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„Települési értékek diákszemmel” címmel írt ki fotópályázatot 
a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár   

 
 A nyár folyamán meghirdetett pályázat alapvető célja az volt, hogy az általános 
iskolások felfedezzék lakóhelyük értékeit, jobban megismerjék és a fotóikon keresztül 
bemutassák azokat. A feladat olyan fénykép, vagy fotómontázs készítése volt, amely 
személyes kötődés, élmény alapján készül. A témaválasztásban a megyei könyvtár nagy 
szabadságot adott, hiszen lehetett épített környezeti, természeti érték, szellemi kincs, sőt akár 
személy, közösség is. 
Az elkészült alkotásokkal július végétől egészen október 15-ig lehetett pályázni, az 
eredményhirdetésre és a kiállítás megnyitására november 5-én került sor. A vendégeket 
Sebestyénné Horváth Margit köszöntötte. A megyei könyvtárellátási csoport vezetője 
kiemelte, hogy a pályázaton 20 településről 56 gyermek összesen 150 művel vett részt, a 
pályázat lebonyolításában pedig nagy szerepe volt a KSZR csoport munkájának. Kiss Gábor 
igazgató elmondta, hogy öröm volt látni a gyerekek alkotókedvét és ötletességét, valamint 
hangsúlyozta, hogy egyéni látásmód és változatos témák jellemezték a képeket. 
A műveket Gedeon Tamás, a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola tanára, Káli Csaba, a 
Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárának igazgatóhelyettese és Kardos Ferenc, a 
Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese értékelte. A díjátadáson közreműködött 
Konczér Katalin, a Zala Megyei Értéktár Bizottság elnöke is, a programot pedig az Aranykapu 
együttes műsora színesítette.  
Fotó kategóriában Deák Patrik (Nemesapáti) érte el az első helyet, a második helyen Szeidli 
Katinka (Zalabér) és a milejszegi Varga Dominik osztozott. Szintén megosztott helyezett lett 
harmadikként Varga Kira (Nemesapáti) és a Nagykutast bemutató Bödör Bence. Ez utóbbi 
településen élő diákok voltak egyébként a legaktívabbak, hiszen a faluból összesen 19 
gyermek pályázott. A montázs kategória győztese Csóbor Mátyás lett, aki Böde szépségeit 
mutatta be. A második helyezett díját Varga Boglárka (Nemesapáti), a harmadikét pedig a 
zalabéri Csizmazia Veronika vehette át. Különdíjban részesült Varga Szabolcs (Boncodfölde) 
és a nagykutasi Boronyák Gergő. Emellett minden pályázónak jelképes ajándékkal köszönte 
meg könyvtárunk a részvételt. 
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