Fotópályázat

„A magyar vidék és mezőgazdaság városi szemmel”
A magyar vidékről és mezőgazdaságról, annak mindennapjairól, működéséről viszonylag
kevés információ jut el az átlag, városi emberekhez. A rendelkezésre álló információk alapján
sem feltétlenül a valós kép alakul ki, az nem ritkán egysíkúan hátrányos, vagy éppenséggel túl
idealizált. A mezőgazdaság – igaz észrevétlenül - kiemelt szerepet játszik mindennapjainkban,
hiszen megtermeli azt az élelmiszert, ami az asztalunkra kerül. Már emiatt is fontos, hogy
pontosabb, a valóságot jobban tükröző információt, érzések, hangulatok is eljussanak az átlag
emberekhez a mezőgazdasági termelésről, a magyar vidék mindennapjairól. Ezen célok miatt
indította a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége - AGRYA az Európai Bizottság
támogatásával a „Vidék Kaland” programot.
A program arra kíván lehetőséget adni, hogy elsősorban a városi fiatalok a személyes
élményeiken keresztül szerezzenek ismerteket, tapasztalatokat a magyar vidék és
mezőgazdaság értékeiről, életéről. Jelen fotópályázat is ugyanezt a célt szolgálja.
A fotópályázat védnökei Font Sándor az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke
és V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár.
A fotópályázatra 35 év alatti városokban élő fiatalok jelentkezését várjuk. A jelen pályázaton
nem természetfotókat várunk, alapvető feltétel, hogy a beküldött pályamunka egyértelműen és
azonosíthatóan kapcsolódjon valamilyen mezőgazdasági tevékenységhez vagy a vidéki
élethez. A pályamunkákat a következő kategóriákban lehet beküldeni.
1. Mindennapok a mezőgazdaságban
Ebben a kategóriában a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos mindennapi tevékenységet
bemutató fotókat várjuk, függetlenül attól, hogy az milyen tevékenységre vonatkozik. Így az
lehet többek között kertészeti, szőlészeti, borászati, növénytermesztési, állattenyésztési,
erdészeti, halászati, méhészeti stb. tárgyú fotó.
2. Mindennapok vidéken
Ebben a kategóriában a magyar vidék, azon belül is a falvak mindennapi életéhez kapcsolódó
fotókat várjuk.
3. Mozgásban a mezőgazdaság
Ebben a kategóriában a fotóknak hangsúlyosan kell témaként feldolgozni a mezőgazdaságban
alkalmazott gépi technológiákat működés, használat közben.
4. Fiatal gazdák – a mezőgazdaság jövője
Ebben a kategóriában a fotóknak hangsúlyosan kell témaként feldolgozni a fiatal
gazdálkodókat, mint személyt, munka, tevékenység közben. Ebben a kategóriában várjuk a
fiatal gazda portrékat is.
Az AGRYA segítséget nyújt abban, hogy a pályázaton elindulni szándékozók kapcsolatba
tudjanak lépni fiatal gazdálkodókkal. Az igényeket az AGRYA Országos Irodának kell
jelezni, ahol a munkatársak segítenek a megfelelő, a fotózást vállaló, a pályázót fogadó fiatal
gazda megtalálásában.

A beküldött pályaművek alapján kategóriánként 2-2 nyertest kap díjazást. A nyertesek egy 5
napos ausztriai vidékfejlesztési szakmai látogatáson vehetnek részt. A szakmai látogatás
költségeit az AGRYA fedezi.
A legjobb 50-70 pályaműből 2011. októberében kiállítást szervezünk a Magyar
Mezőgazdasági Múzeumban (Vajdahunyadvár, Budapest). A kiállítás 2 hétig lesz látogatható.
A kiállítás után a kiállítás anyaga különböző – jelenleg egyeztetés alatt levőközintézményekben kerül időszakosan kiállításra.
A beküldött pályaművek közül választja ki az AGRYA azt a 20 felvételt, amely
Magyarországot képviseli a Fiatal Gazdák Európai Tanácsa – CEJA által szervezett európai
fotópályázaton.
A kiállításra kiválasztott fotókból készül egy nyomtatott fotóalbum, valamint a felvételek
elérhetők lesznek a www.videk-kaland.hu és az angol nyelvű www.rural-adventures.eu
weboldalakon.
Szerzőnként beküldhető maximum 10 digitális vagy digitalizált felvétel JPG formátumban. A
fotók hosszabbik oldala legalább 2000 pixel legyen, az adat állomány terjedelme pedig ne
haladja meg 3 Mb-ot. Minden felvétel file-neve a pályázó CsaládneveKeresztneve egybeírva,
majd a kép rövid (egy-két szavas) címe. A családnév előtt semmilyen más karakter ne
szerepeljen, mert az lehetetlenné teszi az automatikus rendezést. A kép utómunkálata csak az
eredeti élmény vizuális hangsúlyát emelheti ki (színkorrekció, kontraszt, fényerő, kivágás), de
nem változtathat tartalmán. A kép formátuma 4:3, 3:2, vagy 1:1 arányú is lehet. Fantáziakép
tehát nem pályázhat.
A beküldött felvételekről be kell küldeni egy-egy rövid leírást, amely tartalmazza a felvétel
készítésének időpontját, helyszínét, esetlegesen a felvétel készítéséhez kapcsolódó egyéb
információkat. A 4. kategória felvételei esetén a leírásnak tartalmaznia kell a felvételen
szereplő gazdálkodó nevét, a település nevét, ahol gazdálkodik, az életkorát és a
mezőgazdasági tevékenysége rövid leírását
A pályaműveket e-mailben lehet beküldeni - minden képet külön csatolva mellékletként - a
videkkaland@gmail.com címre. Egy küldemény terjedelme - a mellékletekkel együtt - nem
lehet nagyobb, mint 15 Mb. Ha szükséges, akkor a képek több levél mellékleteként
küldendők. Óriásleveleket, becsomagolt állományokat nem fogadunk!
A pályázónak vállalnia kell azt, hogy a beküldött fotókat az AGRYA saját nyomtatott
kiadványaiban, weblapján korlátozás nélkül, de az alkotó nevének feltüntetésével
felhasználja. Minden egyéb, nem az AGRYA általi felhasználás esetén az alkotó külön
hozzájárulása szükséges. A pályázó regisztrációs lapját és az AGRYA általi felhasználásra
vonatkozó nyilatkozatot a pályaművekkel egyidejűleg kitöltve, aláírva, szkennelve PDF
formátumban e-mailban a videkkaland@gmail.com címre, eredetben, postai úton az AGRYA
1138 Budapest Váci út 134C VI.28 címére kell eljuttatni.
A pályaművek beküldési határideje 2011. szeptember 15. A pályaművek értékelését a három
tagú szakmai zsűri végzi el 2011. szeptember 30-ig. Az eredményhirdetés és kiállítás
időpontja 2011. október második fele.
További információkat és segítséget a fiatal gazda partnerek felkutatásához az AGRYA
Országos Iroda ad a 06 1 270 4874 telefonszámon és a callcenter@agrya.hu email címen.
A Program az Európai Bizottság és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum támogatásával
valósul meg.
Budapest, 2011. június 6.

