Két ország, egy cél, közös siker!

MEGHÍVÓ
„Hajdú-Bihar és Bihor természeti értékeinek védelméért”
projekt záró rendezvényére
A rendezvény helyszíne és időpontja:
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
(Érmihályfalva / Valea lui Mihai, Calea Revoluţiei nr. 2.)

2010. november 30. (kedd) 14 órai kezdettel
Az elmúlt egy esztendőben, a fenti elnevezésű projekt kapcsán az országhatár két oldalán, a két szomszédos
megye néhány természetvédő szervezete együttműködésében közösen kutattuk a határmentisáv természetileg
értékes területeinek élővilágát, hogy határmenti – esetleg azon átnyúló - új természetvédelmi területeket jelöljünk
ki. Elősegítve ez által a nem kormányzati természetvédő szervezetek együttműködését, valamint az újonnan
kijelölt területek kapcsolódást a meglévő ökológiai hálózatokhoz (Natura 2000, helyi és országosan védett
természetvédelmi területek hálózata).
A tevékenység kommunikációját egy ismeretterjesztő vándorkiállítással és ahhoz kapcsolódó előadásokkal, míg
a projekt eredményeinek fennmaradását egy önkéntesekből álló természetvédelmi figyelőszolgálat
életrehívásával kívántuk segíteni a határmenti térségben.
Záró rendezvényünkkel a projekt eredményeiről, valamint néhány jövőbe mutató gondolatról szeretnénk számot
adni, amelyre ezúton invitáljuk Önt és kísérőjét.

A rendezvényen történő részvétel feltétele, az előzetes bejelentkezés és regisztráció. Amelyet
telefonon, vagy e-mailon tehetnek meg az érdeklődők, ez év november 26-án déli 12 óráig.
Jelentkezés és regisztráció:
Telefonon: 00 36 (52) 280-038 E-mail: info@zoldkor.net vagy
Telefonon. 00 40 (740) 950-793 E-mail: ecotop@rdslink.ro
Bővebb információ:
Molnár Antal projektvezető Telefon: 00 36 (20) 9556-758

E-mail: molnar@zoldkor.net

A projektben együttműködő szervezetek:
- ZÖLD KÖR – a Föld Barátai Magyarország tagja (Hajdúböszörmény, HU) www.zoldkor.net
- ECOTOP ORADEA (Oradea, RO) www.ecotoporadea.ro
- DÉL-NYÍRSÉGI BIHARI TÁJVÉDELMI EGYESÜLET (Bocskaikert, HU) www.nyirsegbihar.csillagpark.hu
Molnár Antal, a Zöld Kör elnöke sk

Gyarmathy István, a DNyBTvE titkára sk

Andrei Ács, az ECOTOP elnöke sk

A rendezvény megrendezését az Európai Unió támogatja
’Magyarország – Románia Határmenti Együttműködési Program 2007-2013’ HURO/0801/072 projektje
kapcsán.
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A rendezvény programja:
13.30 órától

Regisztráció

14.00 órától

Köszöntő – a rendezvényt megnyitja Kovács Zoltán polgármester
’A Hajdú-Bihar és Bihor természeti értékeinek védelméért’ projekt
eredményeinek bemutatása
előadó: Molnár Antal, a Zöld Kör elnöke
Természetileg értékes területek a határmenti térség magyar oldalán
előadó: Gyarmathy István, a Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi Egyesület titkára
Természetileg értékes területek a határmenti térség román oldalán
előadó: Dr. Venczel Márton, a Kőrösmenti Múzeum tudományos munkatársa

kávészünet
A természetmegőrzés lehetőségei a határtérségben
előadó: Molnár Attila botanikai felügyelő (HNPI) és Ciupleu Monika (APMBH)

Jövőbeni lehetőségek a természetvédelmi tevékenységek, fejlesztések kapcsán a
Magyarország – Románia Határmenti Együttműködési Program 2007-2013
pályázati rendszerében
előadó: Hídvégi Csaba , VÁTI Nonprofit Kft.

Összegzésképpen, záró gondolatok - Mircescu Eleonora, az ECOTOP munkatársa
állófogadás

A rendezvény megrendezését az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya támogatja a
’Magyarország – Románia Határmenti Együttműködési Program 2007-2013’ HURO/0801/072 projektje
kapcsán.

