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MMiinnddeennkkii  õõrr iizzzzee  mmeegg  aa  nnyyuuggaallmmáátt  !!
b a n

KKeeddvveess  OOllvvaassóó  !!
Lesz OT, idõben lesz, úgy ahogy ígértük. Pénz még sehol, de szervezés

döntõ részét még a nyár legvégén befejeztük. Jelen hírlevél szeptember közepe óta
gépben, a szándék ugyanannyi ideje bennünk a postázásra, de sajnos csak most vált
lehetségessé mindez.

Ennek megfelelõen szervezési feladatokkal összefüggõ kérdés (szállás, étkezés,
utazás, stb.) bár kis részben marad megválaszolatlan, de már legfeljebb csak
kisebb pontosításokat igényel , amelyeket viszont még idén megteszünk, és
minderrõl a regisztrációs anyagokkal együtt január legelején a második hírlevélben
mindenkit tájékoztatunk.

A 2002-es OT hírlevelének jelen, elsõ számában tájékoztatást adunk az
Országos Találkozó legfontosabb tudnivalóiról . Hamarosan, január elején
megküldjük majd az OT jelentkezési lapját is a második hírlevéllel, melyet legkésõbb
január 25-ig kell majd postára adni. Egyben kérni fogjuk, hogy OT részvételi díját,
valamint a szállás és étkezési költségeket fizessék be a jelentkezési lap postára
adásával egyidõben. Ez még változik, ugyanis nagyon szeretnénk nagyon gyorsan
még jelentõsen csökkenteni a költségeken támogatók bevonásával. Kérni fogjuk,
hogy az egy szervezettõl érkezõk jelentkezési lapját lehetõség szerint egy borítékban
küldjék be, hogy a kollégiumi elhelyezés során figyelembe tudjuk venni a felmerülõ
igényeket. A részvételi díjakat összesítve is be lehet majd fizetni, ez esetben a
közlemény rovatba tüntessék fel a résztvevõk nevét.

Az idei Országos Találkozó részvételi díja 1000 Ft/fõ marad, de bízok benne,
hogy ezt elengedhetjük. Errõl a késõbbiekben még fogunk írni.

A rendezvény alatt a családostul érkezõk számára programokkal kiegészített
gyermekfelügyeletet biztosítunk. A családtagként érkezõknek részvételi díjat nem kell
fizetniük, csak az étkezési és szállás költségeket kell majd állniuk. A
gyermekfelügyeletnek nem lesz díja.

Az OT-val kapcsolatban tovûábbi információt a „Nimfea” Természetvédelmi
Egyesület telefonszámain lehet kérni:

Tel: 56/361-505; 554-309
E-mail: nimfea@externet.hu

www.nimfea.hu/ot2002

A honlapon folyamatosan helyezzük el a friss információkat!
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AAZZ  OOTT--rrõõll  áállttaalláábbaann
Az elõzõ OT-n éreztük, láttuk, hogy sok új arc is van a találkozón,

ami nagyon jó a mozgalom épülése és folyamatos változása, a
mozgalom „evolúciójának” szempontjából. Törekedünk arra, hogy
az idén még több új arccal találkozhassunk, újra minél több új
szervezet csatlakozhasson a munkánkhoz.

Elsõsorban emiatt a cél miatt készítettük el emlékeztetõnket,
jelen fejezetünket általában a Találkozókról, az alábbiakban.

Az OT alapjai
Az idei, 2001-es váci OT-n több pontban módosítottuk az OT-k szervezeti

és mûködési szabályzatát, sajnos ennek javított példánya lapzártáig nem érkezett
el hozzánk ezért a korábbi szabályzatot tudjuk idézni tájékoztatás képpen, csak
emlékeztetõ gyanánt:

Kik is lehetnek az OT résztvevõi ?
a.) Minden Magyarországon környezet- és/vagy természetvédelmi céllal

bejegyzett független, nem-kormányzat, politikai pártokhoz és gazdasági
érdekcsoportokhoz nem tartozó, nem nyereségérdekelt, közérdekû
tevékenységet folytató, helyi, térségi vagy országos mûködési területû
társadalmi szervezet és szervezõdés (például szövetség, egyesület,
alapítvány), valamint

b.) minden olyan szervezõdés, amely önálló jogi személyiséggel nem
rendelkezik, de az elõzõekben meghatározott feltételekkel egyéb
tekintetben eleget tesz és amelyet az adott OT két teljes jogú résztvevõje
írásban ajánl ( a fentiek együtt a továbbiakban: szervezõdések).

Az OT minden szervezõdés megkülönböztetés nélkül részt vehet és egy
szavazattal rendelkezik.

Az Ot-re történõ jelentkezéseknek - a szavazati joggal részt venni kívánó
szervezõdések esetében - tartalmaznia kell egy megbízólevelet, melyben a
szervezõdés vezetése megnevezi a szavazati jogot gyakorló személyt. Azon
szervezõdések esetében, amelyek a megelõzõ OT-n nem szerepeltek szavazati
joggal, a megbízólevélhez csatolni kell:
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a.) a.)önálló jogi személyiséggel rendelkezõ szervezetek esetén a
bejegyzésrõl szóló bírósági határozatot,

b.) b.)bejegyzés nélküli csoportok esetén két olyan szervezõdés
ajánlólevelét, amely a megelõzõ OT-n szavazati joggal szerepelt.

Miként is mûködik az OT ?
Az OT- n szekciókra és plenáris ülésekre kerül sor.

Az OT plenáris ülése határozatképes, ha az OT-n megjelent és szavazattal
rendelkezõ szervezõdéseknek legalább 50%-a a teremben tartózkodik.
Az OT döntéseit és állásfoglalásait általában nyílt szavazással, egyszerû
szótöbbséggel hoz .A szavazás eredménye IGEN, ha a teremben tartózkodó és
szavazattal rendelkezõ szervezõdéseknek legalább 50%-a IGEN-nel szavazott.
NEM, ha a teremben tartózkodó és szavazattal rendelkezõ szervezõdéseknek
legalább 50%-a NEM-mel szavazott, más esetben nincs döntés.

Abban az esetben, ha legalább tíz szavazati joggal rendelkezõ szervezõdés
kéri, az OT egyszerû szótöbbséggel dönt a titkos szavazás elrendelésérõl.
4.5 A választás levezetõire, a jegyzõkönyvvezetõkre és a hitelesítõkre, a 3-3 fõbõl
álló Jelölõ és Szavazatszámláló Bizottságra, valamint a 3 fõbõl álló
Mandátumvizsgáló Bizottság tagjaira a rendezõk tesznek javaslatot, és az OT
Választja meg õket.

A szekciók munkájuk menetét maguk határozzák meg. ülésükrõl emlékeztetõ
készül. Ha a résztvevõ szervezõdések többsége aláírásával kifejezi egyetértését,
akkor állásfoglalásaik OT állásfoglalássá válnak.

Az OT-k története
Kedves Mozgalmár !

