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A Magyar  F otóművészet i  A lkotócsopor tok  Or szágos  Szövetségének  e lek t ron ikus  h í r leve le
Szerkesztő: Horváth Imre EFIAP/s, A-MAFOSZ/s 2019. május 27.

MAFOSZ
A MAFOSZ címe: 
2051 Biatorbágy, Jókai Mór u. 12. 
fotoselet2@gmail.com 
Tel.: 06 (30) 9652-462
http://mafosz.hu
A MAFOSZ adószáma: 19573975-1-13

Számlaszáma: 11701004-20122009-00000000

2019. május 15-én a Balassi Intézet impozáns ki-
állítótermében a Dalinda énekegyüttes énekével 
kezdődött az Év Magyar Fotója – Év Magyar Fotó-
sa pályázat megnyitója, díjátadója. Fabó Katalin, a 
Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 
Szövetségének alelnöke köszöntötte a pályázatra 
nevezőket, a zsűri tagjait, a pályázat létrejöttében 
segítőket éppúgy, mint az érdeklődőket.

Horváth Imre, a MAFOSZ elnö-
ke ismertette a pályázat részleteit. A 
pályázat nyilvános volt, arra minden 
magyar vagy magát magyarnak valló 
hivatásos és amatőr fotós a MAFOSZ 
fotópályázati oldalán egyénileg ne-
vezhetett tíz kategóriában. 191-en 
regisztráltak, s végül 149 fotós 2929 
képet töltött fel. Külföldi és széles kö-
rűen több hazai fotográfiai szerveze-
tet kértünk fel, hogy delegáljanak a 
fotográfiában elismert szakembere-

ket a zsűribe. Örvendetes, hogy a zsűrizésre felkért 
legtöbb magyar fotós szervezet delegált tagot, így 
a: Magyar Fotóművészek Szövetsége, Magyar Alko-
tóművészek Országos Egyesületének Fotóművészeti 
Tagozata, NaturArt Magyar Természetfotósok Szövet-
sége, Magyar Fotóművészek Világszövetsége. A zsű-
rizés kétfordulós volt. Első fordulóban a zsűri a pályá-
zat rendezője a különböző értékrendszerek alapján 

megszületett pontozás eredményét 
– eltérően számos más nemzetközi 
és hazai pályázattól – teljes részletes-
séggel nyilvánosságra hozta.

51 pályázót 101 alkotása került a 
falakra, melyeket a pályázat egyik ki-
emelt támogatója a Canon Pro Part-
ner Camera Kft. kitűnő minőségben 
nagyított le. Az ő alkotásai kerül-
tek a reprezentatív megjelenésű Év 
Magyar Fotója – Év Magyar Fotósa 
című fotóművészeti albumba is.

http://mafosz.hu/images/EMF/2019/%C3%89MF-album.pdf
http://mafosz.hu/images/EMF/2019/%C3%89MF-album.pdf
http://mafosz.hu/images/EMF/2019/%C3%89MF-album.pdf
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Második fordulóban az egyes kategóriákban élen 
végzett képek közül választották ki a díjazottakat. A 
30 díjra, 7 különdíjra és a két fődíjra mintegy másfél 
millió forintos összeget fordítottunk. Minden díjazott 
vásárlási utalványt vagy a Canon–Camera Kft. képna-
gyítási lehetőségét vehette át.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támo-
gatása mellett, több vállalkozás és szervezet jelezte, 
hogy különdíjat ajánl fel. A díjátadáson részt vett 
egyik kiemelt támogatónk a Fujifilm Magyarország 
Kft. képviseletében Varga Árpád fotóüzletág vezető. 
A Lenergy Magyarország Kft-ét Bükki Bence képvisel-
te; Nagyvenyim és Térsége Fejlesztéséért Egyesület 
képviseletében Vargáné Kaiser Katalin polgármester 
asszonyt adta át a különdíjat; a zsűri egyik tagja, Ha-
marits Zsolt fotóstúdiójának különdíját adta át. A Na-
turArt Magyar Természetfotósok Szövetségét a zsűri 
egyik tagja, Potyó Imre; a Magyar Fotóművészek Vi-
lágszövetségét Nagy Tivadart, a zsűri másik tagja, a 
Világszövetség alelnöke képviselte. (Köszönjük rész-
vételüket, hogy ezzel is erősítették a díjátadó megren-
dezését!)

Magyarság  
kategória

A Magyar Fotómű-
vészek Világszövetsé-
ge Különdíját nyerte 
el Szabó Ferenc: Vág-
ta című fotójával.

Nagyvenyim és 
Térsége Fejleszté-
séért Egyesület Kü-
löndíját nyerte Toldi 
Zorán: Légy hív című 
alkotásával.

III. díjat ért el Horváth Csaba Tamás: Csorda című 
fotográfiájával.

II. díjat, Mafosz-ezüst érmet nyert el Kerekes István: 
Székely lányok című fényképe.

I. helyezett lett Szabó Ferenc: Áldás című fotójával. 
(A díjat a Canon Hungaria Kft. és a Camera Kft. tá-
mogatta.)

http://mafosz.hu/emf/338-ev-magyar-fotoja-ev-magyar-fotosa-dijazottjai.html
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Táj- és városkép kategória

A Fujifilm Magyar-
ország Kft. Különdí-
ját nyerte Doboczky 
Zsolt: Fitness-zongora 
című fotójával.

