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Előszó

Tíz éves a Polgár Társ Alapítvány. Tíz év alatt nyolc adományi valamint 
hét saját működtetésű programon keresztül  a környezetvédelem,  a kö-
zösségfejlesztés, az örökségvédelem, a civil szféra fejlesztése valamint 
a fenntartható turizmus területén probáltunk pozitív változásokat elő-
idézni. Ennek érdekében az évek során tudatos stratégiával hosszú távú 
partnerségekre valamint a lehető legjobb kapcsolatok kiépítésére és a 
megfelelő együttműködés megteremtésére törekedtünk a társadalom 
számos szereplőjével, így a civil szervezetekkel, a helyi közösségekkel, 
a  megyei és helyi önkormányzatokkal, a vállalkozói szférával valamint a 
sajtóval, mert hittük és hisszük, hogy elszigetelten, egymagunkban ha-
tékonyságunk korlátolt. Sikereink nem lettek volna lehetségesek ezen 
építő jellegű együttműködések nélkül, vagy ha nem létezett volna egy 
kitűnő csapat, amelyet az alapítvány kurátorai, munkatársai alkotnak. 
Köszönet mindenkinek a kifejtett munkáért! 

Ha csak szárazon, számokban akarjuk kifejezni, mit is értünk el 
ezidáig, akkor elmondhatjuk, hogy alapítványunk az elmúlt tíz évben, 
adományi programjain keresztül 4,6 millió lej adományösszeggel közel 
370 projektet támogatott az említett témakörökben. Saját működtetésű 
programjaink révén több tízezer személyt sikerült bevonnunk környezet- 
és örökségvédelmi tevékenységekbe.

Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy tevékenységeinket, eredmé-
nyeinket, az előidézett pozitív változásokat  kimondottan csak számok, 
statisztikák, valamint száraz elemzések segítségével összefoglalni nem 
igazán lehetséges. A kép nem lenne teljes. A számok, statisztikák nem 
képesek egymagukban tükrözni az érzések tömkelegét, a határtalan lel-
kesedést, a megfeszített munkát, amely az elmúlt tíz évet jellemezte.

Azért  szántuk rá magunkat ezen jubileumi kötet kiadására, mert 
szeretnénk tevékenységünk valós tükörképét bemutatni. Hisszük, hogy 
eredményeink leghitelesebb értékelői, elemzői azok, akik támogattak  
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és partnereink voltak, azok akiket mi támogattunk, valamint azok akik 
figyelemmel követték tevékenységünket, fejlődésünket az évek során. 
Jelen kiadványban a több száz, az évek során velünk együttműködő és 
ezáltal számunkra nagyon fontos és kedves személyből,  harmincegy-
néhányat sikerült megszólaltatnunk, felkérnünk arra, hogy osszák meg 
alapítványunkhoz fűződő gondolataikat. Az interjúk többsége írásban 
készült, külön köszönjük mindenkinek, hogy időt szakított és válaszolt a 
kötet szerkesztésével megbízott Daczó Katalin újságíró kérdéseire. 

Potozky László
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I. Bevezető

Tíz éve a környezetért és a közösségekért

Potozky László, a Polgár-Társ Alapítvány alapító igazgatója csaknem 
húsz éve tevékenykedik a civil szférában. Számos hazai és nemzet-
közi civil szervezet kuratóriumi valamint két, a strukturális alapokat 
monitorizáló bizottság tagja. Bevezetőként arról kérdeztem, miért 
tartja személy szerint fontosnak ezt a visszatekintést, a tíz éves évfor-
duló megünneplését?

Tíz év, kerek szám, és első hallásra talán 
nem tűnik soknak, de ha boncolgatni kezdjük,  
hogy a tíz év tulajdonképpen mennyi munkát, 
mennyi tevékenységet, mennyi sikert, mennyi 
nehézséget jelentett, akkor mindannyian úgy 
érezzük, hogy érdemes megünnepelni, és ér-
demes az alapítványunkra jellemző áttekint-
hetőség szellemében mindezt összefoglalva 
bemutatni másoknak is.

Össze lehet foglalni röviden tíz esztendő történéseit? Az évforduló 
leginkább arról szól ugyanis, hogy hová jutott el az alapítvány, de 
arról kevesebb szó esik, hogy honnan is indult.... Miért lettek éppen 
zöldek?

Tíz évvel ezelőtt a Polgár-Társ Alapítványt kettős céllal alapítottam. 
Egyrészt azért, hogy átmentsük a Csíkszeredában, Nagyszebenben és 
Focşani-ban működő Párbeszéd programot, (ez volt az alapítvány első 
működő programja) amelyet akkor bizonyos szempontból a megszűnés 
veszélye fenyegetett, másrészt azért, hogy próbáljunk részévé válni a 
Partnerség a környezetért elnevezésű nemzetközi, (akkor négy ország-
ban működő) környezetvédelmi kezdeményezésnek. 
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Ez, az alapítvány létrejöttét követő évben meg is történt. 
Hogy miért éppen zöld szervezet, arra a válasz egyszerű: mindig kü-

lönleges vonzalmat, tiszteletet és csodálatot éreztem a természet iránt, 
és ugyanakkor mindig értetlenül álltam a társadalom, az emberek nagy 
többségének a felelőtlen magatartásával szemben, már ami környeze-
tünknek valamint természeti értékeinknek rombolását, tönkretételét 
illeti. Ezen tényezők késztettek arra, hogy próbáljunk tenni valamit ez 
ügyben, hogy társakat, munkatársakat és hozzánk hasonlóan gondolko-
dó partnereket vonjunk be a környezet védelméért folytatott harcba. 

Mi volt a legnehezebb a tíz év alatt?

A legnehezebb mindig az állandó hajsza a források megszerzéséért. 
Non-profit jellegéből adódóan egy civil szervezet pénzügyi fenntartha-
tóságát biztosítani, egyike a legnagyobb kihívásoknak. Míg a gazdasági 
szférában, ha pénzügyi nehézségei támadnak egy vállalatnak, többféle 
lehetősége van a helyzet orvoslására (többet termel, javít a marketing-
stratégiáján, stb.) addig az igazi civil szervezetek működése csak pályáza-
ti, forrásgyűjtési tevékenységekre alapozhat. Látjuk, tapasztaljuk, hogy 
egyre erősebb és erősebb a konkurencia majdnem minden ágazatban. 
Ez a civil szférára is jellemző, és ha őszinte akarok lenni, nem könnyű 
feladat egy olyan kisvárosból, mint Csíkszereda egy olyan alapítványt 
felépíteni, mint a Polgár-Társ Alapítvány, és az ehhez szükséges forráso-
kat megszerezni különböző adakozóktól, támogatóktól. Ezért érzem úgy, 
hogy a tíz évnek ez volt a legnagyobb kihívása és a következő években is 
valószínűleg, hogy ez lesz az elsőrendű kihívás. 

Mi volt a legszebb? 

Számos öröm és siker volt az elmúlt tíz évben, ellenben nem emelnék 
ki külön-külön egyet sem, hanem inkább egy érzésről beszélnék. Ez az 
érzés főleg akkor jelentkezik, amikor ellátogatunk azon közösségekbe, 
azon pályázókhoz és szervezetekhez, amelyeket különböző formákban 
támogatunk. Az esetek többségében  alkalmunk van megtapasztalni az 
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illető közösségek, szervezetek sikeréből fakadó lelkesedést. Ilyenkor ez a 
lelkesedés ránk is átragad és ez az, ami tovább visz munkánkban, erőt ad 
a folytatásra. Ilyenkor látjuk azt, hogy amit eddig tettünk az nem hiába-
való, amit eddig tettünk az építő jellegű, mivel tulajdonképpen kibillenti 
az esetleges apátiából, vagy éppenséggel szürkeségből azokat a vidé-
keket, közösségeket, amelyekbe úgymond ily módon „beavatkoztunk”. 

Azt hiszem ez a hatás tulajdonképpen kölcsönös, hiszen nagyon so-
kan úgy vélekednek, hogy éppen Önöktől kapták a lelkesedést, az 
ötletet, és nem csak a pénzt köszönik a Polgár-Társ Alapítványnak, 
hanem a biztatást, a partnerséget is. 

Ez nagyon jóleső érzés, és valóban, vannak konkrét példáink is. Tulaj-
donképpen az ilyen esetek idézik elő az előbb említett érzést. Így hirtelen 
két ilyen eset jut eszembe, egy polgármester és egy nemrég kinevezett 
iskolaigazgató esete. Mindketten egy-egy szervezet nevében, egyikük vi-
déki alpolgármesterként, a másik egy tanárnő egy kisebb civil szervezet 
vezetőjeként pályázott hozzánk. A projektek életbeültetése után, a ma 
már Cârțișoara polgármestereként tevékenykedő barátunk elmesélte, 
hogy a polgármesterséget közvetett módon nekünk köszönheti, ugyanis 
életében először akkor vitt elejétől végig egy projektet, miután hozzánk 
pályázott, és az általunk biztosított felkészítőn tanult meg pályázni, be-
csületesen, áttekinthetően elszámolni, és tulajdonképpen a bátorságot 
is ebből nyerte a választásokon való induláshoz. Már rég le van zárva a 
projektje, de ő minden évben felhív azóta is és nem egyszer említi, hogy 
sikeresen pályázott különböző külföldi alapokra, és el vannak ámulva 
külföldi támogatói, hogy milyen tiszta, becsületes, áttekinthető és kor-
rekt elszámolásokat végez, milyen beszámolókat küld. Elmondta, hogy 
mindezt annak köszönheti, hogy részese volt az általunk szervezett fel-
készítőnek és az általunk biztosított pénzalapoknak. 

A második eset egy udvarhelyi tanárnő esete, aki azóta iskolaigaz-
gató, nem is kis iskolában Székelyudvarhelyen. Nemrégiben, nagy 
meglepetésünkre, de ugyanakkor elégtételünkre is szolgált, amikor azt 
 nyilatkozta, hogy az egész bátorságát, ahhoz, hogy dolgokat vagy épp 
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vezetői funkciót merjen felvállalni, jórészt annak köszönheti, hogy az 
Élő Örökség programunk keretében pályázott, azt a projektet lefuttatta, 
részt vett a felkészítőkön, megtanult költségvetést készíteni, megtanult 
célkitűzéseket megfogalmazni és ilyen módon gondolkodni. Tulajdon-
képpen ezek azok a visszajelzések, amelyek magán a környezetvédelmi, 
közösségfejlesztési elhivatottságunkon és sikereinken túl mozgósítani 
tudnak továbbra is. 

Bár az előbbiekben említette, hogy nem szeretné különösebben egyik 
sikert, egyik projektet sem kiemelni a másik róvására, mégis nehéz 
lenne elhinni, hogy nincs kedvenc programja, projektje, olyan, ame-
lyet saját dédelgetett gyermekének tartana... 

Szinte azt lehet mondani, hogy egyformán közel állnak hozzám, mert 
én úgy érzem, hogy nem lehet egy programot, nem lehet egy projek-
tet, nem lehet semmilyen tevékenységet anélkül életbe ültetni, hogy 
ne szeretnénk azt, vagy ne éreznénk magunkénak. Kimondottan csak 
azért, hogy pénzt nyerjünk, mi soha nem voltunk hajlandóak programo-
kat életbe ültetni. Volt több olyan eset is, amikor több millió dolláros 
nagyságú pénzalapot ajánlottak fel  új programok elindítására olyan 
témakörben, melyben nem igazán éreztük otthon magunkat (pl. női 
egyenjogúsági program), mert az adományozók úgy gondolták,  hogy 
adományozói tapasztalatunk megfelelne erre a célra is. Ennek ellenére 
visszautasítottam az ilyen ajánlatokat, mert azt vallom, hogy ha sem in-
günk, sem nadrágunk, nem viselhetjük, nem hordható általunk. Ugyan-
akkor nagyon hiszek abban, hogy egy szervezet csak akkor tud hatékony 
maradni, ha küldetés- és célorientált, és nem csapong egyik témakörből 
a másikba annak függvényében, hogy hol van több pénz. Tehát ez az 
egyik alapjellegzetessége az alapítványunknak, vagyis csak olyan prog-
ramokat kezdeményezünk,  amelyekben valójában hiszünk, és amelyek-
nek megvalósításában, eredményeiben egy percig sem kételkedünk. 

Mégis, ha föltétlenül ki kell valamit emelnem, akkor az Élő Örökség 
programot emelném ki annak ellenére, (vagy éppen azért) hogy csak 
 három évig tudtuk működtetni, ugyanis ennek a programnak a metodo-
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lógiája, a technikája volt az, amelyben igazán magunkra találtunk, mivel 
a környezetvédelmet és az örökségvédelmet tulajdonképpen mint esz-
közt használtuk fel arra, hogy a közösségeket megmozgassuk,  fejlesszük 
és bevonjuk a különböző tevékenységekbe, azaz tulajdonképpen egy ki-
csit felélesszük kreatív módon.

A tíz év alatt nagyon sok minden változott, a társadalom is változáso-
kon esett át, talán a civil szervezetek helye, szerepe is változott. Hogy 
látja ezt?

Meglátásom szerint a társadalomban végbement változások nyil-
vánvalóak, ennek ellenére a civil szervezetek alapvető szerepe nemigen 
változott, főleg ha a civil társadalom különböző funkcióit elemezzük. 
Ezek ugyanúgy érvényesek ma is, mint tizenkilenc - húsz évvel ezelőtt, 
- a rendszerváltás idején, - legfeljebb a különböző funkcióknak a rész-
aránya, a civil társadalom által kifejtett tevékenységeken belül, az ami 
megváltozott. Nyilvánvaló, hogy a 90-es évek elején a legnagyobb jelen-
tősége azoknak a civil aktivitásoknak volt, amelyek a demokrácia tulaj-
donképpeni népszerűsítését, a demokratikus társadalom megalapozá-
sát segítették elő, az ilyen jellegű szervezetekre volt óriási szükség. Nem 
mintha napjainkban nem lenne. Ma is látható, hogy az ilyen jellegű szer-
vezetek, mint például a Pro Demokrácia továbbra is élnek, virágoznak, 
és szükség van rájuk, ellenben az össz civil szférán  belül számszerűleg 
csökkent a részarányuk az ilyen szervezeteknek. Csak a legnagyobbak,  
a legerősebbek maradtak fenn, vagy legalábbis ők produkálnak látható, 
fontos eredményeket napjainkban is. 

Ami a civil kontrollt illeti, arra akkor is ugyanolyan nagy szükség volt 
mint ma. Nem lenne talán olyan óriási szükség, hogyha Románia nem 
atipikus, hanem normális vonalon haladt volna és a korrupció sem azon 
a szinten lenne, amelyen van. Ez az oka annak, hogy a civil kontroll, mint 
civil társadalmi funkció megerősödött az elmúlt években. A kilencve-
nes évek elején nem is igazán tudtuk, nem is igazán éreztük, csak ol-
vastunk, hallottunk róla, nem tudtuk, hogy is kell alkalmazni, művelni. 
 Napjainkban elmondható, hogy felerősödött, sőt mi több, továbbra is 
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erősödnie kell, mindaddig, amíg a társadalom a korrupciót és a hozzá 
hasonló fejlődést fékező jelenségeket, ha nem is teljesen, de bizonyos 
szintre visszaszorítja.

Ugyanakkor  tovább erősödött a közösségfejlesztési, környezetvé-
delmi, szociális hálót biztosító aktivitások tömkelege, ugyanis az ilyen 
jellegű tevékenységekre demokratikus társadalmakban is szükség van, 
sőt mi több, a még szerintem nem teljesen demokratikus társadalmak-
ban mint a miénk, - amely a totalitárius rendszerből alakult át-, még 
erőteljesebben meg kell jelenjenek. Itt nem zökkenőmentes az egyik 
társadalmi rendről a másikra való átállás, tehát a civil szervezeteknek 
jóval nagyobb szerepet kell felvállalniuk, mint teszem fel egy nagy ha-
gyományokkal rendelkező demokratikus társadalomban. Ugyanennek 
köszönhető a nagyobb lemorzsolódási arány is, nagyobbak a kihívások, 
ugyanezért sokkal nehezebb a fenntarthatóság biztosítása is a hazai civil 
szervezetek számára. 

Ön nem csak a saját szervezetét ismeri, hiszen tucatnyi civil szerve-
zetnek kurátora, és a pályáztatások révén több száz kisebb-nagyobb 
alapítvánnyal, egyesülettel is kapcsolatban áll. Milyen változásokon 
estek át ezek az elmúlt évtizedben? 

Ha csak azokra a civil szervezetekre gondolok, amelyeket az elmúlt tíz 
évben támogattunk, vagy amelyekkel az elmúlt évtizedben partnerként 
együttműködtünk, akkor érdekes folyamatok figyelhetőek meg. Első-
sorban fejlődésről beszélünk, amit számadatokkal is alá tudok támasz-
tani, ugyanis tíz évvel ezelőtt, amikor az első adományi programunkat 
indítottuk, készítettünk egy felmérést, ami a romániai környezetvédel-
mi civil szervezetek akkori kapacitását, potenciálját, fejlettségi szintjét 
volt hivatott értékelni. Érdekes látni azt, hogy az akkor felmért közel száz 
zöld civil szervezetből alig volt egynéhány, melynek volt egy, esetleg két 
állandó alkalmazottja. A nagy többség vagy bedolgozókkal, vagy kimon-
dottan önkéntesekkel dolgozott. Ezt a felmérést ugyanazokkal a kérdé-
sekkel megismételtük, ha jól emlékszem, utoljára három évvel ezelőtt, 
és azóta is próbáltuk követni ezeket a folyamatokat. Az eredmények az 
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mutatják, hogy mára a százból harminc-negyvennél is többnek van már 
állandó alkalmazottja, némelyeknek egy, de nagy többségüknek két-há-
rom munkatársa is van. 

Ami a forrásaikat, költségvetésüket illeti, elmondható, hogy expo-
nenciálisan növekedett, tehát megtöbbszöröződtek pénzalapjaik, és jó 
néhány szervezet úgy a szakmai tudás, mint az általuk lefödött szakmai 
és földrajzi területet illetően is nagyot fejlődött. Nyilvánvalóan vannak 
olyan szervezetek is, amelyek eltűntek az elmúlt tíz évben. Ez nagyrészt 
annak tudható be, hogy nem volt egy megalapozott hosszú távú straté-
giájuk, de még inkább hiányzott az, amit az előbb említettem, hogy nem 
volt elkötelezett, csak ennek az ügynek, csak a szervezetnek élő munka-
társuk, humán erőforrásuk. 

Annak ellenére, hogy az előbb említett fejlődés észlelhető, az is el-
mondható a hazai civil szféráról, hogy nem érte még el azt a fejlettsé-
gi szintet, amelyet tizenkilenc év után várhatnánk. Ez nem csak az én 
személyes megállapításom, és tulajdonképpen egy egyszerű összeha-
sonlításon alapszik. Ha megpró-
báljuk összehasonlítani például 
a romániai zöld mozgalmat a vi-
segrádi négyekbelivel, tételesen 
a magyar, a cseh, a lengyel, vala-
mint a szlovák zöld mozgalommal, 
akkor azt láthatjuk, hogy bizonyos 
ágazatokban jókora lemaradás 
észlelhető, főleg ami a szerveze-
tek szakmai hozzáállását, hozzá-
értését illeti. Egy konkrét példa: 
láthatjuk, hogy ami nálunk erős, 
az tulajdonképpen a természetvé-
delem, valamint a biológiai sokféleség védelmére összpontosító munka. 

Azt lehet mondani, hogy szervezeteink nagy százaléka, 60-70%-a el-
sődlegesen ebben az ágazatban fejti ki tevékenységét, ebben is tudtak 
a legtöbbet felmutatni az elmúlt tizenkilenc évben. Ha más ágazatokat 
szeretnénk a zöld szférán belül megvizsgálni, például az alternatív ener-
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giák, a fenntartható szállítás, vagy éppenséggel a genetikailag  módosí-
tott szervezetek ügyét, amelyeknek a mozgalma világszerte mindinkább 
erősödik, nálunk csak elvétve találunk egy-két szervezetet, amely ezek-
ben a témakörökben tapogatózik, vagy éppenséggel maradandót tud 
felmutatni. Nem tudom mi lehet az oka: vagy az országban van szakem-
berhiány ezekben az ágazatokban, vagy, aki ebben szakember, nem a 
civil szférában látja a jövőjét... Tehát van fejlődés, de az tulajdonképpen 
szekvenciális és csak bizonyos alágazatokat érint, miközben más ágaza-
tok fejletlenek, csökevényesek maradtak. Nem tudom, a jövő meghoz-
za-e ezeknek is a várva várt fejlődését.

Hogy látja a Polgár-Társ Alapítvány jövőjét? Mennyire határozza meg 
a gazdasági válság? Milyen jövőbeni terveik vannak? 

A témáról több lapban is írtam cikket, arról, hogyan tudnak fenn-
maradni a civil szervezetek a jelenlegi gazdasági válság körülményei 
között. Mindaz, amit leírtam, ránk is érvényes, ellenben, ha a jelenle-
gi  helyzetünket nézzük, akkor hazudnék, ha azt mondanám, hogy mi,  
mint Polgár-Társ Alapítvány, ebben a pillanatban túlzottan éreznénk a 
gazdasági válságot. Valószínűleg ez annak tudható be, hogy nagyon ha-
mar ráéreztünk ennek a válságnak a kihívásaira, arra, hogy be fog követ-
kezni, ezért megpróbáltunk már a tavaly megtenni bizonyos lépéseket 
annak érdekében, hogy ezt az évet, a 2009-est, amit mindenki a lehető 
legnehezebbnek, legkritikusabbnak jósol, zökkenőmentessé  tegyük. Mi 
mindig hosszú távban gondolkodunk, és ennek tudható be, hogy a for-
rásbázisunkat sikerült annyira sokoldalúvá, sokágúvá tenni, hogy ebben 
a pillanatban a 2009-2010-es költségvetésünk biztosítva van. 

Sőt mi több, 2009-ben minden idők legnagyobb költségvetésével szá-
molunk a Polgár-Társ Alapítványnál, ami tulajdonképpen duplája az ed-
digi legnagyobbnak. Kicsit ellentmondásos, hogy válságban sikerült ezt 
összehozni. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy ez nem jelenti 
kötelezően azt, hogy hosszú távon is tartható lesz. Nagy valószínűséggel 
a következő év a mi esetünkben is bizonyos szintű visszaesést fog hozni. 

A mostani helyzet részben az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási 
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Mechanizmusa, Romániának szánt Civil Támogatási Alapjának köszön-
hető, amelynek kezelésével nemrég bízták meg azt a három adományo-
zó alapítványból álló konzorciumot, amelynek mi is tagja vagyunk. Ezzel 
szervezetünk tulajdonképpen egy újabb fejezethez érkezett, ugyanis a 
Civil Alap kezelésével közpénzt kezelünk, olyan jellegű pénzt, mint az 
úniós pénzek, partnerségben a Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapít-
vánnyal és a Kárpátok Alapítvánnyal. A Civil Alap összértéke öt millió 
euró, amelyből mi a környezetvédelmi kis adományi programot működ-
tetjük, aminek az összköltségvetése négyszázötvenezer euró. Persze, a 
többi programrészben is partnerként részt veszünk, véleményt mon-
dunk, de ennek az adományi programnak a közvetlen kezelése van ránk 
bízva. Számunkra ez tulajdonképpen ugyancsak  elismerést jelent, mert 
Norvégia, Izland és Lichenstein úgymond megbízik bennünk, hogy a Ro-
mániának nyújtott közel százmillió eurós össztámogatásból az öt millió 
eurós alapot a lehető leghatékonyabban használjuk fel. 

Tehát megpróbáltunk lépni, megpróbáltuk a következő két évre a 
forrásainkat biztosítani és van egy harmadik tényező, amiben egyedülál-
lóak vagyunk ez idáig az országban: mi vagyunk az egyetlen olyan alapít-
vány, amely elkezdte sikeresen kiépíteni magának az alapítványi tőkéjét 
(endowment-jét). Van még egy-két alapítvány Romániában, amelynek 
van alapítványi tőkéje, de ezek nem úgy építették fel mint mi, gondolok 
itt pl. a Patriciu féle alapítványra, amelybe a névadó betett száz millió 
dollárt a saját vagyonából – ez a klasszikus eset máskülönben az Egye-
sült Államokban is. 

Nekünk nem volt száz millió dollárunk, ezért az elmúlt tíz évben 
baninként és centenként kellett a tőkét összerakni, és ha még nem is 
biztosítja örökre a szervezetünk fenntarthatóságát, mégis jelentős ösz-
szegről beszélünk  (jelenleg elérte a 17 milliárd régi lejt azaz 1,7 millió 
új lejt, 2010 végére pedig megközelítjük a 21 milliárdot). Ez egy olyan 
tőke, egy olyan alap, amelyre, - ha a válság, avagy bankcsőd el nem vi-
szi -, bizonyos szinten lehet alapozni az alapítvány fenntarthatóságát is. 
Tehát több lábon állunk, többféle forrásunk van, megvan a saját tőkénk, 
megvan a stratégiánk a következő évekre, megvannak a programjaink, 
amelyek ebből a stratégiából fakadnak, és megvan hozzá úgy a humán 
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erőforrásunk, mint az elkövetkező két vagy három évre a pénzügyi for-
rásunk is. Ha a válság akkora lesz, hogy mindent elseper, beleértve a 
minket támogatókat is, akkor nekünk sem lesz jövőnk. De akkor talán 
senkinek.

Hogyha a civil szféra is nagyon keményen megérzi a válságot, és ha 
annyira súlyos lesz a válság, hogy a civil szervezetek egy része megsem-
misül, akkor is úgy érzem, hogy nekünk esélyünk van a megmaradásra, 
ha talán nem is ezen a szinten mint most, de legalább egy olyan szinten, 
amelyről újra lehessen majd építkezni.
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II. Adományozók,  
partnerek a Polgár-Társról

A környezetnek szüksége van ránk

Dolores Neagoe a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 
(CEE) romániai és szlovéniai részének programigazgatója. A CEE Trust 
sok éve kapcsolatban áll a Polgár-Társ Alapítvánnyal  és mindkettő 
tagja a Román Adományozók Fórumának. Ugyanakkor a CEE Trust 
a Polgár-Társ Alapítvány Adj hangot a véleményednek elnevezésű 
programjának finanszírozója. Hogyan kezdődött az együttműködés?

Úgy emlékszem, a Polgár-Társ Alapítvány-
nyal való együttműködésem 2000-ben kezdő-
dött, amikor még más finanszírozónál dolgoz-
tam. Előbb csak az Adományozók Fórumának 
keretében dolgoztunk együtt. Ez abban az 
időben nemzetközi és hazai adományozók in-
formális hálózata volt. 2006-ban a CEE Trust 
kilépett a Román Adományozók Fóruma ez-
úttal formális hálózatának keretéből, és áttért 

a romániai civil társadalom számára nyújtott adományi programjainak 
társfinanszírozására. 

Melyek voltak a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe 
által támogatott legfontosabb programok?

