
2017. május 4.



 - klímakonferencia, Tolna megyei civil 
workshop,(2017. április 8.)

 - klímanap 15 településen, (Tolna, 
Tamási,Dombóvár) 

 - Tolna megyei klímavetélkedő általános 
iskolák 7-8. osztályok részére



 - 7 előadó
 - 10 településről
 - 72 fő
 - 14  civilszervezet
 - 49 civil
 - 56 db kitöltött kérdőív



 - 20 klímafilm ( 3 perc – 95 perc),
 - 10 féle klíma, energia megtakarítás, 

szelektív hulladék, komposztálás, stb kérdőív 
és totó,

 - 6x3 m-es zöldsátor
 - 5 témában előadások, beszélgetések







 Zöldtárs Alapítvány: 14 év
 1, Az illegalitás évei:Tolna Megye Környezetvédelmi 

programja, 2008.

 2, 2004 - 2009: Alapítástól a Szekszárdi Klímakörig

 3, 2009 – 2016: Szekszárdi Klímakör

 4, 2017 – Jelen: + Tolna megyei klímastratégia, 
szemléletformálás



 2004 - 2009: Alapítástól a Szekszárdi 
Klímakörig:

 - 2 millió liter komposztláda kihelyezése 43 
településen, 2000 fő/iskola/óvoda részére

 - 10 db aprítógép kihelyezése







/Baka György, elnök/

-2004 óta működik

- Tolna megyei szintű, elsősorban 
Szekszárd és térsége

- Folyamatos környezetvédelmi 
tanácsadás

- Zöldülő Tolna Megye – 2006

- Zöld Hullám – 2007-2008

- Környezettudatos család 2009

- Tiszta Tolna megye - 2007

-Szekszárdi Hulladék Kommandó

- Komposztálási programok

=> Megyei 
környezetvédelmi civil 

szervezetek összefogása



Szekszárd közgyűlése a 195/2009. (IX. 24.) számú határozatával 
kinyilvánította, hogy - egyetértve az egyesület céljaival –
csatlakozik a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesülethez.

Szekszárd MJ Város Önkormányzata a tag, amiért:
- Tagdíjat fizet,

- Klímakoordinátort foglalkoztat,

- Települési klímastratégiát készít,

- Klíma Alapot hoz létre.



Klímaérzékenyítés
- Klímaébresztő filmhét

Iskolák:  11 vetítés, 828 fő

Polgármesteri Hivatal dolgozói és a képviselő 
testület

Lakosság: 3 vetítés, 3 különböző film, 51 fő

Folyamatos média megjelenések



































Nem titkolt cél: Az érdeklődők bevonása a Szekszárdi Klímakör 
tevékenységébe

-I. Évnyitó Fórum, 2010. év – 65 fő

->munkacsoportok megalakulása

Összesen öt munkacsoport 
alakult, egy-egy csoportba
15-20 ember iratkozott fel 
aktív tagként:

 Hulladékgazdálkodási

 Közlekedési

 Vízgazdálkodási

 Környezeti nevelési

 Energiagazdálkodási



A Szekszárdi Klímakör – az Önkormányzat támogatásával – kezdeményezi
és hajtja végre a programokat, a klímakoordinátor aktív
közreműködésével.

A Szekszárdi Klímakör felépítése

Klímakör Fórum

Klímakör elnökség

D
öntés

1. munka-
csoport

2. munka-
csoport

3. munka-
csoport

4. munka-
csoport

5. munka-
csoport

Klímakör koordinátor
(Zöldtárs Alapítvány)

Végrehajtás



Klímastratégia elkészítése

A Klímastratégia tervezet társadalmi egyeztetése.

A 2010-es év legfőbb feladata volt

10 munkacsoporti ülés összesen – 40-50 fő vett részt

Tervezet – 2010. augusztus

Végleges Klímastratégia – Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Szekszárd MJ Város Közgyűlése 2010. november 25-én a
képviselő testület egyhangú támogatásával elfogadta a
város Klímastratégiáját.

