Balkon Aranya
Pályázat 2016
„MUTASD

A BALKONOD, MEGMONDOM KI VAGY!”

Budapesten a legtöbb balkon kihasználatlan, csupaszok a homlokzatok és a párkányok.
Csakis rajtunk áll, hogy ezeket bezöldítsük, virágosítsuk! Azért, hogy egy szebb és élhetőbb főváros lakosai legyünk, és azért is, hogy megteremtsük magunknak a természet
közelségét.
A Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán a Rerrich Béla Tájépítész
Szakkollégium a 2016. évben, immáron negyedik alkalommal hívja fel Budapest lakosait,
hogy kertészkedjenek otthon, „zöldítsék” környezetüket! Ezzel hozzájárulnak egy mentálisan és fizikálisan egészségesebb város létrehozásához, valamint értékes ajándékokat
nyerhetnek! Ráadásul az idei évben újabb kategóriával bővül a pályázat, lehetőséget
adva arra, hogy aki teraszán, tetőteraszán szeretne kertészkedni, az idén végre versenybe
szállhasson! Célunk, hogy ezzel a pályázattal, illetve tanácsokkal és ötletekkel mindenki
számára könnyen hozzáférhetővé tegyük a kert örömét. Hát, akkor kezdjünk ismét hozzá!
1. A pályázaton részt vehetnek:
Minden budapesti lakcímmel rendelkező lakos, akinek lehetősége van lakókörnyezetében
növényeket ültetni. Akár erkélyen, akár gangon, vagy egy tetőteraszon, de ha csak egy
ablakpárkányon is, jól mutat a zöld!
2. A pályázatra nevezni a következő kategóriákban lehet:
Balkon – Erkélyen végzett növénykiültetés,
Párkány – Ablakpárkányon végzett növénytelepítés,
Gang – Belső, illetve külső körfolyosón végzett kiültetés,
Valamint idén először: Terasz – Lapostetős házak tetején, tetőteraszon, valamint belső
udvarok, társasházak földszintjén burkolt felületeken végzett növényesítés.
3. A pályázat menete:
A pályázók fényképet készítenek a zöldíteni kívánt erkélyről, ablakpárkányról, gangról
eredeti állapotában. Megálmodják, majd elkészítik a növénykiültetéseket. Az elkészült
művet szintén lefényképezik. A pályázati anyagokat a www.balkonaranya.hu old-

alunkon található űrlapon tudják feltölteni. A benyújtási határidő után, a szakmai zsűri
bírálata alapján, egy erre a célra megrendezett eseményen kiosztásra kerülnek a díjak
kategóriánként és a különdíjak.
4. A pályázati munkák elbírálása:
Az eddigi gyakorlat szerint idén is egy, a Szakkollégium által felkért, szakértőkből álló
zsűri pontozása alapján kerül felállításra a pályázatok rangsora. A szakmai zsűri tagjai:
Vera Enzi
A University of Life Sciences-BOKU oktatója, a Green4Cities és az Európai Zöldtető és
Zöldfal Szövetség munkatársa.
Dr. Fekete Szabolcs
A Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék, tudományos
segédmunkatársa, dísznövény guru, balkon növény specialista.
Nagy Jucó
Virágkötő és balkon blogger, népszerű blogjaival terjeszti a városi élet zöldítésének
fontosságát és kimeríthetetlen tárházát.
Kardkovács Árpád
Korábbi nyertesünk, az eddigi években mindig fantasztikus pályázattal dicsekedhetett,
munkásságát elismerte az összes Balkon Aranya programot látogató érdeklődő és a zsűri
is.
5. Az elbírálás szempontjai:
- A növénykiültetések esztétikája, szépsége
- Ökológiai szempontok érvényesítése, környezettudatos kialakítás
- A hely kihasználtsága, praktikumok, egyedi megoldások használata, kreativitás
- A növényesítés mértéke, a változás látványossága: mennyivel lett „zöldebb”
- Megfelelő fényképi bemutatás: jó minőségű, megfelelő tartalmat bemutató képek
6. A pályázat díjazása:
Kategóriánként (Balkon, Párkány, Gang, Terasz) a szakmai zsűri pontozása alapján az első
három helyezett díjazásban részesül. A www.facebook.com/balkonaranya oldalon a
pályázatok képei közül közönségszavazás alapján a legjobbnak választott pályamű különdíjat
kap (szavazni a megadott időszakban a képekre adott „like”-okkal lehet). A nyereményeket
a pályázati időszak során folyamatosan közöljük a www.facebook.com/balkonaranya oldalon. A zsűri döntése független a közönségszavazás eredményétől, az eredményt a díjátadó ünnepségen tesszük közzé.

7. A pályázat benyújtásának módja:
A www.balkonaranya.hu oldalon közzétett űrlap kitöltésével és a fényképek
feltöltésével lehetséges a pályázatokat benyújtani. A pályázat sikeres benyújtásához 4 db
fényképet kell csatolni. Fontos, hogy egy fényképnek a növénykompozíció megvalósítása
előtti állapotot kell ábrázolnia, a másik fényképen a kész állapotot kell dokumentálni. A
maradék két fotón, tetszőleges részletek bemutatására van lehetőség. Kérjük, fordítsanak
figyelmet arra, hogy a fotók a kért tartalmat mutassák be, ugyanis a pályamunkák jogos
elbíráláshoz szükséges, hogy azok képi tartalma egységes legyen.
8. A benyújtás határideje: 2016. 10. 02. Vasárnap, éjfél.
A közönség szavazás időtartama: 2016. 10. 10. – 2016. 10. 22. Szombat, éjfél.
Az eredményhirdetés és a sorsolás a pályázat díjátadó eseményén lesz megtartva
várhatóan a FUGA Budapesti Építészeti Központ 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.-ben.
Pontos időpontot az esemény előtt a facebook oldalunkon hirdetünk, valamint e-mailben
tájékoztatjuk a pályázókat. A díjátadó tervezett időpontja 2016.10.28. Péntek, 17:00.
A pályázók, a fotók beküldésével elfogadják, hogy a képeik közönségszavazás
céljából a www.facebook.com/balkonaranya felületen megjelenjenek. A pályázók
személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki. Kivételt képezhetnek ez alól a nyertes pályázatok, melyek a későbbiekben megjelentetés céljából
felhasználhatóak.
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