
A Madarak és Fák Napja országos versenyének Éltető elemünk, a víz
területi döntője

Ugye, milyen természetes? Kinyitjuk a csapot, s már 
A Pro Vértes Nonprofit Zrt. a 2011-2012-es tanévre is csordul is poharunkba a friss víz. Mint ahogyan levegőt 
meghirdette a Madarak és Fák Napja országos versenyt. veszünk… Közben eszünkbe sem jut, hogy unokáink 

Tíz-tizennégy éves tanulók- számára esetleg már csak a zacskós változata jut. Hogy 
ból álló három fős csapatok máshol nem ilyen természetes. Épp ezért jó, hogy a víznek 
nevezhettek, az egyes okta- is van világnapja. Ilyenkor kicsit megállunk, hogy 
tási intézmények saját csapa- átgondoljuk, meddig lesz ez így? Jól gazdálkodunk-e ezzel a 
taik versenyét helyben bo- természet adta kincsünkkel? Jó alkalom arra, hogy 
nyolították. ráirányítsuk gyermekeink figyelmét a víz fontosságára. 
A győztesek kerültek a terü- Persze a legfontosabb, hogy jó példával járjuk elől. S ha ez 
leti döntőkbe, a Komárom- adott, a jövő nemzedéknek már az lesz természetes, hogy a 
Esztergom megyei területi vízzel mértékkel, tisztelettel bánjanak.

döntőt az alapítvány felkérésére a József  Attila Megyei 2012. március 26-án, hétfőn az ÉDV Zrt. munkatársai 
Könyvtár bonyolította. Hét csapat mérte össze a tudását előadást tartottak a József  Attila Megyei Könyvtárban 

00 éltető elemünk ünnepe alkalmából. Kis vendégeink 2012. március 23-án, 10  órakor könyvtárunkban. Az 
Cseppecske segítségével követhették nyomon a lehulló ország 16 helyszínén, 95 csapatban, 285 leendő 
csapadék útját, a víz körforgását. Az eddig sokat hallott természetvédőt sikerült egy időben megmozgatnunk ezzel 
figyelmeztetések miértjei érthetőbbé, kézzelfoghatóbbá a versennyel! 17 csapattal többet, mint 2011-ben!
váltak az ismeretterjesztő előadás nyomán. Kammerer A területi döntőre 5 iskola 7 csapata jelentkezett 
Edina és Kreitner Krisztina PR referensek az előadás Esztergomból és Tatabányáról.
végén apró ajándékokkal honorálták a figyelmes A küzdelem két órán át tartott, a győztes csapat, „A 
kisiskolásokat.biológia ördögei” az Árpád Gimnáziumból: Tanács 

Erősné Suller Ildikó (JAMK, Tatabánya)Viktória, és Póta Fruzsina.
A második helyezett a szintén árpádos "Pingvinek": Szabó 
Balázs, Maschek Ervin, Pribéli Levente. Felkészítő tanár 
mindkét csapat esetében: Magyariné Sárdinecz Zsuzsanna.
A harmadik helyezett a "Füsti fecskék" Esztergomból 
(Barna Sára, Nagy Brigitta, Mészáros János). Felkészítő: 
Láng István.
Az országos megmérettetésre 2012. május 11-12-én, 
Boglártanyán, az erdei iskolában kerül sor. A döntőn 
Komárom-Esztergom megyét az Árpád Gimnázium 
csapata, "A biológia ördögei" képviseli, kiegészülve Pribéli 
Leventével, a „Pingvinek” csapatból.
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