Iskolások kiállított pályamunkái
Díjakat adtak át a zirci Múzeumok Éjszakáján
Két művészeti pályázat eredményeinek kihirdetésére is sor került a
természettudományi múzeum közművelődési termében. A III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak „40
éves a Bakonyi Természettudományi Múzeum” című pályázatra beérkezett
plakátterveit és a Zirc kistérség településein működő általános iskolák diákjai
részére meghirdetett, a Bakony természeti értékeiről készített rajzokat és
festményeket díjazták. A legjobb alkotásokat kiállították a szervezők.
– A múzeum felhívására jelentkezők azt rajzolták, festették és modellezték, amit
szépnek, megörökítésre, ábrázolásra érdemesnek találtak – mondta el Iliáné Rechner
Szilvia, a Bakonyi Természettudományi Múzeum munkatársa a zsűri értékelését.
Mindeközben a saját érzéseiket, tapasztalataikat, kapcsolatukat is kifejezték a környező
világgal – tette hozzá. Mint azt elmondta, még a felsőbb osztályokban is csak kevesen
rendelkeznek tárgyszerű állat- és növényismerettel, ábrázolás- és kifejezés-technikai
képességgel. Éppen ezért vették örömmel a búbos banka, a fürge gyík vagy a
galacsinhajtó bogár jól felismerhető megjelenítését.
Az általános iskolások vetélkedésében két tagozat három korcsoportját díjazták és
különdíjak is átadásra kerültek. Az első-második osztályosok között mindhárom helyezést
a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola diákjai érték el, első helyezett
lett Máj Levente, második Hajba-Spanberger Máté, harmadik Heblinger Zsolt. A
harmadik-negyedik osztályosok közül Kovács Dominika, a Közös Fenntartású Általános
Iskola Borzavár–Porva diákjának alkotását találta legjobbnak a zsűri, és a harmadik
helyezett Németh Gréta is a két település közös fenntartású oktatási intézményének diákja.
A második helyet ebben a korcsoportban Benis Zsófia, a Reguly Iskola tanulója érdemelte
ki. A felső tagozatosok versengésében harmadik lett Lanczinger Fanni, második helyen
végzett Takács Róbert (mindketten Borzavár-Porva), első helyezést ért el Szelthoffer Anna
regulys tanuló. Különdíjat kapott Szabó Bence, Palánkai Tünde Orsolya, Kovács Bianka,
Jakab Márton, Jacqueline Manetsch és Balta Tibor.
A művészeti szakközépiskolások pályázatát Teszéri Enikő 11.M osztályos tanuló
nyerte osztálytársa, a második helyezett Szemes Zsanett és a tizedik évfolyamos Cseh
Vanessa előtt. Helischer Nikolett és Pável Szimonetta különdíjban részesült a
középiskolások versengésében. A diákok felkészítő tanárai Opra Szabó Mária és Póda
Károly (Reguly Antal Általános Iskola), Borszukné Kropf Ilona és Szolga Gertrúd (Közös
Fenntartású Általános Iskola), Marton Veronika és Balogh Írisz (III. Béla Gimnázium,
Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) voltak.
A díjakat dr. Tóth Sándor, a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének
elnöke adta át. Dr. Kutasi Csaba múzeumigazgató megköszönte a támogatóknak, hogy
értékes díjakkal tudták elismerni a diákok alkotótehetségét. Az érdeklődők
megtekinthették azt a lefűzött mappát, melyben Szűcs István Miklós okleveles
képzőművész, megyei szaktanácsadó, a zsűri elnökének értékelései olvashatók.
A szervezők közönségdíjat is alapítottak, a vendégek közül sokan éltek a
tetszésnyilvánítás lehetőségével. Földváriné Wolf Erika múzeumi munkatárs
érdeklődésemre elmondta, ötven voksot adtak le a látogatók, a legtöbben Kovács Izabella,

a Közös Fenntartású Általános Iskola tanulójának rajzára szavaztak, aki szintén ajándékot
vihetett haza.

Dr. Tóth Sándor nyugalmazott múzeumigazgató, entomológus, a baráti kör elnöke adta át a
díjakat. Mellette a múzeum munkatársai, Szurgyi Zsuzsanna, Iliáné Rechner Szilvia és dr.
Kutasi Csaba igazgató

A legjobban sikerült alkotásokat kiállították, jelenleg is megtekinthetők
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