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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, szemléletformálási és kutatási 
tevékenységét hosszú idın keresztül segítették ill. az egyesület céljainak 
megvalósítását támogatták.  

 
A Díj átadására 2011. évben negyedszer 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 a Beretzk Péter 
Természetvédelmi Klub szakmai eredményei nem születtek volna 
meg és akiknek szakmai tudására és folyamatos segítségére az 
egyesület állandóan támaszkodhatott. 

 
2. A Beretzk Pétert Természetvédelmi Klub 2011-ben a 
 

"Környezeti nevelésért díjat" adományozza: 
 

4.1 Dr. Ladányi Zsuzsannának  
Ladányi Zsuzsanna a röszke iskolából indult és mára a Szegedi 
Tudományegyetemen sikeresen doktorált környezettudományokból. 
Jelenleg is Szegedi Tudományegyetem munkatársa. Az elmúlt évek 
alatt aktívan vett részt egyesületünk természetvédelmi kutató, a 
fiatalok szemléletformáló munkájában, terepi gyakorlatokat vezetett. 
Minden programban kezdeményezı szerepet vállalt tudásával és 
szorgalmával segítette egyesületünk céljainak sikeres megvalósítását. 
Munkájának eredményei a sikeres hazai és nemzetközi 
kapcsolataink, az elkészült tanulmányok, a megvalósított környezeti 
nevelési programok, a település környezetvédelmi programja, ez a 
most bemutatott program és ez a csodaszép könyv Röszkérıl. 
Rendkívüli személyiségével segített sok barátot és támogatót 
szerezni ügyünknek. Minden nehéz problémára talál megoldási 
lehetıségeket. Jó vele együtt dolgozni. 
Köszönjük munkáját, továbbra is sok erıt és jó egészséget kívánunk. 
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 4.2. Korda Renátának  
 

Korda Renáta a környezet- és természetvédelmi programokba már itt 
az általános iskola tanulmányai alatt bekapcsolódott. Sok évig 
dolgozott a környezetvédelmi szakkörben, részt vett szakmai 
táborokban. Ezek az évek nem múltak el nyomtalanul. Folyamatosan 
foglalkozott azzal a gondolattal, hogyan lehetne a településünk 
értékeit megtartani, hogyan lehet és kell a környezetvédelmi 
törvényeket betartani. Tanulmányt készített, abban témában, hogy 
egy településen az intézményeknek az egyéneknek milyen 
környezetvédelmi feladatai és kötelességei vannak. A dolgozat alapja 
lett az egyetemi diploma dolgozatának, majd közösségünk tovább 
fejlesztette és elkészült a település környezetvédelmi programja. 
Elhívatott közösségi ember, megbízható pontos munkatárs, olyan, 
akikre ma a környezetvédelemnek nagy szüksége van az 
államigazgatásban.  Munkájában fáradhatatlan, segítıkészségében 
kifogyhatatlan.  
Köszönjük együttmőködését, támogatását, továbbra is kívánunk sok 
sikert jó egészséget. 
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4.3.  Dr. Deák József Áronnak  
 
Deák József Áron a természetvédelmi kutatás elhívatott szakembere. 
A természeti értékek felfedezését, azok kutatását már általános iskola 
tanulmányai alatt kezdte. Több éve irányítja az egyesületünk 
természetvédelmi értékeket feltáró, kutató munkáját. A 
természetvédelemmel kapcsolatos aktuális információkkal, kutatási 
eredményekkel, értékes tanár továbbképzési elıadásaival, vagy 
fiatalok terepei programjainak vezetésével, segítette céljainak 
megvalósítását. Természetvédelmi programjaink kivitelezése során 
mindenkor számíthattunk speciális tudására. 
Általa ismertük meg a Homokhátság szépségeit, természeti értékeit. 
Különösen sok segítséget kaptunk a szikes tavak és sömlyékek 
megfigyeléséhez, kutatásához. Nagy örömünkre szolgált, hogy az elızı 
évben a Mexikói elıhely térképezést bemutató konferencián a mi védett 
területeinket mutatta be.  

Köszönjük egyesületünk céljait segítı eredményes tevékenységét, 
továbbra is sok erıt és egészséget kívánunk elkötelezett 
tevékenységéhez.  
 

 Röszke, 2011. május 21.  
    
 
 
  A Beretzk Péter Természetvédelmi Klub elnöksége  


