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Színes világ

2021. október 13.
szerda

A VILÁG SZÁMOS ORSZÁGÁBÓL VÁRJA AZ ALKOTÁSOKAT A SAPIENTIA KOLOZSVÁRI KARA ÉS HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATA

Fotópályázat a kísértés és tükröződés témakörében

» ZOLTÁN ILDIKÓ

K

ísértés (temptation) és tükröződés
(reflexion) témában hirdet nemzetközi fotópályázatot a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat (KHÖK) és
a Sapientia EMTE kolozsvári kara. Az
idén hatodik alkalommal kiírt Sapixel
pályázat célja bemutatkozási lehetőséget teremteni a fotósok számára, pályázni a világ bármely pontjáról lehet
tapasztalattól és képzettségtől függetlenül – olvasható a felhívásban. Örmény
Márk, a KHÖK elnöke, a kolozsvári
Sapientia EMTE nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakának
hallgatója a Krónikának elmondta, a
fotópályázat témáját a koronavírus-világjárvány ihlette.

Örmény Márk. Kitért az online platform
előnyeire is, ugyanis ebben a formában
korlátlan számú munkát megtekinthet a
közönség, nem szükséges lecsökkenteni
a fényképek számát a legjobb ötven vagy
száz alkotásra.

ÁGOSTON

Nemzetközi zsűri,
alkotások a nagyvilágból

PÉTERFOTÓ:

A világ számos országából várják
a pályamunkákat a Kolozsvári
Hallgatói Önkormányzat (KHÖK)
és a Sapientia EMTE kolozsvári
kara által meghirdetett fotóversenyre. A hatodízben megszervezett Sapixel idei kiadásának
témája a kísértés és tükröződés, a
tematikát a koronavírus-járvány
ihlette – mondta el lapunknak Örmény Márk, a szervező KHÖK
elnöke.

Több kategóriában várnak alkotásokat a Sapixel fotópályázat keretében

Reflektálás a pandémia
előtti időszakra

„A tükröződés által visszagondolunk a
pandémia előtti időszakra, a kísértés
pedig a járvány terjedését megakadályozó korlátozások miatti szabadságvesztésre utal, a korlátokra, amelyek
arra csábítanak, hogy olyan dolgokat
tegyünk, amelyek nem megengedettek”
– fejtette ki Örmény Márk. Hozzátette, a
fotópályázat előző kiadásain is meglepő
fotókkal szembesültek, több mint negyven országból, köztük Magyarországról, Romániából, Szlovéniából, Indiából, Németországból, Horvátországból,

Portugáliából, Ausztráliából, Kínából,
Kanadából, Dél-Afrikából, Egyesült Államokból kaptak képeket. „A nyertes
fotók nagy része keletről érkezett. Meglepő volt, hogy idáig eljutott a fotópályázatunk híre” – jegyezte meg a KHÖK
elnöke. Hozzátette, a tavaly elmaradt
kiállítást idén hibrid verzióban, online
és offline, azaz fi zikai részvétellel megrendezett esemény formájában szeretnék
bepótolni, ha a korlátozások ezt lehetővé
teszik. A szervezők számára fontos, hogy
a nyertesek és a zsűri is jelen legyen a kiállításon, hogy személyesen is értékelni
tudják a díjazott munkákat – mondta el

A fotópályázat lebonyolításában a Sapientia EMTE kolozsvári kara is szerepet
vállal, ugyanis a felsőoktatási intézmény
a tanításon kívüli tevékenységekre is
hangsúlyt fektet. „A Sapientia EMTE
filmművészet, fotóművészet, média szak
segítségével választjuk ki a fényképeket
és a bíráló bizottságot. Neves szakembereket kérünk fel a pályamunkák elbírálásához, ezenkívül a zsűri csapatába
is várnak jelöléseket, jelentkezéseket”
– mondta Örmény Márk. Az idei kiadás
újdonsága, hogy diákok is szavazhatnak, és érdemben hozzászólhatnak a
beérkezett fényképekhez. A pályamunkákat elektronikus formában a sapixel@
khok.ro e-mail-címre lehet beküldeni
november 1-ig. A nevezéssel kapcsolatos
információk az esemény Facebook-oldalán olvashatók. A rendezvény ettől az
évtől Facebook- és Instagram-oldallal
is rendelkezik, ahol egész évben megtekinthetők a beküldött munkák, ezenkívül
a szervezők más, fényképészethez kapcsolódó tartalmakkal is várják az érdeklődőket.