Valószínû, hogy többõtök teljesen tisztában van az OT-k jelentõségével és
múltjával, mégis úgy gondoltuk, hogy összefoglaljuk a Találkozók múltját, azért,
hogy aki esetleg nem a legeleje óta vesz rész ezekben, az is átlássa hol, és milyen
feladatokkal zajlottak idáig OT-k.  Az összefoglalót kérésünkre Brádos Ferenc
(Életfa Környezetvédõ Szövetség) bocsátotta rendelkezésünkre:

Bárdos Ferenc:
TALÁLKOZÓK A HOLNAPÉRT !

A környezet- és természetvédõ mozgalmak együttmûködésének csomópontjává
váltak az 1991. óta minden évben megrendezett Országos Találkozók. A Magyar
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Természetvédõk Szövetsége által
kezdeményezett tatai 1991. február
1-3-ig megrendezett találkozóra a
Magyarországon mûködõ csoportok
és mozgalmak zöme jelentkezett,
ahol bemutatkozási lehetõséget
kaptak és egyeztették
álláspontjaikat. Tájékoztató
hangzott el a WWF International, és
a WWF UK és a Friends of the
Earth kelet-európai programjairól,
az Ecological Studies Institut, a
Milieu Kontakt Oost-Europa, és a Greenvay céljairól, bemutatkozott a Közép- és
Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ. Szekcióülésekre került sor az
alábbi témakörökben: a környezetvédõ, természetvédõ zöld mozgalmak, közösségek
együttmûködésérõl, az energia, atomenergia kérdéseirõl, a levegõszennyezettség és
közlekedésrõl, a környezetvédelmi nevelésrõl és oktatásról, a törvényekrõl,
rendeletekrõl, és törvénykezésrõl, a természetvédelemrõl, és az 1992. évi brazíliai
Környezetvédelmi Világkonferenciára történõ NGO felkészülésrõl. A plenáris
ülések a mozgalmak, közösségek együttmûködésével, és a szekciók legfontosabb
kérdéseivel, a résztvevõ mozgalmak, közösségek bemutatkozásával foglalkoztak.
Szombaton este fórumra került sor a természetvédelem, környezetvédelem,
energetika, közlekedés, környezetvédelmi oktatás felelõs vezetõjével, képviselõjével.

Az elsõ országos körû rendezvény után Szegeden 1992. február 14-16-án
folytatódott az együttmûködési folyamat, ahol már a találkozó célkitûzései között
fontos helyen szerepelt, hogy a résztvevõk mind jobban megismerjék egymás
tevékenységét, a személyes kapcsolatokon keresztül az eddiginél hatékonyabb
együttmûködés alakuljon ki közöttük. További célja volt, hogy a különbözõ
mozgalmak tájékozódhassanak a Riói Környezet és Fejlõdés Világkonferenciával
kapcsolatos hazai és nemzetközi eseményekrõl, az NGO-k nemzetközi
együttmûködésérõl, a tervezett programokról, és bekapcsolódhassanak e
folyamatokban. A Magyar Természetvédõk Szövetsége által rendezett találkozó elsõ
napján a brazíliai Nemzeti Elõkészítõ Bizottság tevékenységérõl, a Nemzeti
Jelentésrõl, a Párizsi Globál NGO találkozóról, és a fenntartható fejlõdésrõl,
növekedésrõl került sor eszmecserére. Szombaton az Earth Charter-rõl elhangzott
tájékoztató után a szekcióülésekre a következõ témakörökben került sor:
Környezetvédelmi Törvény, Természetvédelem, Energia, Gazdasági rendszerváltás,
Környezetvédelem, Oktatás és kultúra, Brazil 92, Egészségmegõrzés, Közlekedés,
Állati jogok – emberi kötelességek, Nõk a környezetért és a fejlõdésért, Béke, a
Mozgalom aktuális kérdései. A szombaton este megrendezett fórum meghívott
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vendégei a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának elnöke, a Környezetvédelmi
és Területfejlesztési Miniszter, a Pénzügyminiszter, és az Ipari és Kereskedelmi
Miniszter voltak. Az esti mûhelyen a környezetvédõ mozgalmak jogi eszközeirõl
konzultáltak és vitatkoztak a résztvevõk.

Az 1993. március 5-7-én, Mosonmagyaróváron a Magyar Természetvédõk
Szövetsége szervezésében sorra kerülõ környezet-, természetvédelmi és zöld
mozgalmak országos találkozójának középpontjában a Dunával kapcsolatos
állásfoglalás elkészítése szerepelt. A szekcióülések a közlekedésfejlesztéssel, a
mezõgazdasággal, a biodiverzitással, környezetjoggal, és környezeti neveléssel
foglalkoztak. A mezõgazdasági téma elsõ alkalommal szerepelt a környezetvédelmi
találkozón. Két bevezetõ elõadás hangzott el, amely az iparszerû mezõgazdaság,
illetve az annak következtében kialakult környezeti hatások agrártörténeti,
agrotechnikai, és talajbiológiai okaival, valamint az alternatív ökológiai
mezõgazdasági rendszerekkel kapcsolatosan. A környezetjogi állásfoglalás
született a környezetrõl szóló alaptörvény elõterjesztéséért és annak mielõbbi
parlamenti elfogadásáért, fontos követelésként fogalmazódott meg, hogy a
környezetvédelem forrásai az ország napi fizetési mérlegét nem érintõ érdekeltségi
rendszer formájában, a nemzeti gazdasági szerkezetbe integrálva jelenjenek meg.

Az Életfa Környezetvédõ Szövetség és a Tiszántúli Zöldek Szövetsége által 1994.
március 4-6-ig megrendezett országos találkozón élénk vita bontakozott ki a
mozgalom jelenével, jövõjével kapcsolatosan, valamint megfogalmazódott egy közös
érdekképviselet kialakításának az igénye. A rendezvény középpontjában a
környezetstratégiai kérdések szerepeltek. Szekciókra került sor a következõ
témakörökben: környezeti nevelés, együttmûködés az önkormányzatokkal,
ökofalvak, kerékpáros együttmûködés, környezetjog, természetvédelem,
nyilvánosság, Duna-medence, állatvédelem, közlekedés, állami költségvetés, hulladék,
biogazdálkodás, folyófigyelés, környezeti tanácsadás, kommunikáció, Zöld Pók,
határon túli kapcsolatok, nõmozgalom, energia, Izmael. A közösségfejlesztõ
foglalkozások keretében szervezetstratégiáról, és forrásteremtésrõl volt szó. A
találkozóra meghívást kapott a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Miniszter is,
akinek megbízottjával vasárnap délelõtt fórum keretében találkozhattak a résztvevõk.
Az egri Országos Találkozón körvonalazódtak elõször a környezet- és
természetvédelmi szervezõdések együttmûködésének szabályai.

