
 
 

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 hirdetett.  
 

A program címe „Védett természeti értékek felvételezése, gondozása megismerése a Dél 

Alföldön” A programban előadások, gyakorlati terepi feladatok valósulnak meg. 
 

A program  következő rendezvényét 2018. május 19-én,  11.20 – 19 .00 órára  hirdetjük 

meg. 

Helyszín:  Üllés Baromjárási  Erdei Iskola  Oktatóközpont, és a híres  Kerekes rét.  

 

Találkozó:  

A Baromjárási Erdei Iskolában, 11 óra 20 perckor. (Autóbusz indul Szegedről 10 óra 30 

perckor, és a Balogh tanya nevű megállóban kell leszállni, a személyautóval érkezőket is 

ekkorra várjuk ugyan ott.)  

 

Téma: ZöLD(L)ÜLÉS Környezetvédő Egyesület bemutatja a Baromjárási  Erdei Iskolai 

programját,  valamint  fenti egyesületek szakértői közös terep gyakorlatot tartanak  a híres 

Kerekes réten. Az Erdei Iskolából a Kerekes rétre lovas szekéren megyünk. 

Szakvezetők: Kocsisné Hecskó Ágnes egyesületi elnök, Dr. Ladányi Zsuzsanna a BP 

Természetvédelmi Klub elnökségi tagja, a SZTE adjunktusa, Dr Deák József Áron 

természetvédelmi szakértő, Bojtos Ferenc környezetvédelmi szakértő, irodavezető Csehó 

Gábor biológus, Borbás Zoltánné, környezeti nevelő, Sára Endréné környezeti nevelő, BP 

Természetvédelmi Klub elnöke  
 

A terepi program után finom, bográcsban készült ebéddel várjuk a vendégeket. A program 19 

órakor zárul. Autóbusz indul Szegedre 19 óra 23 perckor.  

 

Mindannyian várjuk a szépséges szibériai nősziromtól kéklő rét látványát. 

 

A programon részt vesz a MÓRANET TV, a programunkról filmet készít és a térségi 

televízióban bemutatja.  

 

Kérjük a kollégákat, hogy ha van módjuk, akkor hozzanak néhány érdeklődő tanulót is 

magukkal, hasonlóan az előző rendezvényekhez. . 
 

Kérjük továbbá, hogy a jelentkezést a kornyezetved@roszkenet.hu vagy  

csemete@csemete.com e-mail címre küldjék legkésőbb április 19.-ig . A jelentkező neve, e-

mail címe és telefon  elérhetőségének megadásával. Akik már hamarabb tudják, hogy részt 

tudnak venni, korábban is jelezhetik, örömmel fogadjuk a jelzéseket. ( A terepi közlekedés 

szervezése és az ebéd miatt fontos a jelentkezési időpont betartása.) A jelentkezőkkel ezen idő 

után személyesen fogunk egyéni kérdésekről egyeztetni.  
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Személyesen kereshetők:  

Bojtos Ferenc +36 62 424 392, 06 (20) 3289433, csemete@csemete.com 

Sára Endréné + 36 62 273 012, +36 (20) 444 6332, kornyezetved@roszkenet.hu  
 

A rendezvényre tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt! 
 

. Röszke, 2018.  március 10. 

                      

Üdvözlettel: 

Sára Endréné egyesületi elnök,  Bojtos Ferenc CSEMETE irodavezető   

    