III. díjat ért el Török 
János: Faágak című al-
kotásával.

II. helyezett lett Sza-
bó Irma: Fény és ár-
nyék című képével.

A Mafosz arany-érmet Puskás János: Mindenség 
című fotójával nyerte el.  (A díjat a Canon Hungaria 
Kft. és a Camera Kft. támogatta.)

Természetfotó kategória
A NaturArt Magyar Természetfotósok Szövet-

ség különdíját Szabó Irma: A sokadalom című fotó-
jával nyerte.

A Lenergy Magyaror-
szág Kft különdíját Tökö-
lyi Csaba: Köntös című 
alkotásával nyerte el. 

Mafosz bronzérmet 
nyert el Szalai Attila: Pár-
ban című alkotásával.

II. helyezett lett Ifj. 
Lőrincz Ferenc: Tátott 
szájjal című fotográfiája.
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I. díjat nyert el Kovács Norbert: Hibernáció című 
fotójával. (A díjat a Canon Hungaria Kft. és a Camera 
Kft. támogatta.)

Portré és zsáner kategória

A Hamarits Stúdió különdíját Szabó Ferenc: Öreg 
cipészmester No3 fotója nyerte el.

III. díjazott lett 
Mónos Gábor: 
Müller Péter 
Sziámi című 
felvétele.

II. helyezett 
Kerekes István: 
Gáborok című fo-
tográfiája.

A MAFOSZ 
aranyérmet Kégl 
Imre: Ablakban 
című felvétele 
érdemelte ki.

Akt  
kategória

III. díjas Bak-
ki Zsolt: Akt II. 
című alkotása 
lett.

A kategória 
ezüst és arany 
érmét Eifert 
János: A játék 
folytatódik és az 
Aktsorozat-tanulmány című alkotásai nyerte el.



5

Szociofotó kategória
III. helyezett Csillag Zsuzsanna: Vízhordó című fo-

tója.

Sajtófotó kategória
III. helyezett lett Pajor András: Piramisok mögött 

című felvétele.

II. díjas Kiss Imre: Bivaly racing című fotója.

A MAFOSZ aranyérmet Zelkó Csilla: Afrikai iskola 
cím fotográfiája nyerte el.

Sportfotó kategória
III. lett ifjú Lőrincz Ferenc: Pillangó című képe.
II. díjazott Szaniszló Róbert: Hazai pálya című fo-

tója.
I. helyezett Zelkó Csilla: Jobb horog című fényképe.
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II. helyezett lett Szabó Ferenc: Öreg cipészmester 
című alkotása.

MAFOSZ aranyérmet nyert Kovács Norbert: Falu 
című képével.

Színes kötetlen kategória
Fujifilm Magyarország Kft. Különdíját Hencz Judit: 

Apolló a fényben című fotójával nyert el.

II. díjat nyert Kiss Imre: Tere-fere című képe.
Első lett Kerekes István: Nyomor című felvétele.

Monokróm kötetlen kategória
A Fujifilm Magyarország Kft. Különdíját nyerte el 

Török János: Léptek című fotójával.

III. díjas Tóth Gyula: Csíkok című fényképe.
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III. díjazott lett Szaniszló Róbert: Részecskegyorsu-
lás című fotója.

II. helyezett Csapó Balázs: A morva vidék csodája

A Mafosz aranyérmet Horváth Csaba Tamás: Mes-
terséges intelligencia című fotójával nyerte el.

Év Magyar Fotója
Az Év Magyar Fotója díjat a tíz kategóriagyőztes 

fotó közül választotta ki a zsűri. A zsűri értékelése sze-
rint Horváth Csaba Tamás: Mesterséges intelligencia 
című képe nyerte el az Év Magyar Fotója trófeát. (A 
150 ezer forintos Fődíjat a Fujifilm Magyarország Kft. 
ajánlotta fel.)

 
Év Magyar Fotósa

A pályázat másik fődíját, az Év Magyar Fotósa cí-
met a legeredményesebb, a legtöbb képpel eredmé-
nyesen szereplő egyéni pályázó, a legtöbb kiállítási el-
fogadást elérő alkotó nyerte el. Az Év Magyar Fotósa 
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trófeát, 8 kiállításra beválasztott képpel Kerekes István 
érdemelte ki. (A 150 ezer forintos Fődíjat a Fujifilm 
Magyarország Kft. ajánlotta fel.) A fődíjakat Varga Ár-
pád adta át, valamint a MAFOSZ elnöke a gyönyörű 
üvegtrófeákat. 

Gratulálunk minden kiállítónak és díjazottnak. 
Mindenkinek jó élményt kívánunk a 101 kiállított 

kép megtekintéséhez, mely a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium – Balassi Intézetében látható (Budapest 
I. ker., Somlói út 51.) június 5-éig.

Az eseményről az M5 TV Kulturális híradója is be-
számolt (7’ 30”-től). További részletek a MAFOSZ 
honlapján.

