2.) A KIÁLLÍTÁS SAJTÓBAN VALÓ MEGHIRDETÉSE

A Kiállító adatai: Beretzk Péter Természetvédelmi Klub (Röszke, Juhász Gyula
u. 1.)
A kiállítás címe: „Őrzők, Közösen a természet védelméért”
A Kiállítás tartalmi leírása:
A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint száz környezet- és természetvédő szervezet
közössége
„Őrzők” című kiállítása a természet sokszínűségéről, a természetvédelem ezer arcáról és a
természetért harcolók mindennapos küzdelméről szól.
A kiállítás megnyitója 2016. november 17-én elsőként volt látható az Országgyűlés
Irodaházának aulájában, ezután pedig az ország több mint 15 helyszínén tekinthetik meg az
érdeklődők. 2017. január 3-8-ig itt Röszkén az Orbán Dénes általános Iskola zsibongójában
láthatják a település felnőtt és fiatal lakosai.
(Az MTVSZ rövid bemutatása: A Magyar Természetvédők Szövetsége több mint száz
környezet- és természetvédő szervezet közössége. A szervezet célja a természet egészének
védelme és a fenntartható fejlődés megvalósulásának elősegítése. Nemzetközi szervezetekkel,
kiemelten a Föld Barátai hálózattal együttműködve részt vesz nemcsak hazánk, hanem Európa
természetvédelmi összefogásaiban is. Ennek az összefogásnak egyik szép példája az Őrzők
kiállítás megvalósítása is.)
A kiállítás tartalmáról röviden: Európában körülbelül 200 ezer állat és növény faj honos. Ez
más területekkel összehasonlítva szegénynek mondható, ugyanakkor a veszélyeztetettségi
arány itt a legnagyobb. Európa emlősfajainak 42%-a, madárfajainak 43%-a, a lepkefajok
45%-a, az édesvízi halfajok 52%-a fenyegetett a kihalás által.
A biológiai sokféleség csökkenését csak úgy lehet megállítani, ha csökkentjük a természeti
erőforrások használatát és több teret hagyunk a természetes folyamatoknak. Ehhez át kell
alakítanunk a termelési-fogyasztási rendszerünket és a különböző ágazatokba integrálni kell a
természetvédelem szempontjait – mondta el a kiállítás megnyitóján Farkas István, a Magyar
Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke.
A kiállítás jól mutatja, hogy bár Európa szerte számtalan különböző problémával állunk
szemben a természetvédelem területén, mégis saját egyéni szintünkön mindannyian tehetünk a
természet megóvásáért.
A bemutatásra kerülő tablók között megtalálhatók többek között Dr. Gyulai Iván az Ökológiai
Intézet a Fenntartható Fejlődéséért igazgatója és Molnár Antal a NIMFEA Természetvédelmi
Egyesület elnökségi tagja természetvédelmi munkái bemutató magyar anyagai.
A kiállítás a következő városokban, községekben tekinthető meg: Budapest, Vác, Solt, Győr,
Szombathely, Őriszentpéter, Veszprém, Zamárdi, Drávafok, Szeged, Röszke, Tótkomlós,
Túrkeve, Miskolc, Eger, Baktalórántháza, Debrecen.

A megjelölt napokon mindenkit szeretettel várunk. Lesz szakmai bemutatás, melynek
időpontjáról majd értesítéssel leszünk.
Sára Endréné elnök
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