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avagy,

  

hogyan osszunk és töltsünk környezettudatossági kérdőívet özönvízszerű esőben

  

 

      

 

  

 

  

Az időjárás-előrejelzés általában akkor jön be hibátlanul, amikor minden porcikád azt kívánja:
bárcsak tévedtek volna a meteorológusok!! Pedig az Őszi Találkozót megelőző este, amikor
Pécs belvárosában sétálgattunk, mintha tisztult volna az idő… Tisztult is – de csak azért, hogy
másnap még több felhő férjen a Tettye fölé
Szombaton korán reggel bakancsban és monszun-felszerelésben pakoltuk a számtalan
kiosztásra váró kiadványt, kérdőívet és ajándékot a „Nagycsalád – kis lábnyom” program
sátrába és reménykedtünk, hogy marad belőlük valami a be-becsapó esőben. Találgattuk,
vajon hányan fognak kimerészkedni ebben az időben.. Mi jönnénk a helyükben? Háááttt…..
Egy forró tea otthon a karosszékben vonzóbb programnak tűnt!
Kilenc óra körül megjelentek az első elszánt résztvevők, mellettünk elkezdett illatozni a
zsíroskenyeres sátor és… mégjobban rákezdett az eső.. Később buszok tűntek fel a szélrózsa
minden irányából és döbbenetünkre, az eső-szél-szürkeség ellenére, jókedvű nagycsaládok
lepték el a találkozó helyszínéül szolgáló parkot! Az első néhány betévedő látogatónk után úgy
döntöttünk, javítunk a hatékonyságon és felhívjuk magunkra a figyelmet - az Egyesület
apraja-nagyja segített az érdeklődők vonzásában, ki a mosolyával, ki a hangjával. 
Pillanatok alatt tűnt el a sátrunk az esernyők és esőkabátok erdejében – minden, az átvételt
igazoló aláírásért járt egy kiadványcsomag (pl. Klímabarát háztartás útmutató, Klíma-naptár,
Tudatos Vásárló magazin) és minden leadott kérdőívért egy kisebb ajándék (bio-rágó, dinamó
lámpa, vízzel működő számológép, újrahasznosított papírból készült notesz). Mire a szép zöld
pázsit sártengerré vált a sátor körül, ripsz-ropsz a tengernyi kérdőívet is kijavítottuk. A legjobb
megoldásokat beadó 15 gyermeknek és 15 felnőttnek 30 ajándékcsomagot osztottunk ki,
közülük hatan kapták meg a 3-3 fődíjat (víztisztító kancsóval, könyvekkel, Tudatos Vásárló
magazin előfizetéssel, bio csemegékkel, energiatakarékos termékekkel, quiz-kártyával).

 1 / 2



Kislábnyom stand a NOE pécsi Országos Őszi Találkozóján
2010. október 05. kedd, 10:05

Köszönjük a pécsi és budapesti NOE-s szervezőknek és minden lelkes aláírónak,
kérdőív-töltögetőnek a nap sikerét! És köszönjük az időjárásnak, hogy feledhetetlenné tette e
szombati napot! 
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