Köszönjük

Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma tá-
mogatását, amely nélkül elindítani sem tudtuk volna a 
pályázatot. Köszönjük Bozzai Attila közreműködését. 
Köszönjük a szponzorok támogatását. 
Köszönjük a zsűri tagjainak munkáját.
Minden érintett nevében köszönetet mondunk Hor-
váth Imrének az Év fotója – Év fotósa pályázat meg-
szervezéséért, lebonyolításáért, azért az emberfeletti 
munkáért, amit elvégzett, és ami nélkül a május 15-i 
kiállítás és díjátadó nem jöhetett volna létre!

Köszönjük a segítőknek: Bozzai Attilának, Fabó 
Katalinnak, Fabó Lászlónak, Abonyi Mayának, Burkus 
Alexandrának, Horváthné Nagy Erzsébetnek, Jandó 
Zsuzsának, Katona Katalin, Mátyus Károlynak, Mátrai 
Sándornak, Nagy Jánosnak,Révész Lászlónak és Sze-
pesi Juliannának.
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https://www.mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2019-05-15-i-adas/
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FOTÓKIÁLLÍTÁSOK

��MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJA központi ren-
dzvénye 2019. augusztus 24., Veszprém.

��Az amatőr fotózás hajnalán az Óbuda Fotóklub az el-
sők között fogadta be a fotózás szerelmeseit Óbudán. 
A kiváló fotós, Kriss Géza alapította az Óbudai Társas-
kör Fotóklubját 1969-ben. Harmincöt éven keresztül 
hatalmas munkabírással és szeretettel irányította a tag-
ságot a hazai amatőr fotózás akkoriban egyre jobban 
szélesedő táborában. Az óbudai fotósok számtalan 
kiállításon szerepeltek kiemelkedő eredménnyel. A Ki-
váló Együttes és a Nívó–díj méltó elismerései voltak az 

amatőr fotózás területén elért legjelentősebb sikerek-
nek. 2005-től a klub vezetését Eisenmann József vette 
át, aki méltó követője lett a nagy elődjének Ötven éve 
folyamatosan működünk Óbudán! 2018-tól egyesület-
té alakultunk Óbuda Fotóklub Egyesület néven. 2019. 
június 22-én megnyílik az ünnepi kiállításunk Óbudán, 
a Promenádon. Két fotóval szerepel Keleti Éva fotómű-
vész, aki tiszteletbeli 
tagja klubunknak. Ezen 
a napon jelenik meg ró-
lunk egy fotóalbum is.

��Burkus Alexandra 
(APS Stúdió, újbudai 
60+ Fotókör) „Képek 
és gondolatok” című 
kiállítása 2019. június 
12-én (szerda) 18 óra-
kor nyílik a Magyar Fo-
tográfiai Egyesület Tár-
salgójában (Budapest, 
V., Belgrád rakpart 17. 

V. em.) A kiállítás 2019. július elsejével bezárólag te-
kinthető meg, hétfői napokon, 16 és 19 óra között. 
Ettől eltérő időpontban előzetes megbeszélés szerint 
(Mészáros Ödön MFE titkára 06-20-582-5329 vagy 
Varró Szilvia MFE főtitkára 06-70-450-0403 számú 
telefonvonalán). Érdemes a Szabadság-hídtól vagy 
Erzsébet-hídtól besétálni, mert autóval nem könnyű 
parkolóhelyet találni.

��Tisztelt Fotósok, Fotóklubok! Ez évben, immár 18. 
alkalommal rendezzük meg a Győri Fotópikniket, 
2019. június 16-án, Győrben, a Radó Szigeten. Fotók 
a természetben, egy remek szabadtéri kiállítás kereté-
ben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk

��A Szentesi Művelődési Központ és a Szentesi Fo-
tókör meghívja Önt és kedves barátait a Tokácsli Ga-
lériába, 2019. június 2-án (vasárnap) 15:00 órakor 
bemutatásra kerülő XX. SZENTESI AKTFOTÓ BIENN-
ÁLÉ megnyitó ünnepségére. Köszöntőt mond és a 
díjakat átadja: Szirbik Imre, Szentes város polgármes-
tere. A kiállítást megnyitja: Nagy István fotóművész. 
A kiállítás megtekinthető: 2019. július 28-ig, keddtől 
péntekig 9-13 és 15-17 óráig, szombaton 9-13 óráig 
(Szentes, Kossuth Tér 5. I. emelet.)

A XX. Aktfotó kiállításra hívjuk a művészi testáb-
rázolásra kíváncsi érdeklődőket, fotográfusokat. A 
kerek szám nem a kiállítás sorozat felnőtt korba lépé-
sét jelenti, hanem már egy meglett életutat, hiszen a 
rendezvény 1982-ben kelt életre Szentesen. Az akko-
ri változó világban el lehetett indítani a megengedett 
kulturális kategóriáktól eltérő kiállítás megrendezését, 
ami a közönség igényével is találkozott. Az akt tárla-
tok az országban vándorútra keltek, a nézőközön-
ség, a tárlatlátogatók pedig kicsit szemlesütve, de 
titkon azért érdeklődve nézték meg a kiállítások ké-
peit. Művelődési intézményekben, kiállítótermekben 
és nagyobb munkahelyek közösségi tereiben voltak 
megtekinthetők az akt képanyagok, így szerencsére 
nagyon sokan látták. A fotópályázatra régen is ismert 
fotósok, fotóművészek, meg természetesen a téma 
iránt érdeklődő amatőrök adták be az új művészi al-
kotásaikat és kíváncsian várták a zsűri döntését, az al-
kotótársak munkáit, új képi ötleteit.
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��2019. május 21-én nyílt Maráczi László – Színes 
világ: a víz alatt és felett c. kiállítása az etyeki könyvtár-
ban. (2091 Etyek, Alcsúti út 1). A kiállítást megnyitot-
ta: Tessely Zoltán országgyűlési képviselő. Látogatha-
tó június 23-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében.

