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KKeeddvveess  OOllvvaassóó  !!
Nagyon szûkös az idõnk, gyorsan kell csinálnunk mindent, tehát

kérjük, hogy a késõbbi félreértések és kellemetlenségek elkerülése
érdekében olvassák el jelen hírlevelünket, amelyben ismét igyekszünk
bõvebben információkat szolgáltatni az 12. Országos Találkozóról.

Ennek leszögezését követõen nagy szeretettel köszöntjük azokat, akik nem

kaptak az elsõ hírlevélbõl, és nem tudnak semmit arról, mi is az OT és meglepve
tapasztalják, hogy címüket kiderítettük. Az elsõ hírlevelünk 600 példányban
ment ki, azonban az azóta végzett adatgyûjtéseknek köszönhetõen mára közel

1500 szervezetrõl lett tudomásunk, így ennyivel többnek küldjük ki
hírlevelünket, megteremtve a lehetõségét annak, hogy bárki, aki hazánkban – és
határainkon kívül magyarként – civil kezdeményezéseket tesz a környezet- és
természetvédelem ügye érdekében, az itt lehessen közöttünk ezen az eseményen.

Szeretnénk, ha bõvebb, szélesebb érdeklõdés lenne a honi környezet- és
természetvédelmi mozgalom tevékenysége iránt, minél többen csatlakoznának

Sajnos még mindig alakul pénzügyi helyzete a rendezvénynek, de a

hírlevelünkben közölt árak maximum árak, tehát már csak csökkenhetnek.
Többek között a határon túli szervezetek képviselõinek jelenleg is tárgyalásokat
folytatunk a részvételének a támogatása ügyében, amirõl a késõbbiekben tudunk

majd tájékoztatást adni.
Továbbra is várjuk a javaslatokat, észrevételeket annak érdekében, hogy a

lehetõ legtöbb programmal a lehetõ legjobb OT-t szervezzük, ezért kérjük
keressenek bennünket.

Az OT-val kapcsolatban további 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 inform
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RREEGGIISSZZTTRRÁÁCCIIÓÓ
Sok fontos információ van a jelen hírlevelünkben, de az elsõ és

legfontosabb a regisztráció kérdése. Idén közel három hónappal hoztuk

elõbbre az OT idõpontját, mint az 2001-ben volt. Erre szükség is van, hiszen
megjelentek a KAC kiírások és a delegálásokat meg kell tennünk, és szerencsére
nem terepi idõszakról van szó legtöbbeknek ezen a késõ téli idõpontban, tehát
talán jobban rá is érünk. Ellenben nagyon kevés az idõnk, ezért dinamikusan kell

haladnunk.
Segítséget kérünk tehát abban, hogy a pontos és gyors adatfelvételek

megtörténjenek. A következõ két lapon, (négy oldalon) kivágandó és
visszaküldendõ regisztrációs kártyák találhatóak, amiket talán egyszerûbb
fénymásolni, de bárhogy jó, csak visszajusson hozzánk ÍRÁSBAN. Ezeket az

visszaküldeni. (Nimfea TE., Túrkeve, PF: 33. sz., 5421). Ez NAGYON
FONTOS, mert az étkezés és szállás megrendeléseket meg kell tennünk. Aki
tudja, azt SZÉPEN KÉRJÜK akár postafordultával küldje vissza, hogy
mihamarabb elkezdjük az igények felmérését és az adatok feldolgozását.

A jelentkezési és regisztrációs lapok 2002 január 16-tól honlapunkról
(www.nimfea.hu) is letölthetõek.

Nézzük tehát a gyors áttekintését a következõ heteknek.

