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Bemutatkozás:
Ma már tudjuk, hogy a pluralista
demokrácia
kialakításában
milyen
fontos szerep hárul a harmadik
szektorra, a civil társadalomra, illetve a
civil társadalom által létrehozott nem
kormányzati szervezetekre. Maga a
demokrácia, mint görög szó, eredetileg
népuralmat jelentett, illetve egy
közösség, vagy a társadalom többsége
által kinyilvánított akarat érvényre
juttatását, illetve juttatásának formáját.
Valójában azonban a társadalmak
fejlodésével maga a demokrácia is –
mint társadalmi rend – fejlodött, így
mára elérte – ha csak elvi szinten is –
hogy nem csak a többség, de a
kisebbség, akaratát is érvényesíteni
tudja a többséggel szemben, illetve a
közvetlen társadalom akaratát is a
mindenkori
kormányhatalommal
szemben. Tehát a közvetlen társadalom,

így
polgári
kezdeményezések
összegzéseként
körvonalaiban
kialakulnak a civil szervezetek formái,
ahol a társadalom, illetve egyénenként a
polgárok önkéntesen vesznek rész
közös célok megvalósítása, védelme
érdekében. Ezen kezdeményezések
elvileg az államtól elkülönülve,
autonóm
módon
kell,
hogy
muködjenek, ám ezek a formák
mindenkor, a demokrácia fejlodésével
és átalakulásával együtt újra át és át kell,
hogy értékelodjenek.
A fenti elvet követo módon az
Alapítvány a civil szervezetek és civil
társadalom támogatásával és szervezett
programjaival azt szeretné elérni, hogy
stabil szociális háttérrel rendelkezo,
környezetkultúrára és muvészetek iránt
fogékony régió jöjjön létre hazánk eme
régiójában.
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Te v é k e n y s é g ü n k b e m u t a t á s a
Alapítványunknak 2002-ben az alábbi két fo programja volt, melyrol röviden
beszámolunk
P A 2002-es Országos Találkozó megszervezése
P Tanácsadói iroda fenntartása:
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A 2 0 0 2 -e s O r s z á g o s T a l á l k o z ó m e g sz e r v e z é s e
A szabályzat szerint az OT célja, hogy a magyar környezet- és természetvédelmi társadalmi
szervezodések, évente legalább egyszeri Országos Találkozót tartanak, ahol közös ügyeiket
megvitatják és egyeztetik álláspontjaikat. Az Országos Találkozó jogosult küldötteket választani,
beszámoltatni, megerosíteni vagy visszahívni és a következo évi feladataikat meghatározni.

Tevékenységünk
Az elozetesen – elnökségi ülés keretében – megállapított helyszín, Szarvas város
„feltérképezésével” és a program vázlatának elkészítésével kezdtük meg a XII.
Környezet- és Természetvédo Szervezetek Országos Találkozójának elokészíto
munkálatait. Azért láttuk ezt fontosnak, hogy részben mi is képet kapjunk a
felmerülo problémákról, lehetoségekrol, részben pedig, hogy a mozgalmat
tájékoztassuk a folyamatosan változó program elképzelésekrol, helyszínekrol, szekció
programról, stb. Továbbá azt is nagyon fontosnak tartottuk, hogy ne csak a mi
elképzeléseink, hanem a teljes mozgalom elképzelései, javaslatai is érvényesüljenek a
szervezés ezen részben is, így a program kapcsán elhelyeztünk a Nimfea Egyesület
honlapján egy linket, mely az OT teljes egészével volt hivatott foglalkozni, és itt volt
lehetosége a mozgalomnak, hogy a megtekintett vázlatot javaslataival módosíthassa.
