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CSODÁLATOS BARLANGVILÁG RAJZPÁLYÁZAT
A Speleo Myotis Barlangkutató, Természetjáró és Természetvédő Egyesület 2013 óta szervezi bar
langos gyerekrajz pályázatát. Az első két évben a barlang általános témaként szerepelt, később egy-egy
szükebb témakört fogalmaztunk meg.

Csodálatos barlangvilág 2015 - Barlangok élővilága, barlangászok tevékenysége
Ezévi kiírásunkat már több fórumon hirdettük, így - az eddigi főleg Budapestről érkező 100-200
művel szemben - 379 alkotás érkezett. A korosztályt 9—14 éves korig határoztuk meg. A helyezett munkák
készítőit tárgyjutalommal, barlangi, múzeumi belépőkkel és szervezett barlangtúrával jutalmaztuk. A pá
lyamunkákat 3 korosztályba sorolva 2 fordulós - barlangászokból és képzőművészekből álló - szakmai
zsűri értékelte.
A 40 legjobb alkotásból kiállítást rendeztünk egyesületünk klubhelyiségében, melyet később a Szemlőhegyi-barlang bejárati termében is bemutattunk. (Az orfűi barlangnapon nem állítottunk ki, mert a jelen
lévő megbízott csoporttárs a műveket az autóban felejtette.)

Csodálatos barlangvilág 2016 - Képzeleted világa
„Népesítsd be a barlangot képzeleted teremtményeivel, keltsd életre a barlang képződményeit!”
Ebben az évben a levelező listán, plakátokon és a facebookon kívül az ország összes oktatási intéz
ményébe elküldtük felhívásunkat, aminek meg is lett az eredménye: 519 alkotás közül válogathattunk.
Korosztály, zsűrizés és ajándékok terén nem történt változás.
Mivel ebben az évben megszűnt a klubhelyiségünk, kénytelenek voltunk új helyszínt kereseni kiállí
tásunknak, mely végül a TEMI Fővárosi Művelődési Házában kapott helyet.
Az alkotások 1 hónappal később a Klastrompusztán megrendezett barlangnapokon is szerepeltek,
majd a reggeli felhőszakadás szerencsés túlélőiként a Felsőtárkányi Bábakalács Erdei Iskolában kerültek
kiállításra.
A gyerekek mindkét évben megválaszthatták jutalom túrájuk színhelyét (a felkészítő tanár és még
egy kísérő szintén). A Mátyás-hegyi-barlangban a Speleo Myotis vitt túrát Mátéka László (Gomba) ve
zetésével, a Létrási-vizesben Kiss Laci (Láce), a Csodabogyós-barlangban Polacsek Zsolt (Pola), a Pro
Natura KBE-ben Milos segített a szervezésben.
Az alkotások megtekinthetők egyesületünk facebook oldalán.
Mivel a gyerekek lelkesen és ügyesen alkotnak, a barlangász társadalom pedig szívesen fogadja mű
veiket, jövőre is lesz Csodálatos Barlangvilág rajzpályázat.

Támogatók 2015—2016-ban
- Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága
- Bakony-Balaton Geopark
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
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Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Explo.hu
Hérics Természetjáró és Turisztikai Sportegyesület
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
Magyar Természettudományi Múzeum
Szent Özséb Barlangkutató Egyesület

Néhány pályázatot a első borító belső oldalán mutatunk be.
Lénárt Ibolya

A rajzokból kiállítás nyílt a Szemlő-hegyi-barlangfogadó
épületében (a szerzőfelvétele).

Kunszt Johanna, különdíj
Cím: Fordított világ (2016)

Kerekes Sarolta III. helyezett I. korcso
port (2015).
Cím: Denevérek
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