��ÉV MAGYAR FOTÓJA – ÉV MAGYAR FOTÓSA 
pályázat kiállításmegnyitó és díjátadó 2019. május 
15-én, volt. Külgazdasági és Külügyminisztérium – Ba-
lassi Intézet, Bp. I. ker. Somlói út 51. Megtekinthető, 
2019. június 5-éig.

��A nagykárolyi Vasile 
Vénig László Fotóklub 
POINT OF VIEWS – NÉ-
ZŐPONTOK című fotóki-
állítása 2019. május 11-én 
nyílt a Gödöllői Civil Ház-
ban (Szabadság út 23.)

�� Iskolánkban pénteken 
nyílik az Országos Di-
ákfotó Kiállítás, mely a 
2017/18-as tanév válo-
gatását tartalmazza. A megnyitó 2019. május 3-án 9 
órakor lesz. Helyszín: Landorhegyi Sportiskolai Álta-
lános Iskola Zalaegerszeg Landorhegyi u. 12. A kiállí-
tást megnyitja: Mátai Ferenc igazgató úr. A válogatás 
megtekinthető: 2019. május 17-ig

A mostani rendezvényen a beküldött képek között 
alig volt kiállításra nem alkalmas munka. Nagyon sok 
átgondolt, hozzáértéssel, művészi látásmóddal válo-
gatott kép érkezett hozzánk, néhány komoly portfóli-
óval is találkoztunk. A zsűri pedig több alkotói kollekci-
ót díjazott, vagy választott be a kiállítás képanyagába. 
Mind képileg, mind technikailag sokszínű a Szentesi 
Aktfotó Biennálé tárlata, ezért ajánlom mindenkinek 
a képek megnézését.

Kiállító alkotók: Balla András (Esztergom), Balogh 
Gábor (Nyíregyháza), Baloghné dr. Kovács Matild 
(Nyíregyháza), Bánóczi László (Sajókeresztúr), Csá-
szár Claudia (Piliscsaba), Csergő András (Debrecen), 
Csicseri Papp Mária (Budapest), Déry Denisa (Vác), 
Eifert János (Budapest), Fekete Tamás (Körmend), Fojt 
Dániel (Balatonboglár), Gálos László (Salgótarján), 
Görbe Anita (Hódmezővásárhely), Horváth Róbert 
(Maroslele),  Kégl Imre (Miskolc), Kozma Anita (Szen-
tes), Lehoczki Gyöngyi (Kisapostag), Lennert Géza 
(Novi Sad), Maczik Eleonóra (Békéscsaba), Megyeri 
Zoltán Sándor (Andornaktálya), Nagy István (Szen-
tes), Novák József (Budapest), Pajor András (Sárvár), 
Peti Péter (Budapest), Sarusi István (Csongrád), Sógor 
András (Budapest), Soltész Boglárka (Miskolc), Szasz-
kó Antal (Kunszentmárton), Szekeres Róbert (Dom-
bóvár), Szentannai Róbert Attila (Marosszentgyörgy), 
Szőke János (Szeged), Törköly József (Szeged), Tóth 
Imre (Kenderes), Urbán Gergely (Miskolc), Váradi 
Emil (Szeged).
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KÜLFÖLDI SIKEREK

Kerekes István EFIAP/d3, A-MAFOSZ/p, az ukrán “IX. 
Planet of Children / Children of war 2019” fotópályá-
zaton megnyerte a legjobb szerzőnek járó nagydíjat, 
ezenkívül elnyerte a Planet of Children Aranyérmet, 
az Ukrán Fotóművész Szövetség Aranyérmét, és még 

négy díjat. A zsűri döntése alapján, mind a tizenkét 
benevezett fotója kiállításra kerül Kijevben.

Hogyan adjam le a 
kiállításmeghívót?
Kedves Kiállítók!

Kérem, segítsétek munkámat azzal, hogy elkülditek 
a nálatok már meglévő meghívó szöveges változa-
tát is. Így nekem nem kell beírni (s talán úgy nem is 

tévesztem el), nektek pedig ez már le van írva. Mint 
már oly sokszor kértem: ne csak egy jpg-t küldjetek, 
hanem legyetek szívesek küldjétek át szövegesen is 
a meghívót, hogy a honlapba és a Fotóséletbe bete-
hessem. E minimális segítség igen megkönnyítené a 
munkámat. Az így felszabaduló időt is a fotókultu-
rális közélet szervezésére lehetne fordítani!!! Köszö-
nöm előre is.

