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Röszke község Lakosai
Kistérség Lakosai
Civil szervezetek, Tanárok, Tanulók, Intézmények,
Röszke, Szegedi és Homokháti Kistérség

Tárgy: Rendezvény értesítı. A Projekt
azonosító: PTKF/2112/2011 pályázatról.
Tisztelt Érdeklıdı közönség
Egyesületünk, a 2011. évi „Zöld Forrás” pályázatán a Felhívás alapján a „1.2.
Környezettudatos termelés és fenntartható fogyasztás” megnevezéső Nemzeti
Környezetvédelmi Program szerinti célra benyújtott
„Miért fontos a biodiverzitás megırzése - az ökoszisztéma szolgáltatások tükrében?”
címő pályázatára, nyert támogatást. Projekt azonosító: PTKF/2112/2011.
Mottónk: Milyen bonyolult, váratlan kapcsolatok
és korlátok állnak fenn azok között az élılények
között, amelyek egy adott vidéken együtt kell
küzdjenek. Charles Darwin: A fajok eredete
Megkezdjük a projekt megvalósítását, a tevékenység ütemezése és a támogatás
megérkezése szerint. A
Célunk: Hogy bemutassuk, a közösségünket fenntartó ökoszisztéma értékeit és a biológiai
sokféleség megırzésének fontosságát. Bemutassuk, azokat a szakmai ismereteket,
melyek szemléleteik, hogy az ökoszisztémák leromlása a biológiai sokféleség
csökkenésével együtt jár. Az ismeretek bıvítése, az ökológiai gondolkodásmód és
cselekvési kultúra terjesztése.
Elsı közösségi rendezvényünk: A programba bevont csoportok együttmőködésével és a
szakértık segítségével közös FÓRUMOT hirdetünk. a program szakmai és gyakorlati
feladatait megkezdjük.. A program során a „Téma összefoglaló” címő egyeztetett vázlat
alapján végezzük a kommunikációt.
Elıadások, képzések formájában, bemutatjuk, hogy
Elsı képzési program „MIK AZ ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁSOK?
Alapvetések, és a program üzenete
Az ökoszisztémák természeti erıforrást jelentenek az ember számára. Használatukkal
pedig ökoszisztéma szolgáltatássá válnak, de jellemzıen többségüknek ma még nincs
áruk a piacon. Természeti vagy ökoszisztéma szolgáltatások tehát azok a természeti
javak és funkciók, amelyek hasznosak az emberi közösségeknek,

Tapasztaljuk, hogy a gazdasági élet mőködése nagy hatással van az ökoszisztémákra.
Az emberi jól-lét számos különbözı módon függ az ökoszisztéma által nyújtott
szolgáltatásoktól. Így az étel, amit eszünk, a tiszta víz, amit iszunk, az üzemanyag, a
növényi rostok mind a természet “ajándékai”.
A szolgáltatások közül az élelem, az olyan anyagok, amelyeket a legtöbb ember
egyszerően a természeti erıforrások „termékeként” azonosít, mint például a
gyümölcsök, zöldségek, halak, fa anyag amelyeket többnyire közvetlen módon nyújt a
természet. Az emberi jólét függ az ökoszisztéma által nyújtott szolgáltatásoktól.
Elıadó:
Kiss Márton SZTE Phd. hallgató, az egyesület szakértıi munkacsoport tagja
Második képzési program: Röszke környéki táj, élı és élettelen környezteti
tényezıinek szerepe a helyi ökoszisztéma szolgáltatásokban
Dr Deák József Áron SZTE az egyesület szakértıi munkacsoport tagja.

A program idıpontja: 2012. május 07. 14.00 óra
Helyszíne: Konferencia terem, 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84.
Gyakorlati program indítása: a szakértıi program a terepen, a közösségi terepi
program elıkészítése.
Vezetık: Dr Ladányi Zsuzsanna, Dr. Deák József Áron, Borbás Zoltánné, Dr.
Horváthné Papp Ibolya és Sára Endréné, a szakértıi munkacsoport tagjai, és a helyi
lakosok akik a programon részt vesznek, az önkéntesek.
A program idıpontja: 2012. május 06. 09.00 óra
Helyszíne: Molnár-rét helyi védett terület a település határában.
Munkánkat szakmai tanácsadók segítik.
A rendezvényre tisztelettel meghívjuk.

Röszke, 2012. április 23.

Üdvözlettel: Sára Endréné elnök

