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Ifi sbaicson mindenki nyert
Nyolc győri és Győr köInyéki is-
kolából éIkeztek a csapatok a
Kisbajcsi VöIösmalty Mihály
Átalános Iskolába, hogy köI,
nyeZetvédelmi és telmé§zetis-
mereti vetélkedón méIjék össZe
tudásukat,

A gyerekek a Gönyúi Széche-
nl István Átalfuros lskolából, a
Gyó Tulipános Átalános lsko,
lából, a Dunasze8i KöIzeti Alta-
lános Iskolából, a Győrzámolyi
Petőfi Sándol Átaláno§ Iskolá-
ból, a GyőrladaméI KöZsé8iÁIta-
lános Iskolából, a győIszentiváni
Váci Mihály Átalános Iskolából,
a szintén g_VóIszentiváni MóIicZ
Z§igmond Átalános Iskolából
érkeztek. és teímé§zetesen a kis
bajcsi VöIösmarty Mihály Átalá,
nos Iskola csapata is részt vett a
megméIetteté§en.

A vetélkedón a köInyezet és a
telmé§Zet szeretete mellett
olyan tudá§Iól adtak számot a
fel§ó tagozatos iskolá§olq amely
csak elvétve szelepel aZ i§kolai
tananyagban, A vizbázis és a
környezetvédelem, a Yíztakaft -
ko§§ág, a madáIhang-felisme-
Iés, a vízfogyasztás népszelű§í-
tés és a köInyezetbaíát viz- éS

csatolnahasználat lejtelmeibe
szakemberek, peda8ógusok és

ciül szervezetek munkatársai
avatták be a kisiskolásokat,

A vetélkedón a hiázigazda kis-
baicsi csapatnak sikelúlt az első
helyet megszereznie, A nyert€s
csapat ta8jai: Koutícs Alexandra,
Bazsó Botond, T(lkics Andr^ és

Takács Keuín.
Fontos számunkra, ho8y tu-

datosítsuk, hogy a szigetközi víz-
báZi§ euíópai léptékkel mérve is
kiemelkedő értéket képüsel, l.e-
gyünk büszkék eüe a termé§Zeü
kincsle és ü8yázzunk rá - mond-
la Tóth L^zló, a Pannon-víZ Zrt,
diszpécserszolgiilatának vezetője,
akinek meggyöződése, hogy ha
ezt sikeiilt átadni a gyerekeknek,
mindannyial a vetélk€dó nyert€-
§ei lehetiií*, Szrzbó M,/,;ld§, a Kis-
bajcsi VöIösmarty Mihály Átalá,
nos Iskola igaz8atója záEzayál)an
kifejtette, hogy a vetélkedóvel sze-
retirének hagyomán}t telemteni,
így jöVőre i§ öIölnmel váják aZ

újabb me8mérettetésle a kör-
nyékbeli iskolák csapatait, Meg-
köszönte a N}ugat-magyarorszá-
gi E8yetem Apáczai Csere János
Kalrának a Pannon-Víz Zrt. nek, a
Fertő Hanság Nemzeü Parknal
és a Reflex Kömyezetvédő Egye,
§tiletnek a Vetélkedó me8rende-
Zéséhez n},rijtott segítségét,

Képünkön a Kisbaicson versenyzó, úi ismereteket szerzó
diákok láthatók,
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