Az OT honlapját jelenleg is meg lehet tekinteni a Nimfea Egyesület honlapjának az
elozo hetek hírei linken belül. Természetesen ezek mellett folyamatos egyeztetésbe
kezdtünk a helyszínt, a szállást és az étkezést illetoen. Pontosítottuk az elozetesen
elkészített költségkalkulációkat, megvizsgáltuk annak a lehetoségét, hogy további
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támogatókat vonjunk be a program kapcsán. Az Ökotárs Alapítvány hajlandóságot
mutatott arra, hogy támogassa a rendezvényt és fel vállalta azt, hogy a 200 km-nél
távolabbról érkezo szervezeteknek, melyeknek a költségvetése nem éri el az
1.000.000 Ft-ot biztosítja az útiköltséget. Szarvas Város Önkormányzata jelképesen
támogatta a rendezvényt kézpénzzel, a Tessedik Sámuel Foiskola a terembérlet,
illetve egyéb technikai eszközök támogatói áron történo biztosításával járult hozzá a
rendezvény lebonyolításához. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság szakmai
segítsége a terepi programok lebonyolításánál nagy segítség volt.
Az elozetes terveink szerint is szükségét láttuk annak, hogy saját aktív
tagságunkon kívül más szervezetek segítségét is igénybe vegyük, így kerestük annak a
lehetoségét, hogy hogyan tudunk segítoket toborozni. Segítoként a programban részt
vett a Szarvasi Foiskolai Természetvédo Kör és a Szeghalmi Vadvirág
Természetvédo és Kulturális Egyesület. A szervezetekkel többszöri találkozás után
konkretizáltuk, hogy ki, milyen feladatot tud fel vállalni és ki miben tud elozetesen is
segíteni.
Az elso hírlevelet még a nyár végén elkészítettük, de sajnos a kései utalás miatt
nem tudtuk nyomdába adni, így ennek a postázása kicsit késett, de még idejében
tudtuk tájékoztatni a mozgalmat az aktualitásokról.
Címkés adatbázist készítettünk a mozgalom tagjairól, hogy megkönnyítsük a
postázásnál a címzést. Így a címkézés segítsége ellenére is igen sok idobe telt mire az
összes hírlevelet megcímeztük és postára adtuk.
Az elso hírlevél felépítését tekintve az alábbi részekbol állt:
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AZ OT-rol általában; Az OT alapjai; Kik is lehetnek az OT résztvevoi ?; Miként
is muködik az OT ?; Az OT-k története; Bárdos Ferenc: TALÁLKOZÓK A
HOLNAPÉRT !; A helyszínrol röviden; Szarvasról röviden; Látnivalók; Lehetséges
szakmai programok; Szarvasi OT program tervei; Csütörtök: elokészíto nap; Péntek:
elso szakmai nap; Szombat: második szakmai nap; Vasárnap: befejezo (?) nap;
Szekciótervek; Logisztikai információk; Helyszínek; Eddig beérkezett módosítási,
javítási javaslatok; Információk
A postázást követoen folyamatos pontosításra volt szükség az adatbázis
tekintetében, sok szervezet elköltözött, megszunt, címe változott, kaptunk új listát,
amellyel kiegészítve 1100-nál is több cím került az adatbázisunkba.
Több alkalommal vettünk részt a mozgalom hóvégi találkozóján, ahol a
mozgalom képviseloinek a kérdéseire személyesen tudtuk válaszolni.
Mint azt már a pályázatunk írásakor, illetve a program tervezésekor is láttuk,
tudtuk, hogy mi nem fogjuk saját humán hátterünkkel lebonyolítani a rendezvényt,
mind szervezést, mind pedig a lebonyolítást tekintve sem. Így a „NIMFEA”
Természetvédelmi Egyesülettel szerzodés kötöttünk a lebonyolítás személyi
hátterének biztosítása céljából.
Mivel egy ilyen jellegu rendezvény megszervezésénél a mobilitás nagyon fontos,
nagyon fontos, hogy mindig elérhetoek legyünk, mindig kapcsolatba tudjunk lépni a
szervezokkel, és mivel nem lehet megszervezni a rendezvényt az irodából
vásároltunk mobiltelefont.
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Mikor már több javaslat és módosítás érkezett és kialakulhatott egy
szekciómunka terv, láttunk neki a különbözo szekcióvezetok, plenáris levezetok és
különbözo hozzászólók személyének kiválasztásához. A megnyitóval és a politikai
fórummal kapcsolatos személyi kérdéseket külön tárgyaltuk és tettünk javaslatokat a
meghívottak személyét illetoen.
