I. Nagyhalászi Gólyafesztivál ::: 2012. június 23-24.
Kedves Gólyakedvelő!
Meghívunk egy olyan fesztiválra, ahol a gólyák a főszereplők, s ahol két napon át jól
érezheted magad úgy, hogy közben kikapcsolódva ismered meg e fenséges madarak
életét. Számtalan érdekes és változatos program vár rád!
Miért éppen Nagyhalászban? - 2008. óta a református templom tornyán elhelyezett
webkamera közvetíti a Halász család mindennapjait. Azóta világszerte híresek lettek
gólyáink, s 140 országból mintegy 4 millió alkalommal látogatták meg őket
virtuálisan. Itt a lehetőség, hogy személyesen is találkozz velük, s mindazokkal, akik
hozzád hasonlóan érdeklődnek a gólyák és a természet iránt!

Tervezett programok
Június 23.






Gólyalábasok - felvonulás és előadások (Ort-Iki, Vaga Banda, Garagulya)
Gólya Roadshow – a fiókák gyűrűzése Halászék és a város többi fészkénél
Ismerd meg a gólyákat! – tudományos ismeretterjesztő előadások
A gólyák régen – múlt századi gólyás fotók kiállítása*
A mi gólyáink – fotókiállítás a nagyhalászi gólyákról

Június 24.






Gólyafa állítás – ünnepélyes avatás, gólyáink tiszteletére
Rajz és irodalmi pályázat** – díjátadó, kiállítás és előadás
Mese-, vers- és prózamondó verseny***
Gólyás Ki-Mit-Tud? és ügyességi vetélkedő***
Gólyafészek látogató akadályverseny***

További programok
 Kézműves bemutatók és foglalkozások
 MME bolt, filmvetítések, zöld játszóház, íjászat, aszfaltrajzverseny
*
Várjuk a régi idők fotóit, melyeken 30-40 vagy akár 100 évvel ezelőtti gólyafészkeket és/vagy lakóit örökítették meg!
** A rajzpályázat 4, az irodalmi pályázat 5 korcsoportban került meghirdetésre.
*** A „Mese-, vers- és prózamondó versenyre”, a „Gólyás Ki-Mit-Tud? és ügyességi vetélkedőre” (csapatok részvételével) és a
„Gólyafészek látogató akadályversenyre” (futó és kerékpár kategóriákban) előzetes regisztráció szükséges!

A csillaggal jelölt pályázati felhívásokról, jelentkezésekről és a határidőkről a Gólyanaplóban további részletes
információk találhatóak!

Téged is vár Nagyhalász és a Halász család!
Szervezők és támogatók
Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület

Petőfi Sándor Művelődési Ház
Csuha Antal Általános Iskola
Nagyhalász Város Önkormányzata

A rendezvény a „Madárvédelem és kutatás határok nélkül” (HUSK/1101/2.2.1/0336) projekt Gólya Roadshow akciója keretében, a
„Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Operatív Program 2007-2013” támogatásával valósul meg.

További információk




E-mail: golyafesztival@mme.hu
Részletes és folyamatosan frissülő információk a Gólyanaplóban:
http://www.nagyhalaszgolyakamera.blogspot.com
Facebook oldal: http://www.facebook.com/golyafesztival