„Az előterjesztő Kővári László, a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság elnöke részletesen tájékoztatta a Közgyűlést
a Klímastratégia tartalmáról és a Város számára
kiemelkedő fontosságáról. Több évtizedes saját
meteorológiai mérési eredményeire hivatkozva
elmondta, hogy az idei rendkívüli időjárási
eseményekhez hasonló időjárásra a Szekszárdiakat fel
kell készíteni.”







Működés

- Munkacsoportok

- Évente egyszer a fórum összehívása, klímakonferencia (minden év első 
felében)

- Évente megrendezésre kerülő állandó programok

- Klímabarát Települések Szövetségével való folyamatos kapcsolattartás, 
együttműködés

-A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság felé évente beszámolunk

-Klímaalap koordinálás 

– Programok szervezése



Programjaink
(a teljesség igénye nélkül)



Tapossa laposra!

Sok szekszárdinak feltűnhetett, hogy a város szelektív szigeteinek műanyag
palack gyűjtői sokszor csurig tele vannak a lapítatlan italos flakonokkal; sokan
már csak a tároló mellé dobálják az üres PET-palackokat, mert azok nem férnek
bele. Pedig milyen egyszerű lenne a megoldás.

II. Autómentes Nap 2010

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendeztük az
autómentes napot Szekszárdon. Idén is közel 200-an vettek
részt. Sajnos a célt, hogy szeptember 22-én érzékelhetően is
csökkenjen a gépjárműforgalom, nem sikerült elérni.
Azonban délután egy jót kerekeztünk. A biciklitúráról képek,
és egy rádió riport is készült.















Vízakadémia

Meglepő ötlettel állt elő három szervezet a
szekszárdi bor ünnepén. Csapvizeket és
ásványvizeket kóstoltatott a Szekszárdi Szüreti
Napokon a Szekszárdi Klímakör, a Zöldtárs
Alapítvány és a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft.
Az ajánlott napi 2-3 literes vízfogyasztással
számolva egyébként évente nagyjából 1000 liter
vizet kellene meginnunk, de nem mindegy, hogy
milyen áron!
Az első két helyezett holtversenyben - a
maximálisan adható 135 pontból - 120 ponttal a
bátaszéki és a tolnai csapvizek lett.

A szekszárdi csapvízre 6-an mondták, 
hogy ásványvíz, és csak 3-an gondolták 

csapvíznek!

Végül mit is fizetünk meg akkor, amikor a szekszárdi csapvíz 1000 literenkénti (1m³) alig 300 forintos árához képest
megvásárolunk 1000 liter Radenska ásványvizet 124.000 forintért, illetve 1000 liter Evian ásványvizet 286.000 forintért?









Szekszárdi Lösz szurdik 
tanösvények















Iskolai, óvodai előadások és foglakozások





2011
(Az első klímaalap)



Környezeti nevelés munkacsoport - 2011. január 24. 16:30

Energiagazdálkodási munkacsoport - 2011. január 25. 16:30

Közlekedési munkacsoport - 2011. január 26. 16:30

Vízgazdálkodási munkacsoport - 2011. január 27. 16:30

Hulladékgazdálkodási munkacsoport - 2011. január 28. 14:30

Programjavaslatok

23 db javaslat 
érkezett

Környezeti nevelés: 8 db

Közlekedési: 6 db

Energiagazdálkodási: 3 
db

Vízgazdálkodási: 3 db

Hulladékgazdálkodási: 2 
db

Elnökségi ülés döntött (2011. február 24.)
Tagok: Munkacsoport vezetők, Önkormányzat
képviselője (Kővári László), Klímakoordinátor (Zöldtárs
Alapítvány)

19 támogatott

II. Évnyitó fórum
2011. március 2.



Támogatott Program címe Megítélt támogatás Szerződésszám Megvalósítás

1. számú óvoda Kerékpárral az oviba 100 000 Ft 1/2011-KA Teljesítve

2. számú óvoda Zöld út az oviban 50 000 Ft 2/2011-KA Teljesítve

Csapó Dániel Középiskola "Öko-nap a Csapóban" 100 000 Ft 3/2011-KA Teljesítve

Ágner László Energetikai előadások 100 000 Ft 4/2011-KA Folyamatban

Tolna Megye Közlekedés-
biztonságáért Alapítvány "Öko-drive" 60 000 Ft 5/2011-KA Folyamatban

