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Október 13-án, a
tar-

tották az Econventio Pénzügyi
Kultúra Központ, a Klebels-
berg Intézményfenntartó Köz-
pont és a Magyar Mûvészeti
Akadémia együttmûködésé-
ben „Gazdaság és Kultúra”
címmel hirdetett alkotói pá-
lyázatának záró rendezvényét,
melyen a semjénházi

a képzeletbeli dobogó

Pesti Vi-
gadó Makovecz termében

Rodek
József

Semjénházi diák sikere az alkotói pályázaton
legfelsõ fokára állhatott fel. Az
eseményen ,
az Állami Számvevõszék elnö-
ke mondott köszöntõt.

A Nagykanizsai Szakképzõ
Centrum Mûszaki Szakképzõ
Iskolájának 9. évfolyamos ta-
nulója a Magyar Pénzek kate-
góriában „Pénz origami” címû
mûvével ért el elsõ helyezést.
A pályázat 3 kategóriában és 5
témakörben került meghirde-

Domokos László

tésre, melyen minden 14-20 év
közötti magyar középiskolás
ingyenesen vehetett részt. A
pályázat célja az volt, hogy a
pénzügyi kultúrához kapcso-
lódó témakörökben olyan al-
kotások jöjjenek létre, amelyek
hozzájárulnak ahhoz, hogy a
pénzügyekrõl való helyes gon-
dolkodásmódot vizuálisan is
fejlesszék. Rodek József el-
mondta, erre a lehetõségre
mûvészettörténet tanárnõje,

hívta fel a
figyelmét, az origami ötlete
pedig egy tanórai anyag kap-
csán ragadt meg a képzele-
tében, ezután már csak a meg-
valósítás következett. A külön-
bözõ papírpénz címleteket
kézzel összehajtogatta, az össze-
illesztett origamit lefotózta,
majd a fotókat a szerkesztési
folyamatban véglegesítette. A
beérkezett 510 pályamûvet
Jankovics Marcell Kossuth-dí-
jas rendezõ bírálta. Rodek Jó-
zsef hozzátette, a Pesti Vigadó-

Földvári Zsuzsanna

ban megrendezett díjátadón
Jankovics Marcell a semjén-
házi diák munkáját úgy ér-
tékelte: egyszerû munka, de a
kidolgozás minden elismerést
megér.

A díjátadót követõen Ro-
dek József és felkészítõ tanára
egy fogadáson vehetett részt,
ahol a különbözõ kategóriák
nyertesei meghívást kaptak
egy meg-
rendezésre kerülõ alkotói tá-
borba. Az õszi szünetben tar-
tott eseményen foglalkozások
keretében, különbözõ témák-
ban kellett alkotásokat készí-
teni. A tábor ideje alatt

fotómûvész, a Magyar
Mûvészeti Akadémia fotószek-
ciójának elnöke segítette a
résztvevõk munkáját. Rodek
Józsefet elmondása szerint a
pénzügy világa nem vonzza,
inkább a mûvészetek, ezen be-
lül pedig a fotózás és videózás
iránt érdeklõdik.

Nagybörzsönyben

Haris
László

Preksen-Ifka Ágnes

Szép sikert ért el Rodek József.

Ha õsz, akkor tökfaragás!
Ebben az évben is sor került a
„Tököljünk együtt” programra

, a település

és a helyi közös
szervezésében.

A rendezvény ezúttal is kö-
zönségsikert aratott, hiszen
gyerekek, szülõk és nagyszü-
lõk együtt szórakoztak, s na-
gyobb társaságban volt mód-
juk próbára tenni kreativitá-
sunkat. A résztvevõk egymás

Semjénházán Hor-
vát Nemzetiségi Önkormány-
zata IKSZT

Tökfejek faragása Semjénházán
segítségével gyönyörû tökfara-
gásokat, tök kompozíciókat ké-
szítettek, melyeket az IKSZT
elõtt fel is állítottak.

Felnõtt és gyermek is egy-
aránt élvezte a közösen el-
töltött idõt, hiszen a munka
közben jutott idõ egy kis
beszélgetésre is. A mûvek el-
készülte után a gyerekek a
könyvtár teremben ismerked-
tek a könyvekkel és a játé-
kokkal.

P.I.Á.

Próbára tették kreativitásukat.

Íme az eredmény!