Az E-Misszió Természetvédelmi Egyesület szervezte meg 1995. március 17-19-
ig a környezet- és természetvédõ szervezetek 5. országos találkozóját. Az országos
találkozón élénk vita folyt a képviseleti és küldött állítási rendszer kialakításáról.
Sor került a független környezet- és természetvédelmi szervezõdések ideiglenes
tanácsának megválasztására, a következõ feladatokkal: a nyíregyházi Országos
Találkozón született állásfoglalások további sorsának követése, az egy év múlva
létrehozandó tanács mûködési szabályzatának kidolgozása, kialakítása, képviselõk
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választási módszerének
kidolgozása. Különbözõ
munkacsoportokban, az alábbi
témákat vitatták meg a
résztvevõk: természetvédelem,
önkormányzatok, zöld
költségvetés, víz, a nõk
szerepe a zöld mozgalomban,
energia, energiahatékonyság,
környezeti nevelés, erdei
iskola, kerékpár, állatvédelem,
hulladék, európai folyamatok,
levegõ, közlekedés, vasút,
autópályák, média, fenntartható mezõgazdaság, nonprofit törvény, ökotanácsadás,
béke. Az országos rendezvényre meghívást kapott a Környezetvédelmi és
Területfejlesztési Miniszter, aki fórum keretében találkozott a résztvevõkkel.

A környezet- és természetvédõ mozgalmak miskolci országos találkozóját, 1996.
március 29-31-én több szervezet (Zöld Akció, Miskolci Öko Kör, Ökológiai
Intézet Alapítvány, Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület, Holocén)
együttmûködve rendezte meg. A résztvevõk elõadásokat hallgattak meg a zöld
mozgalom filozófiai hátterérõl, a gazdasági szabályozás környezetvédelmi
vonatkozásairól , illetve huszonegy szekcióban folytattak eszmecserét a három nap
alatt: hulladék, állatvédelem, zöld média, környezeti nevelés, gazdaság témakörökben,
és egyeztették a környezeti tanácsadással járó feladatokat. Egyes munkacsoportok
állásfoglalásait a csatlakozó aláírások beérkezését követõen jutatták el az
illetékesekhez, és a nyilvánossághoz a szekcióvezetõk. A környezet- és
természetvédõ szervezetek együttmûködésével kapcsolatos vita ezen a rendezvényen
sem zárult le. A sokak által létrehozásra javasolt kerekasztalról , mely a két
találkozó között a szervezõdések közötti egyeztetõ funkciót látná el, késõbb
országos tanácskozás keretében folytatódott az egyeztetés. A találkozón
mandátummal rendelkezõ szervezetek megválasztották azokat a személyeket, akik a
parlamenti, vagy egyéb döntések értelmében különbözõ testületekben küldötteivé
váltak a hazai környezet- és természetvédõ mozgalomnak.

A hetedik országos találkozót a GATE Zöld Klub rendezte meg, 1997. március
21-23-án. A résztvevõk meghallgatták az elmúlt évben választott küldöttek
beszámolóit, újakat állítottak és választottak. Fórumra került sor, ahol részt vett az
Országgyûlés Környezetvédelmi Bizottsága elnöke, az IKM és a KHVM képviselõi.
Kialakult egy egyszerûbb módszer , amely zökkenõmentesebbé teszi a jelöltállítást,
és a küldöttválasztást. A hagyományoknak megfelelõen sok szekció vitára került sor
az alábbi témakörökben: nõk és civil szféra, életmód, mit várunk az országgyûlési
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képviselõktõl, kerékpárosok, hulladék, mezõgazdaság, tájhasználat, zöld média,
térinformatika, önkormányzatok és civil környezetvédõk együttmûködése,
állatvédelem, közlekedés, nemzetközi kitekintés, együttmûködési lehetõségek, reklám
törvény, biodiverzitás, természetvédelem, igazságosság béke és teremtés megõrzése,
együttmûködés a közigazgatás szerveivel, társadalmi szervezetek tartósan
megoldatlan problémái, állami költségvetés, szervezetek közti kommunikáció,
környezeti nevelés, géntechnológia, energia, etikai kódex, testvérvárosi
kapcsolatok a környezetvédelemben, fenntartható termelés és fogyasztás,
együttmûködés az üzleti szektorral, Izmael. Kialakult az országos találkozók
közötti idõszakban mûködõ egyeztetõ fórum, amely céljává vált, hogy a
résztvevõk havonta kicseréljék tapasztalataikat, megvitassák a mozgalom aktuális
kérdéseit, döntsenek közös fellépésrõl, akciókról, és kialakítsák az együttmûködés
napi gyakorlatát.

A nyolcadik országos találkozót, 1998. március 6-8-án a Pécsi Zöld Kör, a Ma a
Holnapért Egyesület, a Környezetünkért Alapítvány, a Zsongorkõ Baráti Kör, a
Természetbarát Szövetség, a Mecsek Egyesület, az Ormánság Alapítvány, és a Misina
Állatvédõ Egyesület szervezte meg. Az országos találkozón a választott képviselõk
beszámoltak az elmúlt idõszakban végzett tevékenységük sikereirõl, és
sikertelenségeirõl. Plenáris ülésen a multilaterális beruházásokról, valamint a
Duna ügyrõl volt szó. A találkozón a következõ témákban került sor szekció
vitákra: média és környezetvédelem, fenntartható fejlõdés, fogyasztóvédelem,
hulladék, energiahatékonyság, antinukleáris kérdések, géntechnológia, klonózás,
közlekedés, veszélyes hulladékok kezelése, pénzkezelés fortélyai, csatlakozás az
Európai Unióhoz – környezetvédelmi hatások, a vad- és háziállat védelme,
környezeti nevelés és a NAT, nõk és környezetvédelem, természetvédelem,
biodiverzitás, biogazdálkodás, komposztálás, erdõgazdálkodás, vadászat, kerékpáros
közlekedés, önkormányzati szekció, életmód, országos tanácsadó hálózat, zöldek és
politika. Két nyílt fórum megszervezésére is sor került, a költségvetés a
környezetvédelem szemszögébõl, valamint a KKA ’h’ bizottság tevékenységérõl.
Újszerû elem volt a mûhelymunka, amely témája a környezeti nevelés a gyakorlatban
volt (az otthontartott állatok betegségei, emberi hangok a kutyaharapásról,
madárvédelem, békamentés). Az országos találkozón az elmúlt években kialakult
gyakorlatnak megfelelõen a résztvevõk megválasztották a különbözõ testületekbe
delegált személyeket.
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A kilencedik országos
találkozót a
Hajdúböszörményi Ifjúsági
Természetvédõ Kör rendezte
1999. április 9-11-én
Hajdúböszörményben. A
találkozó elsõ napján fakultatív
programokra került sor,
amelyen a Hortobágy
élõvilágával ismerkedhettek
meg a résztvevõk. Pénteken
kiscsoportos ismerkedés és
közös faültetés után plenáris ülésekre került sor, ahol a küldöttek számoltak be,
illetve a jelöltállítás kérdéseirõl és a mozgalom sratégiájáról cseréltek véleményt az
OT tagjai.

