
 
Kedves Környezeti nevelési munkacsoport tagjai, Környezeti nevelők, érdeklődő 

Tanárok és diákok! 
 

Egyesületeink a CSEMETE és a Beretzk Péter Természetvédelmi Klub a 2017. évi  Zöld 

Forrás PKTF/666/2017 sz. támogatási szerződés segítségével környezeti nevelési program 

sorozatot hirdetünk.  

A program címe „Védett természeti értékek felvételezése, gondozása megismertetés Dél 

Alföldön” A programban szakmai előadások, gyakorlati feladatok végzése valósul meg. 
 

A program sorozat következő rendezvényét 2017. október 25-re hirdetjük meg.   

Mottó: lovas kocsival a tanyavilágban. 
 

Téma:Kistérség  közös bejárása. Élőhely fejlesztés, és a Dél-Alföldi, a 

Röszkei tanyavilág sajátos természeti értékeinek és település 

szerkezetének, építészeti értékeinek bemutatása 

Megismertetjük résztvevőkkel a táj jellemezőit: Röszke település Szegedtől 

délnyugatra három kistáj – a Dorozsma-Majsai-homokhát, a Szegedi-sík és a 

Dél-Tisza-völgy – határán fekszik, itt igen változatos élőhelyek és 

tájhasználat alakult ki. A löszvölgyek, a maradék gerincek a szikes laposok 

mentén, az uralkodó szelek sekély mélyedéseket, sömlyékeket vájtak. 

Mindenkinek látni kell, hogy a táj érték. A helyi értékek feltárásához 

korszerű módszert mutatunk be képzés formájában, melyeket gyakorlati 

foglalkozáson sajátíthatják el a részt vevők.  A programokra tanárok, 

lakosok, tanulók jelentkezését várjuk. A foglalkozás közben kis uzsonnával 

kedveskedünk. 

 

Előadók, és a program szervezői: Dr. Ladányi Zsuzsanna egyesületi alelnök, a SZTE 

adjunktusa, Dr Deák József Áron természetvédelmi szakértő, Borbás Zoltánné, tanár, 

Bojtos Ferenc  iroda vezető, Sára Endréné  egyesületi alelnök 
 

Helyszín és feladatok: A Röszkei védett terület Kókai rét, Kancsal széli 

iskola, Kancsal tó exlege terület, Nagyszéksós tó bemutatása. A táj 

jellemzőinek helyszíni bemutatása, . A felvételező munka folytatása, A 

helyi értékek folyamatos közös megismerése, gyűjtése. 
 

Utazás:  Szeged Mars téri autóbusz állomásról Röszkére 14 óra 25 perckor induló  járattal a  

„ Röszkei elágazás”  nevű megállóig, ott  kell leszállni 14 óra 45 perckor. Mi ott várjuk a 

vendégegeket a lovas kocsival. Természetesen mindenkinek egy azon busszal kell érkezni, így 

tudjuk indítania fogatokat.)  Aki nem Szegedről jön jelzett autóbusszal, Őt arra kérjük, hogy 

legyen az E5-ös úton a  Röszkei elágazási buszmegállóban 14 óra 45 percre.  Onnan közösen 

indulunk kocsikkal.. A visszautazás hasonlóan a megállóból történik kb. 18 óra 10 perckor 

induló autóbusszal. Kérünk mindenkit, hogy inni való vizet mindenki hozzon magával.  

(Az autóbusz költséget is az egyesület támogatja.)  
 

Kérjük a kollégákat, hogy ha úgy gondolják, hozhatnak  magukkal 1-2 tanulót is.  

Kérjük továbbá, hogy a jelentkezést a csemete@csemete.com e-mail címre Bojtos Ferencnek 

küldjék október 21-ig, a jelentkezők pontos számával, és telefonos elérhetőségének 

mailto:csemete@csemete.com


megadásával. Fontos a lovas kocsik előkészítése szempontjából. A jelen rendezvényt még 

további 2 találkozás fogja követni.  

A rendezvényre tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt!  

 

Röszke, 2017. október 11.    Üdvözlettel: Sára Endréné elnök 


