Állati jól kiszínezett zsákutca
Nagy sikerrel bonyolította le az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma
aszfaltrajz-versenyét
Sárga, piros, kék színek élénkítik a szürke hétfő reggelt. A járókelők tekintete a múzeum
előtti zsákutcára szegeződik, ahol gyermekrajzok tűnnek fel. Október 4-én, az Állatok
Világnapján kerültek oda, s egészen addig ott lesznek, amíg az eső el nem mossa őket…
A Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma a
Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében szervezte meg a „Nagy Rajzolást”, amelyet a helyi és
környékbeli általános iskolások számára hirdettek meg. Az előzetesen kiszabott határidőig
tizennégy csapat adta le jelentkezését a szervezőknél, akik témául a sokszínű állatvilág
bemutatását jelölték ki. Mindez többféle értelemben is elérte célját, a zsiráftól a szöcskéig
mindenféle élőlény megjelent ebben a kis dekoratív „aszfalt-állatkertben”.
A Rákóczi tér önkormányzati fejlesztése során felújított zsákutcát választották a verseny
kiírói az esemény színhelyéül, a rajzoláshoz behatárolt területet pedig stílszerűen kanyargó
kígyóvonallal jelölték ki, melynek kígyóvá történő átalakítása a feladatok között szerepelt.
Szebbnél szebb rajzok születtek, a csoportok ügyesen kihasználták a rendelkezésre álló teret.
A legjobb aszfaltrajzos a borzavári „Gyurgyalag” nevű csapat volt (Janus Martin, Takács
Róbert, Kertész Dániel), őket két helyi alakulat követte: az „Állati jó csapat” (Kiss Rebeka,
Kiss Benjámin, Kutasi András) második, az „Állatszeretők és -gondozók csapata – MagasBakony” (Frecot R. L. Esther, Pálosfalvi Eszter, Pálosfalvi Zsófi) harmadik helyen végzett a
versengésben. A nyertesek az ICO Zrt. ajándékát vehették át (a cég irodaszerrel is támogatta a
rendezvényt), ezen kívül az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumának kiállítására
szóló családi belépőt, valamint a kiállításhoz kapcsolódó ismeretterjesztő kiadványokat
kaptak.
Üres kézzel egyébként senki sem tért haza, aki ezen a napsütéses péntek délutánon
színessé tette az utcát.
2000-ben indult el világhódító útjára Angliából a „Big Draw”, azaz a „Nagy Rajzolás”, amely egy
hónapig tartó rendezvénysorozat, s mindig októberben kerül rá sor. A szervezők célja, hogy minél
többen kezdjenek el rajzolni, és ezáltal közösen gondolkodni, felfedezni és rajzolva kommunikálni
egymással egy-egy érdekes kérdés vagy téma kapcsán.
Az Őszi Fesztivál programjainak támogatója a Szentendrei Néprajzi Múzeum és a Nemzeti Kulturális Alap.

Nagy Rajzolás az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma saroképülete előtt. A programon 40
iskolás vett részt, akik szebbnél szebb alkotásokkal örvendeztették meg a szervezőket, járókelőket

Fent: a zsűri első helyre díjazott aszfaltrajza, a borzavári "Gyurgyalag" csapat munkája. Lent: Vuk is
belopózott a városba, remélve, hogy az Állatok Világnapján nem bántja őt az ember
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