
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Környezetvédelmi Minisztérium pályázatot hirdet 
Élő örökségünk

címmel a Környezetvédelmi Alap Célfeladat közcélú kerete terhére.

A pályázat célja: a természetvédelmi kultúra népszerűsítése és széles
körű terjesztése, az ökológiai szemlélet erősítése a 
középiskolás korosztályban.

Pályázhatnak: 14-18 éves középiskolai diákok.
Pályázni olyan tudományos dolgozattal vagy művé
szeti alkotással lehet, mely az élővilág veszélyez
tetettségének, védelmének témaköréből merít, a kiírt 
kategóriáknak megfelelően.

A pályázat kategóriái:
I.kategória: Oltalmat érdemlő fajok és életközösségek

Veszélyeztetett, illetve védett növény- és állatfajok 
populációira, életközösségekre és természetes élő
helyek megóvására irányuló saját megfigyelések, 
védelmi akciók.

II. kategória: Az élet szolgálatában
Növény- és állatfajok ökológiai, illetve etológiái sajá
tosságainak bemutatása önálló megfigyelés vagy ku
tatás alapján.

III. kategória: Bemutatom neked a természetet
Az élő természet ihlette művészeti alkotások készí
tése. A pályamunkák lehetnek egyénileg készített 
irodalmi (vers, novella, leírás stb.) fotóművészeti (fe
kete-fehér vagy színes papírképek, melynek hosszab
bik oldala maximum 24+Z-2 cm), képzőművészeti 
(vízfestmény kivételével bármilyen) és népművészeti 
(kerámia, hímzés, faragás stb.) alkotások.

Az első két kategóriára egyénileg vagy csoportosan, a 111. kate
góriára egyénileg lehet pályázni. A szöveges jellegű dolgozatok 
terjedelme 10 gépelt oldal, mellékletekkel (ábra, rajz, fénykép, 
stb.) együtt max. 20 oldal lehet. A művészeti alkotásokból pályá
zónként legfeljebb 3 db nyújtható be.

A pályázatok kategóriánként kerülnek díjazásra:

Díj Egyéni pályázatok Csoportos pályázatok

I. 50000 - Ft 70000.- Ft
II. 40000.- Ft 60000.- Ft

III. 30000.- Ft 50000.- Ft

Az I II. kategóriába tartozó, szöveges jellegű pályázatokat és a
III. kategória irodalmi alkotásait két példányban, a III. kategória 
egyéb jellegű alkotásait egy példányban kell benyújtani. A pá
lyázaton az önálló munka (saját vizsgálat, terepi megfigyelés, 
alkotó fantázia) előnyt élvez.
A pályázat jeligés. A jeligét és a kategóriát a címoldalon fel kell tün

tetni, a pályázó neve a dolgozaton nem szerepel
het. A pályázó a jeligével ellátott borítékban mel
lékelje a következő adatokat: a pályázó neve, kora, 
osztálya, lakcíme, telefonszáma; az iskola neve, cí
me, telefonszáma, a felkészítő tanár (ha van) neve.

A pályázat beadási határideje 
(postabélyegző kelte):

2002. szeptember 16. (hétfő)

A pályázatot a következő címre kell beküldeni:
Környezetgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi Igazgatóság 

(„Élő örökségünk" megjelöléssel)
1068 Budapest, Szófia u. 9.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad:
dr. Pethő Ágnes, KGI -  Természetvédelmi Igazgatóság, 

tel.: 456-0909

250 EVES A  SCHÖNBRUNNI ÁLLATKERT
Bécsben, a Schönbrunni Kastély parkja mellett működik a világ 
legrégebbi állatkertje. A császári kastély parkjának részeként 
létesített állatgyűjteményt I. Ferenc császár 1752. július 31-én 
nyitotta meg, bár kezdetben leginkább csak az udvar használta. 
A nagyközönség 1779-től kezdve vehette birtokba a császári 
állatkertet.
A kert eredeti állatházai -  csakúgy, mint a kastély maga is -  
barokk stílusban épültek, jellegzetes sárga színben. Ilyen stílusú 
az állatkert közepén álló pavilon is, amelyben egykor Mária 
Terézia fogyasztotta reggelijét.
Tekintélyes kora ellenére a világ legrégebbi állatkertje korántsem 
elavult. Mi több, számos modern, új, világszínvonalú létesítmény
nyel büszkélkedhet. Az elmúlt években ugyanis jelentős anyagi 
ráfordítással szinte az egész kertet megújították, egyszerre 
ügyelve a műemlékek védelmére és a korszerű, az állatok számára 
is minden tekintetben megfelelő állattartóterek kialakítására. Az 
osztrák szövetségi kormány még törvénybe is iktatta a Schön
brunni Állatkert rekonstrukciójának fontosságát.

A negyedévezredes jubileum alkalmából az idei évben több ran
gos, nemzetközi szakmai eseményre is sor kerül az osztrák 
főváros állatkertjében. Boldog születésnapot, és további szeren
csés évszázadokat kívánunk!

Ez a barokk pavilon egykor Mária Terézia egyik kedvelt reggelizőhelye volt
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