Horváth Imre
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II. Dél-Alföldi Fotóművészeti Alkotótábor
MAFOSZ Fotóművészeti Nyári Egyetem 

2019 augusztus 1 - 6.
https://dafat.hu

A második Dél-Alföldi Fotóművészeti Alkotótábor egyúttal a MAFOSZ Fotóművészeti Nyári 

Egyetem eseménye is. Az alkotótábor szervezői és rendezői a DaDalia Galeria Fotóköre a Magyar 

Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége és a Derekegyházért Közhasznú Egyesület.

A tábor bázisát Derekegyház Tompaháton hozzuk létre. A Bagolyszállás elnevezésű ifjúsági szállás 

és a Derekegyház Tompaháti közösségi tér ad otthont hat napon át a tábor keretei közt alkotó 

fotósoknak. 

Várunk mindenkit, aki a fotózás rögös útjára lép, és elmúlt 16 éves, akár hivatásos, akár amatőr 

vagy művészi szinten tevékenykedik és hajtja az alkotás vágya, a továbblépés lehetősége, vagy az 

ismereteinek továbbadása. 

Az alkotótábor programjai közt szakmai előadások, képbemutatók, terep gyakorlatok, valamint 

kiállítás szerepel. Lehetőség lesz kisebb nagyobb túrákon részt venni. A programjaink vezetői, 

előadói igyekeznek minél több tudást, gyakorlatot, tippet és ötletet átadni, megmutatni.

Rendező: DaDalia Galeria Fotóköre Egyesület a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok 

OrszágosSzövetsége és a Derekegyházért Közhasznú Egyesület.

Helyszínek: Derekegyház Tompaháti közösségi tér, a Bagolyszállás az Ördöngös Panzió, a Mártélyi

Tisza holtág és a Kéktói Ménes. 

Program

Augusztus 1. csütörtök: 

Napközben érkezés, bejelentkezés. Szállás elfoglalása.

Délután a II. Dél-Alföldi Fotóművészeti Alkotótábor és a Fotóművészeti Nyári Egyetem 

megnyitója.

Ismerkedés, beszámolók, bemutatók, vetítés.

Jeges lencsék című film vetítése. Utána úti beszámoló vitaest Horvát Imre és Nikx Gyula 

vezetésével. 

Augusztus 2. péntek:

Egész napos fotózási gyakorlat és elmélet Eifert János vezetésével a Mártélyi Tisza 

holtágnál. Kijutás a szállástól a terepre és vissza autóbusszal.

Csoportok csónakkal a holtágon, és gyalogosan a Tisza-holtág Tanösvényen. 

Tematika: természetfotók (madárfotózás, makró fotózás, tájfotózás), szabadtéri portrék, 

csoportok fotózása. 

Ebéd a a Hullámtér vendéglőben egyénileg, étlapról.( Részvételi díj nem tartalmazza.)

Ebéd után - A holtág története címmel - Albert András természetvédelmi őrkerület vezető 

vetített képes előadása.
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kiállítás szerepel. Lehetőség lesz kisebb nagyobb túrákon részt venni. A programjaink vezetői, 

előadói igyekeznek minél több tudást, gyakorlatot, tippet és ötletet átadni, megmutatni.
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Ismerkedés, beszámolók, bemutatók, vetítés.

Jeges lencsék című film vetítése. Utána úti beszámoló vitaest Horvát Imre és Nikx Gyula 

vezetésével. 
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Egész napos fotózási gyakorlat és elmélet Eifert János vezetésével a Mártélyi Tisza 

holtágnál. Kijutás a szállástól a terepre és vissza autóbusszal.
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Ebéd a a Hullámtér vendéglőben egyénileg, étlapról.( Részvételi díj nem tartalmazza.)

Ebéd után - A holtág története címmel - Albert András természetvédelmi őrkerület vezető 

vetített képes előadása.
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Este -Túlélni a harmadik világot. Kongó egy fotós objektívjén keresztül címmel - Stipsits 

Ibolya vetített képes előadása. 

Augusztus 3. szombat:

Egész napos fotózási gyakorlat és elmélet Nikx Gyula vezetésével. 

Tematika: Akt fotózási gyakorlatok a szabadban és beltérben, fényfestési technikák, beltéri 

és éjszakai gyakorlatok. 

Ebéd a Tompaháti közösségi tér nagytermében.

Ebéd után - Az aktfotózás története címmel - Nix Gyula vetített képes előadása. 

Augusztus 4. vasárnap:

Délelőtt: Napfelkeltétől fotózási gyakorlatok a Kéktói ménesnél. Kijutás a szállástól a 

terepre és vissza autóbusszal.

Alföldi napfelkelte, tájfotózás. Lovak, ménes, marha hajtás a legelőn a ménesgazda 

kalauzolásával és Horváth Imre vezetésével. 

Kora délután: fotózás, technikák, beállítások, fotókidolgozás, utómunka és képmódosító 

eljárások elméleti és gyakorlati megoldások.

Késő délután digitális fényképezés, színkezelés, a monitorok és más megjelenítők 

színhelyesség kalibrálása, digitális adatvédelem, az adatvesztések megelőzése. Kárpáti 

Sándor előadása.

