
Pályázati felhívás

A Göncöl Alapítvány Kilátó Galériája fotópályázatot hirdet Négy 
Dunatáj címmel. Célja a Duna kulturális és természeti értékeinek be
mutatása négy magyarországi szakaszon.
1. Szigetköz
A kavics és az agyag ritmusa, a víz és a száraz váltakozása, mely oly gaz
dag, pazar. A folyó hirtelen ér ki a hegyek közül, s zavarában nem tudja, 
merre fusson,- fonatokra bomlik, és százfelé szórja kincseit.
2. Komárom, Szentendre és a Csepel-sziget füzéres világa
Amit az ember épített belőle: védvonal. Megkomolyodott. A sziget- 
csoportok között a stabil, állandó folyóvonalat csak némi szentimenta- 
lizmus készteti szelíd kanyargásra.
3. Dunakanyar
A hegy és a folyó két örök birkózásban álló erő. Ha valamelyik bele
lendül, a másik nehezen tudja követni. „Vagy eltérülsz, vagy átvágod 
magad!" -  szól a hegy üzenete a Dunának.
4. Kanyargós Duna
A folyó lomhán tekereg, szinte visszafordul, talán mert nem viseli el azt 
az ellentétet, amely a Dunántúlt elválasztja az Alföldtől. Az egyik ma
gasabbról néz le a másikra. A Duna közéjük szorul egy valós és egy 
jelképes tektonikus vonalon.
PÁLYÁZNI AZ ALÁBBI KATEGÓRIÁKBAN LEHET:
a) Ifjúsági kategória (ts éves korig),
b) Felnőtt kategória.
Egy pályázó kategóriánként maximum 10 fotóval pályázhat, valamint 
várunk fotósorozatokat is. A pályaművek beküldési módja: eredeti dia 
vagy negatív (papírnagyítás: kb. 210 x 315 mm). A beküldött fotókra 
csak a kép címe és egy jelszó kerüljön. A pályázó nevét, elérhetőségét 
külön borítékban kérjük. A pályázatokat öttagú zsűri bírálja el. 
PÁLYADÍJAK:
Felnőtt kategória: az I. díj 50000 Ft, a II. díj 30000 Ft, a III. díj 10000 Ft értékű: 
ajándékcsomag.
Ifjúsági kategória: az I. díj 30000 Ft, a II. díj 20000 Ft, a III. díj loooo Ft értékű 
ajándékcsomag.
A fekete-fehér fotókat beküldők közül kategóriánként különdíjat adunk 
20000 és 10000 Ft értékben. A kiválasztott pályamunkákat 2002. 
október 3-tól a Kilátó Galériában (Margitszigeti Víztorony) állítjuk ki. 
A pályázat postára adási határideje: 2002 . szeptember 15.
Cím: Süni és Vadon szerkesztősége, Budapest 1242 Pf. 455.
A borítékra írják rá: Négy Dunatáj pályázat 
További információ: Zalabai Csilla galériavezető,
Telefon: 06/20/383-63-52, 06/1/340-45-20  E-mail: zcsilla@freemail.hu

A Pangea Kulturális és Környezetvédelmi 
Egyesület programja

V. Úrkút-takarítás a helyi faluszépítő egyesülettel 
Idén végéhez érkezik az a több esztendeje tartó program, melyet 
egyesületünk azzal a céllal indított útnak, hogy az 1953 óta természet- 
védelmi oltalom alatt álló Úrkút-Csárda-hegyi őskarsztot megtisztítsa. 
A terület kréta korú trópusi kúpkarszt, melynek geológiai értékei euró
pai szinten is figyelemre méltóak. Az egyesület középiskolás és egye
temista önkéntesek közreműködésével évek óta dolgozik a képződ
mény helyreállításán. A takarítás befejező szakaszához érkezett,- szep
temberben a Tiszta Hegyek Világnapja alkalmából kerül sor az őskarszt 
átadási ünnepségére, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Időpont: szeptember 22 .
Információ: Breuer László (Sumi) vagy Gyenes Márton (Marci)

Telefon: (0 6 -27} 512-030 
E-mail: pangea@goncol.vac.hu

Göncöl HÁZ 2 6 0 0  Vác, Ilona utca 3.
Tel.: (0 6 -2 7 )  3 0 4 -4 8 4 , fax: (0 6 -2 7 )

Kilátó Galéria 
Margitszigeti Víztorony

Jó hangulatú, diavetítéssel egybekötött rendez
vény zajlott le a Víztoronyban június 28-án, az 
„Eladó-e táj?" című kiállítás kapcsán. A résztvevők 
„Budapesti hétköznapok és hétvégék -  egykor és 
ma" mottóval a főváros fejlődésének történetét és 
a terjeszkedés veszélyeit vizsgálták, kötetlen 
beszélgetés keretében. A meghívott vendégek -  
Fülöp Sándor jogász, Kézdy Pál természetvédő 
és Réz András esztéta -  a kiállítás anyagából 

válogatott diaképek segítségével világítottak rá fővárosunk és az azt 
övező agglomerációs körzet problémáira. Budapest környékének bioló
giai sokszínűsége ugyanis európai szinten egyedülálló, növekedése 
azonban elszigeteli egymástól a védett és védelemre érdemes terü
leteket. Az ökológiai folyosók megszűnése és a meggondolatlan terület- 
rendezés az érzékenyebb populációk pusztulásához vezethet.

A Süni Egyesület közgyűlése

2002. szeptember 23-án (hétfőn) 16.30-tól, Budapesten az V. kér. 
Vadász u. 29. szám alatt (a szerkesztőség címén) a Süni Egyesület köz
gyűlést rendez.
Napirend:
1. Beszámoló az egyesület munkájáról
2 . Az egyesület székhelyének megváltoztatása
3 . A 2003 . évi munkaterv megvitatása
4. E g y é b

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele + 1 fő megjelenik. Határo
zatképtelenség esetén az újból összehívott közgyűlés a megjelentek lét
számára való tekintet nélkül is határozatképes lesz. Az új közgyűlés 
időpontja és napirendje a Vadon magazin 2002/5. számában kerül 
meghirdetésre.
Amennyiben az egyesületi munkában tevékenyen is részt kívánsz venni, 
kérlek, a közgyűlés megrendezése előtt jelezd a szerkesztőség címén: 
1242, Budapest, Pf.: 455.

Fliegl Mónika, titkár

Vándorkiállítás a Nyugat-Cserhátról

A Nyugat-Cserhát természeti értékeit mutatja be a június 29-től lát
ható vándorkiállítás. Bibó István, Házi Judit, Pintér Balázs, dr. Sáros
pataki Miklós és Selmeczi Kovács Ádám csodálatos felvételei egytől 
egyig a természet közelségét és szépségét tárják elénk. A tárlat har
minc helyre látogat el november végéig, köztük húsz nyugat-cser
háti településre, valamint Vácra, Gödöllőre és Budapestre.

Információ: Gyarmati Orsolya 
Telefon: (0 6 -27J 5 1 2 -0 3 0
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