FELHÍVÁS MESEÍRÓ PÁLYÁZATRA
Megérkeztek hozzánk a gólyák! Alkalomhoz illıen a Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság meseíró pályázat kiírásával fordul minden ügyes általános iskoláshoz, melynek
jelmondata:

„A FEHÉR GÓLYA”
A meseíró pályázat a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmőködési
Programban, A Közép-Duna határon átnyúló védelme – a környezeti nevelés feltételeinek
fejlesztése, „DANUBE” c. pályázat keretében valósul meg.
A fehér gólyát, ezt a csodálatos és nagyszerő madarat mindenki ismeri, még akkor is, ha esetleg élıben eddig
nem csodálhatta meg. Nem csak kecses, szolid megjelenése, hanem a hozzá kapcsolódó mondások, legfıképpen
a gyermekáldással kapcsolatos hiedelmek tették a termékenység, boldogság, és hőség szimbólumává. Külsı
jellegzetességei, mint a fekete-fehér tollazat, hosszú pirosas csıre, hosszú vékony lábai jól megkülönböztetik
más madaraktól. A magyarság évszázadok óta nagy becsben tartja a fehér gólyát, különös tisztelettel és
figyelemmel viseltetik iránta. A gólya mindig is hozzátartozott a magyar falvak képéhez, szerencsésnek
érezhették magukat annak a háznak a lakói, amelynek kéményére fészket rakott. Független és mégis a házhoz
tartozó vadmadár, aki emberek közt él, fiókáiért áldozatos, ugyanakkor a természet törvényeinek
engedelmeskedı lény.
A pályázatra a fehér gólyához kapcsolódó meséket, történeteket várunk!

A beküldendı pályamunkák:
- Terjedelme: maximum 5 oldal (A/4), kézzel írott munkákat is elfogadunk
- A beadás határideje: 2012. június 1.
- A pályázatokat elektronikus levélben a fehergolyamuzeum@gmail.com címre,
postai úton: Fehér Gólya Múzeum, 7717 Kölked, Széchenyi u. 1. címre várjuk.
- A beadott pályázatoknál kérjük tüntessék fel a pályázó nevét, címét, életkorát, telefonszámát
További információ: 69/384-208, 30/846-6020
A legjobb munkák alkotói díjazásban részesülnek (értékes ajándéktárgyak, belépıjegyek)!
A díjazás két korcsoportban történik:
- alsó tagozatos korcsoport (6-10 éves)
- felsı tagozatos korcsoport (11-14 éves)
Csoportosan készített munkákat nem fogadunk el!
A díjazott munkák alkotóit június 15-ig értesítjük és szeretettel meghívjuk a
Kölkedi Fehér Gólya Múzeumba, a Duna Nap alkalmából tartandó
díjkiosztó ünnepségre

2012. június 29-én.
A legjobb pályamunkák összefőzve olvashatóak lesznek a Múzeumban.
Sok sikert kívánunk minden résztvevınek!
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