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Beszámoló
az Okány községben, 2013.február 15-16-án rendezett kiállításról.
Az Okányi Település-szépítők Egyesülete Békés megyében, 2000 év óta környezetvédelem,
településszépítés területen végez civil tevékenységet. Tagjainak száma 30 fő.
2010.évben nyilatkozott tagszervezetünk arról, hogy csatlakozni kíván a HUMUSZ Nulla
Hulladék Hálózatához. 2011. évben vettünk részt először a Hálózat országos programjában.
Amikor is községünkben Környezetkímélő tisztítószerek kerültek megismertetésre,
értékesítésre valamint még háziszappan készítő tanfolyamra megtartására is sor került.
Örültünk annak a lehetőségnek, hogy 2012 évben is jelentkezhettek a Hálózat tagszervezetei
helyi nulla hulladékakciós rendezvényeikkel a HUMUSZ szakmai programjának
megvalósításához, amit a NEA-UN-12-SZ-0754 azonosítószámú pályázata tett lehetővé.
Egyesületűnk tagjai között is sajnos több munkanélküli fiatal van, akiknek ugyan szakmája
van, de nem találnak munkát környezetükben.
2 fő asztalos, 1 fő kárpitos végzettségű fiatal kreativitását ismerve kerülhetett sor
újrahasznosítható hulladékokból készített, új értékek kiállításon történő bemutatására.
A havonta megjelenő Okány újságban meghívtuk az érdeklődőket a kiállítás megtekintésére,
valamint lehetőséget adtunk számunkra feleslegessé vált cserebere vagy eladásra szánt
termékeik, eszközeik leírásának bemutatatására
A Teleház Okány, Kossuth út 4 sz. alatti egyesületi termében megrendezett
kiállításon bemutatásra kerültek a Egyesületi tagok által újra hasznosítható hulladékokból
készített,környezetünkben biztonságosan használható lakás berendezés-felszerelési tárgyak,
életvitelünkhöz szükséges használati eszközök valamint gyermekjátékok.
A kiállítás 2013.02.15-én pénteken de. 9 órakor került megnyitásra , ahol a megjelent
érdeklődők meggyőződhettek arról, hogy a hulladéknak vélt
papírból : fonott bútor ( puff, asztal, tároló ),
műanyag pántoló szalagból : bevásároló kosár, virágtartó, puff,
textilből : díszpárna, ágytakaró, bevásároló szatyor, kerékpárülésre párna, fonott lábtörlő,
szőnyeg, játék-állatfigurák,
műbőrből : pénztárca, kerékpár üléshuzat, kis hátizsák, bevásárló szatyor,
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fa hulladék anyagból : gyermekjátékok, polcok, tároló dobozok,asztali és fali lámpák, óra,
szalvéta , gyertyatartó, különböző használati tárgyak készíthetők.
A kiállított eszközök anyaga, összetétele valamint elkészítésének időtartama is feltüntetésre
került.
A látogatók így megbizonyosodtak arról, hogy a felhasznált hulladékok és az összeállításnál
használt anyagok környezetbarát, értékes termékek lehetnek.

A látottak alapján többen jelezték, hogy van még néhány fiatal a településen, akik szívesen
mutatnák meg az általuk készített értékeket, valamint többen az ötleteket megismerve
elmondásuk alapján próbálkozni fognak a hasznosítható hulladékok újrahasznosításával
valamint segítik a készítőket - a szükséges hulladékok gyűjtésével- újabb értékek
elkészítéséhez.
A jövedelemszint községünkben miután nagyon alacsony, több látogató részéről igényként
merült fel a bemutatott termékek közül új megrendelés adása a termékek készítőinél.
A kiállítás látogatói a termékek készítőivel is találkozhattak, információt kérhettek a tárgyak
elkészítésének módjáról is valamint a kiállítás utolsó napján, szombaton du.4-5 óra közötti
időben sor kerülhetett a kiállítási tárgyak cseréjére, vásárlásra, további megrendelések
leadására.
A kiállításon lehetőség volt arra is, hogy a helyiségben lévő hirdetőtáblákon elhelyezett
írólapon megtekinthető legyen minden olyan használaton kívül lévő, de még jó állapotban
lévő tárgy, termék, virág stb. amit a tulajdonosa Cserére vagy Eladásra felkínál a kiállítás
résztvevőinek, érdeklődőknek.
A kiállítás megtekintésére 2013.02.15-16-án egész nap 09-18 óra között volt lehetőség. A
mellékelt jelenlévő ív alapján a látogatók száma 98 fő volt.

A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.

A kiállításról a Falu tv nézői számára is készült felvétel,- így a kábel Tv-én keresztül is
megtekinthetővé vált az értékteremtő fiatalok hasznos és követhető tevékenysége.
A Teleház előterében elhelyezett hirdető táblán továbbra is elhelyezhetők cserére, eladásra
kínált eszközök,- biztosítva ezzel a még hasznosítható eszközök értékének megőrzését.
Egyesületünk az elkövetkező időben felvállalja az újrahasznosítható hulladékokból
létrehozott értékteremtő kiállítások megrendezését, mivel a lehetőségek kihasználása a
hulladék újrahasznosítása területén megvalósítható.
Köszönjük a lehetőséget, hogy a Nulla Hulladék Hálózat egyik tagjaként támogatott
résztvevői lehettünk a NEA által támogatott helyi szintű hulladékcsökkentési akció
szervezésének, megvalósításának.
Okány, 2013.02.25
Kónya Mária Anna
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