Mindeddig a CEE Trust 225.000 USD-vel támogatta az Adj hangot  vé-
leményednek elnevezésű programot, amelyet a Polgár-Társ Alapítvány 
2006 óta működtet adományi programként. Célja a környezettel kapcso-
latos civil tiltakozó akciók, valamint a környezeti politikák kidolgozásá-
nak támogatása.
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Melyek voltak az Adj hangot véleményednek elnevezésű program 
legfontosabb eredményei?

Úgy vélem, ez a program két téren is sikeres. Egyrészt hozzájárul a 
Polgár-Társ Alapítvány helyi adományozói szerepének megerősítéséhez, 
amely a romániai civil társadalomban egy stratégiai hely. Másrészt, ed-
dig már hozzájárult több mint húsz környezetvédelmi szervezet véle-
ménynyilvánító készségének fejlesztéséhez és a program még nem ért 
véget. Ezen felül néhány példát és ötletes módszert is felsorolhatnék 
az eddig támogatott projektekből, ami a civil kurázsit illeti: helyi refe-
rendum kieszközlése, fák örökbefogadása, piknik szervezése fák védel-
mének érdekében, és a lista folytatódhatna törvényes eljárásokkal, ko-
alíciók létrehozásával, környezetvédelmi közpolitikák alakításához való 
hozzájárulással.

A Sebes-Kőrös védelmében
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Mi a jó együttműködés titka?

Nem tudom, hogy meg tudom-e adni a jó együttműködés receptjét, 
de fel tudok sorolni három olyan emberi értéket, amelyet fontosnak tar-
tok minden együttműködésben: bizalom, komolyság, átláthatóság. 

Milyennek tartja a mai romániai környezetvédelmet? Milyen szere-
pet töltenek be a civilek az ország környezetvédelmi politikájában?

Nem vagyok a környezeti problémák szakembere, és nem szeretném 
az ország környezetvédelmi politikáját kommentálni. Elmondom viszont 
azt, hogy mit hiszek én egyszerű polgárként a környezetről. Azt hiszem, 
hogy ennek a területnek szüksége van mindannyiunknak – állampolgár-
oknak, vállalkozóknak, önkormányzati alkalmazottaknak – polgári öntu-
datára. A felelőtlen döntések negatív hatásait és a távolmaradást napi-
renden látjuk, érezzük, és ami súlyosabb, hogy utódaink is érezni fogják. 
Azt hiszem, ez az a terület, amelyen határozott közpolitikára, hosszú 
távú stratégiára és a civil társadalommal való erős partnerségre lenne 
szükség, hogy biztosak lehessünk abban, hogy gyermekeinknek is jövője 
lesz ezen a földön.
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Zöldülő környezetért

Szalay Zsolt a MOL Románia vezetője, azé a cégé, amely az utóbbi 
években egyre ismertebbé vált környezetbarát tevékenysége miatt is, 
és egyre nagyobb összeget áldoz környezetvédelmi célokra. A Polgár-
Társ Alapítvánnyal közösen a Zöldövezet nevű programot működteti, 
amely 2009-től egyrészt a védett területek népszerűsítését, másrészt 
városi zöldövezetek létrehozását célozza meg. 

Szalay Zsoltot, a MOL Románia ügyvezető igazgatóját arról kérdez-
tem, mit tart a MOL és a Polgár-Társ Alapítvány legnagyobb közös 
sikerének?

Társadalmi szerepvállalási politikánk nagy 
hangsúlyt helyez a környezetünk, a természe-
ti értékek védelmére, az ezt megcélzó pro-
jektek támogatására. Ennek fényében nagy 
öröm számunkra, hogy már negyedik éve 
lehetőségünk van meghirdetni a Zöldöve-
zet programot, az pedig külön értékelendő, 
hogy sikerült egy olyan alapítvánnyal együtt 
dolgoznunk, amely nemcsak a program szak-
mai hátterét biztosítja, hanem a továbbfejlesztésében, kibővítésében is 
rendkívül nagy segítséget nyújtott és nyújt. A MOL és a Polgár-Társ közös 
sikerének a kiváló eredményeket és a folyamatos, magasszintű szakmai 
együttműködést tartom.

Csog Évát, a MOL Románia PR koordinátorát a romániai faültetési 
program elindításáról, eddigi eredményeiről faggattam.

2006-ban hirdettük meg első alkalommal a Zöldövezet programot a 
Polgár-Társ Alapítvánnyal. Az első évben kisérleti jelleggel Hargita me-
gyében hírdettük meg, és az eredmények alapján (1500 önkéntes, 4000 
négyzetméter felújított/kialakított terület, több mint 27500 facsemete 
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elültetése) úgy döntöttünk, hogy a következő évben országos szinten 
hirdetjük meg, az összes olyan település civil szervezetei számára, ahol 
a MOL tevékenykedik. Az elmúlt három év során 58 projekt megvalósu-
lását támogattuk országszerte mintegy 90.000 eurónak megfelelő lejjel. 

Az eddigi eredmények kiértékelése során arra a következtetésre ju-
tottunk, hogy a városi zöldövezetek felújítása/kialakítása mellett szük-
ség van a program kiterjesztésére. A Polgár-Társ Alapítvány segítségével 
sikerült azonosítani egy olyan területet, ahol konkrét projektek megva-
lósulását segíthetjük elő: ez a természetvédelmi területekre vonatkozik. 
Amint az alapítvány felméréséből kiderült, országszerte mintegy ezer 
természetvédelmi terület van, és ezek gondnokainak nagy segítséget 
jelentene, ha népszerűsítésükhöz, elfogadottsági szintjük növeléséhez 
anyagi források állnának rendelkezésükre. 
Ezen megfontolásból 2009-ben természetvé-
delmi területekre vonatkozó projektekre is le-
het pályázni. Így most már nemcsak a városok 
„zöldítését” segítjük elő, hanem a természeti 
értékek megőrzését is. 

A Zöldövezet mindkét programkomponen-
se számára (városi zöld területek és termé-
szetvédelmi területek) fontosnak tartottuk az 
oktatási intézmények részvételét, hiszen en-
nek köszönhetően valósítható meg a diákok, 
tanulók környezetvédelmi oktatása, gyakorlati tevékenységekbe való 
bevonása. Egy másik fontos eleme a programnak a Zöldövezet-díj, ame-
lyet 2007 óta ítélünk oda annak a projektnek, amely a leglátványosabb 
eredményeket éri el. Az első évben egy nagykárolyi, míg tavaly egy nagy-
váradi egyesület nyerte el a trófeát és kapta meg a pénzjutalmat (még 
egyszer azt az összeget, amit a projekt életbe ültetésére kapott). 

A Polgár-Társ Alapítvánnyal való együttdolgozásban egyébként a ki-
váló szakmai eredmények mellett nagyra értékelem az emberi hozzáál-
lásukat, a konstruktív problémamegoldást, az egymás iránti bizalmat és 
tiszteletet.
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Vállalkozók és civilek  
partnersége – a környezetért

Több éves múltja van a Polgár-Társ Alapítvány és a Tusnád Ásványvíz 
Rt. együttműködésének, amely valamikor Olt menti takarítással kez-
dődött. Ma már rendszeresen közös adományi programot hirdetnek 
meg, sőt Kurkó Gyárfás, a Tusnád Ásványvíz Rt. igazgatója az ala-
pítvány kuratóriumában is részt vesz. Hogy látja, milyen veszélyek 
fenyegethetik a környék ásványvizeit?

Először is tudni kell azt, hogy vizet csak 
akkor lehet természetes ásványvízként forgal-
mazni, ha védett vízadó rétegből származik, 
eredendően tiszta, szennyeződésmentes, ösz-
szetétele ismert és állandó, ásványi anyag- és 
nyomelem-tartalmának köszönhetően pedig 
az egészségre kedvező hatású. Az ásványvizek 
nem tartalmazhatnak az egészséget károsító 
összetevőket, és nagyon szigorú mikrobioló-
giai követelményeknek kell megfelelniük. Lényeges az is, hogy a forrás, 
vagy kút helyén kell palackozni, így biztosított, hogy eredeti tisztaságát 
és összetételét megőrzi.

Az ásványvízforrásokat környékünkön tulajdonképpen ugyanazok a 
veszélyek fenyegetik, mint az édesvizeket, mert ezek a vízrétegek érint-
keznek egymással. Az egyik legfontosabb veszélyforrás a szennyvíz, 
ugyanis a településeken nincs kiépítve a csatornahálózat, nincs szenny-
víztisztító (ennek hiányában a háztartások által elhasznált víz legjobb 
esetben emésztőgödrökbe kerül, emellett a gazdaságokból kikerülő 
szennyvíz és trágyalé gyakran veszélyezteti a kutakat, patakokat stb.). 
Ugyanakkor a természetben felelőtlenül szétdobált szemét és a telepü-
lések korszerűtlen szeméttározói, a folyóvizek mesterséges szabályozása, 
amelynek hatására nagyon sok ásványvízforrás eltűnt, illetve az ásvány-
víz-kutak túlzott kitermelése is veszélyezteti az ásványvizek tisztaságát. 
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Hogyan segíthetnek a civilek a vizeink és ásványvizeink tisztaságának 
megőrzésében?

Bár nagyon sok civil szervezet rendkívül hatékonyan működik kör-
nyezetvédelmi téren, mégis szükség volna szerintem nagyobb horderejű 
aktivitásra, még nagyobb tömegeket megmozgató tevékenységekre, hi-
szen amíg minden egyén nem érzi és nem érti meg, hogy a környezet-
védelem mindannyiunk kötelessége, a természet megóvása, tisztántar-
tása mindannyiunk felelőssége, nehéz hosszú távon igazán eredményes 
munkát végezni. 

Az önkéntesség amúgy a román civil szféra egyik nagy problémája. 
Ezt mi is tapasztaltuk, például idén is a Föld napja alkalmából, az immár 
hatodik alkalomból megszervezett tavaszi nagytakarítási akciónk során, 
amelynek keretében az Olt folyó medrét, partjait takarítottuk, valamint 
az E578-as út mentén gyűjtöttük össze a hulladékot. Ennek ellenére si-
került nagyon sok partnert bevonni az akcióba, nemcsak a civil szférából 
és az állami szférából, hanem cégeket és iskolákat is. Annak kifejezetten 
örültünk, hogy a közel hétszáz résztvevő nagy része diák és egyetemista 
volt. A civil szervezetek elsősorban a mozgósítással, a figyelemkeltéssel, 
minél több akció szervezésével, az előbbi kérdésekben felsorolt problé-
mákra való megoldáskeresésben tudnak segíteni, különböző projektek, 
programok által. Nagy szerepük lehet a környezetvédelmi törvények, 
rendeletek betartásának felügyeletében, a törvények elleni kihágások-
ra való figyelemfelhívásban,  a környezetvédelmi szabályozás terén való 
esetleges hiányosságok kiküszöbölésében is, az erre irányuló törvények 
előkészítésébe való bekapcsolódással.  Nem utolsósorban, lobbizhat-
nak, bizonyos, az érvényben levő törvénykezés által szem elől tévesztett 
probléma megoldása érdekében.

Miért vállalta sikeres vállalkozóként egy civil szervezet kuratóriumá-
ban a részvételt?

Úgy gondolom, hogy egy vállalkozó számára elengedhetetlen a civil 
szférával való jó viszony kialakítása. Egy felelős vállalkozás sem működhet 
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ugyanis anélkül, hogy segítse szűkebb, tágabb környezetét, nyereségé-
ből juttasson a környezetében élőknek, ezáltal is hozzájárulva a fenntart-
ható fejlődéshez. A Tusnád Ásványvíz Rt. működése szorosan összefügg 
a természettel, ebből kifolyólag a környezetvédelem támogatását köteles-
ségünknek érezzük. Így kerültünk kapcsolatba a Polgár-Társ Alapítvány-
nyal, amely számos környezetvédelmi vonatkozású programot bonyolít 
le. Ez a pár éve tartó ismeretség az idő teltével sikeres együttműködéssé 
vált. Ennek egyik példája a Partnerség a Környezetért program, amelyet 
2007-től mi finanszíroztunk, és továbbra is hosszú távú partnerségben 
gondolkodunk. De a környezetvédelem mellett az alapítvány által felvál-
lalt többi célkitűzéssel (pl. örökségmegőrzéssel) is azonosulni tudunk, és 
ezt bizonyítja tavalyi döntésünk is, amelynek értelmében az alapítvány 
alaptőkéjéhez is hozzájárultunk.

Miért tartja fontosnak az adományi programot? 

A Tusnád Ásványvíz Rt. 2007-ben csatlakozott a Partnerség a 
Környezetért programhoz, és cégünk hozzájárulásával jelentősen 
megnövekedett a program finanszírozási alapja. A 2007-es kiírás során 
16 projektet támogattunk, amelyek összértéke elérte a 265 426 lejt. A 
programon keresztül elsősorban olyan környezetvédelmi projekteket 
finanszíroztunk, amelyek célja a biodiverzitás megőrzése, a védett te-
rületek menedzsmentje, a fenntartható vidéki fejlesztés és a hatékony 
vízgazdálkodás volt. 

Elsősorban azért tartom fontosnak ezt a programot, mert olyan kör-
nyezetvédelmi problémákra, megoldásra váró feladatokra hívja fel a fi-
gyelmet és nyújt segítséget (az egész országban), amelyek gyakran nem 
élveznek elegendő publicitást; sok esetben közösségek életét könnyíti 
meg, vagy természeti kincsek megóvását segíti stb. Ezek olyan célok, 
amelyeket a Tusnád Ásványvíz Rt. is felvállal cégfilozófiájában – közvet-
len környezetével szemben. Ha a program az említett területeken bár-
milyen megvalósítást eredményez, azt én egyértelműen fontosnak talá-
lom, rangsorolás nélkül. 



II. Adományozók, partnerek a Polgár-Társról

27

Hogyan látja a további együttműködés lehetőségeit?

Továbbra is folytatni szeretnénk a Partnerség a Környezetért prog-
ramot, de természetesen egyéb akciókban is szívesen részt veszünk, 
ugyanakkor számítunk a Polgár-Társ Alapítvány támogatására saját kez-
deményezésű környezetvédelmi akcióink esetén.
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III. A megtalált küldetés

Adományi programok   
a környezetért, a jövőért

Dániel Csilla, a Polgár-Társ Alapítvány aligazgatója, kezdetektől az 
alapítvány munkatársa. Kolozsváron született és ott is végezte a ta-
nulmányait. 1998-ban a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Ökológia 
és Környezetvédelmi karán, majd 2003-ban a Politechnika Egyetem 
Eco-Management szakképzésén szerzett oklevelet. 2000 nyarától a 
Polgár-Társ Alapítvány adományi programjainak felelőse. Hogyan 
látja a tíz esztendő alatt megtett utat?

Nem mondhatnám, hogy zökkenőmentes 
volt. Rengeteg kihívással találkoztam, de sze-
rencsére sok sikerélményben is részesültem. 
A tíz év alatt nagyon sokat kellett dolgoznunk, 
de ennek következtében óriásit fejlődött az 
alapítvány.

Mi az, ami miatt kitartott az alapítványi, a 
környezetvédelmi munka mellett? 

Az egyetem elvégzése után ragaszkodtam ahhoz, hogy a választott 
munkahelynek köze legyen a tanulmányaimhoz. Így, amikor az alapít-
ványhoz kerültem, örvendtem, hogy egy olyan szervezetnél dolgozha-
tom, amelynek célja az érdeklődési körömmel megegyező. És hogy mi-
ért tartottam ki mind a mai napig? Egyrészt fontosnak tartom mindazt, 
amit teszünk, másrészt szeretem a munkám és úgy vélem, hogy a civil 
szférában dolgozni nagyszerű. Ugyanakkor itt tart az összeforrt munka-
közösség is. 

A Partnerség a Környezetért Közép- és Kelet-Európában program 
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1991-ben indult a German Marshall Found, a Charles Stewart Mott 
Foundation és a Rockefeller Brothers Foundation támogatásával. Ro-
mánia a csíkszeredai Polgár-Társ Alapítvány jóvoltából 1999. novem-
ber 1-én csatlakozott Magyarország, Csehország, Lengyelország és 
Szlovákia mellé ehhez a programhoz. Mi volt csatlakozás célja?

A csatlakozás célja a romániai környezetvédelmi civil szféra fejleszté-
se volt egy olyan nemzetközi közösség segítségével, amely nagyszabású 
tapasztalattal rendelkezett.

Visszatekintve hogy gondolja, mit jelentett az alapítvány számára a 
programban való részvétel? 

Ennek a programnak köszönhetően tudta kinőni magát az alapítvány. 
A hat, független alapítvány által alkotott partnerség más programokat is 
hozott létre és ültetett életbe közösen, például a magyarországi Ökotárs 
Alapítvánnyal a tiszai ciánszennyezés után „Civil együttműködés a Tisza 
vízgyűjtőmedencéjében”  név alatti programot.  Az első pár év alatt szer-
zett tapasztalatnak köszönhetően az alapítvány más nemzetközi és hazai 
civil szervezetekkel közösen újabb és újabb programokat indított be, és 
juttatott érvényre a célkitűzéseinek érdekében.

Ökoturisztikai szolgáltatás a Nyugati havasokban
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Hogyan alakult a Partnerség a Környezetért program a továbbiak-
ban? 

Az első hat évben az előbb említett három AEÁ-beli finanszírozó tá-
mogatta a programot. Ez időszak első felében kétszer hirdettük meg az 
adományi programot és maximálisan 16.500 lejt igényelhettek a pályá-
zók az első évben, 17.000 lejt a második évben és 2002-től  20.000 lejt. 
A 2000-2005-ös időszakban 699 pályázatot nyújtottak be különböző ci-
vil szervezetek, amiből 197 projektet finanszíroztunk, több mint 2 millió 
lej értékben. A következő években a három alap-finanszírozóból csak a 
MOTT Alapítvány folytatta támogatását. Ebben az évben 77 pályázat ér-
kezett be, amelyből 17-nek sikerült adományt adni, és ezek összértéke 
meghaladta a 220 ezer lejt.  

Annak érdekében, hogy több adományt tudjunk kiosztani környezet-
védelmi kezdeményezésekre, újabb támogatókat keresett az alapítvány. 

Az újjáépített Nádasfüdő avatóján
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2007-től a programot a Tusnád Ásványvíz Rt is támogatja. 2007-2008-
ban 112 pályázatot nyújtottak be a szervezetek, amiből 25 projekt nyert 
el finanszírozást. E két év adományainak összértéke több mint 430 ezer 
lej volt.

A program prioritásait az ország igényeinek megfelelően változtat-
tuk. Mikor a hulladékgazdálkodás, mikor az urbán-ökológia, a vízgazdál-
kodás, a védett területek menedzsmentje, vagy a biológiai sokféleség 
megőrzése, a Natura 2000, a vidéki fenntartható fejlesztés, az ökológiai 
nevelés vagy az ökoturizmus bizonyult fontosabbnak.

A program földrajzi lefedettsége is változott az idők folyamán. Az első 
két évben az ország 21 megyéjéből fogadtunk el pályázatokat – a Kárpát-
vonulat mentén. A következő évben, 2002-ben már 26 megye civil szer-
vezetei élhettek a program lehetőségével. 2003-ban a nagyobb tapasz-
talatnak köszönhetően 33 megyére terjesztettük ki a programot. Így is 
maradt mindez 2007-ig amikor a programot kiterjesztettük az egész or-
szág területére. Az adományok mellett a szervezetek képviselőinek több 
ízben is képzéseket szervezetünk pályázatírás, közösség bevonása külön-
böző tevékenységekbe, projektmenedzsment témákban. A példaértékű 
projekteket összegyűjtöttük és kiadvány formájában népszerűsítettük.

A Polgár-Társ Alapítvány valamennyi adományi programjáért felel. 
Melyek a legjelentősebbek?

Egyiket se tartom jelentősebbnek a másiknál. Az összes adományi 
programunknak fontos szerepe van az alapítvány célkitűzéseinek eléré-
sében. A Partnerség a Környezetért a „legidősebb” és a legtöbb szerveze-
tet támogattuk ezen belül. Az Élő Örökség az egyik legszebb programunk 
volt, amely a közösségek fejlesztésével foglalkozott a helyi értékek vé-
delme által.  A Zöldövezet program keretében a szervezeteknek nagyon 
sok önkéntest sikerül bevonniuk a közterületek, iskola- és óvodaudvarok 
rendbetételébe, „zöldesítésébe”. Az Adj hangot véleményednek progra-
mon belül pedig különböző környezetvédelmi célok eléréséért szerve-
zett kampányokat támogattunk.
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Csaknem valamennyi romániai zöldút a Polgár-Társ Alapítvány támo-
gatásával jött létre. Beváltották a hozzuk fűzött reményeket?

Jelenleg nyolc olyan zöldút létezik Romániában, amely az alapítvány 
támogatásával jött létre. A támogatásaink összegéhez viszonyítva szerin-
tem ez egyáltalán nem kevés. Amit hiányolok, az egy hosszú távú zöldút, 
de a létezőknek is még sokat kell fejlődniük ahhoz, hogy a CEG kritérium-
rendszerének megfeleljenek. 

Az országban az első zöld utat, a Borvízutat 2004-ben Hargita me-
gyében avattuk fel a Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesülettel 
közösen. Megismerve ezt a fajta mozgalmat, a Naturland Alapítvány a 
Dancurás Hegyimentő Egyesülettel megálmodta és kivitelezte alapít-
ványunk támogatásával a második zöldutat, a Fenyő útját. Ez a zöldút 
Balánbányát köti össze Borszékkel. Rá két évre, 2006-ban, sikerült továb-
bi három hasonló kezdeményezést támogatni. Ennek köszönhetően jött 
létre a Máramarosi örökség útja, a Fehér megyei,  Torockói - hegységben 
a Mészkő útja, valamint a Túr folyó zöldútja. A máramarosi Örökség útját 
tartom a legfejlettebbnek és ez a nagybányai EcoLogic Egyesület oda-
adó munkájának tulajdonítható. Nem szeretném említés nélkül hagyni 
az Arany útját sem. Ezt a Havasi gyopár Egyesület és az Alburnus Maior 
Egyesület közösen fejlesztette ki Verespatak környékén. Ennek a zöld-
útnak a célja tulajdonképpen egy alternatíva felmutatása volt, amely 
rávilágít, hogy a verespataki felszíni aranybányászat nem az egyetlen 
megélhetési forma.

A legfiatalabb zöldutak, a Só útja és a Szász zöldút. Mindkettő Maros 
megyében található. Az elsőt 2007-ben avattuk fel egy hűvös őszi na-
pon. Ennek az útnak a megtervezője és kivitelezője  a marosvásárhelyi 
Fókusz Ökö Központ, a másodikat pedig a Mihai Eminescu Trust-nak és 
Öllerer Kingának köszönhetjük.

Mi volt alapítvány munkája során az eddigi  legnagyobb elégtétele? 

A legnagyobb elégtételem ..., talán az, hogy láttam néhány egyesület 
„felcseperedését” az alapítvány támogatásainak is köszönhetően. 
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Büszke vagyok rá...

Foltányi Zsuzsa, a magyarországi Ökotárs Alapítvány igazgatója, 
mondhatni kezdetektől jelen volt a Polgár-Társ Alapítvány születésé-
nél, fejlődésénél és kuratóriumában is tagságot vállalt. Hogyan látja 
ma a csíkszeredai testvéralapítvány tevékenységét? 

A csíkszeredai Polgár-Társ Alapítvány hihe-
tetlen sebességgel fejlődött. Ha végignézzük, 
hogy a kilencvenes évek elején a visegrádi 
országokban alapított alapítványaink miként 
nőttek azzá, amik ma, akkor a Polgár-Társ re-
mek diák volt. Gyorsan tanult, remek érzékkel 
vette át a hazai pályán adaptálható, alkalmaz-
ható módszereket, kapcsolatokat. Míg mi, 
„öregek” gyakran csak beszélünk lehetséges 

forrásteremtési módokról, eszközökről, addig a Polgár-Társ kipróbálja és 
megvalósítja azokat. Ez az ifjak innovativitása…

Érdekes, hogy szemben azzal, amit a rendszerváltás után szinte va-
lamennyien, lengyelek, csehek, szlovákok megéltünk alapítványainknál 
– például a rendszeresen változó stábszerkezet – a Polgár-Társ Alapít-
ványnál máig megmaradt az összetartó csapat – és persze, az azt össze-
kovácsoló Potozky Laci. Tegyük hozzá, hogy az amerikai adományozók 
kilencvenes évek elejére jellemző magatartása is megváltozott. Már nem 
volt rövid póráz, bíztak abban, amit mondtunk a térségről, elfogadták az 
általunk javasolt terjeszkedési irányokat. Vagyis ilyen szempontból talán 
könnyebb volt a Polgár-Társnak is.

Számos programban közösen vettek részt a csíkszeredai Polgár-Társ 
Alapítvánnyal...

Ezek jellemzően tematikus programok voltak, illetve jelenleg is azok. 
Talán a legfontosabb a 2000-es ciánszennyezést követő adományi prog-
ramunk volt, amelyet a Romániában a Polgár-Társ, Magyarországon az 
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Ökotárs és a folyó alsó szakaszán egy szerb szervezet vezetett. Lehet, 
hogy rosszul látom, de azok a technikák, amelyeket akkor alkalmaztunk, 
vagy ajánlottunk adományozottainknak – a közösségi alapú tervezés – 
ma is végigfutnak közös programjainkon, például a természeti örökség 
mellett a kulturális örökséget is védő zöldút programokon.

Természetesen számos olyan program fut Romániában, amelyben 
nem a magyar, hanem mondjuk a lengyel, vagy a cseh, vagy a szlovák, 
vagy a bolgár társalapítványok a Polgár-Társ partnerei. Ez teljesen ter-
mészetes, mert arról szól, hogy valamennyien, akik ennek a konzorci-
umnak a tagjai vagyunk, elsősorban saját civil társadalmunk igényeit 
nézzük saját és közös programjaink kialakításakor. Ahogyan adományi 
programjainkban is az egyik legfontosabb értéknek tartjuk, hogy nem 
szabad forrásvezéreltté tenni a pályázó szervezeteket, közösségeket, úgy 
mi magunk sem szeretnénk azzá válni.

Mit tart a legnagyobb, legjelentősebb közös eredménynek? 

Most sorolhatnánk ezeket, de én mégis azt tartom a legfontosabb-
nak, hogy pl. a Polgár-Társ megkapta a Civil Gála díját, egy országos dí-
jat. Büszke vagyok arra, hogy a romániai civil szektor jeles képviselőivel 
ülhettem a Polgár-Társ kuratóriumában és adományi bizottságában. Az 
pedig fantasztikus érzés, ahogyan a jelenlegi kuratórium valóban az ala-
pítványért dolgozik.
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Agenda 21 a fenntartható fejlesztésért

A Polgár-Társ Alapítvány kezdeményezésére 2001 októberében, Csík-
szeredában is életbe ültetődött a helyi Agenda 21. A programot a 
Polgár-Társ Alapítvány és a csíkszeredai Polgármesteri Hivatal mel-
lett az Országos Fenntartható Fejlesztési Központ és az ENSZ Fejlesz-
tési Programja finanszírozta. Miben látja az Agenda 21 jelentőségét 
általában és romániai viszonylatban? – kérdeztem Călin Georgescu-t, 
az Országos Fenntartható Fejlesztési Központ igazgatóját. 

