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Őrzők: Közösen a természet védelméért 

Helyszín, dátum: 

- Röszke, Orbán Dénes Általános Iskola (Röszke, Felszabadulás u. 95.) 

- 2017. január 02.- január 09.  

A szervezet neve: 

- Beretzk Péter Természetvédelmi Klub (6758 Röszke, Juhász Gyula u. 1.)  és a 
Magyar Természetvédők Szövetsége „Őrzők” című közös kiállítása a 
természet sokszínűségéről, a természetvédelem ezer arcáról és a 
természetért harcolók mindennapos küzdelméről szól. 

A kiállítás az ország több, mint 15 helyszínére ellátogat, így  

- Röszkére az Orbán Dénes Általános Iskola kiállító helyén. (Röszke, 
Felszabadulás u. 95.)  2017. január 02. – január 09.  

A szervezet neve  Beretzk Péter Természetvédelmi Klub évek óta dolgozik együtt a 
Magyar Természetvédők Szövetségével, közös küldetésünk a természet egészének 
védelme és a fenntartható fejlődés megvalósulásának elősegítése. 

- A szervezet további rövid bemutatása  
- A Dél-alföldön, 1998-óta működő egyesületünk törekszik a település helyi kulturális 

és természeti értékeinek feltárására, a fenntartható életforma felelevenítésére, aktív 

környezet- és természetvédelmi tevékenységre. Munkánkban hangsúlyos az 

ismeretterjesztés és a környezeti nevelés. Programjainkkal segítjük a lakosság 

környezet iránti felelősségének alakítását, a környezetet tisztelő szokások és ismeretek 

megalapozását. Az önkormányzattal, a térség civil szervezeteivel és a polgárokkal jó 

együttműködésben dolgozunk. Az előző években elkészült kiadványaink: „Az én 

falum, az enyém, az én napfényes Röszkém”, a „Terepi foglalkozások a Dél-

Alföldön”, a „Biodiverzitás monitorozása a Közoktatásban”, a Tanösvény füzetek, és 

„Röszke füvészkertje”,Fenntarthatóság Röszkén egykor és napjainkban, Molnár rét 

bemutatása, a Település Környezetvédelmi Programja, és a település Egyedi Tájérték 

Katasztere. Tagjai vagyunk a Magyar Természetvédők Szövetsége Föld barátai 

Magyarország szervezetnek. Együttműködünk a Természet és Környezetvédelmi 

Egyesülettel, Kiskunsági Nemzeti Parkkal. Nemzetközi civil kapcsolatot ápolunk. 

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  

- Turuczi Tamás ökológus (CSEMETE munkatársa) 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 tablók között megtalálhatók Gyulai Iván és Molnár Antal 
természetvédelmi munkáját bemutató magyar anyagok is, melyek 
részletes bemutatására különös hangsúlyt fordítottunk. Csatoltuk a 
bemutatóhoz egyesületünk korábbi közös munkáját is, amit a Magyar 
Természetvédők Szövetségével végeztünk, a „Nyitott szemmel 
Magyarországon” programban bemutattuk a Röszkei környék védett területeit, 
melynek megőrzéséért egyesületünk több éve dolgozik. 

A kiállítás a következő városokban tekinthető még meg: Budapest, Vác, Solt, Győr, 
Szombathely, Őriszentpéter, Veszprém, Zamárdi, Drávafok, Szeged, Röszke, 
Tótkomlós, Túrkeve, Miskolc, Eger, Baktalórántháza, Debrecen. 

  

További információ: 

Sára Endréné Beretzk Péter Természetvédelmi Klub elnöke, 
(kornyezetved@roszkenet.hu, 06 62 273 012) 

 

                 

 

Köszönjük az Európai Unió támogatását. A kiállítás tartalmáért a szervezők felelősek és az nem 

egyezik meg feltétlenül az Európai Unió véleményével. Az Európai Unió nem felelős az információkért. 

 

  

 

mailto:kornyezetved@roszkenet.hu

