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Belušská online fotosúťaž získava nový rozmer
Po prvej online fotosúťaži na jar 2021 pripravila obec
Beluša aj jej jesennú verziu. Na prelome mesiacov október
a november mohli záujemcovia zasielať svoje zábery na tému
„Jeseň v Beluši“. Počasie bolo v tom období ukážkové
a prialo tvorbe farebne rozmanitých záberov okolitej prírody.
Počas piatich dní sa za 10 zaslaných príspevkov (bez uvedenia
autora) hlasovalo na oficiálnom sociálnom (FB) konte obce
Beluša. Z 1 510 klikov hlasujúcich formou „like“ sa
z prvenstva tešila Petronela Fedorová (381 hlasov), ktorá
obhájila svoje víťazstvo z jarnej súťaže. Jej fotka jesennej
prírody odrážajúcej sa v potoku smerom na susednú obec
Visolaje vznikla počas víkendovej cykloprechádzky s deťmi.
Fotografia druhého Mariána Mošku sa páčila 317 hlasujúcim.
Lákadlom pre súťažiacich nebola len vlastná prezentácia, ale aj hodnotná prvá cena –
elektronická čítačka kníh. Strieborný Marián získal praktické darčekové predmety obce
Beluša. Pandemická situácia neumožnila odovzdať ceny prvým dvom súťažiacim osobne.
O to viac vedenie obce potešila správa, že prebratím cien sa jesenná súťaž neskončila.
Petronela sa opätovne rozhodla svoju cenu posunúť ďalej a dodať súťaži hlbší význam. Na
jar sa z tabletu od nej potešili sestry, žiačky základnej školy, ktoré nie sú v ľahkej sociálnej
situácii.
„Nemám veľa príležitostí obdarovať niekoho, niekomu pomôcť, či len tak spraviť
radosť neznámej osobe a táto výhra mi prišla ako dobrá príležitosť. Rozhodovala som sa, že
ju darujem buď poslednému alebo najmladšiemu účastníkovi súťaže, “ vysvetľuje Petronela
svoj krok. Bez toho, že by Petronela poznala ďalších aktérov súťaže, vybrala si najmladšiu a
zároveň predposlednú účastníčku – Sáru Struňákovú, ktorá patrila minulý školský rok k trom
TOP žiakom belušskej základnej školy. „Myslím, že Sára využije výhru viac. Poslúži jej nie
len na čítanie kníh a vyplnenie voľného času, ale i pri štúdiu,“ dopĺňa Petronela.
Nič netušiaca Sára sa pri stretnutí s Petronelou nečakanej cene potešila a zostala milo
prekvapená. Veľmi si váži krok víťazky a elektronická čítačka kníh jej urobila veľkú radosť.
„Teší nás, že aj formou fotosúťaží povzbudzujeme občanov Beluše k aktivite,
k zapájaniu sa do projektov, ktoré pre nich pripravujeme. Všetkým zúčastneným ďakujeme za
zaslanie krásnych záberov, dvom najlepším blahoželáme a veľmi oceňujeme Petronelin
prístup, ako pristupuje k vecnej výhre a dodáva tak súťaži nový rozmer,“ dopĺňa Mgr. Patrik
Štrbák, prednosta Obecného úradu v Beluši.
Všetky súťažné zábery a výsledky nájdete na linku: https://www.belusa.sk/pre-obcanov2/zivot-v-obci/fotogaleria/vyhodnotenie-jesennej-foto-sutaze-755sk.html
Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Jana Huliačková, sekretariát starostu a prednostu, telefón: +421 42 2853 519, mobil: 0903 896
641 email: sekretariat@belusa.sk