2002 január 22-ig elvileg mindenkinek kézhez kell kapnia a II. hírlevelet, és

kb. másfél hete lesz a kitöltésére. Tudjuk jól, hogy ez nagyon kevés idõ, de nem
tudunk rajta sajnos változtatni. 2002 január 30-án találkozunk (már azzal, aki
eljön) a Városvédõk Székházában a hóvégi találkozó kapcsán, ahol személyesen
válaszolunk bármilyen kérdésre. Ezt követõen, az esetlegesen itteni

véleményeket is meghallgatva készítjük el utolsó, III. hírlevelünket. Ezeknek
kipostázását legkésõbb 2002 február 6-ig megtesszük. Ebben benne lesznek
már a delegáltak beszámoló, a részletes menü, a pontos program, vonatindulási,
érkezési információk, várostérkép, és minden efféle. EZZEL EGYÜTT

KÜLDJÜK KI A BEFIZETÉSRE SZOLGÁLÓ CSEKKEKET IS kitöltve,
minden szervezetnek, tehát regisztráltatni ezzel kell majd.

Ezt követõen Az OT-n fogunk találkozni és örülni egymásnak… Kérjük,

hogy ezen ütemezési tervhez járuljanak hozzá lehetõségeikhez mérten.
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JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSSII  LLAAPP
Olvashatóan kérjük kitölteni. Csak a szaggatott vonallal jelzett lapokat kell
kivágni és visszapostázni az OT szervezõ címére (Nimfea, Túrkeve, Pf: 33.
5421). A jelentkezési lap fénymásolható, azonban az adatok feldolgozása
érdekében nem fogadunk el telefonon történõ regisztrációt ! Kérjük, hogy
lehetõleg minden információt töltsenek ki, hogy az érkezéskor minél
gyorsabban mûködjék a regisztráció !

Regisztrációs adatok:

Jelentkezõ neve: ………………………………………………………………

Képviselt szervezet neve: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Jelentkezõ értesítési címe (csak amennyiben eltér a szervezet címétõl !):   ………

…………………………………………………………………………………

Telefon elérhetõség: ……………………………………………………………

Fax elérhetõség:   ………………………………………………………………

E-mail elérhetõség:  ……………………………………………………………

Internet hozzáféréssel rendelkezem (aláhúzandó)       igen

nem

Szavazati joga lesz-e ? (aláhúzandó)                             igen

nem

szabályzat a szavazásra vonatkozó részét és a jelent hírlevélben közölt
nyilatkozatokat kitölteni. Aki tudja az postán elküldheti a nyilatkozatokat, és
akkor a szavazó kártya eleve a regisztrációs csomagjában lesz.
Készpénzfizetési számlát fogok kérni (aláhúzandó)       igen

nem

Amennyiben igen, és nem a fenti szervezet címére, akkor ki lesz a számlán a

vevõ ? Pontos címet kérünk:    …………………………………………………

"
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…………………………………………………………………………………

Amennyiben igen, és utaznak Önnel családtagok, abban az esetben a családtagok

részvételének költsége is szerepeljenek-e a számlán ?       igen

nem

Családi adatok:
A családtagoknak az utazás, szállás és étkezési díjat kell állniuk, részvételi díjat

nem. Kérjük, hogy a családok részére ne töltsenek ki külön jelentkezési lapot

csak a jelen regisztrációs kártyán jelöljék (például: Tót Béla + 1 fõ + 2 gyerek).

Ez a kitöltési javaslat azon a feltételezésen alapul, hogy minden családtag addig

marad, mint a szervezetet képviselõ regisztrált részvevõ.

Gyermek felügyeletet kérek elkezem (aláhúzandó)       igen

nem

önkéntes segítségével.)

Szállás:

Február 14., csütörtök éjszaka igen nem

Február 15., péntek éjszaka igen nem

Február 16., szombat éjszaka igen nem

A szállás egymástól függetlenül lesz négy helyen (természetesen amennyiben

kevesebb a jelentkezõ nem vesszük mindet igénybe). Ezek középiskolai és

fõiskolai kollégiumok. Ennek megfelelõen a szobák többsége négy ágyas, de

sajnos lesz hat ágyas is. Ezek átlagos kollégiumi szobák, de tiszták, normálisak.

