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Miniszteri elismerő oklevelet kapott Ötvös Károlyné, a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság oktatója
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 52.
évfordulójának alkalmából miniszteri elismerő okleveleket adott át a környezet- és természetvédelem területén
kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereknek október 22-én a budapesti Magyar Tudományos Akadémia
Társadalomkutató Központjának Kongresszusi termében. Az elismerő oklevelet Ötvös Károlyné a Tettye Oktató
Központban több mint egy évtizeden át végzett magas színvonalú természetismereti oktatói munkájáért kapta.

Fekete István nyomában
A “Fekete István nyomában” II. Természetismereti és életrajzi terepi akadályverseny 2008.október 8-án került
megrendezésre. A 15 csapat Bakócáról indult. Gyönyörű, napos meleg időben az általános iskolások kb. 5 km-t
tettek meg a “Fekete István Emlékösvényen” és közben teljesítették az író életével, a környékhez fűződő
tevékenységével, valamint természetismereti kérdésekkel foglalkozó feladatokat. Az érdekes versenyt
Nagymátén, a Fekete István Fűvészkertben fejezték be. Az első helyezett csapat a “Zselic vándorai”, a második
helyezett a ”Vándorsolymok” csapat tagjai a Mindszentgodisai Általános Iskola tanulói. A harmadik helyen a pécsi
Bánki Donát Általános Iskola csapata végzett.
A versenyt a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Mecseki Erdészeti Zrt. Sásdi Erdészete, a Fekete István
Kulturális Egyesület (Dombóvár) és a Fekete István Irodalmi Társaság (Ajka) szervezte és rendezte meg. Segített
a lebonyolításban Havasi László az MME Baranya Megyei Csoportja nevében. Köszönjük az Intézményeknek és
a kollegáknak, hogy lehetővé tették a tanulók részvételét a színvonalas rendezvényen.

A DDNPI működési területén élő növényeket érintő változások a védett fajok
listájában
A hazánkban csak a darányi Nagy-Berekben előforduló királyharaszt (Osmunda regalis) fokozottan védett
státuszt kapott, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 000 Ft.
Szintén fokozottan védett lett a Mecsek karsztbokorerdeiben előforduló fénylő zsoltina (Serratula lycopifolia –
100 000 Ft).
Védett lett továbbá a Mecsekben igen elterjedt, sőt gyakori, korábban megyei védelem alatt is álló illatos hunyor
(Helleborus odorus – 5000 Ft) illetve az azzal közeli rokonságban álló, a zselici erdőkre jellemző kisvirágú hunyor
(Helleborus dumetorum – 5000 Ft).

Új tagokkal bővült a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi
őrszolgálata
Október 16-án Haraszthy László szakállamtitkár úr adta át a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság új
természetvédelmi őreinek szolgálati igazolványát és jelvényét. Az idén 80 fővel bővült a Természetvédelmi
Őrszolgálat országos létszáma, ez kilenc fő felvételét jelentette a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz. Ez
a létszámbővítés lehetővé tette, hogy tájegységenként 3-5 természetvédelmi őr teljesítsen szolgálatot. Az új
természetvédelmi őrök túl vannak a hathónapos próbaidőn, sikeres természetvédelmi őri és közigazgatási
alapvizsgát tettek. Innentől kezdve hivatalos személyként intézkedhetnek a védett területeken, de feladatuk az is,
hogy segítsék, tájékoztassák a kirándulni, kikapcsolódni vágyókat.

A Magyar Tudomány Ünnepe
A Magyar Tudományos Akadémia alapításának napja, november harmadika, a magyar Országgyűlés határozata
értelmében „A magyar tudomány ünnepe”. Ehhez kapcsolódóan ismeretterjesztő előadások sokasága várja az
érdeklődő közönséget országszerte. Az ünnep alkalmából a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai
diavetítéses előadások keretben mutatják be a nemzeti park tájegységeit az érdeklődő közönségnek Pécsett, a
Tettye Oktatási Központban, a Tettye tér 8. szám alatt. Az előadásokon való részvétel ingyenes.
Az előadások témái:





November 4., 15 óra: Mezei Ervin bemutatja a Nyugat-Drávai Tájegységet
November 11., 15 óra: Varga Zsolt bemutatja a Szekszárd-Geresdi Dombságot
November 18., 15 óra: Mórocz Attila bemutatja a Gemenci Tájegységet
November 25., 15 óra: Kulcsár Péter bemutatja a Mecseki Tájegységet

Vetélkedő az Állatok Világnapján
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központjában 2008. október 3-án tartottuk az “Állatok
Világnapi” Városi Versenyünket. Ebben az évben 2. osztályosok versenyeztek. A város 10 iskolájából 10
csapatban, összesen 30 kisdiák mérte össze tudását. Az I. helyezett a Belvárosi Ált. Iskola, II. helyezett a Bánki
Donát Ált. Iskola, III. helyezett a Csokonai Ált. Iskola és a Jókai Mór Ált. Iskola tanulói lettek. Köszönjük a
tanítónők és a gyerekek munkáját, valamint az Intézményeknek, hogy lehetővé tették a részvételüket.

Barlangi manó túrák Abaligeten
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai az idei téli időszakban is szeretettel várják az óvodás és
kisiskolás csoportokat népszerű, kifejezetten kisgyerekeknek számára kitalált manótúrákon. E manótúra a
barlangok varázsát kínálja gyermekeknek, mesés elemekkel átszőtt program során. A résztvevők
megszemélyesített barlangi denevérfi segítségével ismerhetik meg a barlangok keletkezését, a föld alatti rejtett
élővilágot, és ebben segítségükre lesz egy helyes kis manó.
A programra előzetes bejelentkezéssel 10-40 fős csoportokat várunk. A túrák ajánlott kezdési időpontja 11 óra,
mely alkalmazkodik a helyközi autóbusz menetrendjéhez. A program 2008. november 17-től 2009. március 31-ig
kérhető. Az Abaligeti-barlang belépőjegy ára tartalmazza a manóvezetés részvételi díját.
Információ: Ferenczi Katalin oktató, 30-326-9459, 72-517-222, ferenczik@ddnp.kvvm.hu
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Köszönjük, hogy meggondolja, kinyomtassa-e papírra ezt a levelet.

