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KEDVENC IRODALMI HŐSÖM, SZEREPLŐM -  
RAJZPÁLYÁZAT A KISTELEPÜLÉSEKEN ÉLŐ GYERMEKEKNEK 

 

2016 februárjában rajzpályázatot hirdetett a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár megyei 
könyvtárellátási csoportja a kistelepüléseken élő gyermekek számára 5-16 éves korig 
„Kedvenc irodalmi hősöm, szereplőm” témakörben. 
Zala megyéből összesen 42 településről küldtek alkotásokat. Volt olyan oktatási intézmény, 
amely feltüntette a rajzoló gyermek lakhelyét, volt olyan, amelyik csak az iskolát, így a 
gyermekek lakhelyét tekintve nem teljes a kép. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
ellátási körzetén kívül kaptunk műveket Fityeházáról, Gutorföldéről, Pákáról és Zalalövőről. 
 

                  
 
Idén a települési könyvtárosok mellett megkerestük a felhívással a településeken működő 
iskolákat, óvodákat is. Ennek köszönhetően nagyon sok, összesen 365 db rajzot kaptunk a 
megye egész területéről. 9 gyermek rajzolt kettőt, így összesen 356 db rajzot tudtunk 
figyelembe venni. 
Az oktatási intézmények voltak a legaktívabbak, a rajzok zöme tőlük érkezett: 17 iskolából és 
6 óvodából kaptunk szebbnél szebb alkotásokat. A legtöbb rajzot, 64 db-ot a Nagykapornaki 
Általános Iskolából küldték, de kiemelkedett még a Nemesapáti Általános Iskola (38 db), a 
gellénházi Dr. Papp Simon Általános Iskola (23 db), a Bocföldei Körzeti Általános Iskola (23 
db), a csonkahegyháti Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola (20 db). Az óvodák közül 
a legaktívabb a Nagykutasi Óvoda (9 db), a Zalaszentiváni Óvoda (7 db), s a teskándi Csukás 
István Óvoda (6 db) volt. 
A rajzoló gyerekek életkorát tekintve 3 éves volt a legfiatalabb, 14 éves pedig a legidősebb. A 
legaktívabbak a 7 évesek voltak (65 rajz), majd a 10 évesek (63 rajz), s a 8 évesek (62 rajz). 
A leggyakrabban rajzolt mesefigurák között megtalálhatók voltak a régi klasszikusok, mint 
Micimackó és társai (16 db), a Kisvakond (8 db), Süsü és Süsüke (6 db), Bambi (6 db), Vuk 
(5 db), valamint a modern mese- és rajzfilmfigurák, mint pl. Spongyabob (14 db), Bogyó és 
Babóca (13 db), Jégvarázs szereplők (10 db), Minyonok (9 db), Verdák (8 db), Transformers 
(6 db), Aranyhaj (5 db), Így neveld a sárkányodat (5 db). 
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A rajzokat Némethné Balogh Ildikó (Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola – rajzpedagógus) és Horváthné Sümegi Mária (Eötvös József Általános 
Iskola – alsós rajzszakkör vezetője) bírálta. 
 
A díjazottak: 
Óvodások, 1. osztály: 

1. Fitos Katinka / Bak 6 éves  
2. Brunflicker Lili / Bagod 7 éves 
3. Kardos Zsófia / Nagykapornak 7 éves 

Különdíj: Tóth Patrícia / Csonkahegyhát 7 éves 
                Németh Gréta / Pacsa 7 éves 
              
2-4. osztály: 

1. Zsoldos Katalin / Alsónemesapáti 3. osztály 
2. Ács Szilárd / Batyk 3. osztály 
3. Gerencsér Réka / Bak 2. osztály 

Különdíj: Németh Cintia / Bocfölde 4. osztály 
               Farkas Gréta / Bocfölde 4. osztály 
               Lukács Anna / Zalalövő 3. osztály 
               Gáspár Cintia / Csonkahegyhát 3. osztály 
 
5-8. osztály: 

1. Falati Eszter / Pókaszepetk 8. osztály 
2. Peterdi Regina / Nemessándorháza 8. osztály 
3. Gáspár Klaudia / Gősfa 5. osztály 

Különdíj: Baksa Szimonetta /Pacsa 5. osztály 
                Csóka Vivien /Pacsa 8. osztály 
                Benczik Bálint /Pacsa 5. osztály 
                Tóth Dorina / Pókaszepetk 8. osztály 
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A rajpályázat ünnepélyes eredményhirdetésére április 23-án került sor a Deák Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtárban. Meglepetés vendégünk Figura Ede volt, aki humoros, verses-zenés, 
interaktív műsorral kedveskedett a gyerekeknek és szüleiknek, kísérőiknek.  
 

 
 Senki nem maradt ajándék nélkül, minden rajzoló gyermek kapott egy általunk tervezett és 
készített kis noteszt ajándékba. Az eredményhirdetés után egy kis eszem-iszomra invitáltuk a 
szép számmal megjelent vendégeinket. 
 
Az összes rajzot beszkenneltük, s megtekinthetők honlapunk galériájában egy virtuális 
kiállításon:  
http://kszr.dfmvk.hu/galeria/virtualis-kiallitas/kedvenc-irodalmi-hosom-szereplom  
 
Nagy munka volt ennek a pályázatnak a megvalósítása, de öröm volt nézni az eredményt: a 
sok-sok remek rajzot, s a szüleikkel, könyvtárosukkal megjelent gyerekeket a záró 
rendezvényünkön. 
 
 

                                                                                    Czirákyné Tóth Edit 
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