MŰHELY
„MINDEN MI IDEKÖT” CÍMŰ KÉPESLAP PÁLYÁZAT ÉS
KIRÁNDULÁS
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Zala megyei KSZR csoport által
meghirdetett képeslap pályázat a vidéki könyvtárak számára készült. Mottó: A haza szeretete a
lakóhely megismerésével kezdődik.
A „Minden, mi ideköt” című képeslap pályázat célja a lakóhely szépségeinek bemutatása
volt képeslappá rendezett fotókon. A felhívásra 18 településről 101 művet küldött be 29 felnőtt
és 19 gyermek.
2017.október 28-án 10.00 órakor került megrendezésre az eredményhirdetés és a művekből
rendezett kiállítás megnyitója. A meglepetés műsorban a Harangláb együttes zenés műsorral
szórakoztatta a közönséget. Kiss Gábor könyvtár igazgató köszöntője után Sebestyénné
Horváth Margit osztotta ki a jutalmakat és méltatta a beküldött munkákat, melyeket előzőleg
három tagból álló zsűri választott ki.
A gyermekek között Csóbor Mátyás (Böde) Évkör című képe nyert. A felnőtteknél két első
helyet osztott ki a zsűri: Boros Károlyné Fityeház 2 címmel és Kovácsné Csonkás Erika
Veronika (Pusztaszentlászló) Kékség című képe végzett az élen. Jutalmuk, hogy az alkotásukat
képeslapként kinyomtatva kapták meg és 15 darab jutott a megörökített település
önkormányzatának is. A többi díjazott könyveket vehetett át, emellett a pályázók közös buszos
kiránduláson vehettek részt 2017. november 11-én.

A kirándulás Zalaegerszegről indult a reggeli órákban. Az első állomás Kehidakustányban a
Deák-kúria megtekintése volt. Kiss Gábor igazgató által megismerkedhettünk Deák Ferenc
életével és munkásságával.
A második állomáson, Kallósdon a XIII. században épült Árpád-kori román stílusú Szent Anna
körtemplomot látogattuk meg, ahol szintén hasznos ismeretekkel gazdagodtunk.
A harmadik állomás Zalaszentlászlón a Makovecz Imre által tervezett faluház, közösségi ház
és könyvtár. A vendégszerető házigazdák finom ételekkel vártak bennünket.
Újult erővel indultunk Keszthelyre a Balatoni Múzeumba. A tárlatvezetés során betekintést
nyerhettünk a balatoni élet múltjába és jelenébe. A múzeumi látogatást Balaton parti séta
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követte. Megállapítottuk, hogy ősszel is csodálatos a magyar tenger. Lelkes fotós csapatunk itt
sem tétlenkedett. Fotózták a Balatont, a madarakat, bokrokat és egymást.
A kirándulás során sok élménnyel, kapcsolatokkal és újabb fotókkal gazdagodhattunk.
Távolabbi tájakkal ismerkedtünk és régmúlt időket idéztünk fel. Összegezve: élményekben
gazdag kiránduláson vehettünk részt.

Nagyné Tóth – Farkas Julianna
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