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Építészeti fotópályázati  felhívás 

 
Egyesületünk a Mővészeti és Szabadmővelıdési Alapítvány támogatásával  

ifjúsági fotópályázatot hirdet 18 éven aluli, kalaznói lakosok számára, 
 

AZ ÉN FALUM, KALAZNÓ 
címmel. 

 
 
A pályázat célja: a településen élı gyerekek figyelmébe ajánlani Kalaznó épített örökségét. 
Arra kérjük a fiatalokat, hogy a lakóépületeket, gazdasági- és melléképületeket, azok 
díszítését, külsı és belsı képét örökítsék meg jelenlegi állapotukban. Az apró részletektıl a 
teljes látványig minden izgalmas lehet, amely bemutatja mi minden maradt ránk az elmúlt 
évtizedekbıl, évszázadokból.  
Az épített környezet képi ábrázolása fontos feladat. Az utókor mindig kíváncsi arra, hogy 
egy adott pillanatban vajon milyennek látják településüket éppen a legfiatalabbak? Mit 
tartanak fontosnak, szépnek, vagy éppen felújítandónak?  
 
A fotópályázat javasolt témái:  

- Készíthetsz több felvételbıl álló sorozatot pld. egy másik országban élı barátod 
számára, akinek így szeretnéd bemutatni lakóhelyedet, Kalaznót. Örökítsd meg az 
utca látképét, egyes épületeit változatos nézıpontokból, de készíthetsz közeli 
felvételeket is érdekes részletekrıl, továbbá belsı képeket a lakó-, a gazdasági- és a 
melléképületekrıl. 

- Az Önkormányzat számára szintén fotósorozatban győjtsd össze (mindazt, amit nem 
mutatnál meg a távolban élı barátodnak), vagyis a veszélyben levı építészeti értéket, 
annak reményében, hogy így azok megmenekülnek majd a teljes pusztulástól. 
Gondolj arra, hogy éppen Te leszel az, aki a fényképek által felhívod a felnıttek 
figyelmét arra: íme épített örökségünk egy darabkája, amely holnaputánra talán már 
el is múlik örökre… De holnap! Holnap talán még tehetünk érte valamit! 

 
Beadható  
szerzınként két fotósorozat (amelyek maximum 7-7 felvételt tartalmazhatnak) 13x18 cm 
mérető papírképek formájában.  
Ezek készülhetnek hagyományos fotótechnológiával és digitális nyomtatóval is, de 
fotóminıségben! A fotók hátoldalán szerepeljen a szerzı neve, életkora (születési dátuma), 
esetleg a kép címe és a felvétel készítésének helye (azaz a pontos cím).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pályázati naptár:  
Fotóséták a faluban, amikor a felvételek elkészítéséhez szakmai segítséget nyújt Gyıri 
Lajos mindenkinek (a pályázóknak és az érdeklıdıknek – életkortól függetlenül): 
 
 2008. május 17-én 10.00 (találkozó a könyvtár elıtt, akinek nincs saját  
 fényképezıgépe az is jöhet, mert egy közös géppel ı is fényképezhet!) 
 2008. május 31-én 10.00 (találkozó a könyvtár elıtt, akinek nincs saját  
 fényképezıgépe az is jöhet, mert egy közös géppel ı is fényképezhet!) 
 2008. június 14. 10.00 (találkozó a könyvtár elıtt, akinek nincs saját  
 fényképezıgépe az is jöhet, mert egy közös géppel ı is fényképezhet!) 
Természetesen a megadott idıpontokon kívül, bármikor készülhetnek felvételek a 
fotópályázatra! 
 
A pályamővek elızsőrizése 
az elkészített felvételek egyéni értékelése és válogatása a kiállításra, igény szerint, külön 
idıbeosztás alapján a könyvtárban: 
     2008. július 12-én  
A pályamővek beérkezési határideje:  
     2008. július 25. Beadási cím: Kalaznó, Könyvtár 
Nyilvános zsőrizés a könyvtárban:  
     2008. július 26-án 10 órától.  
A kiállítás elıkészítése (önkéntes segítık jelentkezésével keretezés, kiállítás rendezés):  
     2008. augusztus 16-án  
A kiállítás megnyitó ünnepsége, díjátadás: 
     2008. augusztus 20-án 
 
Díjazás: 

 I.díj: térítésmentes részvétel a Diákok fotós alkotótáborában  
 (Balatonalmádiban, egy hét teljes ellátással, július 28-tól augusztus 3-ig;  
 vagy aug. 3-tól aug.10-ig, életkortól függıen) A Fényképezés a Vizuális Nevelés 
 Szolgálatában Alapítvány támogatásával. 

 II. díj:  5000 Ft értékő tárgyjutalom  
 III. díj: 3000 Ft értékő tárgyjutalom 
 
 És ajándék fotóalbum minden pályázónak! 
 
 
 Gyıri Lajos 
 Programfelelıs 
 