Az Agenda 21, vagy a helyi fenntartha-
tó fejlesztési terv legalább két szempontból 
hasznos: feltételezi a társadalmi-gazdasági 
fejlesztési rendszer hosszú távú elemzését, 
valamint a természeti tőke megőrzését és 
fenntartható hasznosítását. 

A természeti kincsek megőrzése sosem 
volt éppen erős pontja a romániai önkor-
mányzatoknak, az Agenda 21 pedig éppen en-
nek tudatosítását szeretné elérni, hogy a helyhatóság egy olyan hosszú 
távú programot kövessen, amely a helyi adottságok ésszerű felhasználá-
sával hozzájárul a lakosság életminőségének javításához. Ugyanakkor a 
program civil részvételt is feltételez.

A Polgár-Társ Alapítvány Csíkszereda mellett Medgyesen és Segesvá-
ron is hozzájárult az Agenda 21 sikeréhez az Országos Fenntartható 
Fejlesztési Központtal együttműködve. Mit tart konkrétan a legna-
gyobb közös sikernek?

Az a tény, hogy két civil szervezet képes egyazon célért  közösen dol-
gozni, már önmagában siker, és az is, hogy az említett városok lakossága 
pozitívan fogadta a két szervezet hozzájárulását, mert megértette, ho-
gyan gondoskodjon hosszú távon saját közösségéről, elsősorban saját 
természeti tőkéjének védelmével. 



III. A megtalált küldetés

36

Valóban felhasználják a városok a megfogalmazott fenntartható fej-
lesztési stratégiákat?

Az az egyszerű tény, hogy az Agenda 21 Románia negyven városát, 
megyéjét és községét födi le, már nagy nyereség. A helyi közösségek fi-
gyelembe veszik a programot főként Románia úniós csatlakozása óta, 
hiszen az Európai Unióban a fenntartható fejlesztés kiemelt helyen 
szerepel. 

Agenda 21 Segesváron
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élő örökség

Fabrice de Kerchove a belga Baudouin Király Alapítvány (King 
Baudoin Foundation) munkatársaként került kapcsolatba a csíksze-
redai Polgár-Társ Alapítvánnyal. Hogyan kezdődött a két alapítvány 
közötti együttműködés?

2001-ben a belga Baudouin Király Alapít-
vány Romániában partnert keresett, amely-
lyel pénzügyi szempontból és az Élő Örökség 
program megvalósításában is együttműköd-
hetne. Nehéz feladat volt, mert a keresett 
társ képes kellett legyen arra, hogy lefuttas-
son egy, a kulturális örökség megőrzését cél-
zó programot, ugyanakkor adományozóként 
is hozzájáruljon a program sikeréhez. Hama-
rosan rájöttünk, hogy a Polgár-Társ és a Kár-
pátok Alapítvány a legmegfelelőbb partnerek. Sőt, nem csak földrajzi 
elhelyezkedés szempontjából egészítették ki egymást, hanem hatáskör, 
kompetencia szempontjából is. Amíg a Kárpátok Alapítvány a kulturális 
örökségvédelemben rendelkezett tapasztalatokkal, addig a Polgár-Társ a 
közösség bevonásában és közösségfejlesztésben volt jártasabb. 

Az együttműködés 2001-ben egy Szebenben szervezett workshop al-
kalmával kezdődött, amikor körvonalazódott a közös megközelítési mód 
az Élő Örökség program tekintetében. Ugyanakkor átfogó stratégiát dol-
goztunk ki a program romániai életbe ültetésére. Tulajdonképpen első 
alkalommal történt meg az országban, hogy három fontos adományozó 
szervezet egyesítette erőit egy kezdeményezés megvalósítására. 

Végül is ez a program bizonyult a legeredményesebb közös program-
nak, bár csupán három évig működött. Hogyan látja ma ezt az ado-
mányi és képességfejlesztő programot? 
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Azt hiszem, hogy az Élő Örökség program nagy mértékben hozzájá-
rult számos romániai közösség fejlesztéséhez. A három év alatt negy-
ven helyi projektre 420 ezer eurót költöttünk el, de ezen felül a program 
értéke a közösségfejlesztés avantgárd és újszerű megközelítésében rej-
lett. Hozzájárult azon tény jobb megértéséhez, hogy a kulturális örökség 
fenntartása nem csak kötelességként értelmezhető, hanem a közösség 
fejlesztésének forrásaként is hasznosítható. Az örökség ezen új megkö-
zelítési módja az érintett közösségek szintjén erős motiváló tényezőnek 
bizonyult. 

Mit tart a program legnagyobb sikerének? 

Nehéz lenne egyetlen eseményt megnevezni, mivel a Romániában 
támogatott projektek igencsak sokszínűek voltak és hatásukat illetően 

Felújított székely kapu Máréfalván .... élő örökség
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is nagyban különböztek. Az Élő Örökség sok bizonytalan helyzetű kul-
turális csoport, település helyzetét stabilizálta. Jó okunk van azt hinni, 
hogy ezek továbbra is pozitív szerepet töltenek be a közösségekben. Új 
szervezetek jöttek létre, a meglévők pedig erősebbek és felszereltebbek 
lettek, hogy a jövőben is sikeresek lehessenek. Partnerségek jöttek létre, 
amelyekben a civil társadalom fontos vezető és közvetítő szerepet töl-
tött be. A résztvevők menedzseri, ügyviteli és forrásszerzési, tanácsadói 
ismeretekre tettek szert és megtanultak emberekkel dolgozni. Még a 
közösségfejlesztésben jártas partnerek számára is kihívást jelentett kul-
turális téren dolgozni és ők is tanultak ebből a folyamatból.  A konkrét 
eredmények mellett a siker egyik kritikus tényezője a program, elveken 
alapuló, újszerű megközelítésmódja volt. Az inkább segítő szándékú, 
mint korlátozó útmutatóban tíz alapelvet fektettünk le, azzal a céllal, 
hogy segítsék az embereket gondolataik tisztázásában, projektterveik 
kidolgozásában és döntéseik meghozatalában. Tulajdonképpen ezeknek 
az elveknek a hatása túllépte a program határait, abban az értelemben, 
hogy nem csupán a kivitelező csapatok, hanem azok intézményi partne-
rei is használni kezdték munkájuk során. 

Az Élő Örökség program költségvetése 2002-2005 között 420.000 eu-
róra rúgott. A számos jelentős eredmény, kiadvány után, és annak 
ellenére, hogy hiánypótlónak bizonyult, miért szűnt meg?

A Baudouin Király Alapítvány vezetőtanácsának döntése a program 
lezárásról már jóval a három éves ciklus lejárta, és a jelentős eredmé-
nyek elérése előtt megszületett. A fő oka az volt, hogy a Dél-kelet Eu-
rópáért Alapítvány programjainak sora, amelyhez az Élő Örökség is tar-
tozott véget ért, és nem illeszkedett az új tervekhez, amelyek a Balkán 
uniós integrációjára vonatkoztak. Ezzel együtt az Európai Bizottság tá-
mogatásával lehetővé vált néhány regionális tevékenység meghosszab-
bítása és az Élő Örökség tapasztalatainak hasznosítása úgy kulturális, 
mint közösségfejlesztési téren. Annak ellenére, hogy a program Bulgá-
riában és Bosznia-Hercegovinában kisebb léptékben még működik, úgy 
tűnik, elsősorban eszmeként él tovább, de reméljük, gyakorlatban is. 
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Integrált környezetvédelmi szemléletet 
fejlesztettek ki

Lorena Stoica a Kárpátok Alapítvány Romániai Kárpát Eurorégió Fej-
lesztési Alapjának igazgatója, a Polgár-Társ Alapítvány adományi 
programjai elbíráló bizottságának tagja. Milyennek tartja a beérkező 
pályázatok színvonalát? Van előrelépés a romániai zöld civilek tekin-
tetében?

Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy 
2002 óta ennek a bizottságnak tagja lehetek. 
A Polgár-Társ Alapítvány elbíráló bizottságá-
nak tagjaként folytatott tevékenység kiváló 
lehetőség volt számomra napról napra kö-
zelről követni a környezetvédelem illetve a 
rokon területeken tevékenykedő szervezetek 
és tevékenységek fejlődését. Ugyanakkor év-
ről évre követhettem a Polgár-Társ Alapítvány 

programjainak hatását a nevelés, az átláthatóság, a partnerség jegyé-
ben, amelyek a fenntartható fejlődésnek és a környezet védelmének 
alapvető követelményei. A Polgár-Társ Alapítvány az egyetlen olyan ci-
vil szervezet az országban, amely különböző programjai során integrált 
környezetvédelmi szemléletet fejlesztett ki és tart fenn a mai napig. A 
szervezet által felállított mérce a programok kedvezményezettjeinek, az 
érintett közösségeknek a szintjén is érvényesül. 

A közelmúlttól a Polgár-Társ Alapítvánnyal együtt kezelik a Civil Tá-
mogatási Alapot. Miért volt szükség erre az alapra? Mi a célja? Kik a 
további partnerek?  

Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmusa Civil Tá-
mogatási Alapjának célkitűzése a civil szektor megerősítése a követ-
kező prioritást élvező témakörökben: a demokrácia megerősítése, a 
 gyermekek és az ifjúság részvétele a közösség életében, szociális kohé-
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zió, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás, környezetvédelem, kul-
turális örökségvédelem.

A Civil Támogatási Alapot a Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány 
a Polgár-Társ Alapítvánnyal és a Romániai Kárpát Eurorégió Fejlesztési 
Alappal partnerségben kezeli. A közvetlen adományozói együttműködés 
a Polgár-Társ Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány között már 2001-ben 
megkezdődött, amikor a két szervezet között létrejött az első romániai 
magán-partnerség egy finanszírozó program keretében. Az Élő Örökség 
– Living Heritage – program 2001 és 2005 között zajlott a Polgár-Társ 
Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány és a belga Baudouin Király Alapítvány 
közös kezdeményezéseként, és mindmáig egy sikeres adományozói 
program életbe ültetésének jó példája. Így tehát a Civil Támogatási Alap 
létrehozásakor természetes volt a partnerség felélesztése. Jelen pilla-
natban az alap a romániai civil szervezetek számára egy egyedülálló le-
hetőséget jelent, saját küldetésük és hosszú távú stratégiájuk, valamint 
a közösségek fejlesztési folyamatainak kialakítására. Ugyanakkor a prog-
ramban részt vevő szervezetek számára egy lehetőség a lefutatott ado-
mányozói programjaik közötti összefüggés bizonyítására, és indokolttá 
teszi hasonló jövőbeli intézkedések kezdeményezését. 

Közösségi részvétel a brassói Kötél utca felújításáért
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Öko Biznisz -  
a környezettudatos vállalkozásokért

„A környezetbarát magatartás a nyereség forrása” mottóval 2001-
ben kezdte meg működését a Polgár-Társ Alapítvány Öko Biznisz 
programja, amelynek célja a kis és középvállalkozások versenyhely-
zetének javítása volt a környezettudatos intézkedések bevezetésével. 
Molnár Judith programvezetőt arról faggattam, miért volt különösen 
fontos Romániában az Öko Biznisz program elindítása?

Vannak történések, amelyekre azt mond-
juk, hogy jó időben, jó helyt voltak. Abban az 
időben még sem a sajtó, sem pedig a politikai 
osztály nem tartotta fontosnak a környezetvé-
delmet. Még ma is gyakran szembesülök azzal 
a problémával, hogy a nagy számok törvénye 
uralkodik. Foglalkozunk azzal a néhány szeny-
nyező nagyvállalattal, amelynek kibocsátásai 
feltűnőek, és elhanyagoljuk a termelőszféra 
több mint 90%-át kitevő kis és közepes vállalkozásokat. Ezért bármilyen 
tevékenység, ötlet, felhívás, amely a „kicsikkel” foglalkozik, mind a mai 
napig különösen fontos. Ugyanakkor a „klubba” való tömörülés tartást 
adhat a tagoknak, egyfajta kiválasztottsági érzést, és ez mindenképpen 
átláthatósággal, elszámolhatósággal jár, ami nagymértékben csökkent-
heti a cégek környezeti hatásait. Az egykori klubtagjaink közül többség-
ben vannak azok, amelyek már bevezettek, tanúsíttattak környezetköz-
pontú irányítási rendszereket (köznyelven az ISO 14001-es szabványnak 
megfelelő rendszert).

Kik voltak az anyagi támogatók? Hogyan sikerült megnyerniük az 
ügynek?

Az első anyagi támogatók megkeresték az alapítványt a lengyel 
testvéralapítvány jóvoltából. Angol közpénz volt, a DFID (Department 
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For International Development) egy ottani egyesület, a Groundwork 
Blackburn révén, és az ők szakmai irányításuk mellett folyósította. Ké-
sőbb Phare, DG Environment támogatásokat is sikerült lepályázni, ill. más 
forrásokat is későbbi partnerünk, a KÖVET INEM Hungária jóvoltából.

Hogyan működött a program?

Az Angliában már működő modellt igyekeztünk hazai körülményekre 
alkalmazni. Felmértük az igényt, és ekkor szembesültünk azokkal a kér-
désekkel, amelyekre válaszként később havi szemináriumokat szervez-
tünk. Nagy volt még akkoriban a tájékozatlanság a cégek tevékenységé-
ből adódó környezeti hatásokat illetően. A környezetközpontú irányítási 
rendszereknek sem volt még divatjuk. Inkább gazdasági szempontból 
próbáltunk rávilágítani a megoldási lehetőségekre (ezt is az angol part-
nerektől tanultuk), hogy ne riasszuk el ismeretlen környezeti tudással a 
vállalkozókat. Tény, hogy egyértelműen hiányzott, hiányzik a környezeti 
oktatás a középiskolai tananyagból, ezáltal a cégek kultúrájából is. A klub-
tagsággal folyamatos kapcsolattartást, hírlevél-küldést, előzetes környe-
zeti felmérést biztosítottunk, ill. ami  a legfontosabbnak bizonyult, azok 
a havi szemináriumok voltak. De ma is találkozok olyan cégvezetőkkel, 
akik büszkén mutatják kifüggesztett klubtagsági igazolványukat.

A program indításával párhuzamosan képeztük a program stábját, 
szakembereket kutattunk fel, akik képesek voltak tudásukat átadni a vál-
lalkozóknak. Kolozsváron is sikerült szakemberekre, klubtagokra lelni. Az 
ottani tagjaink teljesen más igényekkel léptek fel, mint a Hargita megye-
iek. Ők nem igényelték azt, hogy egy előzetes környezeti felmérésben 
átvilágítsuk a cég gondjait, de nagyon szerettek klubesteken beszélgetni 
ezekről.

2002-2004 között Öko Biznisz díjat is kiosztottak. Mely cégek és mivel 
érdemelték ki a kitüntetést?

A vállalati díjaknak sincs igazán hagyománya térségünkben. Eleinte 
alig sikerült néhány céget rábírni a pályázásra. Olyan cégeket tüntettünk 
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ki, akik túllépve a törvényes elvárásokon, környezeti terhelést csökken-
tő intézkedéseket hoztak (Huron, Solaris Trade, Kobezol). A díjnak el-
sősorban szellemi értéke volt, de kolozsvári munkatársunk a HURON-t 
megajándékozta egy KIR kiépítéssel is. Nagyon lényeges eredményünk, 
úgy érzem a szakemberek, alkalmazottak környezettudatosítása volt, 
hisz több száz alkalmazotthoz sikerült eljuttatnunk azt az üzenetet, hogy 
minden gazdasági tevékenységnek van környezeti hatása, és a tevékeny-
ség végzőjének felelőssége ezt a hatást csökkenteni, vagy jobb esetben 
teljesen felszámolni. Szintén lényeges lépés volt új környezettudatosító 
technikák alkalmazása és népszerűsítése (ökotérképezés, ökolábnyom 
számítás, ökocsillag számítás – vagyis a környezeti hatások számszerűsí-
tése, mérhetővé tétele).

Az Öko Biznisz program 2005-ben nemzetközi környezetvédelmi dí-
jat is hozott a Polgár-Társ Alapítványnak. Mivel érdemelték ki ezt a 
kitüntetést?

Az Osztrák Környezetért és Műszaki Fejlesztésért Társaság (ÖGUT) 
egyike azon platformoknak, amely a legrégebben hirdetett meg kör-
nyezetvédelmi díjakat Európában. Évente öt kategóriában osztanak ki 
díjat: A nők és a környezetvédelem, Közösségi részvétel, Fenntartható 
közösségek, Osztrák környezettechnika és környezetvédelem „exportja” 
Közép-, Kelet-, és Dél-Európába valamint Környezetvédelem és környe-
zettechnika Közép-Kelet-, és Dél-Európában kategóriákban. 2005-ben ez 
utóbbi kategória díját a Polgár-Társ Alapítvány Öko Biznisz programjának 
„Nevesítsük a környezettudatos lépéseket” című projektje nyerte el. A 
díjátadásra 2005. november 8-án került sor a bécsi Hofburg-ban ötszáz 
vendég jelenlétében.

A projekt célja, hogy bevezesse Romániába, vállalati szinten, a kör-
nyezettudatos vállalatirányítást. A projektnek magas innovációs karakte-
re van, mivel ez egy teljesen szokatlan megközelítés Közép- és Dél-kelet 
Európában. Alig tizenegy hónap alatt a Polgár-Társ Alapítvány teljesítet-
te e célját, nagy hangsúlyt fektetve a kis- és középvállalatokra és a nem-
kormányzati szervezetekre. 
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A projekt eredményei: szakmai irányítás vállalkozóknak annak érde-
kében, hogy mind környezeti mind gazdasági szempontból, pozitív hatá-
sú intézkedéseket találjanak; hét cég öko-térképezése; hét szeminárium 
és egy konferencia szervezése 297 részvevővel; az első két esettanul-
mány azonosítása, az ezzel járó dokumentáció összeállítása és bemu-
tatása (a PET palackok külön begyűjtése: Solaris Trade Kft., Csíkszereda 
és a fahulladék hőenergia termelésére való használata: Tig-Rad System 
Kft., Gyergyószentmiklós); ISO 14001-es szabvány szerinti tanúsítás és 
EMAS regisztrálás népszerűsítése. 

ÖGUT díjátvétel a bécsi Hofburgban
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IV. A Polgár-Társ -  
az adományozó partner 

Betonteknők ellen az élővilágért

Környezetkárosító patakszabályozás kezdődött 2005 őszén Csíkma-
darason. A helybéliek csak a munkálatok megkezdése után eszmél-
tek rá a várható következményekre, és próbáltak lépéseket tenni a 
környezetrombolás ellen. Petres Károly az önkormányzat tagjaként, 
érintett helyi lakosként, Hajdu Katalin ifjúsági vezetőként, vidékfej-
lesztőként vett részt a tiltakozó akcióban. 

Hogyan is kezdődött a madarasi patakszabályozás? 

Hajdu Katalin: Csíkmadaras patakának sza-
bályozási munkálatai 2005 őszén kezdődtek. 
A plébános úr a szentmise végén felhívta a 
madarasiak figyelmét, hogy szabályozni fog-
ják a Madaras-patakát, és ehhez helyi mun-
kaerőt keresnek. Ekkor szerzett tudomást a 
falu a nagyméretű beruházásról. Nagy volt a 
lelkesedés, hogy egy nemrég megalakult köz-
ségnek sikerült ilyen hatalmas pénzt behozni 

a faluba, és egyszer s mindenkorra véget ér az árvíztől való félelem. A 
madarasiak nagy része nem érezte át a környezetre mért csapást. Akik a 
patak mentén laktak, örültek, hogy a patakra épített épületeik jó beton-
alapot kapnak. Csak pozitív hozadékát látták a szabályozásnak, mert így 
volt beállítva a történet. Sajnos, ez ma sem változott meg, ami a több-
séget illeti. Már a kezdetektől tiltakozott egy patakmentén lakó család, 
lépéseket tett az ügyben némi sikerrel, de sajnos kevésnek bizonyult a 
helyi részvétel ahhoz, hogy megfékezhessék a környezetrombolást.
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Petres Károly: Szeptemberben a Madaras pa-
tak felső ága mentén kivágták a fákat, és a cég 
kotrógépei hozzáfogtak a patakmeder széle-
sítéséhez, mélyítéséhez. A patakmenti fákat 
jórészt a patakkal szomszédos gazdák vágták 
ki, mert a cég részéről azt ígérték nekik, ha 
kivágják a fákat, akkor elvihetik, ellenben ha 
a cég munkásai kell kivágják, akkor nem tart-
hatnak igényt a fákra.

Október elején meglepődve láttuk, hogy elkezdték kiönteni a pa-
takmeder alját betonnal. Döbbenten néztük, hogy a munkálatnál egy-
általán nem veszik figyelembe a környezetvédelmi szempontokat, és 
kiirtják a patak teljes élővilágát. Aggodalmunkkal hiába fordultunk az 
akkori polgármesterhez, Miklós Gézához, nem tárgyalt, nem tájékozta-
tott. Az alpolgármester, Bíró László is passzív volt. Kiderült, hogy még 
lejáratokat sem készítenek, mert nincsenek a tervben. Az önkormány-
zat ülésén, mint képviselő (egyedüli, aki a patak mellett lakik és közvet-
lenül érintett), hiába tájékoztattam és próbáltam meggyőzni a helyzet 
súlyosságáról tanácsos-társaimat. Fényképeket is mutattam nekik, de 
nem tudtam őket érzékennyé tenni a problémára. Ezek után fordultam 
a hatóságokhoz október 13-án. A csíkszeredai Vízügyi Szakaszmérnök-
ségnél a betonteknős módszer alapvető hiányosságait észrevételeztem, 
és kértem azok orvoslását. A Környezetvédelmi Felügyelőségtől pedig 
a munkálatok törvényességének kivizsgálását kértem. A Vízügy választ 
nem adott, a Felügyelőség is csak felületesen és nem kielégítő módon 
válaszolt. Október végére a Vízügy elindította a munkálatok engedélye-
zési eljárását a Környezetvédelmi Ügynökségnél, december 10-én pedig 
részt vettem az első meghallgatáson, ahol az Ügynökség megoldásokat 
kért a beruházótól az patak élővilágának védelmére. Ez idő alatt a beto-
nozási munkálatok folytatódtak,  az év végéig betonba öntötték a patak 
100-150 méteres szakaszát.

2006 februárjában beadvánnyal fordultunk a Megyei Tanácshoz, 
amelyben kifogásoltuk, hogy a munkálatok a lakosság tájékoztatása, vé-
leményének megkérdezése nélkül zajlottak, megközelíthetetlenné tet-
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ték a patakot, és kiirtották teljes élővilágát. Kértük a lakosság igényeinek 
figyelembe vételét, és a szabályozási terv megváltoztatását. A beadványt 
harminckét, közvetlenül a már kibetonozott patakszakasz mellett élő la-
kos írta alá. A Megyei Tanács részéről meghallgattak ugyan, de segítsé-
get nem kaptunk. A beadvány nyilvánosságra kerülése után több aláírót 
is próbáltak megfélemlíteni, és a közvéleményt a betonozást ellenzők 
ellen fordítani. Március-áprilisban Miklós Géza lemondott polgármesteri 
tisztségéről és kinevezték az Olt Vízügyi Igazgatóság Hargita megyei Sza-
kaszmérnöksége igazgatójának.

Májusban a Környezetvédelmi Ügynökségnél újraindították a patak-
szabályozási munkálatok engedélyezését, vita alá bocsátva a tervező 
azon módosítását, hogy kb. 120 méterenként 30 cm magasságú gátakat 
öntenének a betonteknő aljára az élővilág „védelmére” és ugyancsak 
annyival emelnék a betonteknő peremén lévő hosszanti gátat is.

Hajdu Katalin: Megalakulása óta tagja vagyok a helyi ifjúsági szerve-
zetnek (MIFOR), amelynek tagjai közül néhányan (a helyi eseményekre 

Madarasi betonteknő
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érzékenyebbek) rossz szemmel néztük a hatalmas környezetrombolást. 
Nemtetszésünket fejeztük ki az akkori polgármesternek, akitől azt a vá-
laszt kaptuk, hogy sajnos ez az egyetlen megoldás a patak szabályozá-
sára, erre van kiutalva az összeg, és ha nem folytatják a munkálatokat 
ebben a formában, akkor elveszíthetjük a pénzt. Akkor úgy éreztük, 
hogy egyszerű fiatalként túl kevesek vagyunk ahhoz, hogy beleszóljunk 
a munkálatokba, és esetleg jobb belátásra bírjuk a polgármestert. Így 
egy kis időre belenyugodtunk a sorsunkba. Sajnos, bár kis faluban élünk, 
elment egymás mellett a két kezdeményezés, pedig együtt erősebbek 
lehettünk volna már az elején. 

Hogyan kapcsolódott be a történetbe a Polgár-Társ Alapítvány?

Petres Károly: Tudatosult bennem, hogy a hatóságok nem segítenek, 
az önkormányzattól nincs amit várni, a lakosság egy része, akiket meg-
fenyegettek, nem mer szólni, a másik részét pedig nem érinti, vagy nem 
látja át a problémát, és reménytelen a helyzet. Munkatársaim tanácsára 
kerestem meg Potozky Lászlót, a Polgár-Társ Alapítvány igazgatóját.

Mennyire bizonyult hatékonynak az Alapítvány segítsége?

Petres Károly: Jól esett, hogy Potozky László azonnal felmérte a hely-
zet súlyosságát. Véleménye az volt, hogy sehol sem engedhető meg egy 
ilyen méretű környezetrombolás. A Környezetvédelmi Ügynökség által 
szervezett júniusi meghallgatás után az ügynökség a környezetre jelen-
tős hatást gyakorló munkálatnak nyilvánította a patakszabályozást és 
hatástanulmány elkészítését rendelte el. Azonban újrakezdődött a be-
tonozás. Ennek láttán a Polgár-Társ 2006. július 13-án sajtótájékoztatót 
tartott, ahol az alapítvány igazgatója kifogásolta a betonteknős módszer 
jogosságát, és kérte a törvényesség betartását. A közvélemény felfigyelt 
a madarasi patak-ügyre, és a hatóságok lépésre kényszerültek. A prefek-
tus is felfigyelt, egyeztetésre hívta az illetékes hatóságokat. A megbe-
szélés után a Környezetvédelmi Felügyelőség leállítatta a betonozást az 
engedély beszerzéséig.
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A Polgár-Társ Alapítvány volt az egyedüli, aki felvállalta a madarasi 
patak ügyét, érzékennyé tette a szélesebb közvéleményt, és nyomást 
gyakorolt az illetékes hatóságokra a törvényesség betartásáért és 
betartatásáért.

Hajdu Katalin: Nyilván a helyi kezdeményezés lehetne a legerősebb 
egy ilyen történetben, viszont mi nem voltunk elég erősek ahhoz, hogy 
egy ilyen méretű beruházást jobb útra térítsünk. A Polgár-Társ Alapít-
vány célkitűzései, a környezetért felelősséget vállaló vezetője és mun-
katársai által olyan tettekre képes, ami hegyeket is megmozdít. Habár 
a mi történetünk kicsi az ők egyéb megvalósításaik mellett, mégis úgy 
érezzük, hogy a Madaras-pataka megmentése a legnagyobb siker. Nekik 
köszönhető, hogy meg tudtuk ennyire védeni a mi kis világunkat.

Hol tartanak ma a szabályozással?