Ebéd a Tompaháti közösségi tér nagytermében. 

Augusztus 5. hétfő: 

Canon szakmai nap. 11 órától 17 óráig a Canon Magyarország szakmai és technikai 

bemutatót tart.

Fakultatív fotós kirándulások több csoportban. Úti célok:

A Derekegyházi Halastavak, ahol a horgászat és a halgazdálkodás is lehet fotótéma. 

A Kórógy ér ahol csónakkal 4-5 fős csoportok ismerkedhetnek az alföldi vízi világgal. 

Formák, színek, mozdulatok címmel látogatás a hódmezővásárhelyi Garai Kerámia 

műhelyeiben.

Interaktív látogatás a több mint 100 éves Fridrich Fényírda múzeumában, Szentesen.

Ebéd a Tompaháti közösségi tér nagytermében.

Este záró rendezvény. Élménybeszámolók, emléklapok, közös vacsora. 

Augusztus 6. kedd: 

Szakmai és kötetlen vélemények cseréje. 

Kötetlen program, beszélgetés, szállás elhagyása, távozások. 

A tábor ideje alatt modell áll rendelkezésre porté, glamour és akt fotók készítéséhez. Egyénileg 

vagy kissebb csoportokban, fakultatív módon lehet majd alkotni a modellel.

A szervezők a változtatás jogát fenntartják.

Részt vétel
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Szállás helyben: Bagolyszállás.

Ifjúsági szálláshely, emeletes ágyakkal. Az akadálymentesített épületben összesen 4 hálószoba 

található. 

Ebből két darab 14 fős szoba 7-7 db emeletes ággyal 2 500 Ft/fő/éj 

További 2 szoba, 2-2 fő részére 2 800 Ft/fő/éj 

Szállás a közelben: Ördöngős Panzió

4 darab 3 ágyas szobában 3 500 Ft/fő/éj

4 darab 2 ágyas szobában 4 000 Ft/fő/éj

Más fakultatív megoldás megbeszélés tárgya.

Étkezés kollektív megoldással.

Mivel csak melegítőkonyha áll rendelkezésre a szálláshelyeken, vagyis főzésre nincs lehetőség, 

emiatt az étkeztetést a Derekegyházi Gyermekélelmezési és Szociális Konyha biztosítja 

kiszállítással. 

A szálláshelyen az étkezőben, illetve a teraszon van lehetőség étkezni. 

• Reggeli: 500 Ft/fő/nap 

• Ebéd: 1 100 Ft/fő/nap 

• Vacsora: 500 Ft/fő/nap (Hétfői záró vacsora 1 100 Ft/fő) 

• Összesen: 2 100Ft/fő/nap 

Más fakultatív megoldás megbeszélés tárgya.

A teljes tábor alap résztvételi díja: 42 000 Ft.

Az összeg tartalmazza: 

A szállást, 5 éjszaka (Bagolyszállás). 

Az étkezést, 3 napi teljes étkezés + csütörtöki, pénteki vacsora és pénteki, keddi reggeli. 

Valamint résztvételt minden, a kiírás szerinti, nem fakultatív szakmai programon. 

Nem tartalmazza a jelentkezéskor megrendelhető fotóalbum és emblémás póló árát, továbbá a 

pénteki egyénileg rendelt ebédet.

Nem tartalmazza a fakultatív programok esetleges költségeit, melyet a helyszínen kell alkalmanként

fizetni (távolságtól függő utazás, gépkocsi használat költsége, fotózásra igénybe vehető modell 

alkalmi tiszteletdíja, múzeumi belépő...).

A szervezők a változtatás jogát fenntartják. 

Az alkotótáboron való részt vételhez a végső jelentkezési határidő július 15., de létszámfüggően 

előbb is felfüggeszthetjük a jelentkezések fogadását. 

Szeretne részt venni az táborban? Nincs más dolga csak egy űrlap kitöltésével elküldeni nekünk a 

jelentkezését.

Bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 16. életévét. 

https://dafat.hu

           Perbál Község Önkormányzata  
a Pro Budajenő Egyesület szakmai felügyelete és lebonyolítása mellett  

fotópályázatot ír ki 

Perbál – 2019 fotópályázat   

minden amatőr és profi fotós részére.
Pályázati kategóriánként egy szerzőtől legfeljebb négy (4) fotó küldhető be. Sorozat, képpár nem adható 

A pályázatra a fotókat a  http://www.chronicler.hu webcímen lehet feltölteni. 
A feltöltés előzetes feltétele egy regisztráció, mely szintén a fenti webcímen keresztül lehetséges.  
A fenti oldal megnyitásának és a pályázat kiírásának dátuma 2019. május 25 e. A képek feltöltésére 
2019. július 15. augusztus 15. között van lehetőség. 
Technikai probléma esetén a foto.budajeno@gmail.com címen lehet segítséget kérni. 
A pályázatra feltölthető képek:

hosszabbik oldala pontosan 3800 képpont 
mérete maximum 3 Mbyte 
formátuma jpg 

fájl neve tetszőleges, az angol ABC betűit, számokat és az alsóvonás karaktert tartalmazhatja 
(ékezetes betűk, szóköz, grafikai jelek nem lehetnek benne) 
címe max. 40 karakter lehet. Ezt és ilyen formában fogja látni a kiállításon, az eredményeknél, s 
bárhol ahol a kép megjelenik. Kérjük magyar címeket használjon kis betűkkel, nagy kezdő
betűvel, a magyar helyesírás szabályai szerint. A kép címében nem szerepelhet a szerző neve.   
nem tartalmazhatnak jelzést (pl. vízjel) amely a szerzőre utal 
megjegyzés rovatában Perbál kategóriában, a kérjük adja meg a kép perbáli kötődését, 

kiállításra kerülés esetén a rendező nagyíttatja le és keretezi be 20 ös 
méretben. 

