A természet ismeretéért
Ötfős csapatokba rendeződve több mint harminc iskolás adott számot tudásáról a
Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében rendezett természetismereti
vetélkedőn.
Zirci és környékbeli általános iskolák számára hirdette meg a versenyt a Bakonyi
Természettudományi Múzeum Baráti Köre és az „Együtt a Könyvtárért” Közhasznú
Alapítvány. Az idei már a nyolcadik alkalom volt, s hogy van jövője a programnak, azt
bizonyítja a résztvevők száma: a zirciek három csapata mellett Csetényből, Borzavárról,
Bakonynánáról és Bakonyszentkirályról is érkeztek tanulók.
„A nyüzsgő gyerekcsapatok között nem volt könnyű dolga a rendezvényt levezénylő
Iliáné Rechner Szilviának” – tájékoztat H. dr. Harmat Beáta muzeológus. A versenyző
csapatok a múzeum kiállításának és a Bakony természeti értékeinek, ásványainak, kőzeteinek,
ősmaradványainak, növény- és állatvilágának ismeretéből adhattak számot feladatlapok,
szókereső és vetített képek alapján. Ez a legjobban a bakonynánai csapatnak (Krén Enikő
csapatkapitány, Juhász Karolina, Tóth Martina, Frómann Kamilla, Forsthoffer Gergő)
sikerült, amely 56 pontot gyűjtve nyerte meg a vetélkedőt, megelőzve a címvédő csetényieket,
akik ezúttal a Nagy Zsombor, Nagy Ádám, Varga Milán, Hanich Kristóf, Gasparics Bence
összetételű csapattal érkeztek a Bakony fővárosába. A harmadik helyet Borzavár (Kovács
Bianka, Vajda Kitti, Kovács Norbert, Falman Vanda, Keserű Rebeka) szerezte meg, a zirciek
közül a legjobban a 3. számú csapat (Langer Tamás, Hajas Richárd, Palkovics Rudolf,
Kaufmann Bálint, Karhusz Bertold) szerepelt.
A sok támogatónak köszönhetően senki sem távozott üres kézzel, a helyezett csapatok
pedig értékes nyereménytárgyakkal gazdagodtak, melyeket dr. Tóth Sándor nyugalmazott
múzeumigazgató, a Baráti Kör elnöke adott át. A fődíj ezúttal is a Pepe cukrászda által
felajánlott torta volt. A szervezők örömmel számoltak be arról, hogy ennyi felajánlást kaptak,
támogatóiknak ezúton is köszönetüket fejezik ki, s természetesen a következő évben is
szeretnék megrendezni a természetismereti vetélkedőt.

Nyolcadik alkalommal mérték össze erejüket a zirci és környékbeli iskolák tanulói. A versenyt egy maci
felügyelte…
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