Szombaton délelõtt szekcióüléseken az alábbi témák szerepeltek EU integráció,
energia, környezeti nevelés, fenntartható mezõgazdaság, kárpát medence folyóvizei,
hulladék, globalizáció és ökoszféra, térinformatika, zöld költségvetés, közlekedés,
életmód, KÖT, ökocsapat, kereszténység és környezetvédelem, állatvédelem,
génpiszka, kétkeréken, természetesen. A délutáni plenáris ülésen a következõ
kérdések szerepeltek: jelöltek bemutatkozása, titkos szavazás menetének megvitatása,
együttmûködés szabályai  anyag módosítása, a mozgalom stratégiája. A vasárnapi
plenáris ülésen a szekciók képviselõi ismertették javaslataikat, és sor került a szavazás
eredményének bejelentésére. A rendezvény záró eseménye egy fórum volt, amelyen a
KöM helyettes államtitkára, a Duna kormánybiztosság, és a MEH képviselõje
tisztelte meg jelenlétével a résztvevõket. A fórum hangulatára a környezetvédelmi
miniszterrel kialakult kapcsolat volt jellemzõ. Az országos találkozót színvonalas
kiállítások és kulturális programok kisérték. (HUMUSZ õsbemutató, Kentaur
színpad elõadásai, Zöldpók
teaház, Hazai zöld
mozgalom története
képekben, Hajdú-Bihar
megye természeti értékei
fotókiállítás stb.)

Az ezredforduló elsõ
országos találkozóját
2000. április 7-9. között
rendezte meg Gyõrben a
REFLEX Környezetvédõ
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Egyesület és az Arrabona
Zöld Klub Egyesület.

Pénteken plenáris ülésen
a küldöttek számoltak be
munkájukról, majd az OT.
Bizottságainak
megválasztására került sor.
Érdekes vita alakult ki a
környezet és
természetvédõ szervezetek
helyzetérõl. A hangulatot a
túlzott ború, majd a túlzott
derû jellemezte.

Szombaton a jelöltek bemutatkozása után, plenáris ülésen elõadások hngzottak el
a globalizáció és a környezetvédõ mozgalom, majd délután a zöld szervezetek
szerepe a vidékfejlesztésben, témában. A szekcióülések a következõ kérdésekkel
foglalkoztak: Eu integráció – a civilek szerepe, zöld fogyasztóvédelem, környezeti
nevelés, közlekedés, kétkeréken, életmód az ezredfordulón, állati jogok,
emberséges energia, globalizáció – a védekezés módszerei, hulladék – szelektív-e
a szelektív, veszélyes hulladék, a Szigetköz környezeti állapota, Tisza – Szamos,
vidékfejlesztés, környezetpolitika, környezeti tanácsadás, zöld informatika. Az esti
szabadidõs programokon a Rómer Házban és a Bridge csónakházban jó hangulat
alakult ki.

Vasárnap a választások eredményeinek ismertetésével és a szekció állásfoglalások
megvitatásával zárult az Országos Találkozó.

Az ezredforduló második országos találkozóját a Göncöl Szövetség az Ipoly
Unió, a Pest Környéki Madarász Kör, a Pangea Egyesület, és a Tölgy
Természetvédelmi Egyesület rendezte 2001. április 28-május 1 között Vác
városban.

Szombaton a találkozó elsõ napján üzemlátogatásokon és tapasztalatcseréken
vehettek részt az érdeklõdõk, bányászat és nyersanyagfeldolgozás, hulladék,
elektronika, textilipar, élelmiszeripar, vasúti közlekedés, vízellátás és
szennyvízkezelés, közlekedés, kerékpárút, autópálya, barlangászat, állatvédelem,
térinformatika témában. Este sor került a megnyitóra, majd dudakoncertet
hallgathattak meg a résztvevõk.

Vasárnap plenáris ülésre került sor a földtulajdon változás környezeti kérdései, a
nagyvárosok széttelepülése az agglomerációban, nemzeti tervek és regionalizmus
témában.

Délután a küldöttek számoltak be, majd a következõ szekciók tanácskoztak:
nemzeti tervek és regionalizmus, a földtulajdon változás környezeti kérdései,
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környezeti nevelés, Eu csatlakozás, környezet – gyógyászat, hulladék, életmód –
okofalu. Vasárnap este vitaestre is sor került, a mozgalom jelene és jövõje
témában.  Este gitárkoncertes elõadáson is résztvehettek az érdeklõdõk. Hétfõn
plenáris ülésen elõször a köldöttek mutatkoztak be és sor került a jelölésekre, majd
folytatódtak a szekcióülések, az alábbi témákban: nagyvárosok széttelepülése az
agglomerációben, ökoharmónia és globalizáció, OT szabályzat javaslatok,
vállalatok zöldítése, természetvédelem civil módra, természetfilm,
géntechnológia.

Délután fórumra került sor az OGY. Környezetvédelmi Bizottság, az Oktatási
Minisztérium, és az OKT képviselõinek részvételével. A választások eredményének
kihirdetése után zárszóval ért véget a vasárnapi program. Este ökumenikus
istentiszteleten is részt vehettek a találkozó küldöttei. Kedden terepi szakmai
kirándulásokkal zárult a Váci Országos Találkozó.

AA  hheellyysszzíínnrrõõll   rröövviiddeenn

Szarvasról röviden
Szarvashalom „Mons Cervinus” neve elõször Anonymus krónikájában

jelenik meg. Béla király névtelen jegyzõje szerint Árpád Zolta nevû fiának
születése után néhány nappal Ösbõ és Velek kapitánysága alatt sereget küldött
Mén-Marót bihari vezér ellen.

1425 óta oklevelekben sûrûn emlegetett a török világig fennálló Szarvas. A
táj a középkorban a Körös folyó közelsége-adta kedvezõ viszonyoknak
köszönhetõen eléggé benépesült.

A középkori fejlõdést megakasztja a törökvilág, bár a település csak egy-egy
pusztító hadjárat idejére
néptelenedik el, ami
után a lakosság
visszatér eredeti
helyére.

Kedvezõtlenül
befolyásolta az akkori
Szarvas életét, hogy a
háborúk idején
stratégiai jelentõséget
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kapott a keskeny árterû körösi átkelõ. Védelmére a hódoltság elején árokkal
körülvett kettõs cölöpfal közé vert földbõl álló várat építettek a törökök azon a
helyen, ahol ma az Ótemplom áll. Mivel a vár az itt folyó harcok központja volt,
a település pusztulását okozta.

A hódoltság után a pusztaságot birtokosa, Harruckern János György 1722-
ben fõként szlovákokkal telepíttette be. A város gazdasági és szellemi életében
1677-tõl egyaránt jelentõs volt Tessedik Sámuel (1742-1820) mûködése. Többek
között a város egyenes utcákból álló szerkezetét az õ elvei alapján alakították ki.

1834-ben Mezõberénybõl Szarvasra költözött a megye elsõ középiskolája.
Országos hírû tanárok (Ballagi Mór, Greguss Ágost, Vajda Péter stb.) tanítottak
benne. Itt kezdte mûködését 1847-ben a megye elsõ nyomdája is. Szarvas 1848-
ban kapott, 1872-ben elvesztett városi rangját 1966-ban nyerte vissza. Mai
hírnevéhez Fõként fõiskolái, tudományos kutatóintézetei járulnak hozzá. Neves
szülöttei: Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944) publicista, politikus; Ruzicskay
György festõmûvész; Melis György Kossuth-díjas operaénekes

Látnivalók

Tessedik Sámuel Múzeum
Épületét a névadó 1791-ben gazdasági iskolának építtette. 1834-ben a

Mezõberénybõl átköltözõ gimnázium kapta meg. Falán emléktáblák hirdetik a
kiváló tan árok és tanítványok nevét.