Második hírlevél kiadását azért tartottuk nagyon fontosnak kiadni, hogy a
regisztráció beinduljon, ugyanis ebbe a hírlevélbe már konkrét árakat tudtunk
mondani a részvételi költségeket illetoen. A regisztráció meggyorsítása érdekében a
hírlevélbe különbözo nyilatkozatok megtételére szolgáló nyomtatványokat adtunk,
melyek részben a szavazási jogosultságot, részben az útiköltség visszatérítési igényt
voltak hivatottak felmérni. A második hírlevél felépítését tekintve az alábbiakból állt:
REGISZTRÁCIÓ; JELENTKEZÉSI LAP: Regisztrációs adatok, Családi
adatok, Szállás, Étkezés, Utazás, Kiállítás, Terepi programok, szekciók, Szavazati jog,
szavazat, Új küldöttek jelölése és választása; A szavazás módja; Szavazati jog; 1. Jogi
személyiséggel bíró, bejegyzett szervezetek; 2.Nem bejegyzett csoportok,
szervezodések; Bemutatkozás – egy új a mozgalomban; Meghívó; Kocsmák az OT
„szolgálatában”; Delegáltak beszámolói ; Állásfoglalás javaslatok, szekció tervek;
Információk
A Hírlevél II. szétpostázását követoen hullámszeruen érkeztek a regisztrációk.
Kijelenthetjük, hogy felkészülten vártuk a visszajelzéseket, hiszen minden esetben
naprakészet tudtunk információval szolgálni étkezés, szállás, szavazás, stand, stb.
kérdésekben.
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Lassan elértünk oda, hogy a programot véglegesítenünk kell, a helyszíneket
fixálnunk, és minden programrészben tisztán kell látnunk.
A terveinkkel ellentétben nem volt elég a két hírlevél kiadása, így egy harmadik
hírlevél megszerkesztésére is sor került, de ezt már csak a regisztrált szervezeteknek
jutattuk el. Ebben a hírlevélben az elozetesen megkapott beszámolókat is közreadtuk,
annak érdekében, hogy ezzel már az OT-n ne teljen az ido. Természetesen a III.
Hírlevélbol többet készítettünk, hogy a helyszínen is tudjunk adni annak, aki esetleg
otthon hagyta, vagy frissen regisztráltatja magát.
A helyszíni regisztráció gyorsítására a kész regisztrált szervezetek, személyekre
bontottuk és egy címkét nyomtattunk, melyen minden adat fel volt tüntetve, (étkezés,
szállás, szavazás, stb) így részben a helyszíni munkát tudtuk gyorsítani, részben az
elokészíto munkánál tudtunk idot spórolni.
Lebonyolítás:
A szarvasi OT elso napja foként a helyszín berendezésével, valamint a
résztvevok elso csoportjainak fogadásával telt. Munkatársainkkal csütörtökön kora
reggel érkeztünk meg a Foiskola területére. Az elozo nap a kellékek jelentos részét a
helyszínre szállítottuk, de erre a napra is maradt jelentos szállítanivaló. A pakolás után
került sor a helyszín berendezésére. A legfontosabb, és legelso dolog amit
felállítottunk az a rendezvény szívének számító regisztrációs rész volt. Itt történt a
résztvevok fogadása, valamint a késobbiekben a szavazás is itt került lebonyolításra.
