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Csernoviczki Éva volt a Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár vendége 2012. november
12-én, Az én olimpiám címû rajzpályázat
eredményhirdetése alkalmából. 

A nyár legjelentõsebb sporteseménye, a
londoni olimpiai játékok sok gyermek fantá-
ziáját megmozgatta. Ennek legfõbb bizonyí-
téka a százhetven beérkezett pályamunka,
amelyet alsó és felsõ tagozatos diákok készí-
tettek. Nagyon örültünk, hogy az ország tá-
voli részérõl is küldtek be rajzokat. Fõként
mûvészeti iskolákból érkeztek munkák, így a
bodrogi és a berettyóújfalui gyermekek fest-
ményeit is megcsodálhatjuk könyvtárunk-
ban. Természetesen a tatai és a kistérségi is-
kolák is képviselték magukat a pályázaton,
valamennyi helyi tanintézmény diákjai raj-
zoltak, s még a baji Szent István Általános
Iskolából is küldtek be pályamûveket.

A pályázók bármilyen technikát alkal-
mazhattak, éltek is a sokszínû paletta lehetõ-
ségével, hiszen festett képektõl a zsírkrétával
készült rajzokig sokféle módszert láthattunk.
A gyermekek egyéni sportolókat éppúgy
megörökítettek, mint csapatversenyzõket.
Nem hiányozhat a magyar kézilabda váloga-
tottról, a hosszútávúszó Risztov Éváról ké-
szült rajz, és persze a kicsik nagy kedvence,
az öttusa része, a lovaglás sem.

A november 12-én tartott ünnepélyes
eredményhirdetést nagy érdeklõdés kísérte,
nem csak a gyermekek részérõl. Az olimpiai
48 kg-os kategóriában cselgáncsban bronz-
érmet nyert Csernoviczki Évát Márkusné
Sinkó Ildikó, könyvtárunk igazgatója kö-
szöntötte és mutatta be a lurkóknak. Éva
ámulattal csodálta a kifüggesztett alkotáso-
kat, és dicsérõ szavakkal illette a diákok
munkáit. A program folytatásában mesélt pá-
lyafutásáról, a felkészülés rejtelmeirõl, a
londoni olimpiáról. Számára nagyszerû em-
lék, hogy az olimpiai faluban nemzetek talál-
kozhattak egymással. A sporteseményen ba-
ráti kapcsolatba került a magyar sportolók-
kal, többek közt Detre Diánával, aki szörföz-
ni is megtanította. Hallhattunk arról is, ho-

gyan indult hatévesen pályafutása, mi min-
den fér bele egy napjába intenzív felkészülé-
se során. Kevés szabadidejében pedig a bará-
taival találkozik, akikkel közös programokat
szerveznek.

A gyermekek is lehetõséget kaptak a kér-
dezésre, aktívan bekapcsolódtak, faggatták a
sportolót. Õket leginkább Éva kutyusa és az
ajándékba kapott bárányka érdekelte. A kis
bárány egyébként a London nevet kapta,
mert az olimpia nyitónapján született.

Az esemény csúcspontja a pályázati díj-
átadás volt, amikor Éva szólította a pályázó-
kat és nyújtotta át az ajándékokat a helyezet-
teknek. Csernoviczki Éva mindenkinek dedi-
kált autogramkártyát, így senki nem távozott
üres kézzel. Azok a tanulók, akik a judót örö-
kítették meg rajzban, aláírást kaptak vendé-
günktõl a munkájukra. Végezetül a gyerme-
kek vastapssal köszönték meg Évának, hogy
elfogadta a meghívást, és egyben gratuláltak
az olimpián elért sikeréhez. ■
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