Az 1951-ben alapított múzeum 1976-ban költözött ide; 1979-ben nyílt meg.

Hét teremben mutatja be „Tessedik városa hajdan és ma” címmel Szarvasnak
és környékének régészeti, népmûvészeti, gazdaságtörténeti emlékanyagát. A
kiállításban gazdag régészeti anyag látható, melyen keresztül a Kárpát-medencében
élt népek emlékeit mutatják be az újkõkortól a törökök kivonulásáig.

Kiemelkedõ értéket képviselnek az egykori „Körös-kultúra” emlékei. Az
állandó kiállítás helytörténeti része a Tessedik hagyaték bemutatásával indul, itt
látható karosszéke, ivópohara, portréja. Majd a kisparaszti növénytermesztés,
állattartás, szántómûvelés, céhes ipar, kultúrtörténeti emlékek, kismesterségek
tárgyai láthatók. Ebben a kiállítási részben található Szarvas város címere 1850-
bõl és Szarvas elsõ pecsétje.
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Erzsébetliget, Ruzicskay-képtár

A Holt-Körös hídján túl találjuk a 13 hektáros ligetet, régi nevén füzest,
népkertet. Mai nevét Erzsébet királyné tragikus halála (1898) után kapta.
Telepítése a Körös holtággá válása (1888) után kezdõdött.

 Számos évszázados fája, sok kellemes sétaútja, halászcsárdája, vendéglõje
mellett,

Ruzicskay György (1896-1993) Munkácsy díjas festõmûvész
magángyûjteményének otthont adó alkotóháza kínál hasznos szórakozást. A
városának adományozott festményeibõl, grafikáiból 1981-ben nyílt itt képtár.

A tágas kiállítóteremben kaptak állandó helyet a mester fél évszázados
munkásságát, annak jelentõsebb korszakait, stílusirányzatait (expresszionizmus,
biofestészet) bemutató, ma már muzeális értékû mûvei. Az alkotóház lakás
részében található a mûvész által összegyûjtött szarvasi népi emlékekkel
berendezett házi múzeum.

Bolza kastély

A Holt-Körös partján, festõi szépségû kertben látható a Bolza család
kastélya, mely 1810-1820 között épült. klasszicista stílusban, romantikus és
eklektikus részletekkel.

A vízhez vezetõ lépcsõn a szoborcsoport Romoluszt és Rémuszt ábrázolja (a
kapitóliumi pontos másolata). Bolza Pál állíttatta fel 1911-ben, családja olasz
eredetének jelképeként. Másfél hektáros parkja 1954 óta természetvédelmi
terület. Maga a kert miniatûr növénygyûjtemény. Legszebb darabjai a
mocsárciprusok, melyek eredeti élõhelye Észak-Amerika.

Szlovák Tájház

Múlt századi építészeti emlék. Beosztása bútorzata megõrizte a szarvasi
szlovákok életvitelének jellegzetességeit.

Történelmi Magyarország közepe

1880 körül Mihályfi József szarvasi tanár határozta meg a mértani közepet,
melyet most a Holt-Körös partján egy 6,5 méter magas, belsõ szerkezet nélküli,
négyszárnyú vitorlával ellátott malom jelöl.

Evangélikus ótemplom

A város legmagasabb pontján áll az evangélikus ótemplom. Tessedik
irányításával épült 1786-88 között Kimnach Lajos pozsonyi építész tervei
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alapján, barokk stílusban. A templom oltárképét, mely Krisztus mennybemene-
telét ábrázolja, 1780-ban Andreas Zalinger festette. A templom nevezetessége a
36 regiszteres, 3 manuálos, 2483 síppal ellátott orgona.

Száraz malom

Az ország egyetlen mûködõképes, eredeti helyén fönnmaradt szárazmalma,
melyet a Bolza család építtetett 1836-ban. Egyedülálló népi ipari mûemlék.

Egyéb:

Emellett is sok látnivaló akad Szarvason. Itt található pl. Bajcsy-Zsilinszky
Endre otthona, az Ótemetõben van Bolza család mauzóleuma (1870-ben
romantikus stílusban épült); ma ravatalozó. Mellette elhaladva és jobbra fordulva
jutunk Tessedik Sámuelnek és feleségének síremlékéhez. E temetõben nyugszik
Vajda Péter is. Megtekinthetõ a Mitrovszky-kastély: 1830 körül klasszicista
stílusban épült. A város 1854-ben megvette; Ma a zeneiskolán kívül a városi
könyvtárnak és a földhivatalnak ad helyet. A közelben van a Gödény halom, stb.

LLeehheettssééggeess  sszzaakkmmaaii  pprrooggrraammookk
Az arborétum

A Szarvasi Arborétum a Körösök völgyében fekszik, részben Szarvas város,
részben Békésszentandrás község közigazgatási határában. Nyugatról a mezõtúri
út, keletrõl a Holtág határolja. (Ennek hossza kereken 30 km, vízfelülete pedig
200 ha, így jelenleg az ország ötödik legnagyobb „állóvize”.)

Bolza József („Pepi”) az 1830-as években, nyugalomba vonulása után, a
schönbrunni kastélykert mintájára kezdte el 5 hektáron telepíteni. Fia, Bolza
Péter (1824-1881) és fõképpen unokája, Bolza PáI folytatta a kert gyarapítását
különleges fákkal. 1943-ban védetté nyilvánították, 1946-ban Bolza Pál az állam-
ra hagyta.

Az Arborétum ma öt fás gyûjteményt gondoz 82 ha területen. Ezek közül 3
látogatható: a legidõsebb, a Bolza Pál alapította „Pepi-kert”. az 1951-ben
idecsatolt úgynevezett Mitrowssky-kert és a víztoronyhoz (hajókikötõhöz vezetõ
betonúttól délre fekvõ, ún. „Konyhakerti” rész. A „Pepi-kert”-hez északon
csatlakozik a terület másik felét kitevõ, jelenleg nem látogatható többi
gyûjtemény (a parkerdõ, a törzsültetvény), valamint a faiskola.
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A fás növénygyûjteményekben közel 1600 fa- és cserjefaj, illetve -fajta és
fajtaváltozat (összefoglaló néven taxon) található. Ebbõl 1200 a lomblevelûek
száma (1100 lombhullató, 100 örökzöld), 300 a fenyõféléké, zömmel
örökzöldek, mindössze 7 a tûhullató fajok száma.

Az Arborétum alapvetõ értékei, a fák és a cserjék mellett e területen
lágyszárú növény is található. Az elmúlt években közel 25 fajt regisztráltak
többségük a kert nagy esztétikai értéket képviselõ gyepfelületein él. További 52
telepített faj is gyarapítja a növényzet változatosságát, de gazdag és érdekes a
gombavilág is. Öt év (1979-1983) részletes vizsgálatai során 211 féle kalapos
gombát találtak.