A regisztrációs asztal kezdetben négy részbol tevodött össze. Egyik munkatársunk az
információnyújtásban segédkezett, más a szavazatokkal, kapcsolatos dolgokkal
foglalkozott. Mi a vendégeket fogadtuk, valamint a számlakiállítással és az útiköltség
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térítéssel kapcsolatos dolgokat intéztük. Amíg néhányan a regisztrációs pult
kialakításával foglalkoztak, addig mások az eloadótermek muszaki berendezéseit
próbálták üzembe állítani. A résztvevok mindegyike kapott ajándékba egy kisebb
csomagot, amelyeknek összeállítása szintén ezen a reggelen történt meg. Bár a
vendégek fogadását csak délután két órától terveztük elkezdeni, ezt hamar
módosítottuk, hiszen már korábban sokan megérkeztek. Minden résztvevonek a
regisztráció során bizonyítania kellett azt, hogy befizette a részvételi díjat, csak ezután
kaphatta meg a szálláskártyáját, valamint az általa igényelt étkezési jegyeket. Már
ekkor kiderült az, hogy rengeteg olyan részvevo van, aki több-kevesebb problémával
rendelkezik. Annak ellenére, hogy a hírlevelekben kértük a résztvevoket, hogy
pontosan adják meg igényeiket, sokan akartak változtatni ezeken az utolsó
pillanatokban. sajnos ekkor már csak nehezen tudtunk módosítani, hiszen mi már
mindent elore megrendeltünk számukra az alapján, amit ok kértek. Sajnos a zavar
késobb csak fokozódott. A pénteki és szombati napokon érkezett meg ugyanis a
résztvevok dönto többsége. Pénteken volt ugyanis az elso szakmai nap, szombaton
pedig a délutáni szavazás miatt érkeztek sokan. Az okozta a legtöbb gondot, hogy a
vendégek dönto többsége a tömegközlekedést vette igénybe, így a vonatok, illetve
buszok beérkezésekor egyszerre zúdult a nyakunkba a résztvevok áradata. Ekkor már
láttuk, hogy a regisztrációnál sokkal többünknek kell ott lennünk, ha bírni akarjuk az
iramot. Mindenki egyszerre akarta a rendeléseit megváltoztatni, számlát kérni,
visszatéríttetni az útiköltséget és megoldatni velünk kisebb-nagyobb problémáit.
A standok kiépítése, valamint a plakátolás csütörtök este kezdodött. Itt is sok
feszültség keletkezett, hiszen volt olyan kiállító, akinek pénteken már nem jutott elég
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felület. A paravánok kiépítése szintén a mi feladatunk volt. Ehhez hatalmas
kartonlapokat használtunk, amelyeket hajtogatás, ragasztó és spárga segítségével
tettünk alkalmassá arra, hogy rajtuk képeket, valamint egyéb kiállítandó dolgokat
tudjanak a kiállítani szándékozók elhelyezni. Ez nem volt könnyu dolog, de végül
kisebb nehézségek után sikerült megoldanunk a problémát, és kialakítani a paravánok
legstabilabb formáját. Végül sikerült a területeket úgy kijelölni, hogy mindenkinek
jusson valamennyi kiállítási felület illetve standterület. Amennyiben igény volt rá mi is
megpróbáltunk segíteni ezek berendezésében.
Szombaton került sor a rendezvény ünnepélyes megnyitójára, ekkora már a
résztvevok jelentos része megérkezett. A nap további része a szakmai programokkal
telt. Folyamatosan érkeztek az újabb résztvevok, ezzel az újabb gondok, kérések,
problémák. Szerencsésebbjeink úgy tudtak jelen lenni, hogy a hangosítás illetve az
események dokumentálása miatt jelen kellett hogy legyenek. A nap végén már
mindenki azt várta, hogy lazíthasson egy kicsit, amire az un. közösségfejleszto estek
adtak lehetoséget. A péntek este a néptánc jegyében telt. A résztvevok a néptánc
alapveto lépéseivel ismerkedhettek meg, a jó hangulat kialakításáról pedig a különféle
népzenei fellépok gondoskodtak Akiknek ennyi sem volt elég a kikapcsolódáshoz,
azok a környékbeli szórakozóhelyeken üdülhettek fel egy kicsit, és ismerhették meg
egymást egy kicsit közelebbrol. A szombat este programja egy kis ünnepség volt,
amelynek apropóját a Talpalatnyi Zöld 100. adása adta. Ez egy kisebb zenés-táncos
mulatsággal volt összekötve. Sajnos az elobb említett programokon mi nem nagyon
tudtunk részt venni, hiszen a néha elhúzódó programok miatt néha késo estig is
dolgoznunk kellett.
