
KITÜNTESÉSI HATÁROZAT 
 
 

A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Elnöksége, 
2002. április 22-én a következı határozatot hozta. 

 
1. Az Egyesület, megalapítja a "Környezeti nevelésért díjat". 

A Díjat azon személyek és szervezetek kaphatják meg aki, a Beretzk Péter 
Természetvédelmi Klub környezeti nevelési és szemléletformálási 
tevékenységét hosszú idın keresztül segítették ill. az egyesület céljainak 
megvalósítását támogatták ill. támogatják.  
 
A Díj átadása minden évben a Környezetvédelmi Világnapi 
megemlékezésen történik.  

 
2. A díj átadására elsı ízben 2002. május 30-án kerül sor. 
 
3. Az Egyesület, a Díjat elsı ízben azoknak a környezetvédelem ügyében 

elkötelezett, szakembereknek adományozza, akik nélkül 25 évvel ezelıtt 
ez a munka nem kezdıdhetett volna meg és akiknek szakmai tudására és 
folyamatos segítségére az egyesület azóta is támaszkodik. 

 
4. A Beretzk Pétert Természetvédelmi Klub Egyesület a 
 

"Környezeti nevelésért díjat" adományozza: 
 
Szépfalusi József úrnak. 
 
Szépfalusi József 25 évvel ezelıtt, az elsı megkeresésre kapcsolódott be a 
a Röszkei Általános Iskola környezetvédelmi szakkörének munkájába. 
Akkor az Alsó Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság laboratóriumának 
vezetıjeként biztosított olyan szakmai ismereteket, mőszereket, 
szakirodalmat, amelyekkel akkor egy oktatási intézmény nem 
rendelkezett. Azokban az években még a környezeti nevelésnek 
Magyarországon nem volt hagyománya, így nem voltak szakmai 
segédanyagfok sem. A közös munkát 25 évvel ezelıtt a Kiskundorozsma 
Szíksós fürdı mellett lévı erdıben szervezett elsı sátortáborban kezdtük. 
Az elmúlt években nyújtott emberi és szakmai segítségét szeretnénk 
megköszönni.  



 
Dr. Major Tibor Úrnak. 
 
Dr. Major Tibor, a Röszkei Általános Iskola környezetvédelmi 
szakkörének munkájába kapcsolódott be, 25 évvel ezelıtt, a Levegı 
Tisztaságvédelmi Intézet igazgatójaként. A szakmai és emberi 
támogatására mindig számíthattunk. Általa építettük ki jó kapcsolatunkat 
a késıbb  létrehozott  Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi 
Felügyelıséggel. Elhívatottságának eredményeként tanulóink láthatták a 
környezetállapotát mérı mőszereket. A nyári táborokban, a Felügyelıség 
mőszerekkel ellátott autója rendszeres vendég volt, a tanulók a 
vizsgálatokat közvetlenül elvégezhették. Az évközi tanulmányi 
munkánkban, a tanulók szakmai érdeklıdésének kielégítésében 
folyamatosan segítségünkre volt. 
Az eddig nyújtott szakmai és baráti segítségét köszönjük. 
 
Dr. Barta József Úrnak. 
 
Dr. Barta József 25 évvel ezelıtt a Csongrád Megyei Tanács 
környezetvédelmi titkáraként kapcsolódott be az iskola munkájába. Az 
1976-ban megalkotott környezetvédelmi törvény bemutatásával és 
elemzésével segítette munkánkat.  Az eltelt évek alatt segítette a szakköri 
és a tábori munkánkat, segített eligazodni a szakterület törvényeiben és 
bemutatta megyénk környezetvédelmi feladatait és a megoldási 
lehetıségeket. 
Hivatali szobája mindig nyitva volt számunkra. Köszönjük támogatását, 
segítségét. 
 
 
Tajti László Úrnak, 
 
Tajti László, a Természetvédelmi tevékenységek elhivatott szakembere. 
Segítségét iskolánk, elıször a táborozási programok szakvezetéséhez 
kérte, több mint 20 évvel ez elıtt. Mint a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet 
vezetıje mindenkor rendelkezésünkre állt. Általa ismertük meg a 
Kiskunsági Nemzeti Park szépségeit, természeti értékeit. Különösen sok 
segítséget kaptunk a szikes tavak madárvilágának megfigyeléséhez. 
Kedves személyisége, barátsága ma már nélkülözhetetlen számunkra. 
 



Áfra Károly Úrnak 
 
Áfra Károly, mint szülı kapcsolódott be a Röszkei Általános Iskola 
környezetvédelmi táborozási és turisztikai munkájába. Segítette a 
programok megszervezését, segítette a tanári munkát a tanítási órákon 
kívüli feladatok megvalósításában. Az elmúlt két évtizedben a 
környezetvédık mindig számíthattak segítségére. Ma sem szervezünk 
nélküle programot.  
Továbbra is kérjük aktív támogatását. 

 
 Röszke, 2002. ápr. 22. 
 
       Sára Endréné 
 
        Elnök 


