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A gyermekek  világa  őszinte  és 
tiszta  –  mi  sem  mutatja  ezt 

jobban, mint  a  gyerekrajz.  Az 
Érdi Sport Expo szervezői rajz-

pályázatot  hirdettek  Sportolni 
jó  címmel,  hogy  játékosan 

motiválják a gyerekeket a moz-
gásra.
A kezdeményezést  érdeklő-

déssel  fogadta  a  kis  célközön-
ség:  130-an  ragadtak  ceruzát, 
krétát,  vagy ecsetet  és készítet-
tek szebbnél szebb alkotásokat. 
Sokan vetették papírra kedvenc 
sportágukat,  örökítették  meg 
valamilyen  sporttal  kapcsola-
tos  élményüket.  Különböző 
technikákat alkalmaztak, néhol 
egészen bravúrosan jelenítették 
meg  a mozgást.  Fantáziájuk  és 
kézügyességük  bevetésével  for-
málták  meg  alakjaikat  és  cso-
daszép  alkotások  kerültek  ki 
kezeik közül.
A zsûri  sokat  töprengett, 

kereste  a  legjobb  alkotásokat. 
Nagyra  értékelte  a  különleges 
technikákat,  az  egyéni  megol-
dásokat.  Mindenki,  aki  részt 
vett  a  versenyen  az  alkotás 
öröme mellett  kivétel  nélkül  a 
kiállítás  élményével  is  gazda-
godott.  Az  izgalmas  rajzokból 
nagyon  színes,  sokrétû villám-
tárlat  kerekedett.  A zömében 
alsó  és  felső  tagozatos  tanu-
lók  munkái  november  14–21-
ig  színesítették  a  Mûvelődési 
Központ auláját.
A pályáza eredményeit novem-

A rajzpályázat elsõ helyezettjei:
2. osztályos: Tar Péter István  
    (Kõrösi Cs. S. Ált. Isk., felkészítõ tanár: Peretsényiné 

Kosziba Ildikó)
3–4. osztály: Bóna Evelin 
   (Kõrösi Cs. S. Ált. Isk., Tóth Lászlóné)
5–6. osztály: Tamasovits Dóra 
    (Batthyány Ált. Isk., Szabó Margit)
7–8. osztály: Gerecz Nikolett 
   (Batthyány Ált. Isk., Szabó Margit)

Különdíjazottak:
Vincze Zita (Napsugár Óvoda)
Bonton TSE: Orbán Rita (Gárdonyi G. Ált. Isk.)
Érdi Torna Club: Jung Beáta (Vörösmarty M. G.)
Kéri Mihály festõmûvész: Pauer Gergõ (Kõrösi Cs. S. Ált. Isk.)
További információk a www.erdisportexpo.fw.hu honlapon.

Mozgás és kalandok ceruzával, krétával, ecsettel

Gyermekrajzpályázat: Sportolni jó!  
Idén is kalandra hívta a gyerekeket az Érdi Sport Expo: az esemény szervezõi 
általános- és középiskolás gyerekektõl vártak szép rajzokat. A rajzpályázat témája 
természetesen most is kapcsolódott a sporthoz.

ber 14-én,  a kiállítás helyszínén 
hirdették  ki.  A gyermekek  már 
az  érkezés  pillanatában  izga-
tottan  keresték  alkotásaikat  az 
aulában  felállított  paravánon  és 
mutatták büszkén szüleiknek. 
–  Érdekes  találkozás  a  rajz 

meg  a  sport.  Ez  a  két  terület 
a  közoktatás mostohagyereke, 
nincs  azon  az  előkelő  helyen, 
ahol  talán  kellene,  hogy 
legyen. Minden ilyen esemény 
arra biztatja a szakmabelieket, 
hogy  felhívják  a  közoktatás 
figyelmét:  több  figyelmet  for-
dítsanak ezekre a területekre… 
Nekem  elsősorban  a  kisisko-
lások  munkái  voltak  megra-
gadóak.  Ennek  oka,  hogy  ők 
még így fejezik ki önmagukat: 
teljesen  őszintén,  teljesen  ter-
mészetesen,  teljesen  magától 
értetődően. A technika, amivel 
dolgoztak a gyerekek, változa-
tos:  a  grafikától  a  festészetig, 
a  festészeten  belül  a  tempera, 
a  vízfesték,  a  különféle  szí-
nes  anyagoknak  a  használata 
is megjelent, a ceruza, a szén, 
a  tus  és  más  jellegû  anyagok 
is  rákerültek  a  rajzlapokra” 

–  hangoztak  el  a  dicsérő  sza-
vak Kéri Mihály festőmûvész, a 
rajzpályázat zsûrijének elnöke 
szájából.
Kategóriánként az első három 

helyezettet  díjazták.  Az  emlék-
lapok  mellé  mindenkinek  járt 
a  csokoládé.  A támogatók  kép-
viselőinek  –  többek  között 
Rozgonyi Jánosnak, a Batthyány 
Általános Iskola igazgatójának és 
Macsotay Tibor, az Érdi Polgárőr 
Egyesület  elnökének  –  jutott  az 
a  nemes  feladat,  hogy  átadják 
a  gyerekeknek  az  okleveleket. 
Bognár Nándor, az  Érdi  Újság 
főszerkesztője  különdíjjal  is 
kedveskedett a legjobbnak bizo-
nyuló középiskolás alkotónak.
A szervezők  ezúton  monda-

nak köszönetet minden támoga-
tónak – Decathlon, Tesco, Hertz 
Autókölcsönző,  Volánbusz, 
Rádió  6,  Érd-Kom,  Duna 
Autóház,  AGL  Transport  Kft., 
Cryo Innovation, Gyurivill, Érdi 
Újság, Bau-West Invest Kft, Érdi 
Polgárőrség  –  akik  valamilyen 
formában  hozzájárultak  a  ren-
dezvény sikerességéhez. 
  Kovács Renáta

Gerecz Nikolett nyolcadik osztályos tanuló gyönyörû grafikája lenyûgözött mindenkit
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Az elsõ három helyezettnek minden kategóriában járt az oklevél és a cso-
koládé

mozaik
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