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A szombat reggel érdekes eseménye volt a zenés ébreszto. Ekkor egy
rezesbanda kíséretében kerestük fel a vendégek szálláshelyéül szolgáló kollégiumokat.
A rezesbanda a szállások emeleteit körbejárva nem éppen a legcsöndesebb zenével
ébresztették az álmos embereket. A korai ébreszto mellé egy kupica házi pálinkát
osztottunk mindenkinek, aki igény tartott rá. Reggeli elott sokan éltek ezzel a
lehetoséggel. A rendezvény ideje alatt a napi három foétkezést lehetett elozetesen
megrendelni a regisztrációs lapon. Az étkezésekre a közeli vendégloben került sor.
Ezek minoségével általában mindenki meg volt elégedve, egyedül a reggelik iránt
fogalmaztak meg néhányan építo jellegu kritikát. Sokan voltak olyanok, akik nem
jelezték elore azon szándékukat, hogy milyen nap milyen étkezési lehetoséget
vesznek igénybe. Ebbol adódott az a probléma, hogy már nem tudtunk minden ilyen
jellegu megrendelést kielégíteni, hiszen az étterem sem készült fel a jelentos
többletigényre.
A szombati napon került sor az OT egyik legfontosabb eseményére, a
szavazásra. Ez szerencsére minden jelentosebb probléma nélkül lezajlott. Csak
néhány olyan személy volt, aki nem hozta magával a megfelelo iratokat, annak
ellenére, hogy pontosan leírtuk hogy milyen feltételek mellett lehet szavazni.
A vasárnapi nap jelentos része a helyszín rendbetételével telt. Lassan az utolsó
résztvevo is elhagyta szálláshelyét. Ezután kezdodött meg számunkra az igazi munka.
Minden egyes holmit amit a rendezvény területére szállítottunk most vissza kellett
juttatnunk egyesületünk központi irodájába. Jelentos idobe telt a felállított paravánok
szétbontása, illetve az e nyomán keletkezett szeméthalmok összetakarítása. Az
eloadóteremben felállított muszaki berendezések leszerelése sem volt éppen egyszeru
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feladat, különösen a több méter magasan elhelyezett hangfalakra gondolva. A több
méter hosszan kígyózó vezetékkötegeket sem volt egyszeru kibogozni. Mivel irodai
berendezéseink jelentos részét a rendezvényre vittük a számítógépektol a
fénymásolóig, ezért akadt tennivaló boven. Szerencsére sikerült a nem éppen csekély
számú eszközkészletet a gépjármuvekre zsúfolni, ezért nem kellett még egyszer
fordulnunk. Ez még azonban csak a munka kezdete volt, hiszen ezután gyakorlatilag
újra be kellett rendezni irodánkat. Szerencsére erofeszítéseinket siker koronázta,
hiszen szinte mindenki meg volt elégedve a rendezvény színvonalával, valamint
munkánk minoségével és a szervezéssel.
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Tanácsadói iroda fenntartása:
A társadalom, gazdaság és tudományok területén jelentkezo újabb és újabb eredmények
szükségessé teszik a környezeti szemléletformálás, tájékoztatás folyamatos fejlesztését. A túlnépesedés,
szukülo élettér, a technológia fejlodése és az ezzel szemben egyenes arányban jelentkezo bioszféra rohamos
pusztulása világossá tették, hogy az emberiség önkiuszításának csakis a helyes szemlélet kialakulása
vethet gátat, amirol tájékoztatni kell a társadalmat. Ennek érdekében számos szabályozás és koncepció
került kidolgozásra (zöld mozgalmak ilyen jellegu tevékenysége, Riói Csúcs, Római Klub stb.) melyek
jelzik egy új világkép kidolgozásának az elokészületeit. Viszont a szükségszeruség egyre inkább követeli
a társadalmi szervezetek és állami célkituzések együttmuködését.