A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót terheli. A pályázók alkotásaik 
beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek személyiségi jogi engedélyeivel. Pályázni 
kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem 
sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. 

dott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő 
jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik 
és köteles a rendezőt és a pályázat kiíróját mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre, 
és az Egyesület illetve a pályázat támogatására érkezett díjat sem fizeti vissza a Pro Budajenő 
Egyesület a pályázónak. 
A rendezőség az elfogadott képeket a kiállítás népszerűsítése érdekében térítés nélkül 
felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével. Az elfogadott alkotások, valamint a kiállítás anyaga 
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                        Perbál Község Önkormányzata   

a Pro Budajenő Egyesület szakmai felügyelete és lebonyolítása mellett  
fotópályázatot ír ki  

Perbál – 2019 fotópályázat   
címmel, az alább felsorolt feltételek szerint  

1. A pályázat nyitott minden amatőr és profi fotós részére.  
 Pályázati kategóriánként egy szerzőtől legfeljebb négy (4) fotó küldhető be. Sorozat, képpár nem adható 
be.  

2. A pályázatra a fotókat a  http://www.chronicler.hu webcímen lehet feltölteni.  
3. A feltöltés előzetes feltétele egy regisztráció, mely szintén a fenti webcímen keresztül lehetséges.    
4. A fenti oldal megnyitásának és a pályázat kiírásának dátuma 2019. május 25-e. A képek feltöltésére 

2019. július 15. – augusztus 15. között van lehetőség.  
5. Technikai probléma esetén a foto.budajeno@gmail.com címen lehet segítséget kérni.  
6. A pályázatra feltölthető képek:  

6.1. hosszabbik oldala pontosan 3800 képpont  
6.2. mérete maximum 3 Mbyte  
6.3. formátuma jpg  
6.4. színtere sRGB  

6.5. fájl-neve tetszőleges, az angol ABC betűit, számokat és az alsóvonás karaktert tartalmazhatja 
(ékezetes betűk, szóköz, grafikai jelek nem lehetnek benne)  

6.6. címe max. 40 karakter lehet. Ezt és ilyen formában fogja látni a kiállításon, az eredményeknél, s 
bárhol ahol a kép megjelenik. Kérjük magyar címeket használjon kis betűkkel, nagy kezdő-

betűvel, a magyar helyesírás szabályai szerint. A kép címében nem szerepelhet a szerző neve.    
6.7. nem tartalmazhatnak jelzést (pl. vízjel) amely a szerzőre utal  
6.8. megjegyzés rovatában - Perbál kategóriában, a kérjük adja meg a kép perbáli kötődését, 

kapcsolatát  

6.9. kiállításra kerülés esetén a rendező nagyíttatja le és keretezi be 20×30, illetve 30×45-ös 
méretben.  

7. A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót terheli. A pályázók alkotásaik 
beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képek személyiségi jogi engedélyeivel. Pályázni 
kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem 
sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait.  
Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő 
jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik 
és köteles a rendezőt és a pályázat kiíróját mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.  

8. Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre, 
és az Egyesület illetve a pályázat támogatására érkezett díjat sem fizeti vissza a Pro Budajenő 
Egyesület a pályázónak.  

9. A rendezőség az elfogadott képeket a kiállítás népszerűsítése érdekében térítés nélkül 
felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével. Az elfogadott alkotások, valamint a kiállítás anyaga 
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később elérhető lesz a https://www.facebook.com/foto.budajeno oldalon és/vagy a kiíró webes 
felületén, illetve amennyiben készül, a pályázatról szóló katalógusban. A fotók ettől eltérő célokra 
való felhasználására az Önkormányzat csak a pályázóval kötendő külön szerződés alapján jogosult.  

