Beretzk Péter Természetvédelmi Klub hírei
Beszámoló a Kaán Károly XX. Országos Természet- és Környezetismereti verseny
Csongrád megyei döntıjérıl, melyet egyesületünk a kezdetek óta szervezi, ebben az
évben is színvonalasan és sikerrel rendezte meg. A verseny minden évben az általános
iskolák 5. és 6. osztályos tanulóinak a természetvédelmi témakörben hirdetett nagy
erőpróbája.
A szervezést mindig tanév őszén megkezdjük, az iskolákat szakmai segédanyagokkal látjuk el,
segítjük a fölkészülésben. A tanulmányi verseny célja elsősorban a hazai Nemzeti Parkok, és
helyi természetvédelmi területek megismerése. A verseny egyéni megmérettetésen alapul
megyénként és évfolyamonként egy-egy fő juthat tovább az országos döntőbe. A versenyt
anyagilag az oktatási kormányzat sajnos jelenleg nem támogatja, ezért az iskoláknak vagy a
tanulóknak részvételi díjat kell fizetni. Egyesületünk, és a településünk intézményei az
infrastruktúrát, a partner iskolák tanárai minden versennyel kapcsolatos tevékenységet
térítés nélkül biztosítják, hogy minél magasabb színvonalon tudjuk a programot
megvalósítani. Egyesületünk a megvalósításhoz szükséges hiányzó költséget a civil
szervezetünk 1%-os támogatásából egészíti ki.
A versenyt ebben az évben április 13-án rendeztük, a következő programokkal:
1. A résztvevő iskolák tanulói és tanárai reggel érkeztek Röszkére a Petőfi Sándor Művelődési
Házba, ahol finom kaláccsal és forró gyümölcsteával fogadtuk Őket.
2. A szakmai verseny 10.00 -12.00 óra között zajlott.
3. A diákok munkájának ideje alatt a tanárok és a vendégek számára szakmai továbbképzést
tartottunk a Polgármesteri Hivatal konferencia termében. A képzésen a vendég iskolák
tanárai mellett az előadáson részt vettek a helyi általános iskola igazgatója és tanárai,
valamint a 8. osztályos tanulók is. Az egyesület sikeres szakmai eredményeiről adtunk
tájékoztatást és bemutattuk a módszertani kiadványinkat, melyekből a résztvevőknek
tiszteletpéldányokat biztosítottunk.
3.1. Az első előadásunk címe:
„A BIODIVERZITÁS MONITOROZÁSA A KÖZOKTATÁSBAN”
Hogyan kapcsolódhatnak diákok a biológiai sokféleség állapotának és változásainak hosszú
távú megfigyeléséhez?
Projektünkkel segíteni kívánjuk, hogy az oktatásban kapjanak helyet azok az ismeretek,
amelyek segítik a tanulók lakóhelyi természeti értékeinek megismerését, különös tekintettel
biológiai sokféleség megırzésére.
3.2. A második előadásunk címe:
TEREPI FOGLALKOZÁSOK A DÉL-ALFÖLDÖN
KÖRNYEZETI NEVELÉS RÖSZKÉN

Projektünkkel segíteni kívánjuk, a vizes élıhelyek megfigyelését, állapot felvételezését a
szükséges vízvisszatartási programok fontosságának kidolgozását.
Az elıadók Dr Deák József Áron, Dr Ladányi Zsuzsanna és Sára Endréné.
4. A délelőtti szakma munka után az egész csoportot, régi szokásunkhoz híven finom ebéddel
vendégeltük meg. Ezt követően az egész társaságot autóbusszal a Szegedi Vadasparkba
utaztattuk, ahol a csoportot fogadta a Vadaspark igazgatója, Veprik Róbert, és két
zoopedagógus; Juhász Gőz Szilvia és Pintér Tibor személyében. A Vadaspark a

rendezvényünket a délutáni szakmai program vezetésével támogatta. A több mint 80 fő
vidám és tartalmas délutánt töltött el. Nagy élmény volt a tanulók számára, hogy a
versenyzők az állatok közvetlen közelébe is bebocsátást is nyertek.
A versenybizottság a Vadasparkban elvégezte a dolgozatok értékelését, majd a szakmai
program után eredményt hirdettünk.
Elsı helyezést ért el:
- Engi Kincsı 5. osztályos (83%) a Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ,
Mórahalom, (Barmos György tér 2.) tanulója, felkészítı tanára: Murányi Gabriella
tanárnı.
- Gyuris Imre 6. osztályos (80 %) a ÜFKKI Fontos Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény Üllés, (Felszabadulás u. 53.) tanulója, felkészítı tanára
Kocsisné Hecskó Ágnes tanárnı.
Második helyezettek:
- Márta Petra 5. osztály (83-%) ÜFKKI Fontos Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény Üllés, (Felszabadulás u. 53.) tanulója, felkészítı tanára
Kocsisné Hecskó Ágnes tanárnı.
- Mészáros Mercédesz, 6. osztáyos(78 %) Bonifert Domonkos Általános Iskola Szeged
(Ortutay u. 3) tanulója, felkészítı tanára, Pleskóné Rasztik Mária tanánı
- Mayer Zsófia 6. oszályos.(78 %) Rókus I. Általános Iskola Szeged (Kossúth L sgt. 37.)
tanulója, felkészítı tanára Nagyné Tóth Andrea tanárnı.
Harmadik helyezettek:
- Ruszcsák Borbála 5. osztályos (75 %) Rókus I. Általános Iskola Szeged (Kossúth L sgt.
37.) tanulója, felkészítı tanára Nagyné Tóth Andrea tanárnı.
- Mészáros Zoltán 6.osztályos (63%) Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Diákotthon Szeged, (Szentháromság u. 70-76.)
tanulója, felkészítı tanára: Vukics Adrienn tanárnı.
Gratulálunk minden tanárnak és tanulónak a sikeres felkészítéshez és az elért
eredményekhez.
Sok támogatónk volt, akiknek köszönjük a segítséget. Külön köszönjük Röszke község
polgármesterének, Borbásné Márki Mártának, a Petıfi Sándor Mővelıdési Ház igatójának,
Szekeresné Ábrahám Gyöngyinek és minden munkatársának, a Vadaspark igazgatójának
Veprik Róbertnek és munkatársainak, az egyesületünk tagjainak a hathatós támogatásukat.
Segítségük nélkül a program nm valósulhatott volna meg.
Sára Zsuzsa elnök

