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KITÜNTESÉSI HATÁROZAT 
 
A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Elnöksége, 2002. április 22-én 
alapította a "Környezeti nevelésért díj" kitüntetést . 
 

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.  

 

A Díj átadása a 2006. évben másodszor, most a Madarak és Fák Napja 

alkalmából,  Hermann Ottó emléke elıtt tisztelegve kerül sor.   

 

1. Az Egyesület  elnöksége, a Díjat ebben az évben is azoknak a 

szakembereknek adományozza, akik a környezetvédelem ügyében 

elkötelezettek, akik nélkül az elmúlt években az Egyesület szakmai 

eredményei nem születtek volna meg és akik szakmai tudására és 

folyamatos segítségére az egyesület állandóan támaszkodhatott. 

 

2. A Beretzk Pétert Természetvédelmi Klub 2006-ban a 

 

"Környezeti nevelésért díjat" adományozza: 
 

4.1 Lendvai Máriának a Kiskunsági Nemzeti Park oktatási 
felügyelıjének, 
 

Lendvai Mária a környezeti nevelés elhivatott szakembere. 

Munkásságával sokat tett és tesz az ifjúság környezettudatosabb 

gondolkodásmódjának és magatartásának kialakításához.  

Az elsı hívó szóra bekapcsolódott egyesületünk környezeti nevelı 

munkájába, azt több éve folyamatosan segíti. Elméleti és gyakorlati 

munkájának köszönhetıen ismertük meg a környezeti nevelés 

szépségeit, értékeit, ezek mentén sikerült egyesületünk környezeti 

nevelı munkáját megalapozni. Részt vett a környezetvédelmi tábori 

és az erdei iskolai programjaink kialakításában és megvalósításában. 

Számos környezeti nevelési módszertani képzést vezetett 

programjainkon, melyeket mindenkor nagy érdeklıdés kísért. 

Egész életvitelét áthatja a környezeti nevelés. Kedves személyisége, 

barátsága ma már nélkülözhetetlen számunkra. 

Köszönjük eddigi munkáját. 
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 4.2. Kozmáné Vastagh Juditnak a Röszkei Általános Iskola 
tanítójának 
 

Kozmáné Vastag Judit célja az ember és környezete harmonikus 

kapcsolatának kialakítása. Mindenkor tudatosítja a gyermekekben a 

szőkebb és a tágabb környezetbıl megismerhetı erkölcsi értékeket, 

megerısíti a humánus magatartásmintákat, szokásokat, és a gyermek 

jellemét formálva szolgálja a személyiség érését. Mindezeket úgy éri 

el, hogy pedagógiai munkájának középpontjában tehát a személyre 

szóló fejlesztés törekvése áll, melynek kiinduló pontja a valódi 

értékek közvetítése. Az ifjúság természet szeretetére nevelés 

érdekében sokat tett, ezt a témakört eredményesen kapcsolja össze a 

kultúra más területeivel különösen a helyi hagyományok ápolásával, 

a zenével és a tánccal. Természetvédelmi programjaik élményét 

segíti a mővészet eszközeivel. Sokat tesz a Röszkei kulturális 

hagyományok fennmaradásáért. 

Köszönjük egyesületünk céljait segítı eredményes tevékenységét  

 

 

4.3. Borbásné Márki Mártának a Röszkei Kaláka Hagyományırzı és 
Teleház Közhasznú Egyesület elnökének, önkormányzati 
képviselınek 
 

Borbásné Márki Márta, Röszke község mővelıdési politikusaként 

kapcsolódott be a környezeti nevelési programok megvalósításába. 

Nagy szakértelemmel és kitartással tevékenykedik a település 

kulturális és környezetvédelmi programjainak kialakításáért, 

megszervezéséért, lebonyolításáért. 

A település értékei megtartásának és bemutatásának elhívatott 

embere. Az elmúlt évek alatt segítette az egyesület társadalmi 

rendezvényeinek szervezı munkáját. Hivatali szobája mindenkor 

nyitva van a közösségért tenni akarók számára.  Munkájában 

fáradhatatlan, segítıkészségében kifogyhatatlan, emberségében 

példamutató. Minden nehéz problémára talál megoldási 

lehetıségeket.  

Köszönjük támogatását, segítségét. 
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4.4. Dr. Rakonczai János egyetemi docensnek, a Szegedi 
Tudományegyetem Földrajz és Földtani Tanszékcsoport 
vezetıjének.  
 
Rakonczai János a környezeti oktatás-képzés jeles képviselıje a 

hazai felsıoktatásban. Egyesületünk környezetpolitikai kérdésekben, 

és a település környezetvédelmi programjának megfogalmazásakor, 

tanár továbbképzési programok megvalósításában kérte szakmai 

segítségét. Rakonczai János irányította a települési környezetvédelmi 

programunk megalkotását. A környezetvédelemmel kapcsolatos 

információkkal, értékes elıadásaival, aktuális kutatási 

eredményekkel segíti azóta is helyi munkánkat. A 

helyzetértékelésben a célok, feladatok és programok 

megfogalmazása során folyamatosan segítségünkre van. 

Természetvédelmi programjaink kivitelezése során mindenkor 

számíthattunk támogatására, együttmőködésére. 

Köszönjük munkáját. 

 

 

 Röszke, 2006. május 31.  

 

       Sára Endréné 

        elnök 