Petres Károly: Sajnos, a betonozási munkálatok leállíttatása csak por-
hintés volt a hatóságok egyes képviselőinek részéről. Augusztus közepé-
től a már megkezdett szakasz biztosítása ürügyén a betonozást tovább 
folytatta az építő a megrendelővel karöltve, és tovább manipulálta a 
naiv helyi emberek jó részét, mondván, hogy a betonteknő a létező leg-
jobb szabályozási megoldás.

A munkálatok 2006-ban, 2007-ben és 2008 első felében is folyama-
tosan zajlottak, teljes betonteknőbe került a patak alsó ága is, az elága-
zás fölötti szakaszon már nem öntötték le az alját, de 1,5-2 méter magas 
betonfalat emeltek a patak partjára. Később derült ki, hogy a megyei 
tanács utólag bocsátott ki építkezési engedélyt a munkálatokra.

2007 nyarán Potozky László meghívására Madarasra látogatott Miko 
Ladislav úr, az Európai Bizottság környezetvédelmi főosztályának veze-
tője, aki saját szemével láthatta, milyen beruházások történhetnek meg 
napjainkban Romániában, Székelyföldön. A Polgár-Társ igazgatója több-
ször is közbenjárt Korodi államtitkár, későbbi környezetvédelmi minisz-
ter úrnál, aki 2007 szeptemberében rendeletben tiltotta meg a beton-
teknős módszer alkalmazását. 
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A betonozási munkálatok 2008 júniusában álltak le, miután a sok 
huzavonát megelégelve a Polgár-Társ Alapítvánnyal nyílt levelet intéz-
tünk Korodi Attila miniszter úrhoz. Sajnos, csak a patak településközti 
szakaszának negyedét sikerült megmenteni a betonozástól. Reméljük, 
hogy a szabályozatlan szakaszon csak környezetkímélő módszert fognak 
alkalmazni, és a tönkretett patakszakaszok rehabilitációja is egyszer meg 
fog történni.

Hajdu Katalin:  A patakszabályzás hatására létrehoztunk egy helyi 
környezetvédelmi civil szervezetet, amelynek céljai között szerepel a 
Madaras-patakának rehabilitációja. Megvalósításában szintén a Polgár-
Társ Alapítványtól kaptunk segítséget.

Madarasi betonteknő
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Koalíció a védett területekért

Stanciu Erika a Retyezát Nemzeti Park volt igazgatója, az első romá-
niai nemzeti park adminisztrátora, jelenleg a WWF – Világ Termé-
szetvédelmi Alap Duna-Kárpát Program –  erdészeti és védett terület-
tel foglalkozó csoport vezetője és az Europark elnöke, hosszú évek óta 
figyelemmel kíséri a Polgár-Társ Alapítvány munkáját. Úgy tudom, 
többek között együtt kezdeményezték a Natura 2000 hálózat meg-
szervezésére vonatkozó kerettörvényt Romániában...

Igen, 2004-ben a WWF a Polgár-Társ 
Alapítvánnyal és a Román Madárvédelmi 
Egyesülettel közösen összehívta az akkor 
legaktívabbnak számító természetvédelmi 
alapítványokat, hogy beindítsuk a Natura 
2000-ről szóló megbeszéléseket és próbáljuk 
eldönteni, mit is tehetnénk, hogy segítsünk a 
hálózat létrehozásában Romániában. A keret-
törvény már létezett papíron. 

Amit mi kezdeményeztünk, az a Natura 2000 Koalíció, emely egy nem 
feltétlenül hivatalos alapokra épített keret a természetvédő, különös-
képpen a védett területekkel foglalkozó szervezetek együttműködésére. 
Így lett a Koalíció tagja mára már ötven alapítvány, azok, amelyek a leg-
informáltabbak a Natura 2000-rel kapcsolatban és segítettek a hálózat 
létrehozásában. 

Hol tart ma a Natura 2000 hálózat Romániában? 

Hol tartunk ma? Egyelőre csak a területek kijelölésével büszkélked-
het Románia. A fajoknak és az élőhelyeknek tényleges megvédéséről 
még nem beszélhetünk, hiszen sok helyen még azt sem tudják biztosan 
a területek tulajdonosai, hogy van-e megvédésre kijelölt faj esetleg élő-
hely az erdejükben vagy a mezőjükön, és mit is kellene tenni annak ér-
dekében, hogy ezek megmaradjanak. Arról még szó sincs, hogy az  állam 
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támogassa a földtulajdonosokat abban az esetben, ha különösebb keze-
lést kell végezniük a Natura 2000-es területeken. 

Mi a jelentősége annak, hogy ma Románia területének 18%-a a 
Natura 2000 része lehet?

Szerintem sokat jelent, hogy az ország majd ötöd része védett terü-
letnek számít, és erre építeni kellene. Ez bizonyítja, hogy még aránylag 
jó helyzetben levő területeknek örülhetünk, van még ahol megvédeni 
a növény- és állatvilágot, és van még ahol a természetes élőhelyekre, a 
növény- valamint az állatvilágra építve be lehet bizonyítani, hogy igen-
is, lehet szó fejlődésről és az az igazán tartós fejlődés, ami a természet 
gazdagságára épít. 

Milyen más közös kezdeményezéseik voltak a Polgár-Társ Alapítvánnyal?

Sokszor fogtunk össze, ha törvényjavaslatokhoz kellett hozzászólni 
természetvédelem és védett területek érdekében. A Polgár-Társ Alapít-
vány mindig is támogatott olyan kezdeményezéseket, amelyek újabb 
lépést jelentettek az alapítványok hatásfokának növelésére a védett te-
rületekért történő küzdelmükben. A WWF, a Polgár-Társ Alapítvány és a 
Koalíció kezdeményezésére indultak be olyan tevékenységek, amelyek 
eredményeként megszületett  a zergék számlálására vonatkozó útmu-
tató, készül a védett területeken történő törvényellenes befektetések 
megelőzésére/leállítására útmutató, valamint a sípályákat létrehozó be-
fektetéseknek a követésére készítjük a megfelelő keretet.   

Úgy tudom együttműködtek az ANAP, vagyis a Védett Területek Or-
szágos Ügynökségének létrehozásában is. Milyen eredménnyel? Mi-
ért van szükség ilyen szervre?

Sajnos, nem jó eredménnyel. Papíron megszületett az ANAP, de pilla-
natnyilag az új kormány „jégre tette” és nem tudjuk mi lesz a sorsa. Nagy 
szükség lett volna erre az intézetre: itt kellene tömörüljenek lelkes és jól 
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felkészült emberek, hogy egyrészt segítsenek a védett területeken dol-
gozóknak, másrészt elérjék, hogy országos szinten elegendő pénz legyen 
a védett területek kezelésének biztosítására. Hogy ne is beszeljünk arról, 
hogy ez az intézmény kellene időt és energiát fordítson a bonyolult és 
sürgős Natura 2000-rel kapcsolatos problémák megoldására. Nagyon 
remélem, hogy majd csak beindul, és, hogy lesz rá lehetőség és akarat 
igazán profi és lelkes embereket toborozni oda!
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Madárvédelem és  
mintagazdaság a Polgár-Társsal

A marosvásárhelyi székhelyű Milvus Csoport - Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület, amint nevéből is sejthető, elsősorban a ma-
darak védelmét tűzte ki célul. Természetes tehát, hogy elnökét, Papp 
Tamást előbb arról kérdeztem, milyennek látja a mai romániai ma-
dárvédelmet?

A madárvédelem elválaszthatatlan a ter-
mészetvédelemtől és romániai viszonylatban 
mindkettőre erősen rányomja a bélyegét az 
ország csatlakozása az Európai Unióhoz. En-
nek pozitív és negatív hozadékai is vannak, 
reméljük hosszú távon a pozitív hatások lesz-
nek a döntőek. Egyrészt a csatlakozás sok ve-
szélyeztető tényezőt felerősített – gondolok 
itt főként a rendkívül felgyorsult infrastruktú-

ra-növekedésre (épületek, utak, autópályák), amelynek következtében 
értékes élőhelyek szűnnek meg, változnak meg visszafordíthatatlanul, 
vagy populációk szigetelődnek el az autópályák építése miatt. Új veszé-
lyek is megjelentek, amelyek alapvetően átalakítják a tájat. Például az 
EU  mezőgazdasági politikája nem támogatja kellőképpen a tradicioná-
lis, extenzív mezőgazdaságot, így részben el fog tűnni az a tájszerkezet, 
mely sok kis extenzíven művelt szántóföld és nagy kiterjedésű gyepek 
és erdők kombinációjából áll, és amely nemcsak a természetvédelem 
számára igen kedvező, hanem pl. Erdély jellegzetes, a turisták által is 
kedvelt tájképét adja. Szerencsére vannak pozitív hozadékai is a csatla-
kozásnak, amelyeket viszont meg kell tanulnunk kihasználni. Legfonto-
sabb ezek közül az uniós törvénykezésben rejlik, mely egyrészt előírja, 
hogy az EU számára fontos élőhelyek, növények és állatok számára új 
védett területeket kell létrehozni, az úgynevezett Natura 2000 hálóza-
tot, másrészt pedig a természetvédelmi törvények betartását is ellen-
őrizhetőbbé teszi. Ugyanis létezik egy „magasabb” fórum, ahol panaszt 
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lehet tenni, ha minden hazai jogi lehetőséget elhasználtunk már. Sajnos, 
ebben a fejezetben a romániai természetvédelmi mozgalom még nem 
volt túlságosan sikeres. Jelenleg tehát a legfontosabb tennivalók, hogy 
az Uniós csatlakozásból származó előnyöket minél jobban ki tudjuk hasz-
nálni a természet védelmére, valamint, hogy igyekezzünk csökkenteni 
a csatlakozás negatív hozadékait. Hogy ebben milyen sikerünk lesz, azt 
majd a húsz éves évfordulós kötetben kell leírni. 

A Milvus Csoport védelmi, kutatási és népszerűsítő tevékenységet fejt 
ki. Néhány népszerűsítő kiadványuk megjelenését a Polgár-Társ Ala-
pítvány tette lehetővé. Melyek voltak ezek, és miért volt különösen 
nagy szükség kiadásukra? 

A Milvus Csoport több népszerűsítő kiadványát is támogatta a Polgár-
Társ Alapítvány, ezek nagy része a ragadozó-madarak védelméről szólt, 
mivel úgy gondoltuk (gondoljuk), hogy ez az egyik legveszélyeztetettebb 
állatcsoport. Ilyen kiadványok a „Dombvidéki nappali ragadozó mada-
raink”, „Az egerészölyv és a vörös vércse”, a „Mentsük meg a kék vér-
csét!”, „A kerecsensólyom és az ürge a Nyugati alföldön”, a „Szirti sas és 

Gólyafesztivál Sáromberkén
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vándorsólyom”, de a nagyragadozó emlősökről is készült a Polgár-Társ 
által támogatott kiadványunk „A farkas biológiája, ökológiája és kárel-
hárítási módszerek”. Romániában, sajnos, nincs hagyománya a termé-
szetvédelemnek, az emberek nagy része értetlenül állt az előtt, hogy 
valaki védeni akar állatokat, növényeket. Következésképpen rendkívül 
nagy igény volt és van a népszerűsítő kiadványokra. Mint tudjuk, a civil 
szervezetek sokkal hatékonyabban hasznosítják a pénzalapokat, mint az 
állami szféra, így véleményem szerint a Polgár-Társ Alapítvány által a ci-
vil szervezeteknek népszerűsítésre kiosztott pénzek a lehető legjobban 
hasznosultak. 

Az Élő Örökség program keretében a Milvus Csoport gólya-projektet 
bonyolított le.  Miben is állt tulajdonképpen ez a projekt? Miért van 
szükség a gólyák fokozott védelmére? Hogyan lett Sáromberke gó-
lyafalu?

„Sáromberke – a gólyák falva” nevű projektünk fő célja az volt, hogy 
a helyi lakosságban tudatosítsuk azt az értéket, örökséget amit a faluban 
fészkelő gólyapopuláció (12-15 gólyapár)  jelent. Úgy gondoltuk, hogy a 
gólyák hosszú távú védelme csak úgy valósítható meg, ha a helyi lakosság 
felismeri az értéket amit képviselnek, és bekapcsolódik a védelmükbe. 
Úgy gondolom, hogy ez jól sikerült – amikor elkezdtük a programot az 
emberek nagy része nem tartotta fontosnak a gólyákat, ha a faluról kér-
deztük, most viszont – négy sikeres gólyafesztivál után – mindenki tudja, 
hogy a gólyák értékes részei a faluképnek. Létrehoztunk egy gólyamúze-
umot, ahol – többek közt – számítógép képernyőjén lehet élőben bekuk-
kantani egy gólyapár életébe a fészek fölé elhelyezett videokamerának 
köszönhetően. A sáromberki gólyaállomány különösen sérülékeny, és a 
fő veszélyeztető tényező egyben a legnagyobb természetvédelmi prob-
léma is Románia- és világszinten – az élőhelyek megszűnése, leromlá-
sa. A gólyák megmaradása nagymértékben attól függ, hogy a számukra 
fontos élőhelyek – kaszálók, legelők – fennmaradnak-e. Sajnos, amikor 
döntést kell hozni egy terület beépítéséről vagy átalakításáról – pl. ha 
egy befektető érkezik a településre – a döntéshozók, a helyi tanács, a 
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polgármester mindig a füves területeket ajánlják fel először, mert ezeket 
a szántóföldhöz képest értéktelen területeknek tartják, holott termé-
szetvédelmi szempontból ez pontosan fordítva van. Sáromberke meg-
lehetősen közel van Marosvásárhelyhez és emiatt nagy a „nyomás” a 
gólyák élőhelyének a beépítésére. Az, hogy Sáromberke a sajtóban is 
híres Gólyafalu lett, egy érdekes félreértésnek is köszönhető. Egyik rá-
dióban elhangzott nyilatkozatomban kijelentettem, hogy azt szeretnénk, 
ha Sáromberke valódi gólyafaluvá alakulna. Ezt a média úgy értelmezte, 
hogy meg akarjuk változtatni a falu nevét Sáromberkéről Gólyafalura. 
Ennek a hírértéke nagyobb volt minden más itteni tevékenységünknél, 
így rengeteg sajtóorgánum megkeresett, én mindenkinek elmagyaráz-
tam, hogy félreértés volt, de ha már eljöttek, leközölték a hírt. 

Az első gólyafesztivál óta három év telt el. Mi történt azóta? Szük-
ség van továbbra is a Milvus Csoport sáromberki jelenlétére, vagy 
az elindított projekteket, gondozóközpontot, gólyamúzeumot a falu 
működteti tovább? Egyáltalán, élővé válhatott a kezdeményezés? Sa-
játjuknak érzik a sáromberkiek? 

Az első gólyafesztivál után sikerült még hármat megszervezni, a har-
madikat már egy helyi egyesülettel – a Patronus Pro Sarumbergh-el 
együtt, míg a negyedik esetében már a mi szerepünk volt a kisebb és a 
szervezés nehezét a helyiek vették át. Nagyon örültünk a helyi szerve-
zet létrejöttének, hiszen az volt az egyik célunk, hogy amennyire csak 
lehet a helyi emberekre bízzuk hosszú távon a Gólyafalu programot és 
a Sáromberke „gólyabarát” módon való fejlesztését. Úgy érzem, jelen-
leg még szükség van Sáromberkén a Milvus jelenlétére, de remélhetőleg 
mind kisebb mértékben. A gólyafesztivál szervezését minél inkább sze-
retnénk a helyiekre hagyni, ezáltal inkább magukénak érzik az eseményt. 
A gólyamúzeum és főleg a madár-rehabilitációs központ (madárkórház) 
működtetése azonban egyelőre nem oldható meg a Milvus nélkül. Az 
utóbbinak komoly szakmai és anyagi vonzata van, amit nem bírna meg 
a helyi egyesület. A „Patronus” munkája jól kiegészíti a miénket, hiszen 
ők is a falu értékeit szeretnék tudatosítani a helyiekben és népszerűsí-
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teni, de ők a történelmi örökséget emelik ki – a Teleki kastélyt, Teleki 
kriptát, stb. Elmondhatjuk, hogy a kezdeményezésünk élővé vált – nem 
csak azért, mert a mi esetünkben az „Örökség” valóban „élő” gólyák-
ból állt – hanem azért is, mert a helyiek jelentős része magáénak érzi 
a gólyafesztivált, felvállalta azokat az értékeket, amelyeket mi képvisel-
tünk – a gólyák védelmét – és egy kisebb részük aktívan próbál valamit 
tenni a falu előmozdításáért. Egy igen kemény teszt ebben az irányban 
a legelőre – gólya-élőhelyre – tervezett aszfaltgyár esete volt, melyet a 
helyiek aláírás-gyűjtéssel akadályoztak meg, saját kezdeményezésükre, 
a mi segítségünk nélkül. 

Hogyan látja a Polgár-Társ Alapítvány szerepét a mai romániai ter-
mészet- és madárvédelemben?

A Polgár-Társ Alapítvány hiánypótló szerepet töltött és tölt be jelen-
leg is a romániai természetvédelemben. Kettős szerepe van – a finan-
szírozó szerepe az ismertebb, de nagyon jelentős aktív szerepe is van az 
alapítványnak, hiszen munkatársai aktívan bekapcsolódnak a romániai 
természetvédelmi munkákba. 
Ezáltal „testközelből” ismerik 
a problémákat és a mozgal-
mat, sokkal célzatosabban 
tudják megállapítani, hogy 
mire van szükség, és így az 
alapítvány finanszírozói mun-
kája sokkal hatékonyabb tud 
lenni. 

Kiemelném azt is, hogy be-
csületes és a törvényes lehe-
tőség határán belül minimáli-
san bürokratikus finanszírozó. 
Az eltelt tíz év alatt az ala-
pítvány bebizonyította, hogy 
nem tanúsít részrehajlást és 
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nem tér el a szabályoktól. A Milvus csoport többször nyert finanszíro-
zást a Polgár-Társ Alapítványtól, de voltak olyan pályázataink is, amelyek 
nem nyertek és volt olyan eset is, amikor 20 perccel a leadási határidő 
után ért oda a pályázatunk és emiatt nem vett részt a versenyben. Meg-
győződésünk, hogy az Alapítvány mindenkivel hasonlóan jár el. Előbb 
felsorolt érdemei miatt úgy gondolom, nagyon kedvező lenne a románi-
ai természetvédelmi mozgalomnak, ha a jelentősebb támogatási össze-
gek elosztását is a Polgár-Társ Alapítvány bonyolítaná le. 

Nagyon fontos szerepe volt és van abban is, hogy fenntartja a moz-
galmat – az elosztott pénzek jelenleg még kicsik, de a támogatások re-
latív rendszeresek, így azok a civil szervezetek, akik megtanultak kevés 
pénzből gazdálkodni – ilyen a Milvus Csoport is – sokat, akár a folyama-
tos fennmaradásukat is köszönhetik a Polgár-Társ Alapítványnak. 

Nemrégiben (2006-2007-ben) a Milvus Csoport a Polgár-Társ Alapít-
vánnyal közösen olyan programot indított el, amely tulajdonképpen 
egyik szóban forgó civil szervezetnek sem tartozik a szorosan vett te-
rületébe: falusi mintagazdaságot hoztak létre Nyárádszentsimonban. 
Hogyan, milyen céllal született meg az a mintagazdaság? Hogyan 
kapcsolódott be a projektbe a Polgár-Társ Alapítvány? – kérdeztem a 
projektfelelősöket, Kelemen A. Mártont és Domokos Csabát.

A Nyárádszentsimonban létrehozott falusi mintagazdaság (tájház) 
egy átfogó, mikro-régiós, fenntartható vidékfejlesztési kezdeményezés 
keretén belül létrejött konkrét tevékenység. 

A Polgár-Társ Alapítvány hozzájárulása a teljes kezdeményezéshez 
kulcsfontosságú volt, úgy anyagi, mint szakmai téren. A közösen szerve-
zett kezdeti helyzetfelmérés és tervezési fázis – Romániában iránymuta-
tó módon – a lakosság teljes bevonásával történt, így tulajdonképpen 
kijelenthető, hogy a vidékfejlesztési terv irányvonalait és főbb célkitű-
zéseit teljes mértékben a helyi közösség határozta meg. Úgy gondoljuk, 
hogy ez a tény a kezdeményezés egyik fő erőssége, amelynek pozitív 
hatásai a mai napig érezhetőek a mindennapi tevékenységek során. 

A Polgár-Társ Alapítvány anyagi támogatásának révén jöhetett létre a 
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rigmányi erdei iskola, illetve a helyi értékekre épülő turisztikai-nevelési 
programcsomag. Ezek ugyancsak a vidékfejlesztési program közvetlen 
eredményei és a mai napig sok száz gyerek fenntarthatóságra való ne-
velését tették lehetővé, úgy, hogy eközben még bevételhez is jutottak a 
szolgáltatásokat nyújtó helyi családok.

Beváltotta a program a hozzá fűzött reményeket? 

Egy vidékfejlesztési kezdeményezés sikerének megállapításához 
hosszú idő szükséges a tevékenységek jellegétől, illetve a terv komplexi-
tásától függően. Az eltelt több mint két év alapján kijelenthetjük, hogy a 
létező problémák ellenére a kezdeményezés kiemelkedő eredményeket 
ért el.
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Közösségépítő Mirákulum

Az 1999. óta tevékenykedő székelyudvarhelyi Artera Alapítvány az 
erdélyi népművészet és sajátos mesterségek hagyományait ápolja, 
ünnepi játékok, alkotótáborok, sokadalmak szervezésével népszerűsí-
ti, és új tehetségek felkutatásával biztosítja folytonosságukat. Az Élő 
Örökség programban az évek során két sikeres projekttel vett részt, 
a Máréfalvi Mirákulum 2004-es, és az  Őseink nyomában 2003-2005 
közötti időszakra vonatkozó projektjével. 

Miben állt a Máréfalvi Mirákulum 2004 projekt? Mennyire sikerült 
bevonni a projektbe a lakosságot? – kérdeztem Lőrincz Zsuzsától, az  
Artera Alapítvány igazgatójától.

Alapítványunk a néprajzi, művelődési, tu-
risztikai-gazdasági szempontok elemzéséből 
kiindulva arra a távlatba mutató következte-
tésre jutott, hogy egy jelentős, semmihez sem 
hasonlító székely rendezvény által izgalmas, 
szórakoztatva hagyományt őrző, a táj és em-
berek lelkületét bemutató előadást szervez és 
hoz létre Máréfalvi Mirákulum címmel. Nem 
csupán a szórakoztatást, az önmegvalósítást 

és önmutogatást, hanem egy sajátos jellegzetességgel bíró vidék értékei 
által a vidéki és falusi turizmus  fellendülését – fellendítését – és ezáltal a 
tájegység gazdasági prosperálását is szolgáljuk. Mintegy fókuszpontként 
vonzza a figyelmet, a kulturális és egzotikus értékek felmutatása révén, 
az ott fellelhető egyéb gazdasági fejlődést, fejlesztést szavatolható lehe-
tőségekre is.

Az előadást, amely a székely múlt történeteire, a népszokásokra, a 
székely kultúra hagyományos és máig élő elemeire (derűs babonák, ke-
resztelő, lakodalom, vallásos hagyományok, lokálpatrióta táj- és népsze-
retetből fakadó anekdoták, történetek, stb.) épül, a helyi lakosok, a te-
lepülésen és környékén élő emberek adják elő egy, ebben a tekintetben 
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tapasztalattal és szakmai képzettséggel rendelkező, szervező egyéniség 
vezetésével (író-rendező: Tömöry Péter, jelmez és látványterv: Lőrincz 
Melinda, zene: Horváth Károly). Az ilyen jellegű rendezvények az utóbbi 
években reneszánszukat élik.

Az Élő Örökség program támogatásával a létrehozott szabadtéri ze-
nés, táncos színházi előadás mellett újraindult a hajdanán szokásos kán-
tálás (karácsonykor ma már több csoport is kántál a faluban, és meg-
sértődnek, ha egyik-másikhoz nem érnek el!). A „fonó” más formában, 
közösségi találkozásokban „teadélután” formájában él tovább, amit ma 
már az önkormányzat támogatásával, egy önkéntes Caritas csoport szer-
vez péntekenként a művelődési házban. Méltán lehet büszke bárki arra, 
hogy máréfalvi, s mindezt az önálló önkormányzati vezetőknek, a két 
helyi civil szervezet mellett (Kölik és Életfa), a most alakult ifjúsági egye-
sületnek, az önkénteseknek is lehet köszönni! Az Arterának megtisztel-
tetés ilyen közösségben, ilyen szervezetekkel és önkormányzattal együtt 
működni, amire jövőben, reményeink szerint, még több lehetőség nyílik.

Az Őseink nyomában elnevezésű projekt tulajdonképpen a nagy sike-
rű Máréfalvi Mirákulum folytatása és szerves kiegészítője volt. Miért 
volt rá szükség? Miben állt a Polgár-Társ Alapítvány támogatása?

 Máréfalvi Mirákulum
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A viseletek elkészítésével megerősítette az infrastrukturális hátte-
rét a létrejött Máréfalvi Mirákulum programnak, hogy évente lehessen 
ismételni az előadásokat, és  mindezt kevesebb gonddal. Ugyanakkor 
egy állandó népdalkör létrejöttében segítettünk az elkészített citerák-
kal, szintetizátorral, aminek az életre hívása Dávid Izabella zenetanárnő 
érdeme.

Hol tart ma a Máréfalvi Mirákulum? 

Ma már a máréfalvi önkormányzattal közös szervezésben valósul 
meg évről évre az előadás és a köré szerveződnek programok, testvér-
települési meghívások. 

Tömöry Péter író-rendező szavai szerint a Játék köti össze: „A közös 
Játék! Az, amelynek során nem csupán a színtéren elhangzó párbeszéd 
szavai érkeznek el őszintén, embertől emberig, hanem közelebb kerül 
egymáshoz sok emberi lélek, az érzések nemes áramában felpompázik, 
csoda gyanánt, mindünk emberi mivoltának egyedülálló szépsége: egy-
másért valóságunk méltósága!

A Játék, amely nem csupán a szereplők, a háttérben segítők, a né-
zők lelkét is nemesítteti, erőt ad, és erőt kell adnia továbbra is, hogy 
ínség, igaztalanságok, napi küszködések ellenére is érezzük: gazdagok 
vagyunk, mert lelkében gazdag az ember. És a meggyűjtött „vakarék-lelki 
lisztecskék” áldást teremnek, amely biztonságot nyújt, táplál és védel-
münkre szolgál.” 

Hála Istennek, ezt már a falu magáénak érzi, belenőnek a kicsik a 
szerepkörökbe, bővül a létrehozók száma, ugyanazzal a lelkesedéssel 
vesznek részt a próbákon az újak is, mint akik már hat éve szerepelnek. 
Ami fontos, hogy köré szerveződnek nappali programok, az  újonnan ala-
kult ifjúsági szervezet vezetésével, a polgármester Dávid Lajos és alpol-
gármester Mihálykó József segítségével. Már komoly helyi (máréfalvi) 
asszisztensek dolgoznak a profi rendező mellett: Dávid Izabella, Pálffi 
József, Székely Mária.
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Denevérek éjszakája

A Club Speo Bucovina, Moldva kisszámú környezetvédő szervezetei-
nek egyike Denevérek Éjszakája elnevezéssel egy több lépésből álló 
projektet valósított meg a Polgár-Társ Alapítvány támogatásával. A 
klub alelnökét, Tatiana Done-t arról kérdeztem, miben is állt ez a pro-
jekt?