Ezeknek egységes ára 600 forint lesz,  

alternatív szállásra is. Hálózsákos, tornateremben való alvást tudunk

orint/fõ/éj áron, illetve szállodában 3000 Ft/fõ/éj-tõl

15000 Ft/fõ/éj-ig, igény szerint.

Étkezés:
Igyekeztünk az elõzetes tárgyalások alapján úgy tárgyalni, hogy az étkezési

költségekbõl ne legyen lefaragva, de normál emberi adagok legyenek. Bízunk

"
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lehet választani vegetáriánus és normál menü között. Ezt itt jelölheti be:

Vegetáriánus étkezést kérek (aláhúzandó)       igen     nem
Várható menü: jelenlegi tudomásunk alapján azok, akik csütörtökön érkeznek,
azok brassói aprópecsenyével kezdenek. Mindhárom reggel svédasztallal

fogadjuk kedves ébredõ részvevõinket. A pénteki „ünnepi ebéd” gyümölcsleves
és a tót hagyományokhoz alkalmazkodó második, amit még nem tudunk mi lesz.
Másnap ebédre Frankfurti leves és hamis (virsli nélküli) frankfurti a
vegetáriánusoknak, valamint rántott szelet, illetve rántott zöldségfélék, sajt. Az
utolsó nap, aki marad, annak némi húslevessel és csirke sülttel kedveskedünk.
Pénteken vacsora szatmári tepsis hús, és valami húsmentes. Szombaton pedig

rköltöt terveztünk és párolt zöldséget sajtokkal.

Ez alapján kérjük bejelölni melyik napra kérnek étkezést:

Február 14., csütörtök vacsora igen nem

Február 15., péntek reggeli igen nem

Február 15., péntek ebéd igen nem

Február 15., péntek vacsora igen nem

Február 16., szombat  reggeli igen nem

Február 16., szombat ebéd igen nem

Február 16., szombat vacsora igen nem

Február 17., vasárnap reggeli igen nem

Február 17., vasárnap ebéd igen nem

Február 17., vasárnap úticsomag igen nem

Az étkezési költségek eloszlása: reggeli: 320, ebéd 700, vacsora 480 forint.

A jó hírünk az, hogy az ÖKOTÁRS ALAPÍTVÁNY jóvoltából mindazon

szervezetek egy képviselõjének, akiknek az éves költségvetésük nem haladja meg

az egy millió forintot, és 200 kilométeren kívülrõl érkeznek, azoknak térítjük az

utazási költségeit. Jelenleg még dolgozunk azon, hogy ezt kiterjesztjük minden

más szervezetre is, de ez jelenleg tárgyalások alatt áll.

Kér-e útiköltség térítést (aláhúzandó)       igen
nem

"
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Kiállítás:
Örülnénk, ha minél többen bemutatkoznának az OT-n kiállításokkal,

poszterekkel, standokkal. Kérjük erre vonatkozó igényét itt jelölje meg:

Paravánt kérek: …………… m2 Asztalt kérek: …………… m2

Elektromos csatlakozás:            igen - nem

Egyéb: ………………………………………………………………………….

Terepi programok, szekciók:
Fontos lenne tudnunk azt is, hogy mely szekcióra mekkora az érdeklõdés. Ezt

részben azért, mert látnunk kellene, hogy mekkora termet biztosítsunk a
szekciómunkához, (pl. a hulladékos minden évben kinövi a termet), azokat milyen
idõelosztással tegyük szét, illetve azért is, hogy melyik iránt nincs érdeklõdés. Kérjük,
hogy jelölje meg, hogy amennyiben nem ütközik más programmal, melyik
szekciókon venne részt:

– OT szabályzati javaslatok igen - nem
– Hulladék igen - nem
– Természetvédelem igen - nem
– Környezetvédelem a városokban – közlekedés és urbanizáció igen - nem
– Környezeti nevelés általában igen - nem
– Környezeti nevelés kicsiknek, iskolai környezetben igen - nem
– EU csatlakozás igen - nem

– Önkormányzati szakmai tevékenységek, környezetvédelmi tervek igen - nem
– Tisza igen - nem
– Energia igen - nem
– Génpiszka igen - nem
… melyik csoportbeszélgetésen venne részt:

