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Pangea-táborok

VII. Gálya Természetvédelmi Tábor
A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület ebben az évben 
is szeretettel várja a cselekvő természetvédelem híveit VII. Gálya 
Természetvédelmi Táborába, amelynek során az Úrkút, Csárda
hegyi Öskarszt felszíni formáinak megóvásában, illetve a pénzes
győri természet- és környezetvédelmi oktatóközpont új épületének 
munkálataiban vesznek részt a táborozok. Persze azért nemcsak 
munka lesz: jó  hangulatú kirándulások, csillagászat, éjszakai túra, 
esténként tűz melletti népdaltanulás, geológiai ismeretterjesztő 
programok várhatók.
A részvételi díj 4000 Ft, amely még csökkenhet.

Időpont: 2 0 0 2 . augusztus 2 1 - 2  8.

Helyszín: Úrkút, Déli-Bakony -  Pénzesgyőr, Eszaki-Bakony 
Korosztály: fóíecj 15-25 évesek 

Jelentkezés: folyamatosan

Keleti-kárpáti expedíció
Az expedíció során a Keleti-Kárpátok hegyvonulatainak csodálatos 
szépségű tájait ismerhetik meg a résztvevők. A táborba olyanokat 
várunk, akik bírják a magashegységi túrák viszontagságait, és képe
sek teli hátizsákkal gyalogolni nyolc napon át. A jelentkezésnél 
előnyt élveznek a gyakorlott magashegyi túrázók, továbbá az SGMR 
csoport tagjainak ajánlásával rendelkezők.
A részvétel önköltséges, hozzávetőleg 15 ezer forint (ez főleg uta
zási költséget takar). Szállás sátorban, a legtöbb helyen ingyenesen.

Időpont: 2 0 0 2 . augusztus 7—19.

Helyszín: Erdély, Radnai-havasok, Kelemen-havasok, Gyergyói-medence 
Korosztály: főleg 16-25 évesek
Jelentkezés: július 5-ig (18 év alattiaknak írásos beleegyezéssel). 
T ovábbi információ: Breuer László (Sumi), tel.: 27/512-030

HÉ! 10 évesek lettünk! 

„Fogadj örökbe egy patakot!”

Ez évben ünnepli tízéves fennállását a Göncöl Alapítvány Hálózat 
az Élővizekért (HE) programja. „Szövetségünk", amely elsősorban a 
kisebb felszíni folyóvizek mentén történő környezeti neveléssel 
foglalkozik, ma már több mint száz tagot, tagszervezetet számlál,- 
koordinációs központja Vácott, a Göncöl Házban működik.
A hálózatot azzal a céllal hoztuk létre, hogy növelni tudjuk a

környezettudatosságot a társa
dalom valamennyi rétegében 
(közösségek fejlesztésével, vi
zeink állapotának javításával, 
oktatási-nevelési tevékenység
gel) a vízi élőhelyek védelmén 
és helyreállításán keresztül. 
Tagjaink képzéseken, közös 
állapotfelmérési programokon 
vesznek részt; fő elvünk, hogy 
intenzív gyakoroltatással, sze
mélyes tapasztalatokon, élmé
nyeken keresztül segítsük a 
komplex látásmód kialakulását. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a 
gyerekek nevelésére: előadá
sokat, vetélkedőket, rendhagyó 
iskolai órákat szervezünk, hogy 

a legkisebbeket is fogékonnyá tegyük az őket körülvevő világ szép
ségei iránt. Hírlevelünk, a Pisztráng évente három-négy alkalommal 
jelenik meg: egyesületi hírek, tudományos cikkek és szépirodalmi 
írások egyaránt helyet kapnak benne.
A HE-hez minden olyan magánember vagy társadalmi szervezet 
kapcsolódhat, aki vállalja a tagság feltételeit (kapcsolattartás a koor
dináló szervezettel, aktív patakmentő munka). Minden vizeinkért 
felelősséget érző, tenni akaró ember jelentkezését örömmel vesszük, 
és szívesen nyújtunk szakmai-módszertani segítséget annak is, aki 
nem tagja a HÉ-nek. Örömmel látjuk a különböző szakterületek mű
velőit is sorainkban, a vízépítőtől a néprajzoson át az ökológusig!

Jelentkezni a HÉ programfelelősénél, Dukay Igornál lehet 
- a  (2 7 )  512 -0 3 7 - e s  telefonszámon,
- a  260 0  Vác, Ilona u. 3 . postacímen, illetve 

- a z  igor@ m ail.Z pok.hu  e-m ail címen.

MENTSÜK MEGJAKOTPUSZTAT!
A Dél-Cserhát festői dombjai között, Bercel község 
szomszédságában húzódik meg Jákotpuszta, amely 
őrzi a mintegy 174 nógrádi puszta emlékét. 1992- 
ben dr. Keszthelyi Tibor etológus őshonos állatokat 
telepített a területre, s Szent György napjától Szent 
Vendel napjáig tartó kulturális és szakmai rendezvé
nyeivel újra életre keltette a tájat. Jákotpusztán a 
magyar őshonos háziállat-fauna számos képviselője 
jelen van: szőke mangalicák, cigája juhok, parlagi 
kecskék, szürke marhák, bivalyok, szamarak, lovak s 
baromfifélék népesítik be a legelőket, békében, har
móniában a természettel.
2002. április 4-én elveszítettük azt a személyt, aki 
mindezt megálmodta és megalkotta. A Szent István 
Egyetem Környezetgazdálkodási Intézetének okta
tói és hallgatói elhatározták, hogy megpróbálják

megmenteni és folytatni munkatársuk és szeretett 
tanáruk, dr. Keszthelyi Tibor életművét. Ehhez a 
feladathoz kérjük segítségüket.
Várjuk mindazon magánszemélyek, gazdasági társa
ságok és civil szervezetek támogatását, akik adomá
nyukkal segíteni kívánják Jákotpuszta fennmara
dását. Az adományok a Környezetvédelmi, Környe
zetgazdálkodási Felsőoktatásért Alapítvány (kiemel
ten közhasznú) számlájára folynak be.

További információk:
Hartman Mátyás
2103 Gödöllő, Páter Károly u. i.
Tel.: 28/ 410-131

e-mail: kti.alapitvany@spike.fa.gau.hu 
Számlaszám: 1 0 1 0 3 8 3 6 -5 2 6 2 2 6 3 9 - 0 0 0 0 0 0 0 3
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