
Pályázati eredmények
Adósak vagyunk még a Vénusz-átvo- 
nulás alkalmával a Sulinettel közösen 
meghirdetett pályázatok eredményével.
Az általános iskolások számára Ottho
nunk a Naprendszer címmel kiírt rajzpá
lyázatra összesen 144 rajz érkezett. A 
rajzpályázatokat elbíráló zsűri tagjai:
Farkas Pál főiskolai docens, szobrászmű
vész, Hártlein Károly a BME mérnöke,
Simon Tamás az Origó Tudomány rova
tának szerkesztője, továbbá Boros Oláh 
Mónika és Mód Melinda diákok voltak.

A díjazottak közül az első 5 helyezett 
kapott tárgyjutalmat, a következő 5 he
lyezett oklevélben részesült. A rajzpályá
zat első öt helyezettje: 1. Riba László 
(Fekete István Általános Iskola, Ajka), 2.
Fésűs Borbála (Virányos Általános Iskola,
Budapest), 3. Kákics Mónika (Prohászka 
Ottokár Orsolyita Központ, Győr), 4.
Fabinyi Orsolya (Prohászka Ottokár 
Orsolyita Központ, Győr), 5. Krasznár Dalma (Szépia Rajzstúdió, Budapest) és Czuck 
Anna (Magyarországi Németek Ált. M. K., Budapest) -  megosztva.

A középiskolások számára A Vénusz útja a Nap előtt címmel írtunk ki 
poszterpályázatot. A feladat az volt, hogy magát a jelenséget és annak jelentőségét 
mutassák be. Összesen 20 poszter érkezett, amelyeket szintén a Planetáriumban állí
tottunk ki. A zsűri tagjai: Ponori Thewrewk Aurél csillagász, Gesztesi Albert, a Pla
netárium igazgatóhelyettese, Mizser Attila, az MCSE főtitkára, dr. Jéki László fizikus 
(KFKI-RMKI) és Főző Attila tanár (Subnet Iroda). A poszterpályázat első helyezettje 
fődíjként egy csillagászati távcsövet kapott, amelynek segítségével minden bizonnyal 
nagyon érdekes élményben volt része június 8-án. A díjazottak közül az első 5 helye
zett kapott tárgyjutalmat, a következő 5 helyezett oklevélben részesült. A zsűri dön
tése: 1. Szabó Kitti (SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, Szeged), 2. Bazsó Ág
nes, Huszár Dorina és Szentesi Dorina (Széchenyi István Gimnázium, Sopron), 3. a 8. 
osztály tanulói (SEK Általános Iskola és Gimnázium, Budapest), 4. Párkányi Katalin 
és Baráth Kornélia (Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium, Budapest), 5. a 9. osz
tály tanulói (SEK Általános Iskola és Gimnázium, Budapest).

Áz ünnepélyes díjátadásra június 7-én került sor a budapesti Planetáriumban. Az 
érdeklődők a Planetárium körfolyosóján tekinthették meg a gyerekek munkáit, majd 
az anyag egy része a Polaris Csillagvizsgálóba került, melynek előterében várhatóan 
az év végéig tekinthetők meg a gyermekrajzok.

A Vénusz-átvonulás programot támogatók közül itt elsősorban a Planetáriumot 
emeljük ki, melynek épületében méltó körülmények között mutathattuk be a rajzokat 
és a posztereket, a szervezők közül pedig dr. Jarosievitz Beátát kell kiemelnünk, aki 
nélkül nem jöhetett volna létre a két pályázat.
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