
Beszámoló az „Én így védem az állatokat” címmel meghirdetett rajzpályázat 

eredményeiről 

 

Az állatok októberi világnapját követően hirdettük meg rajzpályázatunkat az általános iskolák 

tanulóinak és gimnazistáinknak „Én így védem az állatokat” címmel. 

Pályázatunkra 76 alkotás érkezett.  A rajzokon megjelenő idézetek, felhívások azt mutatják, 

hogy a diákok továbbgondolták és kifejezően jelenítették meg véleményüket a témával 

kapcsolatban. 

A pályamunkák rangsorolásánál az állatvédelem mögöttes mondanivalóját kifejező 

tartalmakat vettük elsősorban figyelembe. A díjakat az Alex Állatvédelmi Egyesület tagjai 

adták át. 

Az általános iskolás kategóriában különdíjjal jutalmaztuk a következő tanulókat: 

Andrási Mónika és Barna Mónika 5. osztályos tanulókat az Ősi Általános Iskolából. 

Váradi Tamás 6. osztályos és Nagy Liza 5. osztályos tanulókat a Várkerti Általános 

Iskolából. 

Nagy Eszter 6. osztályos tanulót a Vásárhelyi András Általános Iskolából. 

Simon Orsolya 5. osztályos tanulót a Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános 

Iskolából, aki az Alex Állatvédelmi Egyesület különdíjában is részesült. 

3. helyezést ért el Repülj! című festményével Malomsoki Anett, a Vásárhelyi András 

Általános Iskola hatodikosa. 

2. helyezést ért el a madarak megmentését sugalló plakátjával Nagy Kitti a Vásárhelyi 

András Általános Iskola hetedikese. 

1. helyezést ért el „Mentsük meg az állatok élőhelyét” című alkotásával Szegedi Dóra, a 

Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola hetedikese. 

 

Gimnazista tanulóink eredményei: 

Különdíjjal jutalmaztuk az alábbi tanulók munkáit: 

Szabó Bettina Eszter 9.B osztályos tanulót, 

Balogh Vivien 12.C osztályos tanulót, 

Punk Éva Viktória 11.C osztályos tanulót, aki az Alex Állatvédelmi Egyesület 

különdíjában is részesült. 

3. helyezést ért el Lakatos Claudia 11.C osztályos tanuló. 



2. helyezést ért el Varga Vivien 10.B osztályos tanuló, aki saját kutyájáról készített 

plakátot. 

1. helyezést ért el Pap Vanda 11.C osztályos tanuló „Vigyázz rá, mint a szemed fényére” 

című plakátjával. 

Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük a felkészítő tanárok lelkes, kitartó munkáját, amely 

segítségével valódi értelmet kaphatott az állatvédelem ügye. 

A hallgatóság a díjkiosztás után Dr. Kondorosy Előd, a Pannon Egyetem keszthelyi 

Georgikon Kara dékánhelyettesének előadását hallgathatta meg a „Hazai gerinctelen állatok 

védelméről” címmel.  

 

 


