
 

A Marosvásárhelyi Állatkert  

meseíró pályázatot hirdet 

2017. április 22-én, a Föld napján  

az „Engedd élni!” kampány keretén belül  

“Minden élőlény különleges” címmel 

 

A természetnek minden élőlényre szüksége van: a nagyoktól a legkisebbekig!  

Miért jó, ha vannak rovarok a kertben, ha földigiliszta lakik a talajban vagy vadvirágok 

nyújtózkodnak az erkélyen?  

Tudjátok a természet egy különleges hely, tele meglepő élőlényekkel, állatokkal és 

növényekkel. Ám a természet sokszínűsége, változatossága könnyen eltűnhet, ha nem óvjuk azt. 

Sokan azt gondolják, hogy csupán a távoli dzsungelek és szavannák adnak otthont értékes 

élőlényeknek, de higyjétek el, ugyanolyan fontos a házunk körül élő sokféle élőlény is. Ahhoz, 

hogy a közelünkben is éljenek állatok és növények mi, emberek kell megőrizzünk és 

létrehozzunk búvóhelyeket, lakásokat és szállásokat.  

Ezekhez ötleteket meríthettek a Marosvásárhelyi Állatkert Engedd élni! pontján vagy az 

állatkert honlapján (www.zootirgumures.ro). 

A pályázattal az a célunk, hogy a mesén keresztül felhívjuk a figyelmet a közelünkben lévő 

természeti kincsekre és ezek védelmének a fontosságára.  

Mindannyian tapasztaljuk, hogy sokkal több állatot látunk képernyőn keresztül, mint 

szabadszemmel.  

Ez így nem jó! 

Hadd tudjunk rácsodálkozni az ujjunkra mászó katicabogárra, a lábunkon felszaladó hangyára és 

az arcunkat megérintő fűszálra.  

 

Ha ezek már megtörténtek veled, akkor írd meg a meséd! 

  



 

Téma: a lakóhelyünk körül élő természet és a benne lakó élőlények felfedezése és védelme.  

 

Mit várunk? Saját rajzokkal illusztrált mese.  

 

Kik pályázhatnak? 8 és 12 év közötti gyerekek. 

Nevezési díj nincs. 

 

Az írások formai követelménye: 

Egy alkotó egy írást küldhet be maximum 1 A4-es gépelt oldalon, amely egyezik a pályázat 

céljával és témájával. A rajzok a történethez kapcsolódhatnak. 

 

A pályázat mellékletei: 

Alkotói elérhetőség (1. Melléklet) 

 Nyilatkozat (2. Melléklet), amellyel az alkotó felnőtt képviselője hozzájárul a pályázatra 

beküldött alkotás ellenszolgáltatás nélküli felhasználáshoz. Igazolja, hogy a beküldött alkotás a 

kiskorú saját alkotása, és megerősíti, hogy alkotása még semmilyen formában nem került 

nyilvánosságra, azt semmiféle jogdíj nem terheli.  

 

A pályázatok beadási határideje: 2017. május 22., a Biodiverzitás Világnapja, eddig az 

alkotásoknak és a mellékleteknek papír alapon meg kell érkezniük a Marosvásárhelyi Állatkertbe 

és digitálisan a kapcsolattartó email címére.  

 

Kapcsolattartó személy: 

Halmágyi Ildikó 

E-mail: biroild@gmail.com 

 

Díjazás: A legjobb 20 román és a legjobb 20 magyar nyelvű alkotás szerzője résztvehet a 

Marosvásárhelyi Állatkert Zootáborában. A tábor időpontja: június 26-július 1 (magyar nyelvű) 

és augusztus 10-15 (román nyelvű), minden nap 9 és 13 óra között. 

Az ünnepélyes díjkiosztóra a Marosvásárhelyi Állatkertben kerül sor 2017. június 1-én, 

Gyereknapon. A győzteseket értesítjük. 



 

Anexa numărul 1. számú melléklet 

 

Datele autorului/ Alkotói elérhetőség 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datele autorului/ Az alkotó adatai 

Nume și prenume/ Vezeték- és keresztnév: …………………………………………………….... 

Vârsta/ Életkor: …………………………………………………………………………………... 

Adresa/ Lakcím: ………………………………………………………………………………..… 

Școala/ Iskola: ……………………………………………………………………………………. 

Clasa/ Osztály: ……………………………………………………………………………………. 

 

Date învățător/diriginte 

Nume și prenume/ Vezeték- és keresztnév: ……………………………………………...………. 

Numărul de telefon/ Telefonszám: ……………………………………………………….……… 

Adresa de e-mail/ E-mail cím: ……………………………………………………………………. 

 

 

Reprezentantul legal al autorului/ Az alkotó törvényes képviselője 

Nume și prenume/ Vezeték- és keresztnév: ……………………………………………………… 

Adresa/ Lakcím: .............................................................................................................................. 

Numărul de telefon/ Telefonszám: ……………………………………………………………….. 

Adresa de e-mail/ E-mail cím: ……………………………………………………………………. 

 



 

Anexa numărul 2. számú melléklet 

 

 

Declarația reprezentantului legal 

 

 

 

Subsemnat(a)..................................................................................................... (nume și prenume), 

domiciliat(ă) în ……….……………………………………………………………………………, 

având următoarele date personale CI seria … număr ……………., CNP ……………………..,  

dau acordul ca opera trimisă la concursul de scris povești „Fiecare animal este special” 

organizat în cadrul campaniei „Lasă-l să se dezvolte!” de Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș să 

fie publicată de Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș fără nici o pretenție, cu numele copilului 

meu.  

 

 

Cu semnătura garantez că povestea cu titlul …………………………………………………… 

este creația proprie a copilului meu, și dețin dreptul de folosință fără orice restricție și declar că 

opera copilului niciodată nu a fost publicată în nici o formă. Precizez că nu pretind de a fi plătit 

de către Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș.  

 

 

 

Localitatea: ………………………………..,  

Data: ……..……………………………….. 

Numele și prenumele reprezentantului legal 

……………………………………………. 

 

Semnătura reprezentantului legal 