Kezdődik az általános nagytakarítás
körülmények lehetővé teszik,
folytatjuk.
MIT gyűjtünk
a kampány keretében?
Az általános nagytakarítás
keretében a következőket
gyűjtjük:
• csak háztartási hulladékokat, válogatva (papír/karton,
Marosvásárhelyen megszer- üveg, műanyag, egyebek).
• növényi hulladékokat: levezzük az általános nagytakarítást a magánszemélyek és tu- velek, ágak, gallyak. Ez utóblajdonosi társulások számára. biakat kötelező módon legtöbb egy méter hosszúságú
darabokra kell vágni.
MIKOR zajlik az általános
A hulladékokat műanyag
nagytakarítás?
Idén 2021. október 15. és no- zacskókba/zsákokba kell gyűjvember 19. között zajlik az ál- teni, és a járdaszegélyre kell
talános nagytakarítás egy elő- kihelyezni.
re meghatározott, napokra és
utcákra lebontott terv alapján. Figyelem:
• NEM szállítjuk el sem az
E program szerint haladnak a
szemeteskocsik hétköznap és építkezésből/bontásból szárszombaton 7 és 16 óra között. mazó törmelékeket, sem pedig
Az általános nagytakarítási a pincék, padlások kitakaríprogramot befolyásolhatja az tásából származó hulladékot
időjárás, és ebben az eset- (szénpor, csempe, téglák stb.).
• NEM szállítjuk el az elektben a hulladékgyűjtést felfüggesztjük, és amint az időjárási romos és elektronikai hulladé-

kot. Ezekben a napokban zajlik
egy kampány, amely keretében
az ilyen típusú hulladékokat lehet megadott időben a kijelölt
gyűjtőpontokra vinni. (Részletek: https://bit.ly/309qYhj)

HIRDETÉS

lyezik ki a hulladékot, viselik
a szállítási költségeket vagy a
kihágási bírságot.

Fontos!
Ezúttal felszólítjuk a marosvásárhelyieket, hogy tartsák
A gyűjtés menete
tiszteletben a hatályos jogsza• Kérjük a magánházak tu- bályok rendelkezéseit, hogy
lajdonosait és a tulajdonosi közös erővel tegyük szebbé,
társulásokat, hogy takarítsák tisztábbá városunkat.
ki ingatlanjaikat, területeiket,
Megemlítjük, hogy azok,
illetve zöldövezeteiket.
akik a nagytakarítási kampá• A hulladékot helyezzék ki a nyon kívül bármilyen típusú
járdák szélére (kupacokban), szemetet helyeznek el köza szállítóeszközök számára területen, a 2021/302-es,
könnyen megközelíthető hely- köztisztasággal kapcsolatos
re, a meghirdetett dátum előtti intézkedésekről szóló városi
napon. A szemetet a meghir- tanácsi határozat értelmében
detett napon szállítják el a büntethetők.
helyszínről.
• Kivételes helyzetekben ZÖLD SZÁM
(időjárási körülmények, a Azért, hogy az általános takaprogram be nem tartása ob- rítási kampány gördülékenyen
jektív okok miatt stb.) az ütem- menjen végbe, és hogy elérterv módosítható.
je célját, egy ingyen hívható
• A szemeteskocsik csak telefonszámot bocsátunk a
egyszer haladnak végig az ut- marosvásárhelyiek rendelkecákon, és azok, akik az ütem- zésére: 0800-888999, 8 és 15
tervben szereplő nap után he- óra között tárcsázható. (X)

