két alkalommal a Szekszárdi-dombság és a város területén, mert tisztaságunk nem csak 
esztétikai szempontból fontos, hanem funkcionálisan is hozzájárul a levegő és vizeink tisztaságához.  
Az igényelt támogatást a szemétszedéshez használt eszközökre (kesztyűk, zsákok) és a szedés végén egy közösen 
elfogyasztott ebédre költenék.  

40.000 Ft  

Mentálhigiéniás 
Műhely 

(Szekszárdi Civil 
Kerekasztal)  

 

Mobilitás hét – 
Mozgasd meg 

magad! 

A Mobilitás Héten a programok középpontjába az embert helyezik. Mozgásra szeretnék bírni a fiatalokat, időseket 
egyaránt, miközben tanulnak a környezetükről, testükről. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a séta, a tánc, a 
mozgás, a vetélkedők igen fontosak a hétköznapok során.  
Mozgásprogramok: hétfőn zumba, szerdán néptánc, csütörtökön játékos vetélkedő. 
A támogatás a zumba és néptánc oktatók díjazására (2*5.000 Ft), papírpoharakra, frissítőkre (5.000 Ft), illetve a 
csütörtöki vetélkedőre (10.000 Ft) kell. 

25.000 Ft  



Zöldtárs 
Alapítvány 

 

Mobilitás heti 
programsorozat 

A projekt a mobilitás hetén (2012-09-16-22) kerül megrendezésre és két programot foglal magába. Első nap (2012-
09-18) egy Kerékpár túrát Szekszárd – Őcsény / Decs távon (20-25 km), a második nap (2012-09-21) egy Zsírégető 
Lösz-szurdik tanösvény túrát (kb. 6,3 km) szervezünk. 

A kerékpár túrát Alapítványunk idén fogja harmadszor megszervezni, így kellő tapasztalattal és kapcsolatokkal 
rendelkezünk már az esemény megfelelő lebonyolításához. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján idén is kb. 170-200 
résztvevővel számolunk az eseményen. A bicikli túrát felnőtt és rendőri kíséret mellett teszik meg a résztvevők, 
illetve amennyiben a táv alatt valamilyen műszaki probléma lépne fel a kerékpárokkal a műszaki mentésről is 
gondoskodunk. A kerékpár túra végeztével a résztvevőket frissítővel és egy kis édességgel várjuk. A program 
segítségével hangsúlyozni szeretnék a helyi termékek vásárlásának jelentőségét, így a frissítő (Jantner szóda és Fárbás 
Adrienn szörpjei), illetve az édesség a Petrits üzem termékei lesznek. 
Mindkét programon bárki részt vehet. A Lösz-szurdik túrán való részvétel egy előzetes regisztrációshoz kötött a 
borkóstoló korlátozott létszáma miatt (max. létszám 50 fő lehet).  Ösztönözni szeretnénk a 100 kg feletti súlyosabb 
szekszárdi lakosat, hogy eljöjjenek a túrára, így ők a táv teljesítését követően - az első 50 résztvevő - ajándék Zöldtárs 
pólót kapnak ajándékba, ezzel is szimbolizálva, hogy megtették az első lépést, hogy változtassanak az életmódjukon 
mind környezeti, mind egészségi szempontból egyaránt. A tanösvény túra csúcspontjaként egy borkóstolóra is 
meginvitáljuk az első 50 regisztrált részvevőt. 

A kerékpár túra költségei: 

A túra végeztével a résztvevők szörpöt, szódát, édességet kapnak. Ennek az összköltsége: 32.000 Ft 

Vaníliás mézes puszedli 400 db (2db/fő) � 17.000 Ft 

Házi készítésű, helyi szörp: 15.000 Ft 

Tanösvény túra költségei:  

Az első 50 (100 kg feletti) jelentkező pólót kap ajándékba, amennyiben teljesíti a tanösvény távját. 

50 db póló (darabja 1.000 Ft) � 50.000 Ft 

Az 50 főre tervezett borkóstoló: 50.000 Ft 

Pogácsa: 5.000 Ft 

A két programra közösen szánt költség: 

Reklámköltség, illetve szervezési költség (telefon, Internet): 10.000 Ft 

Szórólapok (40 db), plakátok készítése (30 db):10.000 Ft 

157.000 Ft  

ÖSSZESEN: 1.602.605 Ft  

 
 