A Denevérek Éjszakája elnevezésű projekt célja a káros emberi be-
avatkozásnak kitett Suceava megyei denevérkolóniák megmentése volt. 
Tudatosítani szerettük volna a lakosságban ezeknek az emlősöknek a 
hasznát, amelyek, amellett hogy ártalmatlanok, a káros rovarok elpusz-
títása révén jelentős hasznot hajtanak a gazdálkodóknak, és fölösleges-
sé teszik a rovarirtók használatát. 

A projekt keretében első lépésként közvélemény-kutatást végeztünk, 
hogy felmérjük a lakosság ismereteit e témában. Megállapítottuk, hogy 
igencsak hiányosak az ismereteik, ami a denevérek életmódját, hasznát 
illeti. Éppen ezért úgy véltük, szükség van a denevérekkel kapcsolatos 
környezetvédelmi nevelésre, a félelmek és a visszautasítás leküzdésére. 

Részt vettünk a TransEco elnevezésű országos tanácskozáson, ame-
lyen denevérekkel kapcsolatos tudományos előadások hangzottak el. A 
helybélieknek tájékoztató előadást tartottunk, amelynek eredménye-
képpen 2001 augusztusában a Suceava megyei tanács a Ráró hegység-
ben található Denevérek Barlangját helyi védettségű rezervátumnak 
nyilvánította. Így lehetővé vált, hogy alapítványunk megtegye a szüksé-
ges lépéseket a barlang országos védettségűvé nyilvánításához. 

Rádióműsort indítottunk Denevérek órája címmel. A fő műsoridőben 
sugárzott interaktív adás számos, denevérekkel kapcsolatos lakosságot 
érdeklő gyakorlati kérdésre adott választ.

Középiskolás diákok és tanáraik részére tábort szerveztünk SOS De-
nevérek elnevezéssel a Ráró hegységben, majd 2001 októberében meg-
tartottuk a Denevérek éjszakája elnevezésű karnevált, amelyen több 
mint száz felsőtagozatos gyerek vett részt. Ezt a rendezvényt, amely fel-
vonulást, különböző játékokat, aszfaltrajz-versenyt és álarcosbált foglalt 
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magába azért szerveztük épp októberben, mert ekkor készülnek hiber-
nálásra a denevérek. Érdekességként megjegyzem, hogy az est beálltá-
val valódi denevérek lepték el a rendezvény helyszínét, Suceava várát, 
és ellentmondva a velük kapcsolatos hiedelmeknek, a jelenlévők megbi-
zonyosodhattak arról, hogy nem vérszívók, és még csak a lányok hajába 
sem akaszkodnak bele. 

Szintén októberben fotókiállítást nyitottunk A denevérek és ottho-
nuk címmel. A tárlat anyaga több helyen megfordult, végül a Suceava-i 
Informatikai Líceumnak ajándékoztuk. 

A projekt egyik legfontosabb pontjaként kiadtuk a Denevérek: va-
lóság és mítosz között című könyvet, amelyből száz példányt a megye 
könyvtárainak, háromszáz példányt diákoknak osztottunk szét. Mivel 
nagy érdeklődést váltott ki, szintén a Polgár-Társ Alapítvány jóvoltából 
már egy újrakiadást is megért. 

Júliusban információszolgáltató központot nyitottunk, ahol minden 
érdeklődő kérdéseire választ adunk a denevéreket illetően.

Milyen támogatást kaptak a Polgár-Társ Alapítványtól?

A Polgár-Társ Alapítványtól elsősorban anyagi támogatást kaptunk: 
megbízott bennünk, elhitte, hogy képesek leszünk életbe ültetni ezt a 
nagy volumenű projektet. Másrészt, a Polgár-Társ Alapítvány jóvoltából 
különböző tanácskozásokon vettünk részt, szakmai szempontból is fej-
lődtünk, és megismerkedhettünk más környezetvédelmi civil szerveze-
tek tagjaival. Nem eggyel máig is együttműködünk. 

A Polgár-Társ Alapítvány volt a legfontosabb mozgatórugója egy 
olyan koalíció létrejöttének, amelyet a környezetvédelmi szervezetek 
a biológiai sokféleség védelme és megőrzése érdekében hoztak létre. 
Így, a Polgár-Társ Alapítvány jóvoltából a mi szervezetünk is tagja lett 
a Natura 2000 koalíciónak, és épp e tagságnak köszönhetően sikerült 
Natura 2000-es védett területté nyilvánítani a Ráró-Gyamaló területét. 
Végezetül, ami talán a legfontosabb: hálásak vagyunk a Polgár-Társ Ala-
pítványnak a barátságáért is. Éljen sokáig!
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Segítség a fenntartható fejlesztésben

Suzana Geangalău a Neamţi-i Ecoforest Egyesület elnöke, a Hargita 
megyei Tölgyesről származik, de természetvédelmi tevékenységét a 
szomszédos Neamţi megyében fejti ki. Őt kérdeztem arról, milyen tá-
mogatásokat kaptak a Polgár-Társ Alapítványtól?

A neamţ-i Ecoforest Egyesület a Polgár-
Társ Alapítvány állandó partnere volt az el-
múlt évtizedben. Úgy látjuk, az alapítvány-
nál fiatal és szakértő csapat dolgozik, amely 
objektíven és profin végzi a külföldi finan-
szírozású pályázatok kiírását, értékelését és 
irányítását. Különösen fontos az alapítvány 
szerepe a különböző civil szervezetek partneri 
kapcsolatainak kialakításában, közös projek-

tek megvalósításában és a környezetvédelmi problémák összehangolt 
megközelítésében. 

Ugyanakkor az Ecoforest Egyesület több projektjét is támogatta a 
Polgár-Társ Alapítvány: a Cracău folyó partján található települések ivó-
vízminőségének megőrzésére 2002-ben kaptunk támogatást. Csalhó 
község 2005-2010 közötti Agenda 21-es fenntartható fejlesztési straté-
giáját két projekt keretében dolgoztuk ki. Ez utóbbival elnyertük az ezer 
dolláros Közép-kelet Európai Örökség díjat is. 

2003-ban a Polgár-Társ Alapítvány Partnerség a Környezetért prog-
ramjának keretében sikeresen pályáztunk egyesületünk székhelyének 
megvásárlásához 5000 dollárt. Az új székhely hozzájárult tevékenysé-
günk javulásához. 

Úgy vélem, hogy  a Polgár-Társ Alapítvány tíz éves tevékenysége azt 
bizonyítja, hogy sikeres civil szervezet, amelyet partnerei és finanszíro-
zói is egyaránt nagyra tartanak.
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A Polgár-Társ – társ és támogató

A 2003 óta működő Zöld Erdély Egyesületnek támogatója és partnere 
is volt az idők folyamán a Polgár-Társ Alapítvány. Kovács Csongor, az 
egyesület elnöke szerint a két civil szervezet közötti kapcsolat nem tá-
mogatott-támogató kontextusban, hanem partnerséggel kezdődött.

A Zöld Erdély Egyesület alapítóiként már 
ismertük a Polgár-Társ Alapítvány támogatá-
si programjait és kezdettől fogva pályáztunk 
projektjeinkkel kiírásaikra. 2005 őszén egy 
kolozsvári környezetvédelmi találkozó szer-
vezőiként meghívtuk a Polgár-Társ Alapítvány 
képviselőit, ahol megszületett az igény a Ro-
mán Környezetvédelmi Alap támogatási rend-
szerének civil-barátabbá tételére. Ezt az ügyet 
egyesületünk felvállalta, a Polgár-Társ Alapítvány pedig kapcsolatrend-
szerével és múltjából, eredményeiből adódó legitimitásával segítette. 
Begyűjtöttük a zöld civil szervezetek módosító javaslatait és ezeket egy 
tíz pontos beadványban összesítettük. A dokumentumot több mint öt-
ven civil szervezet látta el kézjegyével. Az akció végén a Polgár-Társ Ala-
pítvány és a Zöld Erdély Egyesület küldöttsége Bukarestben találkozott a 
Környezetvédelmi Alap és a Környezetvédelmi Minisztérium képviselői-
vel és sikerült a módosító javaslatok több mint felét elfogadtatnunk. Így 
történt, hogy 2006-tól a zöld civil szervezetek is reális eséllyel pályázhat-
nak a Román Környezetvédelmi Alap forrásaira, az elért eredmény pedig 
elismertséget és új lendületet adott a Zöld Erdély Egyesületnek.

A Zöld Erdély egyik legnagyobb sajtóvisszhangot kiváltó akciója a 
gyergyóditrói szienitbánya kapcsán valósult meg. Mi is történt tulaj-
donképpen Gyergyóditróban? Mit jelentett ez ügyben a Polgár-Társ 
Alapítvány támogatása? 

A gyergyóditrói projektünk sikerességét jórészt a kedvező körülmé-
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nyeknek köszönhetjük: tapasztalatunk volt a bányák engedélyezteté-
sének megakadályozásában; ki voltak alakulva a sajtókapcsolataink; a 
gyergyóditrói helyi közösség ismerte és meg akarta akadályozni a bánya-
projektet, csak azt nem tudta hogyan; a helyiek kérésére avatkoztunk 
be, akik székelyesen-makacsul ellenezték a bányát; az olasz vállalkozó 
nem számolt egy komoly, szakmai- és törvény-alapú valamint egységbe 
szervezett ellenállási mozgalommal; a Polgár-Társ Alapítvány „Adj han-
got véleményednek” támogatási programja pedig a legmegfelelőbb pil-
lanatban tudta biztosítani számunkra a megfelelő anyagi hátteret.

Éppen ádáz harcot vívtunk a verespataki aranybányaterv ellen, amikor 
2006 augusztusában egy segélykérő levelet kaptunk egy gyergyóditrói 
lánytól. Elmondta, hogy egy olasz vállalkozó szienitbányát akar nyitni, 
a helyi közösség pedig fél, hogy minden tiltakozásuk ellenére a bánya-
terv megvalósul, vagy atrocitásokba fullad a konfliktus. Levelét elküld-
te minden romániai zöld szervezetnek – amelyekre csak rábukkant az 
interneten – és kérte, lépjünk közbe. 

Gyergyóditróba utaztunk, ahol a bányaellenes közösség nagyon szí-
vélyesen és nagy bizalommal fogadott. Kiderült, hogy a bányaügy már 
2003 óta napirenden van a községben. Az olasz érdekeltségű cég hu-
szonhat új munkahellyel kecsegtette a helyieket. Cserébe külszíni kiter-
meléssel elhordta volna egy hegy felét, nyolc millió tonna kőzetet szállí-
tott volna át a községen, rongálva a község útjait és lakóházait, jelentős 
por- és zajszennyezéssel terhelte volna a település lakóit, károsítva a 
mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkozókat, tönkretéve a fejlődő 
turizmust.

A Zöld Erdély Egyesületnek több éves tapasztalata volt a Verespatakért 
folytatott hasonló harcban, a helyiek pedig világosan tudták, hogy mit 
akarnak, és ugyanakkor megvolt az a maréknyi ember, aki kézbe vette az 
irányítást, mozgósította a többieket és cselekedett. Innen szinte magától 
ment minden. 

A közösen megszervezett ellenállás első eredménye az volt, hogy a 
bányaprojekt környezeti hatástanulmányára több mint ötszáz helyi lakos 
írásban tette le tiltakozó beadványát a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél. Precedens volt, ők még ilyet nem láttak, mondták a hiva-
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talnokok. Az újratervezett szienitbánya környezeti hatástanulmányának 
nyilvános vitája 2006. szeptember 17-én zajlott. Bár a hangulat igencsak 
forró volt, a szakmai vélemények, kifogások és kérdések kerültek előtér-
be. A sarokba szorított olasz vállalkozó a Környezetvédelmi Ügynökség 
képviselőjének segítségére szorult, majd külön gratulált a Zöld Erdély 
Egyesületnek.

Jelentős előrelépés volt, hogy a helyi tanácsosoknak sikerült ki-
eszközölni egy hivatalos népszavazás jóváhagyását a külszíni fejtésű 
szienitbánya kapcsán, amelyet október 1-re tűztek ki. A helyi kisvállalko-
zók összedobtak egy pénzalapot, amelyből a Zöld Erdély Egyesület által 
irányított tájékoztató kampányt finanszírozták. Önkéntesek járták a köz-
séget, akik elmagyarázták a bányanyitás hátrányait, következményeit, 
plakátokat ragasztottak a forgalmasabb helyekre, levélben tájékoztattak 
mindenkit a népszavazásról és ennek tétjéről, hangosbemondó járta a 
falut. A Zöld Erdély Egyesület minden szavazókörzetben jelen lévő meg-
figyelői biztosították a népszavazás szabályszerű lefolyását. A szavazati 
joggal rendelkező 4.906 állampolgár 54,55%-a jelent meg az urnák előtt, 
jogerőre emelve a referendumot. A hivatalos eredmények értelmében 

Nem kell bánya Ditróba – polgári titltakozás
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a szavazók 96,77 százaléka a bányaterv megvalósulása ellen tette le a 
voksát. Bár jogi szempontból csak irányadó és nem kötelező érvényű, – a 
megszervezett népszavazás a decentralizáció és a szubszidiaritás elvé-
ben hozott döntések, az európai szellemiségnek a mintaszerű megnyil-
vánulása volt. Mindemellett néhány hét alatt a Zöld Erdély Egyesületnek 
sikerült komoly nyilvánosságot biztosítania az ügynek a médiában.

Ebben az időszakban hetente többször vonatoztunk vagy autóztunk 
Kolozsvár és Gyergyóditró között. Az egyesület szerény költségvetés-
ét már rég megterheltük és az önkénteseink is komoly anyagi áldoza-
tokat hoztak, amikor megjelent a Polgár-Társ Alapítvány „Adj hangot 
véleményednek” támogatási programja, amelyet mintha egyenesen a 
mi gyergyóditrói projektünkre szabtak volna. Pályáztunk és megkaptuk 
egyesületünk addigi legnagyobb támogatását. Hogy ez mit jelentett? So-
kat. Nem kellett törnünk többet a fejünket, hogy miből fizessük az úti-
költségeket, kinek a számítógépéhez kérezkedjünk be Gyergyóditróba, 
vagy éppen melyikünk mobiltelefonján van annyi egység, hogy elintéz-
zük a telefonhívásokat. 

A gyergyóditrói tiltakozásunk új lendületet és stabilitást kapott. A 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Hivatal felfüggesztette a bányaprojekt 
környezetvédelmi engedélyeztetési folyamatát és bekérte a területren-
dezési tervet, amit addig az olasz vállalkozó nem csatolt a dokumentáci-
óhoz. Az előterjesztett területrendezési terv ellen több mint ezerkétszáz 
helyi lakos és húsz civil szervezet foglalt állást írásban. Tájékoztató szó-
rólapot adtunk ki, honlapot szerkesztettünk és tüntetést szerveztünk. A 
2008-as helyhatósági választásokon a bányapárti polgármester helyére 
bányaellenes került, az új tanácstestület pedig egyöntetűen felvállalta, 
hogy a területrendezési tervet nem fogja jóváhagyni. A gyergyóditrói 
bányaterv ebben a fázisban halt el 2008 nyarán. Türelmesen várjuk a 
folytatást.

Működtek-e együtt más esetekben is a Polgár-Társ Alapítvánnyal?

A Polgár-Társ Alapítvány mintegy mentora volt a Zöld Erdély Egye-
sületnek már a kezdetek óta. Bármennyire hihetetlen, de az elején – 
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 amikor egyetemistákként megalapítottuk az egyesületet és lelkesen, tele 
önbizalommal és nagy tervekkel betoppantunk a romániai környezetvé-
delmi szervezetek közé – sok kritika, ellenérzés és ironikus becsmérlés 
ért minket a tapasztaltabb, régebbi zöldek részéről. Egyáltalán, hogy 
merjük mi Zöld Erdélynek nevezni magunkat, hogy képzeljük mi meg-
menteni Verespatakot vagy megváltoztatni a Román Környezetvédelmi 
Alap támogatási rendszerét? A Polgár-Társ Alapítvány részéről ilyet nem 
tapasztaltunk. Nemcsak, hogy bizalommal és bátorítva üdvözölt a zöld 
mozgalomban, hanem egyenlő partnerként kezelt minket a Román Kör-
nyezetvédelmi Alap támogatási rendszerének módosítását célzó közös 
akcióban. Ez többet jelentett bármilyen anyagi támogatásnál. Később 
természetesen anyagi szempontból is egyik fő támogatónk lett. Az el-
múlt években négy különböző projektünk megvalósításához biztosította 
az anyagi hátteret, de ugyanakkor megmaradt a szellemi támogatás és 
az együttműködés is, például Verespatak vagy a ciántechnológia betiltá-
sát célzó törvénytervezet stb. kapcsán.

Hogyan látja a Polgár-Társ Alapítványnak a sürgős környezetvédelmi 
problémák megoldásában, az azonnali beavatkozásokban betöltött 
szerepét? 

A sürgős és azonnali beavatkozást igénylő környezetvédelmi problé-
mák megoldásában két nagyon fontos szerepet tulajdonítok a Polgár-
Társ Alapítványnak. Egyrészt kimagaslóan széleskörű kapcsolatrendszere 
és elismertsége révén összefogni és mozgósítani képes a zöld szerveze-
teket és nemcsak. Másrészt a finanszírozási rendszere van annyira ru-
galmas és gyors, hogy bármely hiteles zöld szervezet megkaphatja azt 
a nélkülözhetetlen anyagi hátteret, amelyre szüksége van egy azonnali 
beavatkozást igénylő környezetvédelmi probléma megoldásának elő-
mozdításához. Más szempontból pedig azt is kijelenthetem, hogy egy 
Polgár-Társ támogatás úgymond legitimizálja az azt megkapó zöld szer-
vezetet. Egyetlen olyan fantom-, érdek- vagy burkoltan pénzorientált 
szervezetet sem tudok, aki sikeresen pályázott volna náluk.
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A tartós partnerség a legfontosabb

Pavel Prundurel, a Cozia Nemzeti Park igazgatója több ökoturizmus 
fejlesztését célzó projektben együttműködött a Polgár-Társ Alapít-
vánnyal, tanösvények kialakítását, hegyivezető képzést sikerült meg-
valósítania. Mit tart a legfontosabb eredménynek és miért? 

Igaz, hogy a Polgár-Társ Alapítvánnyal 
együttműködve számos természetvédelmet 
érintő jó dolgot megvalósítottunk a Cozia 
Nemzeti Parkban és környékén, de nehéz len-
ne fontossági sorrendet felállítanom, mert 
minden nagyon fontos volt. Mégis, az a tény, 
hogy a Polgár-Társ Alapítvány támogatásával 
lezajlott projektekben sikerült tartós partner-
séget kialakítani a Nemzeti Park vezetősége, 

civil szervezetek, területtulajdonosok, helyi önkormányzatok és intéz-
mények között, azt hiszem alapvető dolog és a munkánkban nagy szük-
ség volt erre. A helyi lakosok és más közösségi szereplők bevonásával 
sikerült ellenőrzés alatt tartani, vagy megoldani számos környezetvédel-
mi problémát. 

Az együttműködésnek köszönhetően csodálatos tanösvények jöttek 
létre a Virágok hegyén (ami nem más mint Cozia hegye). Ezek közül most 
a Havasi gyopár és a Cozia rózsája elnevezésű ösvényeket említeném, 
mint a paradicsomi szépségű nemzeti parkban tett nevelő jellegű túrák 
legfontosabb lehetőségeit.  Ökoturisztikai tanfolyamokat szerveztünk a 
Nemzeti Park környékén élőknek, bemutattunk néhány nagy potenci-
állal bíró ökoturisztikai terméket és szolgáltatást, hogy ismertebbek és 
elismertebbek lehessenek a piacon. Így jött létre néhány ökoturisztikai, 
hagyományos termékeket árusító és kulináris vásár. Néhány népi mes-
tert segítettünk alkotásainak bemutatásában, és a turisták is tapasztal-
hatták, hogy a természet szépségei mellett a helyi szokások és hagyomá-
nyok egy plusz zamatot adnak ennek a vidéknek. 

A park adminisztrátorai valamint önkéntesek részére nagyon hasznos 
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felkészítőket és képzéseket szerveztünk szintén a Polgár-Társ Alapítvány 
támogatásával.

Egy romániai természetvédőnek különösen sok nehézséget kell leküz-
denie. Mi ennek az oka? Mi lenne a megoldás?

Azt hiszem, hogy Romániában különösen elkötelezett és odaadó em-
berekre van szükség a környezetvédelem terén. Ugyanakkor szükség van 
a politikum, a helyhatóság és az oktatási intézmények közös fellépés-
re a társadalom és minden állampolgár nevelésében. Csakis nevelés és 
tudatosítás segítségével lehet megértetni, hogy a természetet tisztelve 
önmagunkat és a jövendő generációkat tiszteljük.

Tanácskozás a közösségekkel a Cozia Nemzeti Parkban
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IV. Zöldutak Tusnádtól 
Verespatakig 

A környezetvédelem jövője itt és most történik

Stephanie Roth újságíró és környezetvédő életével példázza elhiva-
tottságát: Verespatakra költözött, hogy védelmébe vegye. Hogyan 
került kapcsolatba a Polgár-Társ Alapítvánnyal?

A Polgár-Társ Alapítvánnyal Potozky Lász-
ló révén találkoztam. Ma is emlékszem arra a 
napra. Éppen akkoriban érkeztem Segesvárra,  
2002 áprilisában. Sandu Goţanak a Fenntart-
ható Segesvártól találkoznia kellett Lászlóval 
a várban. Sandu felkészített, hogy László egy 
adományozó alapítvány vezetője, és érdekli 
a Dracula Park ellen kezdeményezett SOS Se-
gesvár! kampány. Sanduval vártunk tehát a 

meghatározott helyen és órában, hogy találkozzunk Lászlóval. Megnye-
rő volt. Tetszettek az érvei, tetszett, ahogyan beszélt, és legfőképpen a 
gondolkodásmódja. Radikális volt: haladó szellemű, erős és dinamikus. 

Emlékszem, László a Danone gyár elleni kampányról beszélt, és el-
magyarázott néhány, az adott kampány szervezői által használt mód-
szert. Zseniális ötletek voltak, megnevettettek és elgondolkoztattak: mi 
is ilyent kéne csináljunk! Gondolom, épp ez volt Lászlónak is a célja, és 
amikor elment, tele voltunk új ötletekkel és energiával. Így találkoztam 
Lászlóval.

Most, néhány év teltével úgy vélem, Potozky László a romániai kör-
nyezetvédelmi „grassroot” mozgalom egyik legmeghatározobb sze-
mélyisége, ugyanis a Polgár-Társ Alapítvány finanszírozása nélkül ez a 
mozgalom sokkal gyengébb, sokkal kevésbé eredményes és kevésbé 
független lenne. A civil szervezeteknek nyújtott támogatás a környezet-
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nek szélesebb körű védelmet jelentett, intenzívebb közösségi részvételt 
és a környezettel szembeni korrekt viszonyulást eredményezett. Mu-
tasson még egy hasonló véleményezésekkel rendelkező romániai civil 
szervezetet!

Úgy tudom, már a Drakula Park ellen „egy húron pendültek”, azaz 
együtt emelték fel a szavukat. Hogyan emlékszik vissza erre a pro-
jektre?

Szerintem annak a kampánynak a legerősebb elemét a Fenntartható 
Segesvárért Egyesület tagsága jelentette, az a helyi szervezet,  amely a 
Dracula Park projektje ellen fellépett. Szász, román és magyar, jellemes 
emberekből álló társaság volt – erős elkötelezettséggel. Egy pap, egy 
fogorvos, költők, fazekasok, orvosok és mások, akiket egy sor közös ér-
ték és a humorérzékük kötött össze. Visszatekintve, azt hiszem, ez volt 
életem legboldogabb időszaka. Hálával gondolok azokra a napokra, ami-
kor a Fenntartható Segesvárért Egyesület tagjai engedték, hogy betekin-
tést nyerjek az életükbe. Úgy gondoskodtak rólam, mintha közülük való 
lettem volna, szállást biztosítottak és felajánlották barátságukat. Még 
most is érzem a Breite fennsík avarillatát, ahol Sandu Goţaval és lányával 
gombásztam. A gombák később fokhagymásan kerültek a serpenyőkbe, 
és onnan a mi gyomrunkba. Evidens, hogy szerettük a fokhagymát: a 
Dracula Parkot tartotta távol!

A Verespataki bányanyitás ellenes kampányban is együttműködtek. 
Miben állt ez a közös munka? 

A Polgár-Társ Alapítvány anyagilag és gyakorlatilag is támogatta a 
Mentsétek meg Verespatakot! kampányt már 2002-től, azaz már a kez-
detektől. Az egyik első támogatást az alapítvány a Albamont szervezet-
nek juttatta egy, a helyi lakosoknak szóló független újság kiadására, a 
helybélieknek ugyanis egyetlen információforrás állt a rendelkezésükre, 
a Roşia Montana Gold Corporation lapos, ordináré propaganda újsága. 
A másik két Polgár-Társ által támogatott projekt: az Arany útja és a Cián-
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mentes Romániáért kampány. 
Az évek során megszámlálhatatlan megpróbáltatást élt át a Ment-

sétek meg Verespatakot! kampány. Azokban a pillanatokban, amikor 
kényes döntéseket kellett hozni, felhívtam Lászlót, hogy kikérjem a vé-
leményét. Mindig válaszolt a hívásomra, időt szakított rám bármilyen 
foglalt is volt, és ezek után a beszélgetések után mindig megtaláltam a 
követendő utat. Ez volt a gyakorlati segítség, amire az előbb utaltam.

A következő lépés az Arany útjának létrehozása volt. Mi is az Arany 
útja? Mi a jelentősége Verespatak számára? 

Az Arany útja a Havasi Gyopár Egyesület valamint az Alburnus Maior 
Egyesület közös projektje. Zöld utas kezdeményezés, amely  több olyan 
útvonalat is magába foglal, amely Verespatak turisztikai nevezetességei 
mellett halad el. Ebből következik, hogy a verespataki kulturális turizmus 
és agroturizmus fejlődése számára is elengedhetetlen infrastrukturális 
alapot jelent.  

A Polgár-Társ által nyújtott támogatásnak köszönhetően kibővíthet-
tük az Arany útját egészen Bucium-ig, ahol a Mészkő útjával találkozik. 
Az Arany útjának köszönhetően helybéli vállalkozók két panziót nyitot-
tak meg. Ezek az Arany útját használják turisztikai termékeik népszerű-
sítésére. Üzleti jellegű, új helyi kezdeményezések indultak fejlődésnek: 
többek között egy kerékpárkölcsönző illetve egy túra- és lovaskirándulás 
szervező cég.  

Az első fejlesztési alternatívákat Verespatak számára épp az Arany 
útja és a FânFest (Szénafesztivál) jelenti. Pszichológiai szempontból fon-
tos kezdeményezések ezek, mert valóságos, kézzelfogható példák, és azt 
bizonyítják, hogy létezik alternatíva az RMGC-n kívül is. 

