Zöld Fonó Tábor
Alternatív nyári tábor falun
A tábor célcsoportja: 9-12 éves gyerekek, de ma már nem vegyesen, mint 6 éve
az Energiaközösségekben megálmodtuk, hanem első két hét 9-10 évesek – és
esetleg kisebb tesók –; az utolsó hét pedig nosztalgiatábor a 11-12 éveseknek.
Célközönség még a gyerekek szülei, akik az első nap a Táncházban,
szendvicsezésben aktívan részt vesznek, az utolsó nap pedig a tábortűz,
bemutatók, langalló, töklecsó, saját szörp, ökokefír lelkes fogyasztói is. Sokat
kapnak a táborban az egyetemista „tanársegédek”, és a falubeli „kötelező
önkéntesek” is.

Mitől Zöld? Persze nem a nevétől, mint a zöld autó, zöld energia, zöld egyetem,
zöld bolt, zöld tea. Az egész program biciklivel a határban, az erdőben, a faluban,
a patakparton játszódik. A hódlesre gyalog megyünk, és napjárművel visszük
utánuk az ebédet. A kifésült gyapjút is zöld dióval festik a gyerekek (barnára). A
komposztot szelektálva gyűjtjük (nyuszinak, tyúknak, embernek). A kalácsot
magunk gyúrjuk aszalt meggyel, bronzkori kemencében sütjük, a gyümölcs
joghurtot házilag érleljük, a gyerekek kerti vetélkedőn gyűjtik a cukkinilecsó
növényanyagait, és maguk készítik el. Zöld a játszótér, és zöld a csúszda. Aki jót
tesz, kap Zöld Tallért. (Mire képesek egyetlen Zöld Tallérért?)

Hogyan energiatakarékos? Az első évben még kellett rezsit fizetni a Tankernek,
de aztán erről lemondtak, mert olyan kevés fogyott. A vizet még meg is javítottuk.
Két napot a gyerekek a mi házunkban vannak, ahol folyamatosan mérve van a
villany – nem is keletkezett csúcs (1,8-2,5 kWh/nap 20 fővel). Amikor a gyerekek,
segítők kérik, átkapcsoljuk a házat akkumulátorra. Az ételeket az iskolába
kézikocsival visszük, nagyobb távolságra NapCsigával. A vetélkedők az
energiatakarékosságról, klímavédelemről, ökotechnikákról szólnak. A villanyt
mindig lekapcsoljuk – az esti csillagászkodás miatt is.

Mennyire Klímabarát? A klímalábnyomot nem mértük meg – az benne van az
árban. A táborba érkezés biciklivel, vonattal, ingyen jeggyel, kísérő tanárral,
lovasszekérrel, napjárművel történik. Ez alól lényegében csak kivétel van. A
szülők képesek autóval a vasútig jönni, hogy azután elszekerezzenek az iskoláig.
A kislábnyom onnantól számít, hogy a biciklit leszedik a tetőcsomagtartóról –
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egyébként 24 perc alacsonypadlós, klímás vonattal. Az iskolában nincs klíma,
viszont szereltünk szúnyoghálót, függönyt, szárítókötelet az éjjeli szellőztetéshez.
Nagymeleg esetén egy nagy fekete fólia a „medence”, ami egyben szolár
vízmelegítő is. A bokáig forró vizet nagyon szeretik a gyerekek különösen a
hidegvizes tömegoszlatásnál. Nem hagyunk maradékot – ezt három év alatt
sikerült kidolgozni a konyhásokkal. A tábor elején, végén a 18 ágyat napelemes
járművel szállítjuk. Az ágyneműt környezetbarát mosószerrel mossuk.

Juli és az önkéntesek: http://www.facebook.com/zoldfonotabor2021
Mellékletek:
 Versek
 Megújuló dal (videó): https://youtu.be/FOC8WsPvTUI
 Játékos interaktív ösvény a táborhoz, fotó, videó:
https://youtu.be/inw3V4NftAQ

 A tábor időrendje (óra, perc, időjárás)
 Rajz
Szorgalmi:



https://lindamdory.github.io/zoldfonotabor
http://www.facebook.com/napcsiga
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Rajz:

Vers:

Megújuló dal
"Éldegélt a bíróéknak udvarán egy tyúkocska" kezdetű orosz
népdal dallamára
1. Éldegélt a földglobuson sok növény és állatka.
||:Tele lett a földrész, tenger, óceán és csatorna.:||
2. És ez így volt sok tíz és száz millió éveken át.
||:Születtek és pusztultak a növények és állatkák.:||
3. Mindegyik egymásra hullott és a mélybe lebukott.
||:Belőlük lett szén és földgáz, különféle olajok.:||
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4. És ez így ment sok tíz és száz millió éveken át.
||:Tengerek és föld mélyében gyűlt az olaj, szén, földgáz.:||
5. Egyszer aztán jött egy furcsa élőlény a sok közül.
||:Ásott, fúrt és kotorászott föld mélyében veszettül.:||
6. Mind felhozta föld gyomrának tartalmát a felszínre.
||:Gépeivel elégette, levegőbe pöfögte.:||
7. Szegény Glóbi most aztán a gázzal be van takarva.
Melege lett, fulladozik, pedig nem ezt akarta.
Beteg lett és össze-vissza borult az éghajlata.
8. És a furcsa élőlénytől Glóbi folyton kérdezi:
Meddig ásol, fúrsz és égetsz, betegítesz mindenkit?
Élvezd a mi természetünk megújuló kincseit.
9. Sokfélét használhatsz most már mindabból, mi megújul:
||:Napelem és biomassza, eső, szél és ár-apály.
Hegyről zúgó folyó, patak – és a takarékosság!:||

Ezt a feladatot az EDU EnergiaKözösség készítette a GreenDependent Intézet E.ON EnergiaKözösségek programja keretében.
A Kreatív Közjavak (Creative Commons) Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! (CC-BY-NCND-4.0) licence vonatkozik használatára.

10. És a furcsa élőlények most kezdik el tanulni:
||:hogyan kell a föld erőit tisztán, szépen használni,
megújuló lélekkel Glóbit is átölelni.:||
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