
A programot támogatja a Beklen Alapítvány részére a 
Pro Renovanda Culturae  Hungariae Alapítvány, a díjazást és 
lebonyolítás érdemi részét a Nimfea Természtvédelmi Egyesület 
részére a Norvég Civil Támogatási Alap teszi lehetségessé. 

Felhívás általános és középiskolai diákok, diákcsoportok, szakkörök részére

A Beklen Alapítvány és a Nimfea Természetvédelmi Egyesület 
közös helytörténeti, helyismereti pályázatot hirdet 

„Túrkeve hagyományos építészete” 
címmel.

A pályázat célja, hogy felmérje és megörökítse a Túrkevén és közvetlen környékén fellelhető hagyomá-
nyos tájépítészetének emlékeit, hagyományos parasztudvarokat, gazdálkodási épületeket, építészeti ele-
meket, különös tekintettel az oromdíszes tetőkre.
A pályaművek elkészíthetők egyénileg is, de akár 2-3 fős csoportok is adhatnak be közös pályamunkát.

A benyújtott pályázatokban az alábbi két megközelítést lehet alkalmazni: 
1. Irodalmi, múzeumi, levéltári adatok és képanyag feldolgozása. 
Kérjük, hogy a felhasznált dokumentumok forrását minden esetben tüntessétek fel! Ennek elsősorban az a célja, hogy a ké-
sőbbiekben esetleg megjelenő képekről közzétételre alkalmas minőségű reprodukciót lehessen majd készíteni. Ha esetleg a 
családi archívumból származó fényképeket, iratokat szeretnétek felhasználni, akkor ezeknek a dokumentumoknak a digitális 
rögzítésében szívesen segítünk. A forrásfeldolgozással készült pályaművek formai követelményei: Min. 10, max. 20, szöveg-
szerkesztővel írt oldal (talpas betűtípussal maximum 12 font mérettel, ebbe a kép-, térkép- és egyéb mellékletek, valamint 
az irodalomjegyzék nem számít bele).  A pályázatokat elektronikusan (bármilyen adathordozón vagy e-mailen) is le kell adni! 

2. Fényképes és szöveges dokumentáció a városban jelenleg fel-
lelhető hagyományos építészeti emlékekről, különös tekintettel 
az oromdíszes épületekre. 
Fontos, hogy a lefényképezett épületek, épületelemek pontos címe, lelőhelye, a jelenle-
gi tulajdonos neve is szerepeljen a pályázatban, hogy szükség esetén közlésre alkalmas 
fényképet készíthessünk majd. A fényképeket nem szükséges színesben kinyomtat-
ni, viszont lehetőség szerint valamilyen adathordozón is kérjük a pályázati anyagot 

leadni.

A pályázat leadási határideje december 1. 

A pályamunkákat vásárlási utalvánnyal és könyvcsomaggal díjazzuk.
A pályázat díjazására összesen 40 ezer forintot különítettek el a pályázat ki-
írói, amely várhatóan egy 20 ezer forintos, egy 10 ezer forintos, és két 5 ezer 
fointos utalvány formájában kerül kiosztásra, de a bíráló bizottság fenntart-
ja a jogot, hogy a pályázók számától és a pályázó csoportok létszámától 
függően ettől eltérjen!)

Technikai jellegű, képdigitalizálással kapcsolatos kérdéseitek-
kel keressétek Barna Tamást a 361-505 telefonszámon vagy a 

tom@nimfea.hu e-mail címen. Tartalmi jellegű kérdésekkel for-
duljatok Kontos Tivadar témafelelőshöz, a 361-505 telefon-

számon vagy a titit@nimfea.hu e-mail címen.

Az elkészült pályaművek leadhatók az Ecsegi u. 22. 
szám alatt a Fekete István Oktatóközpontban. 