Magyar Madártani Egyesület 
Szekszárdi Csoport Madárbarát Park 120 000 Ft 6/2011-KA Folyamatban

Kreatív Oldalak és Megoldások 
Kft. (Pék Patrik) Utastájékoztató weboldal 187 500 Ft 7/2011-KA Folyamatban

Intellect Bt. (Horváthné Papp 
Ibolya)

"Én a környezeted, te a bioszférám" 
vetélkedő 200 000 Ft 8/2011-KA Folyamatban

PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Környezetvédelmi konferencia 200 000 Ft 9/2011-KA Teljesítve

Jantner Ferenc Nosztalgia szóda Szóda népszerűsítése 150 000 Ft 10/2011-KA Folyamatban

Zöldtárs Alapítvány Gyalogolj a szívedért 150 000 Ft 11/2011-KA Folyamatban

Zöldtárs Alapítvány Autómentes Nap 60 000 Ft 12/2011-KA Teljesítve

Zöldtárs Alapítvány Szigetelés fillérekből 160 000 Ft 13/2011-KA Folyamatban

Zöldtárs Alapítvány Víz Világnap 80 000 Ft 14/2011-KA Teljesítve

1. kör összesen 1 717 500 Ft



Magyar Rákellenes Liga Fiatalokkal az egészségért 80 000 Ft 15/2011-KA Folyamatban

I. Béla Gimnázium Megyei Környezetvédelmi 
Vetélkedő 60 000 Ft 16/2011-KA Teljesítve

Dr. Horváthné Papp Ibolya Komplex természetismeret 52 800 Ft 17/2011-KA Folyamatban

I. Béla Gimnázium Szemétszedés 30 000 Ft 18/2011-KA Folyamatban

Magyar Rákellenes Liga Előadások 20 000 Ft 19/2011-KA Teljesítve

Szőlőszem Mozgalom 
(Mentálhigiénés Műhely) Kiadvány 150 000 Ft 20/2011-KA Folyamatban

KT-Dinamic Lombkomposztálás 100 000 Ft 21/2011-KA Teljesítve

2. kör összesen 492 800 Ft

Összesen 2 210 300 Ft

Összesen 16 szervezet/intézmény/magánszemély programja valósult meg.

Összesen 21 program.



Klímaprogramok - 2011
23 program – Összesen kb. 1200 aktív 
résztvevő



Megvalósult programok

Kerékpárral az oviba (1. számú óvoda)

A szülőkkel összefogásban már a nyár
folyamán megkezdtük a kerékpártároló
kialakítását. Használatbavétele részlegesen
már szeptemberben megkezdődött, a
munkálatok teljes befejezését decemberre
értük el.

Gyerekeknek, szülőknek és dolgozóknak nagy
örömet jelent, hogy kerékpárral is
érkezhetnek az intézménybe, az eddigi
tapasztalatok alapján teljes kihasználtságnak
örvend.
A beszerzési,kivitelezési munkákat a szülők
segítségével oldottuk meg, 6 szülő aktív
közreműködésére számíthattunk.



Zöld út az oviban (2. számú óvoda)

A „ZÖLDÚT” létrehozásával elsődleges célunk:
- őshonos fák, bokrok telepítése, gondozása,
- ismeretbővítés,
- az elültetett növények szolgáljanak táplálékul és
lakhelyül az óvodakertben található madarak,
kisállatok számára, lehetőleg újabbak
„odaszoktatása”,
- környezettudatos hozzáállás erősítése a
gyermekek, családjaik és az óvoda környezetében
élő emberek körében,
- figyelemfelhívás a környezet megóvásának
fontosságára,
- személyes felelősségtudat, felelősségvállalás, a
„minden mindennel összefügg” gondolkodásmód
megszilárdítása, cselekvési aktivitás növelése,

Állandó programok: víz, - és energiatakarékosságra
szoktatás, komposztálás, állat-növénygondozás, a
tudatosabb vásárlási szokások alakítása, a
környezetszennyeződés megelőzése stb.