A környezet és természetvédelem közügy – mindenki feladata, kötelessége. Az emberiség
elsodleges faladata a jelenben és a jövoben egyaránt az, hogy a Földet átadhassuk jogos
tulajdonosainak: az utódainknak. A világbéke megteremtése mellett a legfontosabb tennivalónk az,
hogy végre megértessük széles társadalmi rétegekkel, hogy a Föld nevu bolygó ökológiai tényezoi az
ember tevékenységével változhatnak, a mai élet szempontjából romolhatnak s amellett, hogy sérülhet
a Föld, az elsodleges veszélyeztetettetek mi, emberek vagyunk, hiszen bolygónk más az általunk
eloidézetteknél sokkal nagyobb csapásokat is átvészelt. Csakis a tudatos és jól felkészült
tájékoztatással érhetoek el eredmények, és be kell látnunk, hogy még hosszú ideig ez lesz az a
feladat, amelyre sok-sok pénzt kell fordítanunk.
Biztos, hogy eme tájékoztatásai, tanácsadási feladatok megoldása a korábbinál még nagyobb
pénzügyi eszközöket fognak igényelni és sajnos nincs kello számú szakirányú végzettségu
szakember sem, kik ezt felvállalhatnák. Éppen ezért az ilyen formában muködo
irodákat kell fenntartani, megorizni és tovább ösztönözni tevékenységük
fenntartását.
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Tevékenységünk:
Szolgáltatásaink:
Tanácsadó iroda folyamatos szolgáltatásai:
- forró drót, lakossági tanácsadás telefonon, személyesen és drótpostán
keresztül
- környezeti nevelési szolgáltatások oktatási intézmények részére, pályázati
tanácsadás
- Közösség joga az információhoz; hatályos jogszabályok és rendelkezések
beszerzése, szakhatóság megkeresése
- konzultációs lehetoségek, szakemberek ajánlása adott témával kapcsolatban
- könyvtár és olvasóterem fejlesztése és muködtetése
- fogadóórák, tanácsadó napok kisebb településeken is !
- Kapcsolattartás a helyi és országos médiával (Jász-Nagykun-Szolnok megye i
Néplap, Békési Nap, Kevi Hírmondó, Túrkeve, Mezotúr és Vidéke, Civil Tv
Túrkeve, állandó 10 perces musorunk, KTV esetenkénti musorok, Szarvasi Tv
esetenkénti musorok, MTV Szolnoki helyi TV, alkalmanként TV2)
- egyéb szolgáltatások: környezetvédelmi anyagok fénymásolása, internetrol való
letöltése, számítógép használat.
- kapcsolattartás a térségi természetvédelmi és környezetvédelmi szervekkel
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Az utóbbi években Magyarországon kismértéku, de egyre inkább markánsabbá
váló szemléletváltozás következett be a környezetvédelem területén. Az emberekben
lassan tudatosul, hogy nem lehet visszaélni a természet által kínált nyújtott, korábban
korlátlannak ítélt lehetoségekkel, és felelosek vagyunk a környezetünkben okozott
változásokért. Ezért bármilyen munkába, tevékenységbe fogunk, mérlegelni kell
annak környezetünkre gyakorolt hatását. Sokan viszont, akik ilyen szemlélettel
gondolkodnak nincsenek tisztában a jogszabályokkal, az igénybe veheto támogatási
formákkal, egyáltalán: nagyon kevés információ áll rendelkezésükre ezzel a témával
kapcsolatban. Ennek felismerése, és az információra való igény hívta életre
alapítványunknak azt az elhatározását, hogy tanácsadással segítsük a térség
személyeit, civil szervezeteit, gazdálkodási egységeit.
Alapítványunk néhány éve a térségben egyedüliként látja el környezetvédelmi
környezeti-környezetvédelmi tanácsadással, információnyújtással az érdeklodoket.
Tanácsadó szolgálatunk egyre szélesebb köruvé válása tevékenységi körünk és
kezdetben igen szukös infrastruktúránk nagyarányú fejlesztésének szükségességét
vonta maga után. Egyre ismertebbé és népszerubbé váló tevékenységünk fejlesztése
tehát szükségessé vált, ennek finanszírozására, a kiszolgálás színvonalának,
feltételeinek javítására kértünk támogatást. Elkerülhetetlenné vált a rendelkezésünkre
álló szakmai útmutatók, könyvtári forrásanyagok frissítése, folyamatos bovítése.
