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Az egyeztető megbeszélés előtt a REFLEX vezetősége helyszíni bejárá-
son adott tájékoztatást Győr legsúlyosabb Iközlekedési eredetűl kör-
nyezeti gondjairól. A helyszíni bejáráson részt vett Derzsi András
közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter is. A REFLEX Egyesület
vezetősége fölvetette, hogy kezdeményezése nyomán 1989. áprilisától
"autómentesített" laz autóparkolót megszüntették/ középkori Széchenyi
teret díszburkolattal kell ellátni.

A helyszíni bejárást követő egyeztető megbeszélésen a REFLEX Környe-
zetvédő Egyesület vezetői rövid tájékoztatást adtak az egyesület tevé-
kenységéről. lA REFLEX a legrégebbi hazai környezetvédő egyesület, hi-
vatalos bejegyzése 1987. március ll.-én volt. Tevékenységi területe
Győr-Sopron, Komárom, Vas és Veszprém megyékre terjed ki. Taglétszáma
az ífjusági tagokkal együtt félezer körül van, jogi személy tagjainak
- vállalatok, szövetkezetek, intézmények - a száma eléri a 40-et. Zaj-
és rezgésvédelmi, meliorációs operatív csoportjai rendszeresen végez-
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nek munkát közületek részére. Önálló kiadói joggal, házinyomdával, vi-
deós és újságiró-szerkesztő csoportokkal is rendelkezik./

Az egyesület vezetősége ezt követően fölvetette, hogy indokolt kiala-
kitani a korszerG munkamegosztás elvi a~apjait, és szervezeti rend-
szerét az állami és a társadalmi környezetvédő szervezetek között. Ma~
róthy László miniszter javasolta, hogy erre a KVM és a REFLEX közösen
dolgozzon ki hatékonyan felhasználható modellt, amivel az egyesület
vezetői egyetértettek. A munkát késedelem nélkül elkezdik.

A tervezett modell szellemében a REFLEX Egyesület Győrben környezetvé-
delmi oktatóközpontot hoz létre a KVM közreműködésével. Az 6ktatóbázis
tanfolyam- és iskolaszerü oktatás keretében fölvállalja a régió számá-
ra a szakemberképzést, valamint a gazdálkodó egységek igényének megfe-
lelő környezetvédelmi szakmai továbbképzést. Az érvényes rendelkezé-
seknek megfelelően a környezetvédelmi oktatóbázis tematikáját a KVM
segít kidolgozni.

A REFLEX Egyesület külön program keretében 1990-től 1993-ig környezet-
védelmi mintaterületté alakítja a győri vegyes beépítésü József Attila
lakótelepet, ahol az ökológiai nevelés és a környezeti kultúra fej-
lesztése érdekében kedvező feltételeket teremt /biotóp, arborétum kia-
lakítása, a közlekedési ártalmak minimumra csökkentése, a gazdasági és
háztartási hulladékanyagok szelektív gyGjtése, az óvodai és iskolai
környezetévdelmi "pótoktatás" megoldása, stb/o A KVM e munkához szak-
mai támogatást nyújt, miközben a területen szerzett tapasztalatokat
széles körben hasznosítja.

A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási t~inisztérium megbízást ad a REF-
LEX Környezetvédő Egyesületnek egy, a közös modellhez kapcsolódó kör-
nyezetvédelmi propagandarendszer kidolgozására. A rendszernek /tanul-
mánynak/ át kell fognia a környezeti kultúra fejlesztésének egész te-
rületét, kiemelt jelentőséget tulajdonítva a gyerekek ökológiai tuda-
tának sokoldalú fejlesztésére. Alkalmasnak kell lennie arra is, hogy
növelje a környezetvédelmi tevékenység kisugárzását és "visszaigazoló-
dását" a különböző korosztályok körében.
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Az itt megfogalmazott feladatok a KVM és a REFLEX vezetőinek megítélé-
se szerint egy éven belül végrehajthatók.
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