Közel 100-ra tehetõ a madárfajok száma. Sokuk állandóan itt tartózkodik és
fészkel, mások csak átvonulnak vagy idõszakosan jelennek meg.

Az Országos Természetvédelmi Tanács 1951-ben jelentõségét így határozta
meg:

„A Nagyalföld minden jellegzetességét magán viselõ békési síkon az idegen világrészek
alhavasi, forró égövi, sziklás és mocsaras tájainak legkülönlegesebb fajai itt valóságos oázist
alkotnak. Felbecsülhetetlen az az érték, amelyet ez az arborétum aklimatizálódott fafajaival
természettudományi, erdõ- és kertgazdasági szempontból jelent.”

Körösvölgy – Hármas-Körös hullámtere
A Hármas-Körös hullámtere Békés és Szolnok megyében 1979-tõl védett

terület, mely mintegy 6.400 hektárt foglal magába. Védetté nyilvánítását
tájvédelmi, növénytani és állattani értékek indokolták.

A múltszázadi folyamszabályozások felszámolták az Alföld vízivilágát.
Ennek töredékeit jelentõsen degradált, másodlagos tájként a folyók hullámtere
õrizte meg napjainkra. Még így is üde zöld szalag a folyók két partja a
végtelennek tûnõ alföldi kulturtájban. E keskeny területen megtalálhatók az
egykori mocsárvilág egyes növényei, mint a a nyílfû, a virágkáka, a sulyom, a
tündérfátyol. Az elmocsarasodott holtágakat és kubikgödröket réti ecsetpázsitos
kaszálók és mézpázsit társulások váltják fel a magasabb részeken. A folyót sok
helyen puhafás ártéri erdõk, füzes-nyárasok bokros, ligetes állományai követik.

    Állatállományára az év nagyrészében elõforguló gémfélék a jellemzõbbek.
Gyakran találkozhatunk bakcsóval, kis kócsaggal, szürke gémmel. Nyár végi õsz
eleji vonuláskor rendszeresen megfigyelhetõ a fekete gólya . Télen a jégmentes
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folyó vadrécék ezreinek nyújt pihenõ helyet. Az emlõsök közül a vidra emelhetõ
ki gyakoriságánál fogva.

Cserebökényi puszták

A ma Cserebökényi puszta összefoglaló név alatt ismert terület a Tiszántúl
délkeleti részén, Csongrád megyében, Szentes és Fábiánsebestyén határában
helyezkedik el.

Az elsõ látásra csaknem teljesen sík vidék, felszíni formákban gazdag. A múlt
beszédes emlékei a szikes és édesvízi mocsarak foltjai, a vízállások, elhagyott
folyómedrek, enyhelejtésû löszhátak, kunhalmok. A pusztán átkanyargó Veker
és Kórógy erek valamikor a Körösök szabadon áradó vizeit vezették a Tiszába,
nagyobb áradáskor azonban a környék összegyûlõ vadvizei tengerré változtatták
az egész lapályos vidéket.

A táj változását a helytörténet tükrében is nyomon követhetjük. A
népvándorlások régészeti emlékei a szarvasi és a szentesi múzeum tárlóiban
pihennek. A honfoglalás után e vidéken elsõsorban kunok telepedtek le a vizek
melletti magas partokon. A nomád pásztorkodást felváltotta a karámos, a
szállások fokozatosan pusztafalvakká alakultak át. A vidék története a
középkortól háborúk, kihalások és betelepülések sorozata. A veszedelmek elõl a
lakosság bevette magát a mocsarak és nádrengetegek világába.

A XIX. század közepéig a környezõ falvak pusztaterületek, csak a
birtokrendezések, földosztások, majd a belvízrendezési munkálatok után indult
meg jelentõsebb földmûves gazdálkodás. A XX. században egyre nagyobb
területeket szántottak fel gabona- és takarmányfélék termesztéséhez. Egyéb
helyeken legelõk és kaszálórétek alakulnak ki. A nádasok és mocsárrétek a
leglapályosabb részeken maradnak csak fenn.

A terület történetében új fejezetet nyitott, hogy 1992 január elsejével 4556
ha-on megalakult a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet, mely ma a
nemzeti park egyik részét alkotja. A védettség oka a még meglevõ pusztai tájkép,
az õsgyepek és mocsarak, a különleges madárvilág.

 A terület legfõbb botanikai értékeit a nagy csatornákban és a
mocsárfoltokban fennmaradt vízi növénytársulások jellemzik. Tájképileg
meghatározóak a régmúltat idézõ törékeny fûz, fehér és szürkenyár csoportok.

Bár az értékek felmérése csak napjainkban indult meg, már most jól látható,
hogy a legfontosabbak közöttük a madarak. Eddig közel 230 madárfajt figyeltek
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meg a Cserebökényi pusztán. A terület ökológiai-madártani értékét kevésbé a
kuriózumok, mint inkább a jellegzetes költõk és rendszeres átvonulók
határozzák meg, ilyenek a kék vércse, a haris, a szalakóta, a vonulók közül a
pusztai ölyv, a réti sas.

A kultúrtörténeti emlék közül kiemelkedõ jelentõségûek a kun népcsoport
kereszténnyé válásának emlékei, az Árpád korból való fábiánsebestyéni és a XV.
századi Ecseri templomok romjai.

Egyéb
Ezek mellett az OT ideje alatt kapcsolatban leszünk végig a Körös-Maros

Nemzeti Park Igazgatósággal, ami lehetõvé teszi, hogy a Park munkatársai
segítsenek bennünket a sikeres szakmai programok lebonyolításában.

További program lehetõség még az Ökoovi – Tessedik Sámuel Fõiskola
Koczy Kálmánné Gyakorló iskolájában, az Anna liget és a KMNP szházának, a
Csáky kastély megtekintése, a Körösön található Békésszentadrási Duzzasztó
megnézése, eredeti tót disznótorban való részvétel – ami nem biztos, hogy meg
lesz, a közelben van a Szentandrási szõnyegszövõ üzem is.

Színesítünk, bõvítünk az utolsó napig.

SSzzaarrvvaassii  OOTT  pprrooggrraamm  tteerrvveeii
A legfontosabb amit figyelembe kell venni az alábbiakkal kapcsolatban:

JELEN PROGRAM NEM VÉGLEGES, CSAK EGY

TERVEZET, AMIBE BÁRKI BELESZÓLHAT  !!!!

Tehát csak egy elképzelés, egy terv, amit mi készítettünk, de több témában
már sántít, hiszen nem logikus a felépítése. Ennek megfelelõen változtatni
fogjuk, csiszolni fogjuk még. Volt egy megbeszélés, egy többünk által nagyra
becsült mozgalmár azt javasolta, hogy ennyire sem szabad elõkészíteni, hanem
hagyni kell, hadd javasoljanak programokat a részvevõ szervezetek.

Ez a lehetõség mindenkinek adott, azonban tárgyalási alapot az alábbi keret
adja, amit a következõ programfüzetig kiegészítünk, pontosítunk.