Ezért az összegyult és vásárolt szakirodalomból saját könyvtárat hoztunk létre,
melybol naprakész információkkal szolgálhatunk az érdeklodoknek. Meglevo
számítástechnikai hátterünk kapacitása – amely kezdetben elegendo volt a feladataink
ellátásához – szukösnek bizonyult, jelentos mértéku bovítése indokolttá vált. Ezt a
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számítástechnikai eszközbovítést részben sikerült megvalósítanunk, így munkánk
hatásfokát sikerült lényegesen javítani, és az ügyintézést gördülékenyebbé tenni. A
kiszolgálás körülményeinek javítására, az irodahelység esztétikusabbá tételére
szerettük volna irodánkat korszerubben berendezni. A régi bútorkapacitás a
mindenfelol kölcsönkapott és otthonról hozott darabokból állt, ami a célnak ugyan
nagyjából megfelelt de esztétikusnak csak kevéssé volt mondható. A kapott
támogatásból megvalósulhatott az, hogy irodahelységünk most már jóval
„szalonképesebb”, és megfelelo körülmények között tudjuk munkánkat végezni.
Tevékenységünket az elso idoszakban még kevesen ismerték, ennek megfeleloen a
megkeresések, a tanácsért hozzánk fordulók száma kicsi volt és nagy ingadozásokat
mutatott. Átlagosan heti két-három érdeklodo volt, azok is zömmel olyanok közül
kerültek ki, akikkel valamilyen kapcsolatban álltunk, vagy ismeroseink voltak. A helyi
médiákban (kábeltelevízió, helyi újság) való megjelenésünk azonban a lakosság
szélesebb
rétegeihez
is
eljuttatta
mondanivalónkat.
Tevékenységünk
megismertetésére cikkeket jelentettünk meg a térség helyi sajtótermékeiben, melyben
felvilágosítást adtunk munkánkról. A ketto helyi, hetente két alkalommal sugárzó
kábeltelevízió számára hasonló tartalommal rövidfilmet készítettünk. Úgy
tapasztaltuk, hogy felhívásunkra bizalommal és leggyorsabban a helyi és térségbeli
civil szervezetek reagáltak, ok voltak legnagyobb bizalommal és nyitottsággal
irántunk. Ok nem csak kimondottan környezeti tanácsadás kérésével kapcsolatban
kerestek meg bennünket. Gyakran igényeltek segítséget néha meglehetos
nehézségekbe ütközo, döcögosen haladó tevékenységeikhez, illetve muködésükhöz
kértek segítséget. Általában a térségben még nem általánosan elterjedt Internet
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hozzáféréssel kapcsolatban kértek segítséget, pályázati anyagok letöltésében
segítséget kérve. Másik igen gyakori kérésük volt a fénymásoló használata, mellyel
szórólapjaikat, meghívóikat és egyéb dokumentumaikat sokszorosították. Sokszor
vették igénybe számítógépes eszközeinket kiadványok szerkesztése, nyomtatása
céljából is. Ahogy tevékenységünk egyre ismertebbé vált a késobbiek folyamán, úgy
jelentkeztek magánszemélyek is megkereséseikkel nálunk. Nagy részük
magángazdálkodó, mezogazdaságból élo személy volt. Megkereséseik általában
munkájukkal, megélhetésükkel voltak kapcsolatban. Elsosorban pályázatokkal,
igénybe veheto támogatásokkal kapcsolatosan kérték segítségünket. Egyéb
megkeresések is érkeztek hozzánk. Többször figyelmeztettek minket, ha – a sajnos
nagyon is jellemzo – illegális hulladéklerakásokat vagy egyéb környezetkárosításokat
észleltek, vagy az aratás utáni idoszakban még mindig igen gyakori és tiltott
tarlóégetéseket jeleztek felénk. Elofordult, hogy sérült védett madarakat szállítottak
be hozzánk, amelyeket továbbadtunk a Nimfea Egyesület munkatársainak, akik
megfeleloen gondoskodtak ezen élolények ellátásáról.
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