Egyszeri: 2011. november hónapban az óvoda
madárbarát kertjében és az intézmény környékén
található közterületeken található „ZÖLDÚT”
kialakítása is.



Autómentes Nap

Az Európai Mobilitási Héthez csatlakozva idén
is megrendeztük az Autómentes napot
Szekszárdon.

Az idő jó volt, a biciklisek lelkesen gyülekeztek
a Garay téren fél 3-kor. Bár induláskor kicsit
kevesebben voltunk mint tavaly, azért idén is
jelentős sikernek könyveltük el az autómentes
napot.

Igyekeztünk az autósokat csak kis
mértékben feltartani és a türelmüket
kérni, hiszen mégis csak közel 200
embernek okoz az autómentes nap
minden évben egy újabb és újabb
élményt.

A Garay téren a megfáradt bringásokat
három féle ízesítésű szörp (szóda),
csoki, és apró ajándékok várták.



„Öko-nap a Csapóban” (Csapó Dániel Szakközépiskola)

„Állati nyomozás” az iskola állattartótelepén

Kertészet csodái” az iskola kertészetében található gyógy- és fűszernövények 
bemutatása

Beszédes Fák” az iskola parkjában található fák megtekintése, 
felismerése



Megyei Környezetvédelmi Vetélkedő (I. Béla Gimnázium)

2011. december 6-án került megrendezésre a vetélkedő, ami több mint 10 éves hagyománnyal
rendelkezik.

Összesen 9 csapat jutott a megyei döntőbe. Több mint 10 településről közel 20 iskolából
neveztek és oldották meg az előzetes feladatokat.

Összesen a nézőkkel együtt kb. 50 fő vett részt a vetélkedőn. A Szekszárdi Klímakör a
nyeremények beszerzését támogatta.



Víz Világnapja
A Víz Világnapja alkalmából több előadást is
tartottunk. Ehhez a Klímaalap segítségével, egy
vízzel kapcsolatos kísérleteket tartalmazó
csomagot tudtunk venni.

A gyerekek egy előadást hallgattak meg a
víz fontosságáról, és arról, hogy mire kell
odafigyelni vele kapcsolatban, majd érdekes
kísérleteket végeztünk el közösen.
2011-ben összesen négy iskolából, 120
gyereknek tartottunk a Víz Világnapja
alkalmából foglalkozást.
A kísérletező szettet a további években is fel
fogjuk tudni használni vagy akár iskoláknak
is kölcsön tudjuk adni.
A Víz Világnapja keretében továbbá egy
felmérést is készítettünk Tolna megye
lakosságának vízfelhasználási szokásairól.



Lombkomposztálás (KT-Dinamic)

Klímavédelmi szempontból teljesen 
felesleges CO2 kibocsátást 

eredményez az őszi avar felesleges 
szállítása.

A falevelek komposztálásával 
ráadásul tápanyagban gazdagabbá 
tudjuk tenni a talajainkat, ezáltal a 
növények jobban megmaradnak (pl. 

fű).

Ősszel jelentős gondot (és költséget) jelent Szekszárd intézményei számára a
lehullott falevelek elszállítása. Programunkban először négy óvoda és iskola
kerül bevonásra, ahol egy-egy lombkomposztálót helyezünk el.



Klímaprogramok - 2012

14 program –
Összesen kb. 800 
aktív résztvevő



Klímaprogramok - 2013

15 program – Összesen kb. 650 aktív résztvevő







Klímaprogramok - 2014
~ 350 aktív résztvevő





Egyéb érdekes programok, amikre büszkék vagyunk







Szekszárd lakosságának több mint 10 %-a aktívan 
bevonásra került!

Változatos szervezők, több mint 30 megvalósító.

Együttműködés, együttműködés, együttműködés

Folyamatos szakmai egyeztetések

Következetes, évről-évre visszatérő programok, 
nem egyszeri projektszintű tervezések.



Köszönöm a figyelmet!