– Határontúli szervezetek és hazaiak együttmûködési lehetõségei igen - nem
– MTvSz megbeszélés (ha akarnak ilyet…) igen - nem
– Tájsebészet megbeszélés (ha akarnak ilyet…) igen - nem
– Környezeti Tanácsadók igen - nem
– Ökoetika igen - nem
– Természetes életmód igen - nem
– Környzet-gyógyászat-életmód igen - nem

… melyik szakmai programon venne részt (ingyenesek):

– Buszos kirándulás a Dévaványai Túzokrezervátumba és múzeumba igen - nem

"
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igen - nem
– Séta a Szarvasi Arborétumban igen - nem
– Séta az Anna-ligetbe, a Körös-Maros Nemzeti Park székházához igen - nem

– Kutatóintézetek munkájának megismerése igen - nem
– Ökoovi megtekintése igen - nem
– Egyéb kulturális programok (múzeum, szárazmalom stb.) igen - nem

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMES KITÖLTÉST !

SSzzaavvaazzaattii  jjoogg,,  sszzaavvaazzaatt

Új küldöttek jelölése és választása
Minden szavazati joggal rendelkezõ szervezet tagja

Kit jelölhetnek? Minden, szavazati joggal rendelkezõ szervezet tagját

Az aulában péntek 18. órától megtalálható az a tábla, melyre a jelölésre
jogosult szervezetek képviselõi szombat 11-ig írhatják fel a jelölt nevét,

szervezetét valamint saját szervezetük nevét.

Szombati délutáni a plenáris ülésen a Jelölõ Bizottság sorra olvassa a
neveket. A jelöltek egyenként nyilatkoznak

arról, hogy van-e összeférhetetlenség,

vállalják-e vagy sem a jelölést, ha igen,

maximum 1 percben

bemutatkoznak. A hivatalos

jelölõlistára az kerül fel, aki a

bemutatkozása után a jelen lévõ,

szavazásra jogosult képviselõk voksának

legalább 50%-át megkapja.

Az így összeállított jelölõlistát
szombat 14-tõl 15-ig kitesszük az aula több

pontján, hogy az esetleges hibákat jelezhessétek. Ezután sokszorosítjuk a

kész jelölõ listát, amelyet 16,30 órától a regisztrációs pultnál, szavazólap

alapján lehet átvenni.



HHíírr lleevvééll  22.. OOTT  22000022  --  SSzzaarrvvaass

1100..   oollddaall

A szavazás módja:
A küldöttekrõl, a jelölõ lista alapján, titkos szavazással döntenek a

szavazati joggal rendelkezõ szervezetek. A szavazók a szavazólap bemutatása

után veszik át a jelölõlistát. Az átvételt a szavazatszámláló bizottság tagja

jelzi a szavazólapon. Egy szavazó csak egy listát kaphat.

A jelölõ lista tartalmazza a jelöltek nevét, szervezetük nevét, a
bizottságok nevét, valamint azt, hogy hány fõ választható az adott

bizottságba.

A támogatott jelölt(ek) nevét érintetlenül, míg a meg nem választottakét
jól láthatóan át kell húzni.  Kevesebb jelöltre lehet szavazni, azonban ha

több név marad áthúzatlanul, mint amennyi abba a bizottságba választható,

akkor a szavazat az adott bizottságnál érvénytelen.

A szavazó helyiség a tervek szerint szombat 16,30-tól 21,00-ig tart nyitva.
õpontokat a helyszínen hirdetjük ki.

A szavazó helyiség bezárása után a szavazatszámláló bizottság összesíti a
szavazatokat. A szavazás menetérõl, a szavazatszámlálásról és az

eredményekrõl helyszíni jegyzõkönyv készül, melyet a szavazatszámláló

bizottság minden tagja aláírásával hitelesít.

Az eredményeket vasárnap reggel a plenáris ülésen hirdetik ki.

Szavazati jog:
Az OT-n minden szavazóképes szervezetet egy szavazat  (szavazólap)

illet meg.