10. A képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek.  
11. A zsűrizés egykörös. A pontszámok, illetve azok egyezősége esetén a zsűri dönti el az első, második 

és harmadik helyet.  
12. A pályázatra öt évnél nem régebben exponált képekkel lehet nevezni. Kétség esetén a rendezőség 

bekéri az Exif adatokat is tartalmazó állományt.   
13. Kategóriák:  

A. Színes (kötetlen)  
B. Fekete-fehér (kötetlen)  
C. Perbál (színes vagy monokróm). Minden kép indulhat, ami Perbálon vagy bármilyen  

kötődéssel Perbálról készült. A kép feltöltéskor a megjegyzés rovatban röviden  le kell 

írni, hogy a kép miként kapcsolódik a településhez. A rendezőség arra  kéri az alkotókat, 
hogy a pályázatot értelmezzék sokoldalúan. Alkotásaik  mutassák be a település épített 
örökségét, történelmi helyeit, a perbáliak  mindennapjait és ünnepeit, az itt élők és az ide 
dolgozni járók napi munkáját, a  természeti környezetet, a tájat, és a hely minden 
vonzerejét. Képeikkel  villantsák fel a még fellelhető hagyományokat. Mutassák be a 
képeken,  milyennek látják Perbált. Örökítsék meg testvérvárosaikkal szövődött   
kapcsolataikat, az ott élők életét. Fotózzák le a Perbálról elszármazott híres  embereket. A 

pályázni kívánók a https://www.facebook.com/foto.budajeno   webcímen a 
felkészülésüket segítő információkat is találhatnak.  

14. Zsűritagok:   
1) Baán Katalin Ceglédi Fotóklub, E-MAFOSZ/b  

2) Hipságh Gyöngyi Soproni Fotóklub, EFIAP, A-MAFOSZ/g  

3) Tálos Péter  Győri Fotóklub, EFIAP, A-MAFOSZ/b  

15. A fotópályázat nevezési díja pályázónként: 2.000.- Ft A nevezési díj a Pro Budajenő Egyesület K&H 
Bank Zrt. HU95 1040 3208 5052 6774 5369 1008  számú  
bankszámlaszámára utalandó. (Az utalás megjegyzés rovatában feltüntetendő a Szerző neve, 
valamint a „Támogatás - 2019” megjegyzés.)  
  

16. Díjazás:   

Színes (A) és fekete-fehér (B) : I.–III. helyezett és a kiemelt képek:  

   Könyvjutalom  

Perbál kategória:      I. hely  30 ezer forintos vásárlási utalvány    

II. hely  15 ezer forintos vásárlási utalvány    

III. hely 10 ezer forintos vásárlási utalvány    

             Kiemelt képek: könyvjutalom    

17. Pályázati naptár:    
Képfeltöltési lehetőség:   2019. július 15.– augusztus 15.  

Zsűrizés határideje:     2019. augusztus   24.  

Eredmény közzététele:    2019. szeptember 04.   

Kiállítás megnyitó és díjátadás:    2019. szeptember 07.     

18. Kiállítás megnyitó és díjátadás  Perbál Közösségi Ház  2074 Perbál, Fő u. 24.  



17

később elérhető lesz a https://www.facebook.com/foto.budajeno és/vagy a kiíró webes 
felületén, illetve amennyiben készül, a pályázatról szóló katalógusban. A fotók ettől eltérő célokra 
való felhasználására az Önkormányzat csak a pályázóval kötendő külön szerződés alapján jogosult.
A képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek. 
A zsűrizés egykörös. A pontszámok, illetve azok egyezősége esetén a zsűri dönti el az első, második 
és harmadik helyet.
A pályázatra öt évnél nem régebben exponált képekkel lehet nevezni. Kétség esetén a rendezőség 
bekéri az Exif adatokat is tartalmazó állományt. 
Kategóriák:

Színes (kötetlen) 
fehér (kötetlen) 

Perbál (színes vagy monokróm). Minden kép ind , ami Perbálon vagy bármilyen  
kötődéssel Perbálról készült. A kép feltöltéskor a megjegyzés rovatban röviden  
írni, hogy a kép miként kapcsolódik a településhez. A rendezőség arra  kéri az alkotókat, 
hogy a pályázatot értelmezzék sokoldalúan. Alkotásaik  mutassák be a település épített 
örökségét, történelmi helyeit, a perbáliak  mindennapjait és ünnepeit, az itt élők és az ide 
dolgozni járók napi munkáját, a  természeti környezetet, a tájat, és a hely minden 
vonzerejét. Képe villantsák fel a még fellelhető hagyományokat. Mutassák be a 
képeken,  k látják Perbált. Örökítsék meg testvérvárosaikkal szövődött   
kapcsolataikat, az ott élők életét. Fotózzák le a Perbálról elszármazott híres  
pályázni kívánók a https://www.facebook.com/foto.budajeno   webcímen a 
felkészülésüket segítő információkat is találhatnak.

Zsűritagok:  
aán Katalin Ceglédi Fotóklub, E

Hipságh Gyöngyi Soproni Fotóklub, EFIAP, A
Tálos Péter  Győri Fotóklub, EFIAP, A

A fotópályázat nevezési díja pályázónként: 2.000. Ft A nevezési díj a Pro Budajenő Egyesület K&H 
Bank Zrt. HU95 1040 3208 5052 6774 5369 1008  számú 
bankszámlaszámára utalandó. (Az utalás megjegyzés rovatában feltüntetendő a Szerző neve, 

lamint a „Támogatás 2019” megjegyzés.) 

Pályázati naptár:   
Képfeltöltési lehetőség:  2019. július 15.
Zsűrizés határideje:  
Eredmény közzététele: 
Kiállítás megnyitó és díjátadás:  
Kiállítás megnyitó és díjátadás  Perbál Közösségi Ház  2074 Perbál, Fő u. 24.
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