Múzeumok Éjszakájáról a Múzeumok Éjszakáján
Gyerekrajz-kiállítás nyílt a Bakonyi Természettudományi Múzeumban
Érdekes és nehéz témát választott az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma a
már hagyományossá váló rajzpályázatára a Múzeumok Éjszakáján. A Szent Iván éji
programról kellett alkotniuk a gyerekeknek, ahogy ők látták, illetve, ahogy ők szeretnék
látni – rajzaikból kiállítás nyílt a közművelődési teremben.
A múzeum kétféle témát kínált fel a pályázók számára: hogy látták az elmúlt években a
zirci Múzeumok Éjszakáját, illetve gyerekszemmel hogy szeretnék látni. Iliáné Rechner
Szilvia, a szervező intézmény munkatársa az első témával kapcsolatban elmondta, a beérkező
rajzok nagyon sokféle technikával, megközelítéssel ábrázolják ezt az eseményt, és egyben egy
visszajelzés is volt számukra, hogy a gyerekek milyen programokhoz vonzódtak leginkább a
Múzeumok Éjszakáján, mi hagyott maradandó nyomot az emlékeikben. Rajzoltak az
arcfestésről, a zenekarok fellépéséről, az éjszakai túráról – annak során látott vagy látni vélt
állatokról –, megörökítették a denevérlest, vagy a teljes pompájában kivilágított, éjszaka is élő
apátsági épületet.
Az intézmény a másik meghirdetett témával útmutatót kapott a pályázóktól arra
vonatkozóan, hogy milyen programokat szeretnének a jövőben. Az erdő éjszakai életét
felidéző túrán, kiállításokon, zenei műsorokon továbbra is szívesen részt vennének, és új
ötleteket is adtak színes ceruzáikkal a szervezőknek.
Kasper Ágota, a Bakonyi Természettudományi Múzeum nyugalmazott igazgatója, a
rajzpályázat zsűrijének elnöke elmondta, a gyerekek örömet szereztek rajzaikkal, észrevették
és meglátták a szépséget. Alsó tagozatban a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola vitte a
prímet, az „ahogy én láttam” kategóriában harmadik helyezést elérő Máj Leventén (Reguly
Antal Általános Iskola, felkészítője Póda Károly) kívül valamennyien a Gurobi Bernadett
helyi vezetésével működő „alkotói műhelyből” kerültek ki: 1. Horváth Júlia 2. HajbaSpanberger Máté. „Ahogy én szeretném” kategória: 1. Rénes Dominik René 2. Mészáros
Lídia 3. Pihokker Bettina.
A felső tagozatban együtt értékelte a két kategóriát a zsűri, első lett Pacher Kíra, második
helyen végzett Mészáros András, a harmadik helyet pedig Sömjén Petra szerezte meg.
(Mindannyian a Reguly Antal Általános Iskola tanulói, felkészítőjük Punkné Opra-Szabó
Mária.) A különdíjasok között volt két óvodás, Tartott Vilmos (Balotaszállás) és Kutasi
András (Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde), az iskolások közül Nagy Réka
(Mosonmagyaróvár), Füri Fanni (Pátka, Tolnai utcai Általános Iskola - Székesfehérvár),
Wind Anna, Wunderli Vanessza, Kovács Laura (Zirc, Reguly) és Kis Blanka (Vámbéry Ármin
Általános Iskola, Csetény) részesült elismerésben. A kiállítást megtekintő vendégek ezúttal is
élhettek a lehetőséggel, és leadhatták szavazatukat a számukra legjobban tetsző rajzra. A
múzeumtól kapott információk szerint a közönségdíjat a fővárosban élő nyolc éves Peresztegi
Hanna nyerte.
Dr. Kutasi Csaba múzeumigazgató örömét fejezte ki, hogy szép számmal érkeztek
pályamunkák, a szervezők minden pályázót emléklappal és a múzeumba feljogosító ingyenes
családi belépővel jutalmaznak.
Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma köszönetét fejezi a rajzpályázat
támogatóinak: Kasper Ágota, Szarvaskút Hotel, Szépalma Hotel és Ménesbirtok, Bagolyvár
Fogadó, Jeskó Panzió, Monostor Cukrászda, Monostor Falatozó, Pepe Cukrászda, Papírbolt

– Írószer-Irodaszer, Kissné Novák Zsuzsa, Majer Balázs, Bakonyi Természettudományi
Múzeum Baráti Köre, Dr. Kutasi Csaba, H. dr. Harmat Beáta.

Kasper Ágota - aki minden évben képviselői tiszteletdíjával támogatja a rendezvényt - a gyermekek
teremtette alkotói szépségről beszélt a megnyitón. Mellette Iliáné Rechner Szilvia és dr. Kutasi Csaba
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