A színes kréta csodás zirci szigete
Vadkacsák a tóban, erdő szélén surranó róka, árgus szemekkel leskelődő bagoly, fára mászó
bogár, virágok, madarak, pillangók – a gyerekek rajzolták meg ezt a színes természeti világot
egy zirci közterületre.
Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma negyedik alkalommal rendezte meg aszfaltrajzversenyét a múzeum saroképülete előtt. A programot az Állatok Világnapjához kapcsolódóan szokták
megrendezni, ám az időjárás a tervezett időpontban nem tette lehetővé. Október 25-én délután viszont
kellemes őszi idő köszöntött a városra, és nagy élet bontakozott ki a Rákóczi tér zsákutcájában.
A diákok szárnyaló fantáziájának köszönhetően a járókelők egy helyen láthattak arborétumi életképet,
erdőszéli jelenetet, virágoskertet, és még egy kígyó is a bakonyi élővilág vendégségét élvezte. Az
aszfaltrajz-verseny a Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat részét képezte, de kapcsolódott a
„The Big Draw”, azaz a „Nagy Rajzolás” kampányhoz is, amely 2000-ben indult hódító útjára.

Zajlik a Nagy Zirci Rajzolás a Rákóczi tér zsákutcájában

A szervezőmunkába a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB is
bekapcsolódott. Amíg a zsűri értékelte a szebbnél szebb alkotásokat, a Művelődési Ház munkatársai
játékos foglalkozásokat tartottak a gyerekeknek – mondta el érdeklődésünkre H. dr. Harmat Beáta
múzeumpedagógus, a program egyik szervezője. A versenyre összesen tizenkilenc háromfős csapat
nevezett, akik valamennyien ajándékkal és emléklappal térhettek haza a színes kréta szigetéről. Az
első három helyezett és a különdíjas ajándékcsomagot vehetett át a program gazdáitól.
Végeredmény: 1. Könyvevő Kispockok, a Zirci Reguly Antal NNNy Általános Iskola 6.c osztályos
csapata: Tóth Szonja, Kiss Rebeka, Takács Dorottya. 2. Csodabogyók, a Borzavár-Porvai Német
Nemzetiségi Általános Iskola csapata: Adler Katica, Borszuk Eszter, Berkes Bálint. 3. Szuper Hármas,
a Reguly Általános Iskola 4. osztályosai: Földesi Léda, Mészáros Dániel, Rottenbücher Ramóna. A

különdíjat a Reguly iskola 5.c osztályos növendékei vehették át, akik Kemény Csajok néven vettek
részt a versengésben: Sáfrány Cseperke, Németh Niki és Kovács Noémi alkotta a csapatot.
Az éjszakára megérkező eső sajnos elmosta a rajzokat, de a fotók megörökítették azokat.

A Könyvevő Kispockok I. helyezett alkotása

A Csodabogyók II. helyezett alkotása

A Szuper Hármas III. helyezett alkotása

A Kemény Csajok különdíjas alkotása
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