
Balatoni hajózás anno! 
Próza, novella, esszé, tudósítás és versíró pályázati felhívás. 

 

Hányféle történet rejthet egy kép? Életutak, törekvések, eredmények elmesélhetők-e egy kép alapján? Hogyan 

tudja egy szimbolikussá váló történetet képbe, illetve irodalmi alkotássá sűríteni a művész, az író? 
 

1846 őszén új időszámítás kezdődött a Balatonon: vízre tették a tó első gőzhajóját, a Kisfaludyt Balaton-

füreden. A következő évtől megkezdte a balatoni településeket összekötő járatait… Szerelmey Miklós könyv-

kiadó, litográfus 1848-ban megjelent Balaton albumá-ban többek között az akkori Füred fürdői partrészt és a 

Kisfaludy lapátkerekes gőzhajót mutatta be. 

Füred. a Balaton reszirol – von der Seeseite (1848) 

 

A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény „Balatoni hajózás anno!” címmel nyílt pályázatot hirdet. 

A kiíró a fenti kép inspirálta, maximum 9.000 karakteres kisepikai (próza, novella, esszé, hírlapi tudósítás), 

vagy verses alkotásokat várnak a pályázat résztvevőitől. 

 

1. A pályázat bemutatása 

A nyílt pályázat jelentkezői azt a feladatot kapják, hogy megmutassák Szerelmey Miklós „Füred. a Balaton 

reszirol – von der Seeseite” c. képében rejlő lehetséges történeteket. Ezek lehetnek akár történelmileg hitele-

sek, de lehetnek kitalált fikciók, napjainkig ívelő sztorik is, amelyeket a fenti kép, a mai környezet inspirál.  

 

2. A pályázat kategóriái 

1. kategória:  5-8. osztályos tanulók. 

2. kategória:  9-13. osztályos tanulók. 

3. kategória: felnőttek.  



3. A pályázat tartalmi és formai kritériumai 

A benyújtott pályamű maximum 9.000 karakter hosszúságú lehet. (Rövidebb lehet!) 

(Kért formátum: A/4-es méret, Times New Roman 12 betű, normál sorköz.) 

 

4. A pályázat beadási határideje 

Beküldési határidő:  2018. április 15. 

A pályaműveket a bfhtgy@gmail.com címre kell elektronikus levél mellékleteként elküldeni  

„BALATONI HAJÓZÁS ANNO” tárggyal.  

(Levelében kérjük jelölje meg, hogy melyik kategóriában nyújtja be pályázatát.) 

 

5. Részvételi feltételek 

A versenyen nevezési díj nincs, a részvétel ingyenes. 

A szervezők a pályaművek használati jogát fenntartják. 

A Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény jogosult a pályázók nevének nyilvánosságra hozatalára, a 

nyertesek kihirdetése érdekében. 

A pályázat eredményhirdetésen résztvevők, valamint látogatóként megjelenő kísérők megjelenésükkel tudo-

másul veszik, hogy róluk fénykép és/vagy videó felvétel is készülhet. 

 

6. Díjazás és értékelés 

A zsűri tagjai: szakmai zsűri, amelybe a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. delegálja szakembereit. 

Díjazás: kategóriánként és műfajonként az első 3-3 helyezett, valamint különdíjak.  

(Értékes albumok, könyvek, éves kiállítási belépők, meglepetés díjak!) 

További elismerés: a díjazott alkotásokat a pályázatkiíró honlapján helyezzük el, valamint füzetben jelen-

tetjük meg, és azokból a Balatonfüredi Majális rendezvényen előadóművészek olvasnak fel részleteket. 
 

A díjátadó eredményhirdetés 2018. április 30-án 18.00 órakor kerül megrendezésre a Városi Múzeum (Ba-

latonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény – Balatonfüred, Blaha L. u. 3.) épületében. 

 

8. Segédanyagok és információk 

A pályázat kiírása, a kép nagyméretben és hozzá kapcsolódó, gondolkodást inspiráló ismeretterjesztő cik-

kek, tanulmányok találhatók honlapunkon a: 

http://www.historia-bfured.hu/ 

Balatonfüredi Városi Helytörténeti Gyűjtemény 

Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 

mailto:bfhtgy@gmail.com
http://www.historia-bfured.hu/