Ön a verespataki tevékenységével érdemelte ki a Goldman díjat. Ho-
gyan látja a civil szervezetek szerepét az eddigi aranybánya-ellenes 
harcban? 

Legfontosabb szerepe talán az Alburnus Maior Egyesületnek van a 
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bányanyitás elleni harcban, és 
ez a szervezet az egész Mentsé-
tek meg Verespatakot! kampány 
alapköve. Ugyanakkor ez a kam-
pány mintegy negyven romániai 
környezetvédelmi civil szervezetet 
fog össze. Ezek 2002 óta, önkén-
tes alapon aktívan hozzájárulnak 
a kampány sikeréhez. Én személy 
szerint nem hallottam világszin-
ten sem hasonló kampányról, 
amely ekkora szolidaritást, ma-

kacsságot és elkötelezettséget bizonyított volna. A legjobb példát erre 
az állhatatosságra a 2006 nyarán, bánya-kitermelési környezetvédelmi 
engedélyért tartott közmeghallgatások jelentik. Ezeken számos civil 
szervezet jelent meg földrajzi helyétől függetlenül, saját költségen. Több 
mint 2100 hazai és külföldi magánszemély, szervezet és önkormányzat 
terjesztett elő kommentárokat, javaslatokat, tiltakozásokat, fellebbezé-
seket a Roşia Montana Gold Corporation (RMGC) bányanyitási terve el-
len. 2100 személy elég határozott volt ahhoz, hogy cselekedjen, utazzon, 
nyíltan írjon és beszéljen – hát nem csodálatos? Ez mindent elmond a 
civil szervezetek hatékonyságáról Verespatak megmentésének ügyében, 
és azt bizonyítja, hogy a civilek igenis képesek változásokat elérni. Gon-
dolja el, a verespataki bányakitermelő cég arra számított, hogy 2006 
őszéig megkapja a környezetvédelmi engedélyt. Ezzel szemben most, 
2009 elején sincs semmiféle környezetvédelmi engedélye. 

Egyik legnagyobb sikerélménynek a kolozsvári meghallgatás bizo-
nyult. Délután fél ötkor kezdődött és a tervek szerint alig néhány órát 
tartott volna, de végül hajnali 4 óráig elnyúlt, és a hangulat robbaná-
sig feszült. Az ország különböző vidékeiről összegyűlt emberek, bará-
tok mondták el határozottan és kitartóan érveiket a környezetvédelmi 
hatóságoknak és a Roşia Montana Gold Corporation képviselőinek. Fe-
lejthetetlen élmény tanúja lenni egy ilyen mozgósító erőnek, és része 
lenni annak a civil szervezeti csoportnak, amely nem bátortalanodott 
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el az RMGC szóbeli fenyegetéseitől, sőt mi több, pontról pontra vétóz-
ta meg a vállalat reszkíros, mocskos, fenntarthatatlan és nem kívánatos 
projektjét.  A civil szervezetek hatékonyságát bizonyítja az a tény is, hogy 
a RMGC mindeddig sikertelenül próbálta szétzilálni soraikat, hiába pró-
bált uralkodni rajtuk, hiába ajánlott munkát és támogatást. Mivel mind-
eddig sikertelenül próbálkozott, létrehozta a maga alapítványait. Sze-
retném hangsúlyozni, hogy még az „ellenség” is elismerte a Mentsétek 
meg Verespatakot! koalíció erejét. Az, hogy a civilek visszautasították az 
RMGC által tett csábító ajánlatokat jól mutatja feddhetetlenségüket és 
állhatatosságukat. Kell ennél több ? 

Hogyan látja Verespatak jövőjét? 

Nos, én egészen biztosan nem olyannak látom Verespatak jövőjét 
mint az RMGC nem egy hatalmas gödröt, egy veszélyes hulladék-lerakót, 
vagy egy szennyező anyagokkal teli tározót látok. Ehelyett olyannak lá-
tom Verespatakot, amilyen most: egy közösség, emberek, gyökerekkel, 
erdőkkel, tavakkal, műemlékekkel, egyedi régészeti lelőhelyekkel. Olyan 
eszközökön gondolkodom, amelyek az itt élőknek lehetővé tennék, hogy 
megvalósítsák vágyaikat és ambícióikat. Olyan embereket szeretnék lát-
ni, akik meg tudnak szabadulni a hatalmasoknak és barátaiknak érdekei 
által diktált kényszertől, a velük egy húron pendülő korrupt hivatalossá-
goktól, mindazoktól, akik akadályozzák a helybélieket az előrelépésben. 

Azt tapasztalhatjuk az Arany útja, és különböző kisvállalkozói kezde-
ményezések révén, hogy Verespatak jövője itt és most történik. Remé-
lem, hogy a kormány is ellenáll az RMGC  ismételt nyomásának, és tel-
jesíti a kötelességét, megvédi ezt a természeti és kulturális vagyont,  és 
visszaadja a helybéliek függetlenségét. 
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Borvíz, múzeum, tanösvény

Borvízút, borvízmúzeum, tanösvény a Mohos tőzeglápban – csu-
pán néhány projekt, amely a CSTTE kezdeményezésére, és a Polgár-
Társ Alapítvány támogatásával született meg. Hogyan kezdődött az 
együttműködésük? – kérdeztem Jánosi Csabát, a Csíki Természetjáró 
és Természetvédő Egyesület (CSTTE) elnökét.

Együttműködésünk egyidős a Polgár-Társ 
Alapítvánnyal. Már a kezdeteknél ott vol-
tunk. Sokat beszélgettünk a székelyföldi kör-
nyezetvédelmi szervezetek helyzetéről és az 
alapítvány kínálta lehetőségekről. Reméltük, 
hogy egy Csíkban működő alapítvány többet 
tud tenni a térség környezetvédelmi problé-
máinak az orvoslásában mint egy távolabbi, 
amely csak papíron, az általunk benyújtott 

pályázati ívekről ismerheti meg, például az egyesületek által kezelt te-
rületek természeti állapotát. A Polgár-Társ Alapítvány felvállalta a szé-
kelyföldi szervezetek által benyújtott pályázatok támogatását. Munka-
társaiban sem csalódtunk, kezdeti lelkesedésük ma is tart, döntéseik 
megalapozottak, ismerik a vidék gondjait és keményen kiállnak egy-egy 
természeti vagy környezeti veszélyhelyzet megoldásáért. Első pályázati 
kiírásuk során nyertük el a Mohos tőzegláp helyreállításáról szóló pro-
jektünk támogatását. Ez volt az első olyan tevékenységünk, amikor a 
támogatóval nap mint nap kapcsolatban voltunk. A Mohos tőzeglápot 
védő függesztett tanösvényünk nemcsak térben, hanem időben is hosz-
szúnak bizonyult.

A közös tevékenység számos, látványos eredménnyel járt. Kérem, 
részletezze a  legfontosabbakat!

Az elmúlt évtizedben valóban nagyon sok kiemelkedő  közös pályá-
zatunk volt, amelyre büszkék is vagyunk. Említettük az előbb a Mohost. 
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Egyedi munka volt. Elkészült a tőzegláp mohaszőnyegét védő tanösvény, 
kiépült a kiszáradást gyorsító eróziós völgy feltöltődését elősegítő gát-
rendszer, felépült a Szent Anna-tó fölötti kilátó valamint felállítottunk 
egy látványos, környezetbarát anyagból készült táblát az ország egyik 
leglátogatottabb környezetvédelmi területének a kapujába. Ezt követte 
2001-ben az Olt folyószerződés megkötése, amely ráirányította a köz-
vélemény figyelmét a folyót ért káros környezeti hatásokra, az ártér 
mentén húzódó vizes élőhelyek, lápok gazdag növény és állatvilágára. 
Felvetettük a hajdani Olt menti vízgazdálkodás vagy fokrendszer felele-

Az ország első borvízmúzeuma
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venítésének a szükségességét, amely kedvezően befolyásolná a Csíki-
medence vízháztartását, igazi halász-vadász paradicsommá változtatná 
a környéket. A program végterméke Az Olt című kiadványunk, amelyben 
több szakember, geológus, biológus, ökológus és történész írja le ennek 
a nagyszerű tájegységnek a természeti és történelmi értékeit. A látvány 
kedvéért színes képekkel, térképekkel illusztrált tíz pannós Olt kiállítást 
is bemutattunk.  

A második, 2002-es Székelyföldi Fürdőépítő Kaláka kivitelezés-
ét is megelőlegezte az alapítvány. A tusnádi Nádasfürdő felújítása is 
igazi közös siker volt. Mára már mozgalommá fejlődött. A lázárfalvi 
Nyír vagy Fortyogó, a tusnádi Nádasfürdő, a kozmási Sószékfürdő, a 
kászonújfalvi Sóskútfürdő, a csíkszentkirályi Borsárosfürdő, a csobotfalvi 
Kerekegerfürdő, a csíksomlyói Barátok feredeje, a homoródkarácsonyfalvi 
Dungófürdő, a csíkszenttamási Szent Anna fürdő és gyergyócsomafalvi 
Felsőnyírfürdő ... mind mind ennek a közösségi erőnek a terméke, ame-
lyet az alapítvány is zászlajára tűzött. 

De még nem beszéltünk ezeket az igazi gyöngyszemeket, a hangula-
tos népi fürdőinket és vulkánok leheletét feloldó ásványvízforrásainkat 
összekötő Borvízútról, amelynek ötletgazdája Potozky László, kivitelező-
je a Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület. Nagy élmény volt 
kiépíteni az Olt mentén a Csíkszereda és a tusnádi Nádasfürdő között 
húzódó kerékpárutat. 

A Borvízút felavatásán jelen volt 
az Amerikai Egyesült Államok bu-
karesti nagykövete is. Szalagvágás, 
kerékpárverseny a Borvízúton. Vala-
mi elindult, de a térség még mindig 
nem fogta fel ennek az útnak, a Bor-
vízútnak az igazi szerepét. Ide kap-
csolódik az Élő Örökség program ke-
retében felépített és átadott tusnádi 
Borvízmúzeum is. Végre, az ország-
ban elsőként, bemutathatjuk a Szé-
kelyföld  gazdag ásványvíz világát. 
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Nagy szerepet szántunk mindig a kiadványok megjelentetésének, 
mert tudatában vagyunk annak, hogy a történelmet a dokumentumok 
alapján írják. Az eredményeink tartósan csak így maradnak fenn. Megje-
lent fontosabb kiadványaink: A Hargita-hegység és környéke ásványvizes 
fürdői, Székelyföldi fürdők, gyógyhelyek, Kerékpárral a Borvízúton. Most 
van készülőben a Székelyföldi borvizek című könyvünk, amelyet szintén 
a Polgár-Társ  Alapítvány támogat. Reméljük, hogy egy olyan kézikönyv 
születik, amely alapján könnyen kijelölhetőek lesznek az egyes székely-
földi tájegységek borvízútjai. Itt szeretném megjegyezni, hogy az alapít-
vány jóvoltából a CSTTE-én belül egy olyan kis műhely születhetett meg, 
amely ha nem is akadémiai szinten, de megfelelő komolysággal dolgozik 
a székelyföldi borvizek kutatásával, feldolgozásával és az eredmények 
közzétételével. 

Mi a hosszú távú, sikeres együttműködés titka?

A közös cél, a közös munka, az egymás iránti tisztelet és a megértés. 

Hogyan látja a Polgár-Társ Alapítvány szerepét a székelyföldi termé-
szet- és örökségvédelemben?

Fontos szerepe van. Nemcsak a CSTTE, hanem más egyesületek tá-
mogatása révén is előbbre vitte a térségben felmerülő természeti, kör-
nyezeti komplex problémák megoldást. Ez annak is köszönhető, hogy 
támogatják különböző szakemberek bevonását a programokba. Színes a 
választék a Polgár-Társ Alapítvány által kínált pályázati lehetőségekben 
is. Ha csak az Élő Örökség vagy a most indult Transylvania Authentica, 
kézműves termékek támogatását futtató programjukat nézzük, akkor is 
sokat tettek az örökségvédelemért és reméljük, hogy a továbbiakban is 
úgy fognak dolgozni, mint az elmúlt tíz esztendőben.
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Közös projektek a székelyföldi fürdőkért

A magyarországi Ars Topia Alapítvány és a Polgár-Társ Alapítvány 
gyakran vett részt közös projektekben. Herczeg Ágnest, az Ars Topia 
Alapítvány kurátorát arról kérdeztem, hogyan talált egymásra a két 
civil szervezet?

A Csíki Természetjáró és Természetvédő 
Egyesülettel 1994 óta vagyunk kapcsolat-
ban. A Csomád-Bálványos Régió Fejlesztési 
Stratégiáját készítettük együtt, s ebben a pe-
riódusban ismerkedtünk meg Potozky Lász-
lóval, a Polgár-Társ későbbi igazgatójával is. 
A régiófejlesztési munka során a CSTTE és 
alapítványunk, az Ars Topia Alapítvány kezde-
ményezte a székelyföldi népi fürdők közösségi 

összefogással való felújítását. Ezeket a projekteket már a Polgár-Társ Ala-
pítvány is támogatta.  

A Barátok feredője - napóra
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Számos közös projektet bonyolítottak le. Melyek voltak a legemléke-
zetesebbek?

A Polgár-Társ Alapítvány némelykor támogatóként, máskor aktív szer-
vezőként volt társunk az évek során. Támogatta a székelyföldi fürdőépítő 
kalákákat, közösen szerveztük és bonyolítottuk le a csíksomlyói kalákát, 
amelynek során újjáépült a Barátok feredője. Ugyancsak közös megvaló-
sítás, a CSTTE-vel együtt a tusnádi Borvízmúzeum létrejötte. A Székely-
földi fürdők és gyógyhelyek című könyv második, csíkszeredai kiadását 
is a Polgár-Társ Alapítvány támogatta. Az általunk kezdeményezett fóru-
mokon (kaláka fórum, Gyergyócsomafalvi Népfőiskola) előadóként, vagy 
résztvevőként volt jelen a Polgár-Társ Alapítvány. 

A csíksomlyói fürdőépítő kaláka nem csak személyek, hanem civil 
szervezetek kalákája is volt. Van/lesz folytatása?

Reméljük, hogy igen, mert nagy szükség van a civil szervezetek ösz-
szefogására, egymás programjainak segítésére, egyfajta szövetségre, az 
egyes civil szervezetek aktivistái közötti kapcsolatépítésre.

A Barátok feredője
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A Máramarosi örökség útja

Pop Edit a legerősebb máramarosi zöld szervezet egyik alapítója. Ho-
gyan is született meg az EcoLogic? Milyen céllal?

A szervezet 2001 második felében jött 
létre néhány egyetemista kezdeményezésé-
re, akiket a környezet emberi beavatkozás 
következtében történő folyamatos leépülé-
se foglalkoztatott. Küldetésünk hozzájárulni 
vidékünk fenntartható fejlesztéséhez, meg-
tenni mindent, hogy a jövendő generációk 
is ugyanazon természetnyújtotta előnyöknek 
örülhessenek, mint mi. 

Számunkra az értékőrzés a természeti kincsek védelmét és a lakos-
ság természetbarát magatartásának fejlesztését jelenti, ugyanakkor sze-
retnénk elérni, hogy a helybéliek bekapcsolódjanak a környezetvédel-
mi tevékenységekbe. Szervezetünk álma egy olyan világ, amelyben az 
emberiség harmóniában él a természettel: kihasználja az általa nyújtott 
előnyöket, de cserében mindenki védi a környezetet. 

Az EcoLogic hozta létre a Máramarosi örökség útját. Melyek ennek a 
zöld útnak a legfőbb jellemzői? 

A Máramarosi örökség útja a máramarosi kultúra reprezentatív vidé-
ki településeit, helyi kezdeményezéseit és természeti értékeit (termé-
szetvédelmi területeket és két Natura 2000-es területet) köti össze. 

Ez a 88 km-es, három „hurokból” álló útszakasz turisztikai ajánlat 
azok számára, akik Máramaros iránt érdeklődnek. Az örökség útján ha-
ladva a látogatók a táj látványgazdagságában és az archaikus környezet-
ben fellehető biológiai sokféleségében egyaránt gyönyörködhetnek. A 
féltve őrzött szokások és hagyományok, a jellegzetes faépítmények a 
vidéknek különösen értékes kulturális potenciált jelentenek.

A kezdeményezés újszerűsége abban rejlik, hogy a hét, körforgásba 



IV. Zöldutak Tusnádtól Verespatakig

87

bevont falu lakosságát is megpróbáltuk motiválni: jövedelemre tehet-
nek szert a turisták elszállásolása, idegenvezetése, szállítása, népművé-
szeti alkotások eladása révén. A jövedelem hozzájárul a fiatal családok 
helybemaradásához, a természetbarát kezdeményezések fejlődéséhez 
és a kulturális örökség továbbéléséhez. 

Milyen támogatást kapott munkájában a Polgár-Társ Alapítványtól?

A Polgár-Társ Alapítvány a projektjeink legelső támogatója volt (2002 
óta) és továbbra is támaszunk a Máramaros identitását jelentő termé-
szeti és kulturális örökség megőrzésében. Ugyanakkor, a Polgár-Társ Ala-
pítvány hozzájárult az EcoLogic munkatársainak képzéséhez, lehetővé 
tette különböző tanfolyamokon és szemináriumokon való részvételün-
ket. Sőt, szeretném hangsúlyozni, hogy segít az általa finanszírozott pro-
jektek eredményének népszerűsítésében  is. Nagy elégtétel számunkra, 
hogy a Máramarosban elért eredményeink a Polgár-Társ Alapítvány kü-
lönböző kiadványaiban is szerepelnek.

A Máramarosi örökség zöldút avatóján
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A Fenyő útja

A gyergyószentmiklósi Naturland Alapítvány Hargita megye s talán 
az ország egyik legrégibb zöld civil szervezete. A Naturland több pro-
jektjét is támogatta az évek során a Polgár-Társ Alapítvány, többek 
között egy kilenc állomásos tanösvény kialakítását a Gyilkos-tó körül 
valamint a Fenyő útjának létrejöttét. Az alapítvány vezetőit, Leopold 
Annát és Pupák Zsuzsát arról kérdeztem, hogyan született meg a Fe-
nyő útjának gondolata?

Valahol olvastunk a zöld utak fogalmáról 
és mint tapasztalt természetjárók és a vidék 
ismerői, rögtön felismertük a lehetőségét 
annak, hogy Gyergyószentmiklós környékén 
megvalósítsuk. Nálunk nagy hagyománya 
van a gyalogtúrának, a sítúrának, az utóbbi 
időben pedig a lovasturizmus is teret hódí-
tott, és ezért kézenfekvő volt egy olyan út-
vonal kialakítása, ahol mindez célirányosan 
megvalósulhat. 

Milyen lett a megvalósult Fenyő útja?

A több mint kétszáz km-es út az ország „legzöldebb” útja, mert kizá-
rólag erdei utak, turistaösvények mentén halad, fenyőerdőket, kaszáló-
kat szel át. Látványos, mert két tájegységet jár be, a Hagymás Hegysé-
get és a Gyergyói Havasokat, azoknak minden csodálatos látnivalójával. 
Hasznos, mert hozzájárul az ökoturizmus fejlődéséhez ezen a környéken 
és ezáltal a vidék gazdasági  fellendüléséhez, a települések közti kapcso-
latok megerősítéséhez.

Miben hasonlít és miben különbözik az ország többi zöld útjától?

Hasonlóságuk a zöld utak általános jellemzőiben áll. Amiben pedig 
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különbözik: egyrészt változatos a domborzata és a kínálata (geológiai 
különlegességek, sajátos növényzet és állatvilág, gyógynövény feldol-
gozás, hagyományos népi foglalkozások, mintafarm), másrészt lehetővé 
teszi bizonyos védett területek meglátogatását az ökoturizmus szabályai 
szerint. Egyediségéhez hozzájárul az is, hogy kihasználja a valamikori kisvasút 
nyomvonalát több mint 40 km-en át (Gyergyószentmiklós – Gyilkostó, Hágótő   
– Orotva)

Mit jelentett a Polgár-Társ Alapítvány támogatása a Fenyő útjának 
létrehozásában?

A Polgár-Társ Alapítvány támogatása anyagilag lehetővé tette a Fe-
nyő útjának megvalósítását, az alapítvány által biztosított képzés pe-
dig hozzájárult a második szakasz szakszerűbb megtervezéséhez és 
kivitelezéséhez.



IV. Zöldutak Tusnádtól Verespatakig

90

A Mészkő útja

Dan Moisa a Nyugati Túraklub elnöke, több természetvédelmi re-
zerváció adminisztrátora, a szervezet számos környezetvédelmi és 
fenntartható fejlesztési projektjének – többek között a Mészkő útja 
létrehozásának – vezetője volt. Hogyan született meg a Mészkő útja? 

A Nyugati Szigethegység egy igen kevéssé 
ismert övezetét, a Torockói-hegységet sze-
rettük volna megmutatni a világnak. Tulaj-
donképpen ebből a vágyból született meg a 
Mészkő útja. Ezen a vidéken a természeti kin-
csek harmónikusan összefonódnak a néprajzi 
és kulturális értékekkel. A zöldút létrehozását 
a kolozsvári Nyugati Túraklub kezdeményezte.

 
Hol halad át, melyek a legfontosabb pontjai a Mészkő útjának?

A Mészkő útja a Torockói hegység három, párhuzamosan fekvő völ-
gyén keresztül vezet. Legismertebb pontja a remetei kolostor, Erdély 
legrégebb kolostora. Ugyanakkor a Mészkő útja mentén rengeteg még 
a szalmatetős, a hagyományos népi építészet emlékeit őrző parasztház 
és ugyanakkór vízimalmok, ványolók, kovácsműhelyek, különféle hagyo-
mányos tevékenységek (földművelés, állattartás) emlékei tekinthetőek 
meg. 

Természeti gazdagság szempontjából: a Mészkő útja 15 természetvé-
delmi területet érint, amelyeken számos olyan ritka, védett faj él, mint 
a kőszáli sas (Aquilla chrisaetos) vagy a hiúz és a farkas. A környéknek 
különös vonzerőt jelentenek szorosai, közülük is a legismertebb a reme-
tei szoros.
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Miben hasonlít a többi romániai zöld úthoz, illetve miben tér el azok-
tól a Mészkő útja?

A hasonlóság leginkább magának a zöldút fogalmának meghatározá-
sában van, amely szerint ezek olyan útvonalak, amelyek lehetővé teszik 
a szélesebb tömegek számára egy vidék természeti és emberi értékeinek 
megismerését. A Mészkő útjának sajátosságát leginkább a tizenöt védett 
terület különösen értékes biológiai sokfélesége, a nagyszámú történel-
mi és egyházi műemléke, valamint hagyományos népi építészete jelenti. 

Mit jelentett a Polgár-Társ Alapítványtól kapott támogatás?

A Polgár-Társ Alapítvány által finanszírozott programok segítségével 
sikerült letennünk a Mészkő útjának alapjait: meghatároztuk az útszaka-
szokat, azonosítottuk a természeti és az antropikus  látnivalókat, elláttuk 
jelzésekkel az útvonalakat, népszerűsítettük a Mészkő útját különböző 
rendezvényeken és létrehoztunk egy  honlapot. 

 Tervezés a Mészkő útján
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A Túr folyó zöldútja

A Szatmári EKE többek között a Túr folyó zöld útjának létrehozásában 
kapott segítséget a csíkszeredai Polgár-Társ Alapítványtól. A zöldút 
megszületésének körülményeiről Márk Nagy Jánost, a Szatmári EKE 
ügyvezető igazgatóját kérdeztem.

A szatmárnémeti Erdélyi Kárpát Egyesület  
1999-ben kezdett a Túrmenti térséggel fogla-
latoskodni, mivel a tagság felismerte a vidék 
egyedi természeti értékeit. E tevékenység az 
első években kirándulásokat, madármegfi-
gyelő túrákat jelentett, de fokozatosan egy-
re több szakmai programot is elindítottunk, 
mígnem 2004-ben sikerült kezelésbe vegyük 
a Túrmenti Természetvédelmi Területet.

A védett terület gondnoksága egy komplex feladat, amely a termé-
szeti értékek védelmén és kezelésén túl vidékfejlesztési és azon belül tu-
rizmus fejlesztési tevékenységeket is megkövetel a kezelőtől. E kezelési 
fejlesztési tevékenységek során született meg egy egységes túraútvonal 
hálózat kifejlesztésének a gondolata.

E gondolat kiteljesítésére, majd később megvalósítására több pályá-
zatot is nyertünk a csíkszeredai Polgár-Társ Alapítványtól, majd 2006-ban 
meghívtak, hogy csatlakozzunk a romániai Zöldút-kezdeményezéshez.

Miért volt különösen nagy szükség a zöld útra?

A modern védett területkezelés szoros együttműködésben kell tör-
ténjen a helyi közösségekkel, és ahhoz, hogy a helyi lakosság elfogadja 
a természetvédelemmel együtt járó korlátozásokat, alternatív gazdasági 
tevékenységeket kell kínálni az embereknek. Vidékünkön, mivel az ide-
genforgalom gyengén fejlett, ez az ágazat tűnt a legmegfelelőbbnek, 
különösen azért, mert a Túr mente magyarországi oldalán már komoly 
turisztikai programok valósultak meg.
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Mik e zöldút jellemzői?

A Túrmenti zöldút a Túrmenti Természetvédelmi Terület és a hatá-
rában található települések természeti és épített örökségét hivatott 
bemutatni. A terület síkvidéki jellegére való tekintettel elsősorban ke-
rékpáros és lovas turisták számára képzeltük el, de lehetőséget látunk a 
Túron való vízi turizmusban is.

Az alapötlet az, hogy a kiránduló egy előre megszabott útvonal bejá-
rásával megtekinthesse a Túr mentén található fontosabb természetes 
és természet-közeli élőhelyeket, bepillantást nyerjen a helyi gazdálkodók 
életébe, gazdálkodási szokásaiba és megismerhesse a településeken ta-
lálható építészeti értéket: templomokat, kastélyokat, udvarházakat.

Hogyan kapcsolódott be a Polgár-Társ Alapítvány e zöldút létrehozá-
sába, és mit jelentett ez a támogatás?

A Polgár-Társ Alapítvány volt az első támogatója egyesületünk Túr 
menti tevékenységeinek, amelyek keretében felmértük a vidék termé-
szeti értékeit és elkészítettük a terület védetté nyilvánításához szüksé-
ges dokumentációt. Később, már a védett terület gondnokaiként, rend-
szeresen kaptunk támogatást, úgy anyagi támogatás, mint képzéseken, 
tapasztalat-cseréken való részvétel formájában. Visszatekintve az elmúlt 
hét év történéseire nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Polgár-Társ Alapít-
vány támogatási rendszere biztosította a legstabilabb erőforrást a védett 
terület és a zöld út fenntartásához és fejlesztéséhez.
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V. Programjaink  
– a jövőért

Új főtér az árvíz-mosta kis falunak

Szabó László unitárius lelkész, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egy-
let elnöke az úgynevezett Kobátfalvi rehabilitációs projekt kapcsán 
került kapcsolatba a Polgár-Társ Alapítvánnyal. Hogyan indult el a 
kobátfalvi új főtér kialakításának projektje? 