Tehát vázlatosan a terv:
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Csütörtök: elõkészítõ nap

(Ezen a napon elsõsorban azokat szeretnénk fogadni, akik vagy messze-földrõl érkeznek,
vagy pedig jobban van szabad idejük arra, hogy a térség kultúrtörténetei emlékeit
megtekintsék, vagy jelentõs elõkészületet igényel jelenlétük (pl. nagyobb kiállítók, Zöld Pók
stb. Ezen a napon mozgalmi program nincs !)
12,00 óra után fogadunk csak beérkezõket, regisztráció, szálláshely elfoglalása
14,00-16,00 óra: a Szarvasi Arborétum megtekintése szakvezetéssel,

16,00-17,30 óra: a HAKI és ÖKI munkájának megismerése, üzemlátogatás
17,30-19,00 óra: múzeumlátogatások, szárazmalom megtekintése

19,00-20,00 óra: vacsora
20-21,15 óra: diavetítéses elõadás Körös-Maros Nemzeti Park természeti értékeirõl,
felépítésérõl
20,30 órától: kiplakátolás, standok kiépítése, stb. (Zpok teaház, MME, Göncöl stand, Nimfea
kuckó, stb.)
20,30 órától: Beszélgetés a mozgalomról és az OT-ról

Péntek: elsõ szakmai nap
7,30 órától: ezen a napon érkezõknek regisztráció, szálláshelyek elfoglalása

7,30-8,30: reggeli
8,30-11,00 óra: kirándulás Cserebökényi TT-be és/vagy a Körösvölgyi TT-be

8,30-10,00 óra: I. Szekcióprogram a plenáris teremben (Lehet, hogy még változik, többen
javasolták, hogy ne legyen a hivatalos megnyitó elõtt szakmai tevékenység.)
10,00-11,00 óra: Újak a mozgalomban – bemutatkozó (Szintén lehet, hogy változik az

idõpontja, hiszen többek szerint méltatlan egy ilyen fontos programot szintén a hivatalos megnyitó elé
tenni.)

11,00-12,15 óra: Hivatalos megnyitó a kormányzat és részvételével (Terveink:

Környezetvédelmi Miniszter, Szarvas Polgármestere, a   Ovónõképzõ Intézet és a Fõiskola fõigazgatói –
asztalnál foglal még helyet még a két szakmai helyettes államtitkár – Tardy János és Kemény Attila úr,
KMNP igazgatója, Tírják László úr Levezeti: Szabóné dr. Komlovszky Ildikó, a Nimfea
Természetvédelmi Egyesület elnöke.)
12,15-14,00 óra: ebéd
14,00-16,00 óra: PLENÁRIS – az állami szervek és a civilszervezõdések szakmai
együttmûködésének lehetõségei (Általunk javasolt felkért hozzászólók: környezetvédelmi és
természetvédelmi államtitkár, Haraszthy László, Lukács András – felkért bevezetõt mond, és a
beszélgetést levezeti: Kiszel Vilmos)
16,00-18,00 óra: PLENÁRIS – A mozgalom jelene és jövõje (Általunk javasolt felkért

hozzászólók: Foltányi Zsuzsa, Schmuck Erzsébet, Bárdos Ferenc – felkért levezetõ: Móra Vera, illetve
még egy fõ, sajnos Trombi nem vállalta)
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18,00-19,30 óra: vacsora

19,30-21,00 óra: I. Csoportbeszélgetés
21,00-01,00 óra: közösségfejlesztõ est (néptánc tanulás, népzenei fellépõk stb.)

Szombat: második szakmai nap
7,00 óra: dobkoncert, ill. rezesbanda koncert ébresztõként

7,30-8,30 óra: reggeli

8,30-10,00 óra: II. Szekcióprogram
10,00-12,00 óra: III. Szekcióprogram

12,00 óra: jelölési határidõ a KAC közcélú bizottságokba stb.
12,00-13,30 óra: ebéd

14,00-15,00 óra: PLENÁRIS – Jelöltek bemutatkozása
15,00-16,30 óra: PLENÁRIS – A mozgalmi delegáltak beszámolóinak elfogadása,
kérdések (Ez a program BIZTOSAN korábbi idõpontra fog kerülni, hiszen bemutatkozás elõtt, és
jelölés elõtt célszerû lennie)
16,30-18,30 óra: PLENÁRIS – A napi környezetvédelem és a mozgalom kérdései (pl.
KAC utalások – közös fellépés a késések ellen, fellépés a KAC közcélú F mozgalomhoz való
visszakerülése mellett, elhatárolódás a politikától így a választások elõtt, új törvény változások, stb.
javaslatokat fel fogjuk dolgozni.)
20,00 óra: 2003-es OT szervezési „pályázat” leadása (a „pályázat szó nem szó szerint értendõ !)

18,30-20,00 óra: vacsora
20,00-21,00 óra: II. Csoportbeszélgetés

20,00-21,00 óra: ökumenikus istentisztelet ill. közösségfejlesztõ program (Igét hirdet: még
nem tudjuk ki. Itt is kíváncsiak vagyunk a véleményekre, hiszen többek szerint ez nem szükséges a
szûk idõbeosztás miatt.)
21,00-01,00 óra: közösségfejlesztõ est

Vasárnap: befejezõ (?) nap
7,30-8,30 óra: reggeli

8,30-9,00 óra: PLENÁRIS – A választás eredményeinek kihirdet ése
9,00-11,00 óra: PLENÁRIS – A szekció állásfoglalások meghallgatása, elfogadása

döntéshozás a 2003-as OT szervezésérõl
11,00 óra: zárszó, az úticsomagok szétosztása

Délutánra könnyen lehet, hogy másik mozgalmi fórumot szervezünk, ugyanis többek
szerint jó lenne a politikai pártok képviselõit meghallgatni, milyen környezetvédelmi
programokkal készülnek a választásokra.
A programban szereplõ SZEKCIÓ programok és CSOPORT beszélgetések az alábbiak
szerint lehetnének (SZINTÉN CSAK JAVASLAT !!!), várjuk a további szekciók és
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csoportok jelentkezését. (A szekció és csoport közötti különbséget abban látjuk, hogy a szekciók
állásfoglalásait megbízása lehetne, amit a Plenáris fogad el, míg a csoportok belsõ megbeszéléseket,
közösségfejlesztéseket folytatnak.)

Szekciótervek:

I. Szekcióprogram:
– OT szabályzati javaslatok (általunk javasolt levezetõk: Bárdos-Kiszel-Perneczky)

II. Szekcióprogram:
– Hulladék (általunk javasolt levezetõk Bödecs-Kalas-Szili)

– Természetvédelem (általunk javasolt levezetõk: Fidlóczky-Haraszthy)
– Környezetvédelem a városokban – közlekedés és urbanizáció (általunk javasolt

levezetõk: Lukács A. és/vagy Beliczay E.)