1. Jogi személyiséggel bíró, bejegyzett szervezetek
Azoknak a szervezeteknek, amelyek a tavalyi OT-n szavazati

joggal rendelkeztek, elég a bírósági végzésük másolatát magukkal

hozni. A mandátumvizsgáló bizottság azt ellenõrzi, hogy továbbra is

megilleti-e a szavazati jog a szervezetet, illetve ki jogosult arra. Amennyiben

a szervezetet nem a végzésben megadott személy képviseli, annak a

szervezet képviselõje által aláírt és lepecsételt meghatalmazást kell
bemutatnia. (1. és 2. számú minta)

Azoknak a szervezeteknek, amelyek a tavalyi OT-n nem vettek
részt, vagy nem rendelkeznek még szavazati joggal ill. új szervezetek,
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magukkal kell hozniuk a bejegyzésüket igazoló bírósági végzés másolatát, a

szervezet alapszabályát és a kitöltött meghatalmazást.

2.Nem bejegyzett csoportok, szervezõdések
Be kell mutatniuk két, szavazati joggal rendelkezõ, bejegyzett

szervezet ajánlását. (3.számú minta)

A mandátumvizsgáló bizottság ellenõrzi, hogy valós-e és rendelkezik-e
szavazati joggal a két ajánló szervezet, valamint nézi a csoport vezetõjének

kötelezettségvállaló nyilatkozatát.

A regisztrációnál a fent leírt dokumentumok ellenében a
mandátumvizsgáló bizottságtól vehetõ át a szavazólap.
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11..  sszz..  mmiinnttaa

NYILATKOZAT

Alulírott ______________________________________________________, mint a

____________________________________________________________________

_ _____________________________________________(szervezet neve és címe)

bejegyzett képviselõje ezennel kijelentem, hogy a Szarvason 2002-ben
rendezett Országos  Találkozón a szervezetem képviseletét magam látom el.

Kijelentem, hogy szervezetünk törvényes mûködése 2001 óta folyamatos.

2002. január

PH.

____________
képviselõ
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22..  sszz..  mmiinnttaa

MEGHATALMAZÁS

Alulírott ____________________________________________________________,

mint a ______________________________________________________________

_______________________________________(szervezet neve és címe)

bejegyzett képviselõje ezennel meghatalmazom:

Név: ___________________________________________________

Lakcím: ________________________________________________

tagot, hogy szervezetünket Szarvason 2002-ben rendezett Országos Találkozón
teljes (szavazati) joggal képviselje.
Kijelentem, hogy szervezetünk törvényes mûködése tavaly óta folyamatos.

2002. január
PH.

___________
képviselõ

Tanúk:
(olvashatóan név, lakcím)

1. ______________________________________________________

________________________________________________________

2. ______________________________________________________

________________________________________________________
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33..  sszz..  mmiinnttaa
NYILATKOZAT

Alulírott ______________________________________________________, mint a

____________________________________ (szervezet neve és címe) és alulírott

____________________________________________________________, mint a

____________________________________________________________________

(szervezet neve és címe) bejegyzett képviselõi ezennel teljes felelõséggel

igazoljuk, hogy az általunk ismert

_________________________________________

(szervezet neve és székhelye) megfelel a környezet- és természetvédelmi
mozgalom Együttmûködési Szabályzatának 2/b pontjában foglalt feltételeknek.
A fentiek alapján kérjük a Mandátumvizsgáló Bizottságot, hogy a szervezet
számára az Országos Találkozón való szavazáshoz szükséges igazolást a
szervezet vezetõjének / képviselõjének nevére, azaz
___________________________ névre állítsák ki.

PH. PH.

__________________________        __________________________

1. ajánló                                                         2. ajánló

Alulírott ___________________________________________________________,

mint az igazolt csoport ________________________________________________

_________________________________________(szervezet neve és székhelye)

vezetõje/képviselõje ezennel kijelentem, hogy szervezetünk a magyar
környezet- és természetvédõ szervezõdések Együttmûködési Szabályzatát
ismeri és elfogadja.

2002. január

PH.

