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A Börzsöny Akciócsoport csatlakozott 

a Göncöl Szövetség munkájához

BEM U TA TKO ZÓ
A Börzsöny Akciócsoport természetjárók baráti szövetségéből 
alakult 1999-ben. Tevékenységi körüknek két fő vonala van: egy 
közéleti és egy aktív természetvédelmi. Céljuk a Börzsöny-hegység
ben fellelhető természeti és kulturális értékek megóvása, megismer
tetése az érdeklődőkkel, környezeti nevelés, valamint az emberek 
környezettudatos gondolkodásmódjának formálása. Természetvé
delmi vonalon a hegység nem védett területeinek törvényes oltalom 
alá helyezését szorgalmazzák. Jelenleg három helyszínen folyik eh
hez kapcsolódó élővilág-feltérképezési munka:
1. A dél-börzsönyi kisvízfolyások, patakok élővilágának feltérképe

zése és revitalizációs tervének elkészítése
2. A Börzsöny-hegység Csóványos -  Árva-küt közti területének fel- 

térképezése
3. Nagymaros -  Kismaros -  Verőce ártéri jellegű Duna-partjának 

feltérképezése

MENJÜNK VILÁGGÁ!
Börzsöny Vándortúra IV. -  2 002 . október 26.
Nappali gyalogos teljesítménytúra, melynek helyszíne ez alkalom
mal a Börzsöny nyugati része.
Börzsöny vulkántúra -  2002 . december 14.
Az Akciócsoport túráin és kutatóprogramjain a részvétel korlátozá
sok nélküli.
Részletes információ, jelentkeze's a túrákra:
Pantali Bence, Börzsöny Akciócsoport 
2 6 0 0  Vác, Ilona u. 3., 06-20/ 460-9206 
www.borzsonyhegy.hu,gimpli@borzsonyhegy.hu

Kilátás a Margitszigeten

FESZTIVÁL MÁJUS 1 -15 . K Ö Z Ö T T
A Göncöl Alapítvány által a Margitszigeti Víztoronyban működ
tetett Kilátó Galéria 2002. május 1-én 10 órakor újra megnyitja ka
puit. Az idei évad ArtABC Víztorony Programmal indul. A nagy
szabású rendezvénysorozat társszervezője a Philos Alapítvány. 
A rendezők a „Bábeli torony, avagy az elérhetetlenség" témájú csoportos 
kiállításra, gyermekfoglalkozásokra, komoly- és könnyűzenei kon
certekre, táncelőadásokra és irodalmi beszélgetésekre várnak minden 
érdeklődőt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Göncöl Alapítvány Kilátó Galériája fotópályázatot hirdet ifjúsági 
és felnőtt kategóriában, 4 Dunatáj címmel. Pályázni lehet a négy fő 
dunai tájtípus -  Szigetköz, Szigetépítő Duna, Dunakanyar, Kanyar
gós Duna -  természeti és kulturális értékeit bemutató, színes és feke
te-fehér fotókkal. Pályadíjak:
Ifjúsági kategória: ajándékcsomagok I. díj 30.000 Ft értékben, II. díj 
20.000 Ft értékben, III. díj 10.000 Ft értékben. Felnőtt kategória: I. 
díj 50.000 Ft, II. díj 30.000 Ft, III. díj 10.000 Ft. A kiválasztott 
fotókat a Kilátó Galériában (Margitszigeti Víztorony) állítjuk ki. 
Beküldési határidő: 2 002 . május 15. Egy pályázó maximum 10 fotóval 
pályázhat. A fotókra csak a pályamű címét és egy jelszót kérünk 
ráírni,- a készítő nevét, címét, elérhetőségét külön, lezárt borítékban 
kérjük elküldeni.
Cím. Süni Szerkesztősége, 1242 Budapest Pf. 455. A borítékra kérjük 
ráírni: 4 Dunatáj pályázat. További információ: Zalabai Csilla galéria
vezető, 06-20/383-6352, zcsilla@freemail.hu

Göncöl HÁZ 2 6 0 0  Vác, Ilona utca 3.
lel.: (0 6 -2 7 )  3 0 4 -4 S 4 , fax: (0 6 -2 7 )

Természetvédelmi Oktató

központ-építő tábor

Göncöl

A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület pénzesgyőri 
oktatóközpontjának új épületét több éve önkéntesek közreműkö
désével építjük. A faluszéli utolsó épületen dolgozva új barátokat 
szerezhetsz, néha kirándulunk is. Olyan közhasznú épület építésé
ben vehetsz részt, amely hosszú évtizedekig fogja szolgálni a kör
nyezeti nevelés és az erdei iskolák ügyét. Természetesen Te, osztá
lyod, vagy baráti társaságod is lehet év közben a ház kedvezményes 
használója, ha dolgoztál rajta.

Időpont: 2 0 02 . június 1 1-16 .
Helyszín: 8426  Pénzesgyőr, Béke út 57.
Korosztály: főleg 15-25 évesek
Részvételi díj nincs. Az építőtáborban alapszintű hideg és meleg 
étkezést, szállást biztosítunk, a Te közreműködéseddel.
További információ: Breuer László, tel.: 06-27/ 512-030

Légy a Tölggyel tavasszal!

TÁ BO RO ZZU N K!
2002. májusától folytatódnak a Tölgy Természetvédelmi Egyesület 
ökológiai kutatótáborai. Ha érdekelnek az állatok, szeretsz táboroz
ni, és érzel magadban kétnapnyi kitartást, gyere velünk! Minden hó
napban egy hétvégére fellátogatunk a váci Naszály-hegyre, ahol ro
vartani, kétéltű- és hüllőfaunisztikai, valamint kisemlőstani kutatá
sokban vehetsz részt. 2002-től megkezdjük a fokozottan védett pan
non gyík naszályi populációinak felmérését is. A kutatás célja, hogy 
megismerjük a faj speciális igényeit, melyek segítségével a védett
séget teljesebbé tehetjük. A táborok pontos időpontját az aktuális 
időjárás függvényében alakítjuk ki. Minden érdelkődőt szeretettel 
várunk!

TÖ LG YLEVÉL
Április végére készül el a Tölgy Természetvédelmi Egyesület folyó
iratának következő száma. A Tölgylevélben többek között természet- 
és környezetvédelmi problémákról, modern tudományfilozófiáról, 
egyesületi akcióinkról, híreinkről olvashatsz. A lap korlátozott szám
ban ingyenesen megrendelhető.

M ÓKU SLESÉS
A 2002 márciusában Vác térségben elindított Mókusleső programot 
ősztől országos szintre terjesztjük ki. Ennek keretében Te is aktív 
részese lehetsz egy országos mókuskutató-programnak.
További információ: Bősze Szilvia, postacím: Mókusleső, 2600 Vác, 
Ilona u. 3., e-mail: boszisz@freemail.hu

Ha bármilyen kérdésed van egyesületünkkel, programjainkkal kap
csolatban, bátran keress meg minket! Postacím: Tölgy Természetvé
delmi Egyesület, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. E-mail: 
bakobo@freemail.hu. Web oldalunk http://fang.fa.gau.hu/~tolgy
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