III. Szekcióprogram:
– Környezeti nevelés: (általunk javasolt levezetõk: Sumi-Ilos)
– EU csatlakozás (általunk javasolt levezetõ Schmuck Erzsi, lehetséges felkért hozzászóló:

Kiszel Vilmos)
– Önkormányzati szakmai tevékenységek, környezetvédelmi tervek (Kalas - és a

Miskolci Ökológiai Intézetbõl valaki)

I. Csoportbeszélgetés:
– Határontúli szervezetek és hazai szervezetek együttmûködési lehetõségei (általunk

javasolt levezetõk: Csiríz-Prixi)
– MTvSz megbeszélés (ha akarnak ilyet…)
– Tájsebészet megbeszélés (ha akarnak ilyet…)

– Ökoetika (Nádai Béla)

II. Csoportbeszélgetés:
– Tiszával foglalkozó szervezetek megbeszélése (ill. Platform megbeszélés)

– Környzet-gyógyászat-életmód
– Géntechnológia (Móra Vera, lehet, hogy szekcióvá alakul)

A PROGRAM MÉG VÁLTOZIK, ALAKUL, a beérkezõ javaslatoknak megfelelõen !!!

Logisztikai információk
Szállás:

csüt 14 pént 15 szomb 16 Ft/éj/fõ*

OK 179 179 179 1000
OK 64 64 64 1000

Vajda Péter gimi 129 129 1000
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Slovákisi 80 80 800

liget ? ? ?

 összesen 243 452 452

Az összeget még igyekszünk lejjebb püfölni.

Étkezés:
Étkeztetés Ft/nap

vajda péter isi 1300-1400
korona étterem 500ft/menü

Az összeget még szintén igyekszünk lejjebb püfölni.

Helyszínek
A helyszínválasztásnál törekedtünk arra, hogy a programok színhelyei, a szállás, az

étkezési lehetõség egymáshoz közel legyenek.
A találkozó helyszínei:

KONFERENCIA (plenáris, szekció munka, kiállító felület): Tessedik Sámuel Fõiskola
(nagyelõadók és szemináriumi termek)
SZÁLLÁS: Tessedik Sámuel Fõiskola kollégiuma (180 férõhely 2-4 ágyas szobák)
Szlovák iskola kollégiuma (80 férõhely 4 ágyas szobák), Vajda Péter Gimnázium
kollégiuma (129 férõhely 4 ágyas szobák)
ÉTKEZÉS: (reggeli, ebéd, vacsora) Vajda Péter Gimnázium vagy Korona Étterem.

Eddig beérkezett módosítási, javítási javaslatok:
Ü Farkas István javasolja, hogy… Az OT-n a mozgalmi állásfoglalások rendje az legyen:

1, AZ OT elõtt széles körben megvitatni az adott témát, azok körében akik foglalkoznak vele.
2, Állásfoglalás tervezet kipostázása az utolsó meghívóval. 3, Szekció vita a kérdésben. 4, A
szekció állásfoglalás kifüggesztése a záró plenáris elõtt egy órával, vagy még jobb lenne a
sokszorosítása.5, Módosító javaslat a plenáris indulása pillanatáig beadandó az elõterjesztõnek.
Ü Trombitás Gábor javasolja, hogy…  1. A vivõ témákhoz kapcsolódjanak a
szekciók témái. 2. A szekció vezetõk ajánlásai alapján lehessen választani témát. 3.
Létesítsünk az OT elõtt vitafórumot a szekciókról, azok témáiról.4. Szervezõk tegyék

lehetõvé az esti programmal párhuzamosan folyó fórum beszélgetést →Legyen technikai
háttér: terem, hang, technikus stb. 5. Javasolja, hogy amennyiben a büdzsé engedi, a
szavazati joggal rendelkezõ szervezetek egy résztvevõt ingyen, minden továbbit a
költségeik megfizetése mellett küldhessenek az OT-ra.  6. Programtervezet módosítását is
javasolja: a péntek délelõtti szakmai programokat nem tartja megfelelõnek és kéri , hogy a
megnyitó délután legyen; szombaton legyen a szavazás.
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Ü Kiszel Vilmos javasolja, hogy…. 1. Terepi és kulturális programok kellenek, de

megfontoltabban. 2. Ajánlja a szarvasi Tót (Szlovák) táncház mûsorát mint kulturális
programot. 3. Felajánlja segítségét a tervezett Ökomenikus istentisztelet szervezésében.
Ü Bárdos Ferenc javasolja, hogy… 1. Úgy érzi nincs az OT-nak meghatározott,

elõremutató célja  → miért mûködjünk együtt ? 2. Célnak tekintené az információáramlás
megszervezése, magasabb fejlõdési szint elérését 3. Véleménye szerint nincs a
szervezeteknek kapcsolata önkormányzatokkal, gazdasági szektorral, errõl szót kell ejteni.
4. Feladatnak kellene lennie az együttmûködési szabályzatok kialakításának.
Ü Schmuck Erzsébet javasolja, hogy… 1. A mozgalmi beszámolók este legyenek. 2.
Az OT céljának megfogalmazását, pl. nyomás gyakorló képesség növelése, lobby
tevékenység nem kielégítõ, nincs kihasználva, mozgalmon belüli egymást erõsítõ

programok. 3. Véleménye szerint tágabb kereteket kell adni az OT-nak → Gondolva a

közelgõ választásra. 4. Legyenek az OT-n fórumok →Pártok  környezetpolitikai
elképzeléseinek bemutatására lehetõséget kell adni (Ezek késõbb számon kérhetõk.)
Ü Perneczky László javasolja, hogy…  1. Nem látja  szükségét államtitkárnál magasabb

tisztségû állami résztvevõknek. 2. Ne vigyünk politikát az OT-be legyen az egy más fórum. 3.
szervezzünk a szekciókhoz elõkészítõ egyeztetéseket, esetleg fórumot1  4. Készítsünk
közvéleménykutatást arról,  ki miért jött vagy jön el az OT-ra; ki miben látja annak jelentõségét.
Ü Sallai R. Benedek javasolja, hogy… 1. Fontosnak tartja, hogy a delegáltak
beszámoltatása lényegesen dinamikusabb legyen. 2. Szerinte azt kellene alkalmazni, hogy
OT 3. hírlevélben írásban mindenki beszámol, és az OT-n szóbeli beszámoló már nem
lesz. A kérdéseket pedig elõre írásban kell feltenni.
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IInnffoorrmmáácciióókk
Szervezéssel kapcsolatban

Hegyi Csaba

Tel./Fax: 56/361-505

Mobil: 30/305-6445

E-mail: hcs@nimfea.hu

Regisztrációval kapcsolatban

Kovácsné Nagy Anita

Tel./Fax: 56/361-505

Mobil: 20/511-1119

E-mail: nimfea@externet.hu

Technikai kérdésekkel kapcsolatban
Barna Tamás

Tel./Fax: 56/361-505

Mobil: 20/495-6488

E-mail: tom@nimfea.hu

Mozgalmi kérdésekkel kapcsolatban
Sallai R. Benedek

Tel./Fax: 56/361-505

Mobil: 20/391-4147

E-mail: srb@nimfea.hu

Címünk:

„Nimfea” Természetvédelmi Egyesület

5421. Túrkeve, Kenyérmezei u. 2/D.

www.nimfea.hu/ot2002
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