__________________________
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44..  sszz..  mmiinnttaa

NYILATKOZAT

Alulírott ______________________________________________________, mint a

____________________________________________________________________

_ _____________________________________________(szervezet neve és címe)

képviselõje ezennel kijelentem, hogy szervezetünk 2001-es költségvetése nem
haladta meg az egymillió forintot, ezért igénybe szeretném venni a részvételhez
a Szarvason 2002-ben rendezett Országos  Találkozón az Ökotárs Alapítvány

PH.

____________
képviselõ
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BBeemmuuttaattkkoozzááss  ––  eeggyy  úújj  aa  mmoozzggaalloommbbaann

A Zöld Mûvek Közcélú Alapítvány 2001 júliusában jött létre. Egyik alapítója

- aki sajnos nincs már köztünk – a mindannyiunk által szeretett és tisztelt Radó

Dezsõ. A másik alapító Dr. Martin Hajdú György, a Concorde pénzügyi és

befektetési Rt. Egyik vezetõje. A kuratórium tagjai neves média-szakemberek

(Havas Ágnes TV2, Dr. Kárpáti György filmrendezõ) valamint, ismert

mûvészek, akik tenni szeretnének valamit környezetünk védelméért: Für Anikó,

Udvaros Dorottya. Az alapítvány megalapításának elsõdleges célja volt olyan

filmek, multimédiás kiadványok, könyvek megjelentetése, amelyek hozzájárulnak

a hazai környezeti kultúra fejlesztéséhez, az ökológiai szemlélet erõsítéséhez, a

fenntartható életmód-modellek, életfilozófiák, egyéni és közösségi életstílus-

minták ismertté válásához és hatásának növeléséhez. Szeretnénk ha olyan

dokumentumfilmek születnének, melyek segítenek megõrizni azt a tudást, amit

olyan emberek birtokolnak, akik lassan kiveszõ helyi kultúrák utolsó örökösei.

Hisszük, hogy munkánkkal, a környezetvédelmi problémák feltárásával,

hozzájárulunk a nyilvánosság, a tájékoztatás és a tájékozódás szabadságának

minél szélesebb körû megteremtéséhez, és ezzel a demokrácia megerõsítéséhez.

A Zöld Mûvek alapítói eddigi tevékenységük során is ezeket a célokat

tartották szem elõtt, és az alapítvány igyekszik jó kapcsolatokat fenntartani más

szervezetekkel is.

Az alapítvány közép-európai regionális audio-vizuális mûhelyként vállalja,

közcélú reklámok (film, plakát, újság, rádió, szlogen), oktatófilmek, multimédiás

CD-k, DVD-k elkészítését, web-oldalak megtervezését, kampányok

lebonyolítását. Módszertani segítséget nyújt azoknak a non-profit

szervezeteknek, melyek közép-kelet-európai környezetünk fenntarthatóvá

eretnék felhasználni.

Kiadványaink minõségét a legjobb hazai szakemberek megbízásával

garantáljuk. (Flora Film Stúdió, Kocsis Tibor).

Helyes Eszter

Kuratóriumi Titkár

Zöld Mûvek Alapítvány Kuratóriuma

Budapest, 2002. január



HHíírr lleevvééll  22.. OOTT  22000022  --  SSzzaarrvvaass

1188..   oollddaall

MMeegghhíívvóó
A Talpalattnyi Zöld szerkesztõi, munkatársai azon alkalomból, hogy a mûsor

10. születésnapját ünnepli, az OT helyszínén, szombat este egy kis születésnapi

programra hívják meg az OT részvevõit jelen meghívóval.

A programban hidegkonyhás fogadás (étel, ital, születésnapi torta), jubileumi

ajándékozás, filmbejátszás valamint discóval várjuk barátainkat.

Az ünneplés elkezdése elõtt szeretnénk megemlékezni Radó Dezsõrõl, egy

öt-tíz perces filmet levetíteni munkásságáról.