Kobátfalva azon Nyikó menti települések sorába tartozik, amelye-
ket 2005. augusztus 23-án rendkívüli árvíz 
sújtott. A falu központját tulajdonképpen az 
augusztus 18-i „előárvíz” öntötte el. A falu új 
főterének kialakítását az árvíz utáni újraépí-
tés jegyében a csíkszeredai Polgár-Társ Ala-
pítvány kezdeményezte és irányította. Tervé-
nek megvalósításában a kolozsvári székhelyű 
Közösségi Kapcsolatokért Egyesület, a romá-
niai Margit Hercegnő Alapítvány, valamint 

a kobátfalvi székhelyű Árvízi Segélyező Bizottság vállalt társszerepet. A 
kertépítészeti terveket a Transpagony Kft. készítette. 

Miből állt tulajdonképpen ez a projekt?

A főtér egy szabálytalan alakú, közel 2000 m2-es terület, amelyet or-
szágút szel ketté. A faluközpontban található az unitárius templom, a 
kultúrház, egy kocsma és egy üzlet. A főtér kertépítészeti kialakítása a 
következőket foglalta magába: terület-előkészítő munkák, kőburkolatok, 
kerti építmények, vízelvezető árok, kerítés kapukkal, információs tábla, 
fahíd, díszkút emléktáblával, forgalomterelő oszlop, berendezési tár-
gyak (padok, hulladéktárolók, kerékpártárolók), játszóeszközök, faülte-
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tés, cserjeültetés, évelők ültetése, gyepesítés.  A főtér kialakítására vo-
natkozó tervek szerves részét képezte a művelődési ház tetőzetének és 
homlokzatának a felújítása, amit a kobátfalvi székhelyű Árvízi Segélyező 
Bizottság vállalt az amerikai egyesült államokbeli unitárius–univerzalista 
egyház anyagi támogatásával.  A fentiek szerint 2006-ban kialakított 
főtér teljesen újjávarázsolta az egész faluképet, és példaértékű lehet a 
környező települések számára is. Gondozását és tisztántartását a helyi 
közösségtől és az önkormányzati hivataltól várjuk. 

Úgy tudom, a megvalósításért a Polgár-Társ Alapítvány rangos elis-
merésben részesült...

Igen, a Civil Társadalom Gálája minden évben díjazza a legsikeresebb 
civil társadalmi projekteket. 2007-ben a különböző tevékenységi terü-
letekről 115 megvalósítást javasoltak díjazásra. A legjobb gazdasági és 
szociális projektnek járó fődíjat a csíkszeredai Polgár-Társ Alapítvány-
nak ítélték oda a kobátfalvi faluközpont kialakításáért. Számunkra meg-
tiszteltetést jelentett, hogy közös célunkért együtt munkálkodhattunk. 
Reméljük, hogy a közösségszolgálat különböző területein a jövőben is 
alkalmunk lesz együttműködni. 

A felújított kobátfalvi főtér avató ünnepsége
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Sajátosságaink megőrzéséért

Gáll Ajnácska a Polgár-Társ Alapítvány legújabb munkatársa, a profit 
világból érkezett a civil szférába. Harminc éves. Közgazdasági tanul-
mányait a Sapientia EMTE első évfolyamán végezte, ezzel párhuza-
mosan a nagyszebeni Lucian Blaga egyetem angol-német szakán is 
tanult. Az egyetem elvégzése után a csíkszeredai Crown Cool válla-
latnál import menedzserként dolgozott, majd különböző nemzeti és 
nemzetközi projektek menedzselésére nyílt lehetősége. Jelenleg a 
Transylvania Authentica program vezetője.

Mi vonzotta az alapítványi munkához? 

Tulajdonképpen nem gondolkodtam azon, 
hogy „alapítványi munkát” fogok majd végez-
ni. A program témája vonzott, kihívást, érde-
kes és egyben értékes munkát véltem látni a 
programban, ami be is igazolódott. 

A Transylvania Authentica program talán minded-
dig a Polgár-Társ Alapítvány legkomplexebb prog-
ramja. Hogyan született meg a program ötlete?

A program ötlete az angol trónörököstől származik. Károly herceg 
The Prince’s Charities alapítványa 2006-ban lépett először kapcsolatba 
a Polgár-Társ Alapítvány igazgatójával, hogy vállalná-e a program kidol-
gozását, valamint működtetését. A két alapítvány közötti együttműködé-
si szerződés aláírására 2007-ben került sor, ekkor kezdődött a program 
rendszerének kiépítése is.

Mi a célja? 

A Transylvania Authentica program Erdély gazdag mezőgazdasági 
kultúrájának, hagyományos vendéglátóiparának és konyhájának, vala-
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mint sajátos kézműves termékeinek fennmaradását kívánja támogatni a 
vidék kistermelői és kézművesei közötti kapcsolatok kialakítása és meg-
erősítése által.

Hogyan láttak hozzá a megvalósításnak? 

Mielőtt elkezdtem volna dolgozni a Polgár-Társ Alapítványnál, elő-
döm, Molnár Judith és a programasszisztens egy évet dolgoztak már a 
programban. Az egy év alatt ők vásárokra jártak, adatbázist készítettek 
a programban érdekelt termelőkről és szolgáltatókról, és lefektették a 
program stratégiájának alapköveit. ekem elsődleges feladatom a rend-
szerépítés volt. Első lépésként más hasonló kezdeményezések működési 
rendszerét vizsgáltuk meg, majd ezek alapján építettük ki saját rendsze-
rünket, amelynek kezdeti változata 2008 szeptember végére készült el. 

Hogyan zajlott az adatgyűjtés? 

Egy, a Transylvania Authentica programot népszerűsítő szórólapot 
készítettünk, amelyhez egy rövid kérdőívet csatoltunk a számunkra ér-
dekes és fontos információk gyűjtése céljából. Így már az adatgyűjtés 
ideje alatt sikerült ismertté tenni a programot a célközönség körében. Az 
adatgyűjtésben természetesen partnereink is segítettek, hiszen ők saját 
tevékenységi területeiken jobban ismerik a kistermelőket, kézművese-
ket, szolgáltatókat.

Milyen nehézségek adódtak? 

Különösebb nehézségekbe nem ütköztünk, a munka gördülékenyen 
zajlott. Talán a többnyelvűség lassította egy kicsit a munkánkat. Mivel a 
partneralapítvány angol, minden dokumentumot három nyelven kellett 
elkészíteni – magyar, román és angol nyelven – ez a tény meghosszabbí-
totta az előkészületi időszakot. 
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Hol tartanak most?

A program indítása óta elsősorban a jelentkezési íveket várjuk a kis-
termelőktől és szolgáltatóktól. 2008 szeptemberétől már tizenkét teljes 
jelentkezési dokumentumcsomagot iktattunk, további kettő vár kiegé-
szítésre. Most végezzük az utolsó simításokat a dokumentumokon, va-
lamint a szakszerűség, minőség és tárgyilagosság érdekében máris fino-
mítunk a feltételrendszeren. Ugyanakkor, a jövőre nézve, pályázatokat 
írunk anyagi források szerzésére, és tervezzük a program minél széle-
sebb körű népszerűsítését, így tehát minden óra, minden perc újabb és 
újabb kihívásokat rejteget a csapat számára. 

Lejárhat-e valaha ez a program? 

Sajnos, nem zárhatjuk ki annak a lehetőségét, hogy lejár a program, 
de csapatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a Transylvania 
Authentica hosszú futamidejű legyen. Újabb és újabb anyagi támogatá-
sokat pályázunk meg a program működtetésére, egy olyan stratégia fel-
építésére törekszünk, amely a program önellátó működését tűzi ki célul, 
hiszen úgy a program komplexitása, mint célkitűzései már eleve hosszú 
futamidőt feltételeznek. 

Lehet azt mondani, hogy íme, kész vagyunk?

Nem, soha nem lehet azt mondani, hogy kész vagyunk. A program 
működési rendszerét folyamatosan naprakészen kell tartani, igazítani és 
tökéletesíteni a munka során felmerülő különböző helyzetek szerint. A 
marketing-tevékenységet úgyszintén igazítani kell a piac, valamint a cél-
közönség igényeihez, a program sikerességének érdekben.  
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Jó úton járunk, csak elég lassan

Forró Botond a csíkszeredai Polgár-Társ Alapítvány munkatársaként 
évekig a helybeli Európai Mobilitási Hét lelkes szervezője volt – és 
tegyük hozzá, maga is aktív kerékpáros. Hogyan is kapcsolódott be a 
Polgár-Társ Alapítvány az országban elsők között az Európai Mobili-
tási Hét rendezvényeibe?

Más országok, városok példáját követve, 
úgy éreztük, hogy szükség van Csíkszeredá-
ban is egy ilyen jellegű rendezvénysorozatra. 
Személyesen, mivel szeretek kerékpározni és 
már nem egy kerékpáros eseményt szervez-
tem, közelinek, rokonszenvesnek éreztem 
ezeket a rendezvényeket, hiszen lehetőség 
kínálkozott a kerékpározás népszerűsítésére. 
Az első, a 2005-ben szervezett váltott ki talán 
a legnagyobb érdeklődést, hiszen újdonságnak számított, és nekem is 
ez a legkedvesebb, mert sikeresnek könyvelhettük el, ami nem is olyan 
könnyű Csíkszeredában, ahol nem a kerékpár a legnépszerűbb közleke-
dési eszköz, és az autóvezetők sem szeretik, ha lezárnak néhány utat a 
forgalom elől. Ugyancsak 2005-ben sikerült bemutatni Csíkszereda lakó-
inak egy kedves barátom által kitalált és megépített fekvőbiciklit, mint 
érdekességet.

Mire koncentrálnak egy ilyen hét megszervezésekor?

A hangsúly mindig a polgárok bevonásán volt. Igyekeztünk olyan 
eseményeket kitalálni vagy átvenni más városok példájából, ami meg-
mozgatja fizikailag vagy szellemileg az embereket. Kerékpárversenyt 
szerveztünk, ami hagyományossá vált az évek folyamán, 2007-ben egy 
lufis akcióval látványos módon bemutattuk az embereknek, hogy milyen 
nagy mennyiségű káros anyag kerül a levegőbe az autók kipufogójából. 
Minden rendezvényt gondos előkészítő munka előzött meg, egyeztetni 
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kellett a partnerekkel, különböző intézményekkel, beszerezni a szüksé-
ges engedélyeket. Igyekeztünk mindig minél több önkéntest is bevonni, 
hogy minél többen érezzék magukénak ezeket az eseményeket. 

Miért van szükség Romániában, ezen belül épp Csíkszeredában ha-
sonló jellegű rendezvényekre?

Nem hiszem, hogy nagyobb szüksége lenne Csíkszeredának ilyen jel-
legű rendezvényekre, mint más romániai városoknak, de talán egy kicsit 
nehezebb itt megszervezni. A kerékpáros kultúránk eléggé hiányos, de 
ez érthető is, hiszen az év felében Csíkszeredát hó borítja, vagy nagyon 

Mobilitás heti kerékpárverseny  Csíkszeredában
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hideg van. Kevesen hasz-
nálják a kerékpárt közle-
kedési eszközként, inkább 
hobbyból kerékpároznak. 
De ugyanígy vagyunk más-
sal is: a kedvezőtlen idő-
járás és az infrastruktúra 
hiánya miatt kevesen gör-
deszkáznak és görkorcso-
lyáznak. Egyébként min-
denütt szükség van ilyen 
rendezvényekre. Az egész 
országban egyre több la-
kos rendelkezik személyautóval és a statisztikák szerint is ezt általában 
rövid távok megtételére használják. Gondolom, nem kell belemélyedjek 
abba, hogy ez menyire szennyezi a levegőt. 

Egyáltalán milyen esélyeik vannak Romániában a kerékpárosoknak 
más európai országokhoz képest?

Már a törvénykezést illetően is hátrányban vagyunk más 
  országokhoz képest. Itt a kerékpáros negyedrendű a  közlekedésben 
résztvevők rangsorában. Addig, amíg ezeket a hiányosságo-
kat nem orvosolják, nehéz dolguk lesz itt a kerékpárosoknak. 
Emellett persze a közvélemény formálása sem elhanyagolandó, ezért is 
olyan fontosak ezek a rendezvények. És csak ezután érdemes az infrast-
ruktúráról beszélni. Tiszteletre méltóak a Csíkszeredában történt előre-
lépések, vannak kerékpáros utjaink, kijelölt sávok, de mindhiába, hiszen 
vagy autók parkolnak rajta, vagy a figyelmetlen polgárokat kell elriasz-
tani róla. Mindezeket összegezve, jó úton járunk, csak kicsit lassan, a 
lemaradást pedig így nem könnyű behozni.
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A változás meghatározó szereplői 

Michael Guest – az AEÁ volt bukaresti nagykövete, romániai műkö-
dése alatt különös figyelemmel kísérte a csíkszeredai Polgár-Társ Ala-
pítvány tevékenységét, sőt nem egyszer vett részt az alapítvány kü-
lönböző rendezvényein. Hogyan került kapcsolatba az alapítvánnyal?

Arra vágytam, hogy segíthessem Romániában egy élénk civil társa-
dalom fejlődését, és meghívtam egy sor civil 
szervezetet egy találkozóra a nagykövetségre. 
Potozky László egyike volt a meghívottaknak. 
A Partnerség a Környezetért programról be-
szélt, és emlékszem, hogy nagyon meghatott. 
Így kezdtem követni a programot, sőt, néha 
magam is részt vettem benne.  

Többször nyilvánosan is hangoztatta, hogy a 
romániai civil társadalom fontos és megbízható szereplőjének tartja 
a Polgár-Társ Alapítványt. Hogy látja, mi volt vagy mi sajátságos ma 
is az alapítvány tevékenységében? Mi az, amiben alapvetően külön-
bözik sok más romániai civil szervezettől?

Lászó és az egész csapat nagy lelkesedéssel végzi a munkáját. Any-
nyira pozitív küldetéstudattal rendelkeznek, hogy úgy vélem, a változás 
meghatározó szereplői lesznek a továbbiakban is egy olyan országban, 
amelyben nagyon sok környezetvédelmi probléma van. És ők azok, akikre 
valóban számítani lehet. Sok más civil szervezet van, amely szintén lelke-
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sen végzi a dolgát, de egyik sem lelkesebben a Polgár-Társ Alapítványnál. 

Önt azóta elszólította a hivatala Romániából. Továbbra is nyomon 
követi az alapítvány tevékenységét?

Próbáltam tartani a lépést a Polgár-Társ Alapítvány tevékenységével, 
elsősorban az éves jelentések és az internet révén. Amikor távozásom 
után először visszalátogattam Romániába, nem volt alkalmam Csíkszere-
dába utazni, de a követségen érdeklődtem az alapítványról. Csodálatos 
látni, hogy az továbbra is nő, fejlődik és, hogy a tevékenysége hasznos 
Romániának, a román állampolgároknak és az egész régiónak. 

Michael Guest nagykövet alapítványunk 5 éves évfordulóján
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Zászlóvivő a zöld ügyek szakmai 
befolyásolásában

Korodi Attila képviselő, a környezetvédelmi minisztérium államtitká-
ra (2005-2007), majd a román kormány környezetvédelmi miniszte-
re volt 2007- 2008 között. Milyennek látja a civilek, és ezen belül a 
Polgár-Társ Alapítvány szerepét a romániai környezetvédelemben? 

A romániai környezetvédelemben egyre 
hangsúlyosabb a civilek szerepe, erre szük-
ség is van. Nézzük csak meg, a nyugati társa-
dalmakban mekkora szava van például egy 
WWF-nek, egy Greenpeace-nek. Úgy gondo-
lom, egy hatóság, például egy minisztérium 
sokszor másképp látja a dolgokat, mint egy 
civil szervezet. Ugyanakkor persze, magától 
értetődő, hogy más eszközökkel dolgoznak, 
de a feladatuk ugyanaz: a környezet védelme. Egy hatóság igyekszik erre 
törvényeket kidolgozni, esetenként támogatást nyújtani, a civileknek vi-
szont több lehetőségük adódik arra, hogy kevésbé formális eszközökkel 
harcoljanak a környezet védelméért, és hangoztassák véleményüket. Ab-
ban az esetben, ha a hatóságok és a civilek között jó kapcsolat alakul ki, 
a civil szervezetek könnyen be tudnak kapcsolódni a törvényalkotásba. 
Végső soron, egy mondatban összefoglalva, szerintem Romániában – és 
nemcsak – a civileknek jelentős szerepe van a környezetvédelemben, 
és ha a környezetvédelmi hatóságok nem dolgoznak együtt a civilekkel, 
nem tudnak jó munkát végezni. Mindazonáltal, a romániai zöld civil szer-
vezeteknek még van, amit tanulniuk. Ma már a civil mozgalom több kell 
legyen a helyi vagy országos kurázsi megmutatásánál. Jó, hogy az elmúlt 
időszakban voltak olyan közös országos problémák, ahol a szervezetek ki 
tudták próbálni a közpolitikákat befolyásoló komoly és felelős szerepet.

Hogyan látom a Polgár-Társ Alapítvány szerepét? Erős szerepe van 
a romániai környezetvédelemben. A zöld ügyek szakmai befolyásolásá-
ban zászlóvivő szerepe van. Ha sokszor országos szinten ez még nem 
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eléggé látványos, mégis számos tevékenységre nyújt finanszírozást, szá-
mos környezetvédelmi programot szervez, és számos jó javaslatot tesz 
a hatóságoknak. Nagyon örülök ennek az alapítványnak, és remélem, a 
továbbiakban is sikeresen folytatja tevékenységét. 

Segítik vagy épp hátráltatják a zöld civilek a minisztérium munkáját?

A zöld civilek semmiképp nem akadályozzák a minisztérium munká-
ját. Nem azt mondom, hogy minden esetben a kifejezett álláspont tel-
jességében beilleszthető a döntésekbe, de minden esetben felhívják a 
minisztérium figyelmét bizonyos problémákra, gondokra, lehetőségekre 
és felelősségekre. Sokszor még akkor is, ha a minisztérium éppen nem 
az irányban cselekszik, ahogyan ők szeretnék. Megtörtént olyan is vi-
szont, hogy hangsúlyos kérdésekben későn vagy egyáltalán nem nyilvá-
nítottak véleményt.

Úgy tudom, hogy több törvényt, jogszabályt kezdeményezett a 
Polgár-Társ Alapítvány illetve partnerszervezetei....

A legfontosabb terület ahol közösen felléptünk és támaszkodtam 
az alapítvány szakmai támaszára, az a természetvédelem. Az Országos 
Természetvédelmi Ügynökség felállításának szabályozása, a Természet-
védelmi Törvény megerősítése, a Natura 2000 hálózat szabályozása 
néhány példa a közös együttműködésre. De a legfontosabb az, hogy a 
Polgár-Társ Alapítványnak megvan az a képessége, hogy katalizátorként 
működjön a zöld civil társadalomban, és közös, szakmailag fenntartható, 
erős álláspontokat fogalmazzon meg ezek nevében a hatóságok fele.
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Köszönöm, hogy létezik!

A Polgár-Társ Alapítvány több, Csíkszeredát érintő, vagy kizárólag 
Csíkszeredára vonatkozó projektet kezdeményezett, lebonyolított. 
Ezek között van az Agenda 21 is, amelynek Csíkszereda fenntartható 
fejlesztésére vonatkozó javaslata évekkel ezelőtt megszületett. Ho-
gyan látja ma, mi volt a csíkszeredai Agenda 21 haszna? – kérdeztem 
Ráduly Róbert Kálmán polgármestert.

Úttörő kezdeményezés volt. Olyan közös 
jövőtervezési folyamatot indított be, amely-
nek a szakmaiság, a nyitottság, az áttekint-
hetőség és az együttgondolkodás egyaránt 
jellemzője. Az elkészült dokumentum ugyan-
akkor a város által önmaga számára évekkel 
elképzelt jövőkép lenyomata, olyan cél- és 
cselekvéssorozat-együttes amelyből számos 
rész már megvalósult. 

Ahogy ilyenkor lenni szokott, vannak olyan részletei is, amelyek most 
több év távlatából mosolyt fakasztanak, de ez a derültség leginkább a 
gyerekkori fényképeink tanulmányozásakor érzett felhőtlen örömhöz 
hasonlatos. Bizonyára ezért is folytatódott az Agenda 21 többek között, 
a város urbanisztikai fejlesztésének alapdokumentuma is hasonló szel-
lemben készült. Röviden összefoglalva: az Agenda 21 egy olyan tanme-
se, amely jó irányban változtatott meg mindnyájunkat...

Hogyan látja a Polgár-Társ Alapítványnak a városban betöltött sze-
repét/helyét?

A Polgár Társ Alapítvány a civil szféra sarokintézménye városunkban, 
térségünkben. Olyan elkötelezett emberek csapatmunkával felépített 
helye, ahol igazi mentsvárat talál magának minden ami „zöld”, ahol 
megismerhető a „ partner” szó igazi értelme. A „Borvizút”, a „Barátok 
feredeje”, a „Mobilitás Hete” alkalmából szervezett események sora 
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mind az Alapítvány ténykedéseinek gyümölcse. A Polgár-Társ Alapítvány 
nélkül szegényebb lenne városunk és térségünk egyaránt. Köszönöm, 
hogy létezik!
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Erősségünk a partnerség

A Partnerség a Környezetért tagjai nagymértékben támogatják a 
környezetvédelemben való  közösségi részvételt. Ennek elérésében 
fontos szerepe van az emberek és szervezetek, valamint a társada-
lom szereplői közötti együttműködésnek. Az a hat alapítvány, amely 
a Partnerség a Környezetért platform tagja adományok, technikai 
támogatás, hálózat együttműködés, szakmai konzultáció valamint 
képzések által segíti személyek, szervezetek és közösségek részvétel-
ét a döntéshozatali folyamatban. Az évek során az alapítványok, úgy 
országos mint nemzetközi szinten hírnévre tettek szert a gyors, haté-
kony és bürokráciamentes munkájuknak köszönhetően. A Partnerség 
a Környezetért platform igazgatóját  David Murphy-t arról kérdez-
tem, mit tart a platform fő erősségének? 

A Partnerség a Környezetért platform fő 
erősségét neve is magába foglalja, mert mi 
mindig partnerségben dolgozunk. Bátorítjuk 
és támogatjuk a polgárokat, hogy felismer-
jék a problémákat és újító, együttműködő 
megoldásokat javasoljanak. A hatás kettős: a 
környezet védelmén, feljavításán kívül hozzá-
járulunk egy, a környezet iránt elkötelezett és 
tettrekész polgárokkal rendelkező Közép-Eu-

rópa megteremtéséhez. Segítünk a legmélyebb, a legalapvetőbb szinten 
folytatott tevékenységben, de ugyanakkor próbáljuk a lelkesedést és a 
felelősségérzetet is kialakítani, és azt reméljük, hogy ez egy egyszerű te-
vékenységet is követendő példává tesz. Sokáig tarthat, amíg sikerül, de 
éppen ez a tartósság titka.

Szervezetünknek egy másik erőssége az a vágyunk és képességünk, 
hogy gondolatainkat, információinkat, sőt kritikai észrevételeinket is 
megosszunk másokkal, azért, hogy egyre javítsuk tevékenységünket és 
egyre hatékonyabban szolgáljuk közösségünket.

A Partnerség a Környezetért platform legnagyobb tőkéje az olyan 
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ember mint Potozky László, vagy Dániel Csilla és valamennyi munkatárs, 
aki a pozitív változásoknak szentelte magát. Több mint nyolcvan eltérő 
ismeretekkel, eltérő érdeklődéssel, és eltérő képességekkel rendelkező 
alkalmazottunk van hat különböző országban, de valamennyinek közös 
küldetése van és büszke arra, hogy a Partnerség a Környezetért plat-
formnak dolgozik.

Hogyan látja a romániai alapítványnak a platformban betöltött 
 szerepét? 

A Polgár-Társ Alapítványnak több okból is nagyon jelentős szerepe 
van a platformon belül. A partnerség története szempontjából a Polgár-
Társ Alapítvány csatlakozása jelentette az első terjeszkedést a visegrádi 
csoport tagországain kívülre, tehát az együttműködés sikere, a partner-
ségnek, mint fogalomnak az egészséges értelmezésében rejlik.

A Polgár-Társ Alapítvány sikeresen ötvözte a civilek kis adományokkal 
történő hagyományos támogatását illetve technikai segítését és a na-
gyobb méretű, saját lefuttatású projekteket, emellett legutóbb új terüle-
ten is bemutatkozott a Transylvania Authentica program révén. 

A romániai Polgár-Társ Alapítványnak, akárcsak szervezetünk többi 
tagjának továbbra is az a szerepe, hogy a helyi közösségek fejlődését 
szolgálja és támogassa, hogy átfogóbb képet teremtsen a fenntartható-
ságról, hogy elérjük azt, hogy amit Romániában országos szinten megva-
lósítunk, az újító- és ihletforrás legyen nemzetközi szinten is. Gratulálok 
az alapítvány minden munkatársának a tíz év alatt kifejtett nagyszerű 
munkájához, még nagyobb sikereket kívánok a jövőben, és türelmetle-
nül várom, hogy több időt tölthessek a szép Hargita megyében.



VI. Munkatársak, kurátorok, újságírók, barátok a Polgár-Társról

110

Egy vállalkozó sem lehet közömbös a civil 
szféra iránt

Vígh Ádám vállalkozó csíkszeredaiként mindvégig nyomon követte a 
Polgár-Társ Alapítvány tevékenységét, sőt kuratóriumában is tagsá-
got vállat. Miért?

Több alapítvány kuratóriumának voltam és 
vagyok tagja, mindegyik tagságra felkértek. 
Valószínűleg ugyanazért vállaltam, amiért fel-
kértek: mert fontosnak tartom őket, hiszen a 
mai „elidegenedett” világban talán még na-
gyobb szükség van a civil szervezetekre, mint 
korábban. A Polgár-Társ Alapítvány felkérése 
külön öröm számomra, mert ez az az alapít-
vány, amelyik szinte töretlenül fejlődik és év-

ről évre bebizonyítja a tevékenységével, hogy az alapítványi munkát is lehet 
profi módon végezni.

Vállalkozóként hogyan látja a romániai civil szféra szerepét? 

A vállalkozónak üzleti eredményt, forgalmat, profitot kell produkál-
nia, munkahelyeket teremtenie, a civil szféra feladata az, hogy élhetőb-
bé tegye a környezetünket, életünket, felkarolja a rászorulókat. Egy vál-
lalkozó sem lehet közömbös a civil szféra iránt, hiszen ugyanabban az 
élettérben tevékenykednek, és tevékenységük kiegészíti egymást.

Hogyan alakult, változott a profit szféra és a civil szféra közötti kap-
csolat az utóbbi évtizedben? 

