
A POLLACK „ARCAI” 

Egy intézménynek sokféle arca  
lehet. 
Legalább annyi, ahányan ott 
„dolgoznak”, ám ennél több is: 

arc, orca (főnév) jelentése: 

„1. Az ember fejének előrésze, 
amelyen a szem, orr, száj van 

... 

2. Érzelem kifejezése; a fej 
ezen része mint a pillanat-
nyi lelkiállapot tükrözője, 
kifejezője. 

... 

3. Párnás rész; az ember 
fejének az orr és a száj 
mellett található két húsos, 
párnás része. 
... 

4. Átvitt értelemben: Érzé-
kelhető látvány, megjelenés. 

Egy terület, felület kinézete, 
jelenség megjelenési formája, 

ami szemmel érzékelhető.  
... 

Eredet [arc < ómagyar: arcz (arc)  
< ősmagyar: orcz, orcza (arc)  
< szanszkrit: darc (arc < lát)]” 

(wikiszótar.hu) 

Egy kirándulás… egy szecskaavató… egy meglátogatott építkezés… 
 egy kémiai kísérlet… egy részleges napfogyatkozás… netán egy sportnap. 

Készíts egy remek fotót! 
A PSZC Pollack Mihály Szakközépiskolája, Szakgimnáziuma és 

Kollégiuma fennállásának 75. évfordulója alkalmából fotópályá-

zatot hirdet. 

Pályázhatnak a Pécsi Szakképzési Centrum diákjai és dolgozói a 

2017/18. tanév adott hónapjában készített, a „Pollack” életét 

bemutató, az iskolai eseményeken elkattintott, vagy a „Pollack”-

kal egyéb módon kapcsolatos fotókkal, műfaji megkötés nélkül. 

(Lehet portré, esemény, tájkép (épület), tárgy, tudományos-

műszaki, illusztráció stb.) 

Díjazás: a zsűri által kiválasztott „hónap képe” bekerül a jubile-

umi 2018/19-es iskolai naptárba a szerző nevével. 

Pályázati feltételek: 

A fotók beküldési ideje: A 2017/18. tanév minden hónapjának 

utolsó napja 24:00 óra. 

A képeket digitális képfájlban: 

min. 300 dpi felbontással 

2:3 oldalaránnyal (lehet álló vagy fekvő is) 

max. 3 Mbyte fájlméretben 

e-mail-ben kell beküldeni az alábbi címre: 

pollack_75.fotopalyazat@pollack.hu 
Egy személy egy hónapban max. három képpel pályázhat.  

Beküldéskor meg kell adni a kép szerzőjének nevét, mely intéz-

ménynek tanulója vagy dolgozója, és elérhetőségét (e-mail, telefon). 

A pályázó a kép beküldésével vesz részt a pályázaton és egyben 

elfogadja a pályázati kiírás feltételeit, valamint hozzájárul a fotó(i) 

nyilvános közléséhez - kizárólag a pollack.hu weboldalon -, és a 

jubileumi naptárban való megjelenéshez. 

A fény legyen veletek! 

Fotópályázat 