Mindezekre várjuk barátainkat, az OT részvevõit, a környezet- és

természetvédõket, miután ez a 10 év döntõen a természet védelmérõl,

ismeretterjesztésrõl és szemléletformálásról szólt, ami kapcsán olyan sokszor

találkoztunk, olyan sokszor dolgoztunk együtt zöld szervezetekkel, hogy itt

közöttük érezzük magunkat otthon, és itt szeretnénk jubileumi születésnapunkat

KKooccssmmáákk  aazz  OOTT  „„sszzoollggáállaattáábbaann””

Granárium Zebra Club – www.zebraclub.hu
Kossuth L. u. 2

rendezvények:

február 15. péntek Titus & the Carbonfools + Micra, Snair, Gross

február 16. szombat Cool Head Clan koncert

Mindkét koncertre  a belépõ árából 20% kedvezmény az OT. kártya

viselõinek Rolling-Rock sör akció (egyet fizet kettõt kap).

Galéria Grill Sörözõ
Szabadság u. 2.

10-tõl 24 óráig 5%-os kedvezmény az ételfogyasztásból. Stella akció (kettõt

fizet, hármat kap)

Primo Pizza
Szabadság u. 2.
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DDeelleeggáállttaakk  bbeesszzáámmoollóóii
Legutolsó információink alapján a 2001-es OT-n az alábbi bizottságokba az

alábbi személyek kerültek megválasztásra:

KAC „fejlesztési keret” - Tárcaközi Bizottság
Szilágyi László – Tanyi Anita – Priksz Gábor

KAC „a” keret - környezetvédelmi cél

Lajtmann Csaba – Rittenbacher Ödön

KAC „b” keret - természetvédelmi cél

Haraszthy László – Sallai R. Benedek

KAC „c” keret - szakmapolitikai programok kidolgozása, elõkészítése

Beliczai Erzsébet – Gyulai Iván

KAC „d” keret - környezetvédelmi és természetvédelmi információs rendszerek fejlesztése és

mûködtetése

Estók Bertalan – Bojtos Ferenc

KAC „e” keret - környezetvédelmi és természetvédelmi kommunikáció erõsítése

Cselószki Tamás – Labancz Györgyi

KAC „f” keret - környezet- és természetvédõ társadalmi szervezetek és mozgalmak
környezetvédelmi programjainak, kezdeményezéseinek támogatása

Mester Zsolt – Breuer László – Hajtman Ágnes

KAC „g” keret - stratégiai koordináció erõsítése, az EU integráció elõsegítése

Schumck Erzsébet – Kiszel Vilmos

KAC „h” keret - környezet -és természetvédelmi kutatás-fejlesztési feladatok

Termékdíj - Csomagolóanyag Bizottság

Köszörûs Zoltán
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Génbizottság

Dr. Vida Gábor – Máray Géza – Móra Vera – Gyulai Iván

Fenntartható Fejlõdés Tárcaközi Bizottság

Kocsis Anikó – Schmuck Erzsébet

Magyar TV Közalapítvány Kuratórium

Magyar Rádió Kuratóriuma

Duna Televízió Kuratóriuma

Kerékpáros Koordinációs Bizottság

Országos Területfejlesztési Tanács

A fenti személyek közül már többen jutattak el felénk beszámolót

tevékenységükrõl. Kérjük a többieket is, hogy mihamarabb, de legkésõbb január

30-ig küldjék el beszámolójukat, hogy azt az utolsó hírlevélbe be tudjuk

szerkeszteni. Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a delegáltakhoz konkrét

kérdéseket már most is lehet intézni, hogy néhányra még a 3. hírlevélben választ

kérjünk ezzel is gyorsítva az OT ezen napirendjét.

ÁÁlllláássffooggllaallááss  jjaavvaassllaattookk,,  sszzeekkcciióó  tteerrvveekk
Kérjük, hogy a jelen hírlevél regisztrációs lapjain olvasható felkért szekciók

levezetõi, készítsék elõ állásfoglalási javaslataikat, szekció lebonyolítási

elképzeléseiket, hogy ezt is leközölhessük a 3. hírlevélben. Kérünk továbbá

mindenki mást is, hogy bármilyen elvárását, plenáris elé terjesztenõ állásfoglalási

javaslatát január 30-ig címünkre megküldeni szíveskedjen.
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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

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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