Azt gondolom, hogy tíz évvel ezelőtt a reálgazdaság és a civil szféra 
között a kapcsolat esetlegesebb, lazább volt. Most már a vállalkozók a 
törvényváltozás következtében profitadójuk egy részével támogathatják 
is a civil szférát. Ez azt is eredményezte, hogy a vállalkozó kíváncsibb 
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lett az általa támogatott alapítványok, civil szervezetek munkájára, job-
ban ismeri azokat. Ez így természetes, mert a vállalkozó mindig is tudni 
akarja, mire adja a pénzét, a nevét, a támogatását, így itt is versenyhely-
zet keletkezett, mert azok az alapítványok, civil szervezetek fognak több 
pénzt kapni, amelyek tevékenységükkel azt kiérdemlik.
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Korszerű szemlélet és hagyományos értékrend 
egymás mellett

A Polgár-Társ Alapítvány egyik fő erőssége az átláthatóság, aminek 
megvalósulásához nagy mértékben hozzájárul a sajtóval való kap-
csolattartás, a rendszeres tájékoztatás. Nem véletlen, hogy az ala-
pítvány több újságírót is sikeresen megnyert a „zöld ügynek”.  Ezúttal 
négy, különböző sajtóorgánumnak dolgozó újságírónak tettem fel 
ugyanazokat a kérdéseket, Sarány Istvánnak, a Hargita Népe új-
ságírójának, Daczó Dénesnek, a Csíki Hírlap munkatársának, Gina 
Ștefannak, az AGERPRES tudósítójának, valamint Aurelia Iluțnak, az 
Adevărul Harghitei újságírójának. 

Ön újságíróként nyomon követte a Polgár-Társ Alapítvány tíz éves te-
vékenységét. Mit tart az alapítvány legfőbb érdemének?

Gina Ștefan: A Polgár-Társ Alapítvány Ro-
mániában a környezetvédelem területén 
„úttörő” szerepet tölt be. A tíz év során folya-
matosan követte és lereagálta az országban 
történő környezeti atrocitásokat. A termé-
szetbarátok az ország minden részéből meg-
bízható partnert találtak a Polgár-Társ Alapít-
ványban. Most, a jubileumi ünnepségén, az 
alapítvány több száz finanszírozott porgram-

mal büszkélkedhet és mindezek mellett azzal is, hogy munkája nyomán 
Romániában a környezet egészségesebb lett, és az állampolgárok is job-
ban tisztában vannak a környezetvédelem fontosságával. Ha akarnám 
sem tudnám rangsorolni az alapítvány által elért eredményeket, de ab-
ban biztos vagyok, hogy az ország minden szegletében vannak olyan em-
berek, akik sok mindent köszönhetnek az alapítványnak.

Daczó Dénes: A kitartást, a folytonosságot. Azt a munkát, amelynek 
eredményeként elérték, hogy Csíkszeredában is véleményformáló erővé 
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válhasson a civil szféra. Ugyanakkor nagyra értékelem azt, ahogyan kez-
dő vagy már a pályán jelentős tapasztalattal rendelkező kollégák közt kü-
lönbséget nem téve, próbálták az egyszerű vagy az olykor igen bonyolult 
helyzetekben is érthető módon eljuttatni üzenetüket a sajtóhoz, hogy az 
egyértelműen továbbítható legyen a nagyközönség fele. 

Bár az elmúlt tíz évben jelentős változást élhettünk át a közéletben, 
az alapítvány meg tudta őrizni civil jellegét. Talán mindenekfelett ez le-
het a legfőbb érdeme.  

Sarány István: Túlzás lenne részemről azt 
állítani, hogy nyomon követtem a Potozky 
László és csapata által végzett munkát, de 
több alkalommal vettem részt az alapítvány 
által szervezett rendezvényeken, többször ír-
tam munkájukról, annak eredményéről. 

Így láthattam azt is, hogy miként lett egy 
lelkes civil csapatból a Közép-Kelet-európai 
régió egyik legnagyobb, környezetvédelmi 
programokat finanszírozó szervezete. Ugyanakkor láthattam azt, hogy 
szemléletükben nemcsak jól megfér egymás mellett a környezet védel-
me, a környezettudatos gazdálkodás és a nemzeti identitást meghatá-
rozó tényezők összessége, hanem ezek szervesen kiegészítik egymást. 
Számomra ez a legfőbb érdeme a szervezetnek: úgy korszerűek szem-
léletben, magatartásban, gazdasági kérdések kezelésében, hogy közben 
a hagyományos értékrendet is felvállalják. S nem csupán felvállalják, de 
tesznek is megőrzése, továbbéltetése érdekében.

Aurelia Iluț: A Polgár-Társ Alapítvány 10 éves létezésésnek legfőbb 
érdeme szerintem az, hogy sikerült környezetvédelmi adományozóvá 
válnia és e fontos és nemes cél érdekében sikerült jelentős külföldi tőkét 
is bevonnia.
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Mi az amiben hasonlít, esetleg különbözik más civil szervezetektől a 
Polgár-Társ Alapítvány?

Sarány István: A hasonlóság talán annyi, hogy civil kezdeményezésre 
jött létre, célokat tűztek ki maguk elé, és komolyan vették e célok meg-
valósítását. A legszembeötlőbb különbség pedig az, hogy minőségében, 
volumenében és eredményességében egyaránt kimagasló munkát fej-
tettek ki. Nagyon sok, a maga területén eredményesen tevékenykedő 
civil szervezet van vidékünkön, közvetlen környezetünkben, de talán 
egyiknek sem sikerült ennyire eredményesen, professzionális módon 
dolgozni. A Polgár-Társ Alapítványnál tapasztalt hozzáállást, szemléletet, 
érték- és eredményközpontúságot kellene meghonosítani nemcsak a ci-
vil szférában, de a vállalkozások, közintézmények körében is.

Gina Ștefan: A Polgár-Társ Alapítvány az ország egyik olyan első ci-
vil szervezete, amely olyan projekt-alapú anyagi támogatást nyújtott, 
melynek feltételrendszere hasonlított az Európai Unióban alkalmazott 
rendszerhez. És ezt tette még azelőtt, mielőtt az ilyen típusú rendszert 
a központi hatóságok vagy akár a megyei önkormányzatok használták 
volna. Értékelendő az a tény is, hogy az elmúlt tíz évben a Polgár-Társ 
Alapítványnak sikerült szoros kapcsolatot teremteni a helyi és megyei 
hatóságokkal, különböző nemzetiségű politikusokkal és legfőképpen ön-
kéntesekkel, akik rájöttek, hogy mennyire fontos manapság a környe-
zetvédelem és tettek is valamit annak érdekében. Az alapítvány mindig 
is nagy hangsúlyt fektetett a professzionalizmusra és a minőségre, és 
soha nem keveredett olyan akciókba, melyek megkérdőjelezték volna 
hitelességét. 

Daczó Dénes: A szervezetek jelentős része nem tudott fennmaradni 
az állandó változások között. A csíkszeredai alapítvány az elmúlt tíz év 
alatt ráérzett arra, hogy melyek azok a területek, ahol elengedhetetlen, 
hogy hallassa hangját, éreztesse erejét.  A fájó pontok változásával, a 
célkitűzések, a tevékenységi területei is változtak az alapítványnak, de 
eközben mindig hiteles és meghatározó hang maradt. 
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Ami szintén az alapítvány javára írható: hogy az elmúlt években úgy 
sáfárkodott civil lehetőségeivel, adottságaival, hogy tevékenységét nem 
csak egy-két ember, vagy kisebb csoport érezhette, hanem egy egész 
közösség.  

Aurelia Iluț: Függetlenül attól, hogy ugyan-
ennyire ismerném a többi civil szervezetet, 
úgy vélem, hogy a Polgár-Társ Alapítvány egy 
komoly szervezet, és azáltal amit tesz, aho-
gyan dolgozik új távlatokat nyit meg a környe-
zetvédelem terén a mostani, de főként a kö-
vetkező nemzedékek számára. Ha megengedi 
a hasonlatot, úgy képzelem, hogy tíz évvel ez-
előtt egy olyan gyermek született, amelyik tíz 
esztendő alatt annyit nőtt, mint mások harminc 
év alatt. A különbség a kitartásban, a bátorságban és a küldetéstudat-
ban rejlik.

Ön szerint melyik volt a legkiemelkedőbb, leghatásosabb esetleg leg-
érdekesebb programja az alapítványnak?

Sarány István: Számomra a fürdőépítő-kalákák sora az egyik legso-
katmondóbb kezdeményezés. Ebben az eseménysorozatban benne van 
mindaz, amit eddig pozitívumként említettem: korszerűség és hagyo-
mány, gazdaság és kultúra. S ami a legfontosabb: a közösség – legyen az 
szűkebb vagy tágabb, de közösség – bevonása egy-egy létesítmény meg-
valósításába. Mert mi történt egy-egy ilyen kaláka alkalmával? Először is 
feltérképezték, hogy hol vannak a csíki térségben népi gyógyfürdők és 
felmérték, hogy miként lehetne azokat újból „üzemeltetni”, a közösség 
szolgálatába állítani. Másodsorban a munkához való viszonyuláson pró-
báltak – merem hinni: sikerrel – változtatni, értékessé tenni az ingyen 
végzett munkát. Ide társul a kalákák közösségépítő, szolidaritást erősítő 
szerepének felélesztése is. Harmadikként bejön a képbe a hagyományos 
népi építészet értékeinek felelevenítése, bebizonyítása annak, hogy 
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ezen a téren is van mit felmutatni, van ami sajátunk, ami egyedivé tesz 
minket. S negyedik tényezőként azt említeném, hogy e felújított fürdő-
helyek utóélete pontos diagnózist nyújtott arról, hogy miként áll hozzá 
egy-egy közösség, egy-egy település elöljárósága a kezelésében lévő ja-
vakhoz. S e téren van pozitív példa nem egy, de van negatív tapasztalat 
is bőven: a készen kapott értéket sem tudták megőrizni.

Gina Ștefan: Amint az előbb is említettem, nagyon nehéz lenne rang-
sorolni az alapítvány által az elmúlt tíz évben lefutatott programokat. 
Ki szeretnék emelni viszont néhány olyan programot, amely nagyszámú 
önkéntes bevonásával zajlott, és amelyeknek eredményei lenyűgöztek. 
Az alapítvány egyik legérdekesebb programja a „Borvízút” nevű zöld út 
program, amely az egyik első zöld utas kezdeményezés Romániában. 
Ugyanakkor említésre méltó a „A vizek visszahúzódtak. Találd meg újra a 
reményt!” elnevezésű projekt, amely során teljesen felújították az árvíz 
sújtotta Hargita megyei Kobátfalva központját, valamint a „Zöldövezet 
program”, amely során több megyében létesítettek zöld közterületeket, 
vagy újítottak fel már meglévőket. Nem hanyagolható el az sem, hogy a 
Polgár-Társ Alapítvány egyike azon szervezeteknek, amely a bányászat-
ban használt cián betiltásáért küzd a ciántechnológia elleni koalícióban.

Daczó Dénes: Ha a tevékenység első éveire 
gondolok, mindenképpen meghatározó szere-
pe volt a szervezetnek a lakosság és hatóságok 
közötti párbeszédben, éppen a hasonló nevű 
programon keresztül. Megtanította a lakossá-
got, hogy véleménye fontos, míg a választott 
vezetőket  – sokszor sarokba szorítva – arra, 
hogy a döntéshozatalban a közösség vélemé-
nye is meghatározó. A párbeszéd mellett, a 

nevelés, a tudatos fogyasztói gondolkodásmód kialakításában is jelentős 
szerep jutott a szervezetnek, éppen a Öko Biznisz programon keresztül. 
Adományi programjai révén pedig jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 
észrevegyük, felfigyeljünk a körülöttünk lévő természeti értékekre. 
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Mindenképpen meghatározó és útmutató volt a Borvízút kijelölésé-
nek valamint az első erdélyi Borvízmúzeum létrejöttének támogatása. 

Aurelia Iluț: Az évek során a Polgár-Társ Alapítvány az általa támo-
gatott tevékenységekkel szorgalmasan dolgozott környezetünk javítá-
sán. Nehéz lenne eldöntenem melyik volt az alapítvány legfontosabb, 
legérdekesebb programja. Mégis, ha a résztvevők számára gondolok,  a 
Csíksomlyón rendezett Fürdőépítő kaláka jut eszembe, amely több mint 
300 személyt mozgatott meg. Nagy hatással volt rám a helyi közösség 
tömeges hozzájárulása, amely azt bizonyította, hogy célközönség meg-
értette az alapítvány üzenetét. 

Hogyan látja a Polgár-Társ Alapítványnak a romániai környezetvéde-
lemben betöltött szerepét?

Sarány István: Mindenképpen úttörő szerepet vállalt a Polgár-Társ 
országos viszonylatban is. Ez megnyilvánult a finanszírozási források 
felkutatásában és lehívásában, e pénzek nagyságrendjében, no meg a 
támogatott projektek és azok célközönsége tekintetében egyaránt. Lo-
kális értékeket is felvállalt, támogatott – ugyanis a környezetvédelem a 
közvetlen környezet védelmével kezdődik –, de aktív szerepet vállalt pl. 
a nemzetközi fellépést kiváltó Verespatak-ügyben is, e téren pedig mife-
lénk eddig jóformán ismeretlen tiltakozási, figyelem-felkeltési techniká-
kat honosítva meg.

Gina Ștefan: A Polgár-Társ Alapítvány több országos kampányban is 
részt vett, és az egész országban finanszírozott projekteket; az alapít-
vány környezetvédő és környezettudatos magatartást népszerűsítő sze-
repe vitathatatlan. Saját tevékenységi területén az alapítvány talán a 
legeredményesebb, hiszen több általa finanszírozott projekt újszerűnek 
minősült az országban. 

Romániának szüksége volt és továbbra is szüksége van a Polgár-Társ 
Alapítványra, mint a civil szféra aktív tagjára, amely nemcsak a környe-
zet fölött őrködik, hanem közvetlenül is részt vesz különböző környe-
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zetvédelmi projektek lebonyolításában, valamint anyagilag is támogatja 
azokat.  

Daczó Dénes: Mindenképpen meghatározó. Az elmúlt évek során az 
alapítvány által elnyert díjak (pl. a Civil Társadalom Gáláján 2008-ban a 
legjobb gazdasági és szociális projektnek járó díj) is tükrözik ezt. Ha az 
alapítvány mai partnereit nézzük, akár a  gazdasági szférából – MOL Ro-
mánia, Tusnádi Ásványvíz –, akár a nemzetközi civil szervezetek köréből 
– Charles Stewart Mott Alapítvány – , ezek is jelzik, hogy milyen fajsúlyú 
alapítványról beszélünk. 

Aurelia Iluț: A Polgár-Társ Alapítvány szerintem egy követendő pél-
da. Egy olyan intézmény, amelyben nyomát sem találni a bürokráciának, 
ehelyett rugalmasság és gyorsaság jellemzi. Az alapítvány alkalmazottjai 
valamennyien, a már említett tulajdonságok mellett, nyitottak minden 
javaslatra, amely a környezet javítását szolgálja. És még valamit hozzá-
tennék: tudomásom szerint az alapítvány vezetősége saját tőkét hozott 
létre, hogy a nagy támogatók nélkül is megélhessen. Nem hiszem, hogy 
sok olyan civil szervezet létezne, amely jókedvéből lemondana a támo-
gatásokról. Minden amit mondtam, az alapítvány országos szintű tevé-
kenységére is igaz. 

Hogyan látja a Polgár-Társ Alapítványnak a megyében, Csíkban be-
töltött szerepét?

Sarány István: Modellértékű a Polgár-Társ Alapítvány felépítése, mű-
ködése, munkája. Sajnos, azt nem mindenki értékeli ekként, némelykor 
az az érzésem, hogy számtalan gáncsoskodást, irigységet kell legyőzze-
nek. De kitartóan végzik dolgukat, önként vállalt feladatukat. Hiszem, 
hogy az elkövetkező történések őket igazolják majd.

Gina Ștefan: A Polgár-Társ Alapítvány tevékenységének kezdete óta 
nagyon megváltozott a csíkvidéki valamint a Hargita megyei lakosok 
magatartása. A Mohos rezervátumban már csak a kijelölt ösvényeken 
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közlekednek (egy, az alapítvány által finanszírozott projektnek köszön-
hetően), sok tönkrement borvízforrás felújítódott és felavatták a Borvíz-
múzeumot is, a megyében először leállítottak egy nem környezetbarát 
patakszabályozó munkálatot, valamint jónéhány kis- és középvállal-
kozót tudatosítottak a tevékenységükből származó negatív környezeti 
hatásokról. 

A Polgár-Társ Alapítvány tehát, mindazok mellett, hogy nevelői, men-
talitást váltó szerepet vállal, olyan konkrét  problémák megoldásában is 
aktívan részt vesz, amelyek veszélyeztetik környezetünket. 

Daczó Dénes: A jubiláló alapítvány mindenképpen hozzájárult ah-
hoz, hogy a civilek véleménye meghatározó legyen egy-egy kérdésben 
Csíkszeredában.  Szintén fontos szerepe volt és van az alapítványnak a 
polgári öntudat erősítésében. A Polgár-Társ Alapítvány tíz éves jelenléte 
Csíkszeredában meghatározó, fejlődése példaértékű és egyben mérce is 
a helyi civil társadalom számára. 

Aurelia Iluț.: Hargita megyében és Csíkban az alapítvány, ismétlem, 
úttörő és követendő példa lehet az olyan civil szervezetek részére, ame-
lyek nem tanultak meg harcolni az ügyért, amelyet képviselnek, és ame-
lyek ugyanebben a tíz évben, ahelyett, hogy előreléptek volna, visszafej-
lődtek. A Polgár-Társ Alapítvány – futball-hasonlattal élve – csatár, mert 
a környezetvédelmi projektek támogatása mellett gyakran technikai hát-
teret is biztosít, képzéseket, szemináriumokat szervez, nem csak Hargita 
megyében, hanem az egész országban.
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Egyéni kezdeményezéseket érvényre juttatni

Bándi Enikő 28 éves, és hatodik éve dolgozik a Polgár-Társ Alapít-
ványnál. Előbb az Öko Biznisz program munkatársa volt, jelenleg a 
Transylvania Authentica program asszisztense. 

Mi vonzotta a civil szférába? 

Kezdetben önkéntesként tevékenykedtem 
és a kötelező hat hetes egyetemi gyakorlato-
mat töltöttem a Polgár-Társ Alapítványnál. Ez 
után itt maradhattam dolgozni, és így dön-
töttem a civil szféra mellett. Nem érzem még 
úgy, hogy más területre vágyakoznék.

Mit tart különösen fontosnak az alapít-
vány tevékenységében, a civil munkában?

Az Alapítvány valamennyi programjában különösen fontos a kör-
nyezetvédelem. Mint tudjuk, a környezetvédelem napjainkban olyan 
aktuális probléma, amelyben valamennyien érintettek vagyunk.      A civil 
munkában különösen fontosnak tartom, hogy egyéni kezdeményezé-
seket lehet érvényre juttatni és megerősíteni, aminek persze vannak 
nehézségei, de nem lehetetlen. Itt említhetném például a Transylvania 
Authentica programot, amely az angol trónörökös kezdeményezésére 
indult, és az alapítványnak lehetősége van megvalósítani.

Mi a feladata a Transylvania Authentica program keretében?

Feladatom a Transylvania Authentica tagjaival való kapcsolattartás, 
környezetvédelmi szaktanácsadás és adminisztrációs tevékenységek.
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Volt-e valamilyen különös élményben része munkája során?

Különös élményről nem tudnék beszélni, de az nagyon fontos szá-
momra, hogy munkám során sokat tanulhattam a tapasztalt kollégáktól.

Következetesség és kitartás

Kovács Erzsébet az alapítványnak megalakulása óta munkatársa. Iro-
davezetői munkájáról kérdeztem.

Az alapítvány tevékenységében, a civil 
munkában különösen fontosnak tartom a be-
csületességet, a következetes, a kitartó mun-
kát, de ugyanakkor a rugalmasságot is. A civil 
világ, a non-profit szféra lényegesen külön-
bözik a profit világától, mások a prioritások. 
Nagyon szeretem ezt a fajta gondolkodást, 
számomra ez az ideális munkahely.

Mi jelentette a legnagyobb elégtételt az itt eltöltött évek során?

Nem tudok kiemelni egy ilyen eseményt. A legnagyobb elégtétel az, 
hogy itt dolgozhatom, ahol tudom, hogy hasznos a munkánk, ahol szinte 
naponta hallunk jó híreket a szervezetektől az ország minden területéről.



VI. Munkatársak, kurátorok, újságírók, barátok a Polgár-Társról

122

Fő a becsületesség

A 69 éves Orbán Zsuzsánna 1999. novemberétől az alapítvány köny-
velője. Mit tart különösen fontosnak az alapítvány tevékenységében, 
a civil munkában ? 

Mint könyvelő a pontos és az állammal 
szembeni kötelezettségek időbeli kifizetését, 
a jelentések leadását az érvényben levő tör-
vények ránk vonatkozó szigorú betartásának 
alapján. Nagyon szeretem, és igyekszem a 
munkámmal napirenden lenni. 

Mi jelentette a legnagyobb elégtételt az itt el-
töltött évek során? 

Tíz éve dolgozom az alapítványnál, és a kollégák és a jó munkakö-
rülmények miatt is minden nap örömmel jövök dolgozni. Tudom, hogy 
mindannyian megbízhatóan, becsületesen gazdálkodnak az alapítvány 
pályázati pénzeivel. 
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VIII. 10 év – számok és tények

Programjaink
Adományi programok Saját működtetésű programok
Partnerség a Környezetért (1999-) Öko-Biznisz (2000-2007)

Civil együttműködés erősítése a Tisza  
vízgyűjtőjében (2000-2002) Párbeszéd (1999-2004)

Élő Örökség (2001-2004) Agenda 21 (2001-2004)

Greenways – Zöldutak  (2003-) Borvízút (2003-)

Az együttműködés erősítése a természetvédelem- 
és turizmus érdekében Romániában (2006-2007)

Partnerség az emberekért és a 
fejlődésért (2005-2006)

Zöldövezet (2006-) Transylvania Authentica (2007-)

Adj hangot véleményednek! (2006-2010) Kampányok (2000-)

Civil Alap - Európai Gazdasági Térség Finanszírozási 
Mechanizmusa (2008-2010)

Adományi programok – statisztikai adatok
Adományi programok száma 8

Összesen beérkezett és értékelt pályázatok száma 1.353

Támogatott projektek száma 366

Támogatott szervezetek száma 201

Támogatott tanintézmények száma 10

A projektekben résztvevő önkéntesek száma 24.144

Elültetett facsemeték száma 50.187

Biológiai sokféleség, természeti értékeink megőrzése 100-nál több védett területen

Felújított/létrehozott városi zöldövezet 119.292m2

Zöldutak 8

Kampányokban való részvétel/támogatás 6

Civil szervezeteknek szervezett felkészítők száma 17

Civil résztvevők száma a felkészítőkön Több mint 400
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Díjak

1. Az Osztrák Környezetért és 
Műszaki Fejlesztésért Társaság 
(ÖGUT) - Környezetvédelem és 
környezettechnika Közép, Ke-
let-, és Dél-Európában kategó-
ria, 2005 – NYERTES

2. Civil Társadalom Gálája 
2008 – Gazdaság és társadalmi 
 fejlesztés kategória - NYERTES 

3. Civil Társadalom Gálája 
2008- Környezetvédelmi kate-
gória -  DICSÉRET
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Támogatóink:
Charles Stewart Mott Foundation
German Marshall Fund of US     
Rockefeller Brothers Fund
King Baudouin Foundation 
MOL Románia
Tusnád Ásványvíz Rt.
Trust for Civil Society in CEE
Stichting DOEN
TOYOTA
Arcanum Foundation
Department for International Development (DFID)
EU Phare
The Royal Netherlands Embassy in Bucharest
USAID
EU DG Environment
Peace Corps
The Prince’s Charities Foundation
Tectum Company Rt.
US Peace Corps 
Vodafone
Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmusa, Civil Támogatási Alap

Partnerek:
Hungarian Environmental Partnership Foundation
Slovak Environmental Partnership Foundation
Polish Environmental Partnership Foundation
Czech Environmental Partnership Foundation
Bulgarian Environmental Partnership Foundation
Groundwork Blackburn
Groundwork UK
Tatum Networks Ltd.
INEM-KÖVET Hungary
Central Național pentru Dezvoltare Durabilă
Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
King Baudouin Foundation
Fundația Carpatică România
Civitas Alapítvány
Conștient Srl.
Asociația Ecologică Floarea de Colț - Cluj
Asociația Pro Cive - Gheorgheni
Fundația Comunităţii - Sibiu
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Asociația pentru Parteneriat Comunitar - Focșani
Asociația Pro Democrația - Brașov
Asociația pentru Relații Comunitare
Forumul Donatorilor din România
GEOMMED - Baia Mare
Fundația Principesa Margareta a României
Asociația de Turism și de Ocrotirea Naturii
Asociația de Ecoturism în România
MOL Románia
Tusnád Ásványvíz Rt.
ARS TOPIA Alapítvány
The Prince’s Charities Foundation
World Wide Fund for Nature (WWF)
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

Alapító
Potozky László

Kurátorok
Vígh Ádám (1999- )
Foltányi Zsuzsanna (1999- )
Potozky László (2002- )
Stanciu Erika (2003- )
Kurkó Gyárfás (2006- )
Ungureanu Stanca (1999-2000)
Zsombori Vilmos (1999-2000)
Köles Sándor (1999-2002)
Barbara Szcerbinska (1999-2006)

Tanácsadó testületi,  
elbíráló bizottsági tagok
Foltányi Zsuzsanna (HU), Rafal Serafin (PL), Dana Pârțoc, Cătălin Gheorghe, Radu 
Mititean, Lorena Stoica, Mara Gyöngyvér, Csóg Éva, Andrei Blumer, Papp Cristian Re-
mus, Dominika Zareba (PL), Cerasela Barboni, Stanciu Erika, Dan Manoleli, Fabrice de 
Kerchove (BE), Kolumbán Gábor
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A cenzorbizottság tagjai
Czimbalmos Éva, Fikó Csaba, Forró Miklós

Munkatársak
Potozky László (1999- )
Dániel Csilla (1999- )
Kovács Erzsébet (1999- )
Orbán Zsuzsanna (1999- )
Bándi Enikő (2003- )
Gáll Ajnácska (2007- )
Forró Botond (1999- )
Bíró József (1999-2004)
Molnár Judith (2000-2007)
Szabó Szabolcs (2000-2004)
Tankó Éva (2000-2001)
Mezey Virág (2000)

Békehadtest (Peace Corps) önkéntesek
Richard Moore, John Holm, Kathleen Shea

Bedolgozó munkatársak
Oana Ruxandra Danciu, Nagy Zoltán, Hideg Csaba, Rédai Attila, Birtók József, Alina 
Porumb, Daczó Katalin, Fodor Fruzsina

Nagyszebeni iroda munkatársai 
(1999-2001 időszakban működött, majd önálló szervezetté alakult)
Marina Bogdan, Liliana Zöldi, Ioan Bogdan

Focşani-i iroda munkatársai 
(1999-2001 időszakban működött, majd önálló szervezetté alakult) 
Daniel Postu, Neagu Cristinel, Emanuela Buruga   



Támogassa alapíványunkat adója 2% - val!
Fundaţia pentru Parteneriat

CF. 11418735
Banca Comercialã Românã - Sucursala Miercurea Ciuc

Cont: RO22RNCB0152042364310007


