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A Magyar  Fotóművészet 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 2020. február

Közgyűlési meghívó
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 
Szövetsége közgyűlést tart, amelyre ezúton hívom 
meg a tagszervezetek küldötteit szavazati joggal és a 
szövetség tisztségviselőit tanácskozási joggal. A kül-
döttek megválasztásáról szóló jegyzőkönyvet a szava-
zati jog gyakorlása érdekében át kell adni az ügyveze-
tő elnöknek. Ez alól csak azok a küldöttek kivételek, 
akiknek még nem járt le a tagszervezetük által koráb-
ban leadott mandátumuk (kérem időben ellenőriz-
zék). A szavazati jog gyakorlásának másik fontos 
feltétele, a 2019. évi tagdíj rendezettsége. Azokat a 
tagszervezeteket, amelyek a közgyűlés kezdetéig a 
2019-es évet nem rendezték, az alapszabály értelmé-
ben töröljük a tagnévsorból, s csak vendég státuszt 
adhatunk küldöttjének.

Helyszín: Csili Művelődési Központ, 1201 Buda-
pest, Nagy Győry István utca 4-6.

A közgyűlés időpontja: 2020. március 7. szombat 
10 óra

Határozatképtelenség esetén változatlan helyszí-
nen és változatlan napirenddel, ismételten össze-
hívom a közgyűlést – ezzel az értesítővel - és ismét 
meghívom a tagszervezetek küldötteit – 2020. márci-
us 7. 10 óra 30-ra, az alapszabály VIII/1.pontja alap-
ján. Ebben az időpontban, a megjelentek létszámára 
való tekintet nélkül határozatképes lesz a közgyűlés, 
mindazokban a napirendi pontokban, amelyek a je-
len meghívóban szerepelnek.

A küldötteknek szóló közgyűlési anyagokat folya-
matosan töltjük fel a http://www.mafosz.hu/irattar.
html oldalra (ezt csak regisztrált felhasználók láthatják, 
a tagszervezetek megkapták a belépéshez szükséges 
kódokat), illetve megküldjük a tagszervezeteknek a 
hozzáférést. Az Elnökség a közgyűlés délelőttjén még 
ülésezik, javaslatait a közgyűlésen ismertetem.

Napirend előtt:
Búcsúzunk … (Kérem emailben értesítsenek a 

tagszervezetek képviselői, vezetői, hogy név szerint 
is megnevezhessük azokat a fotográfusokat, akik az 
előző közgyűlés óta hunytak el.)

MAFOSZ Kitüntetések, fotóművészeti diplomák, 
egyéb díjak, oklevelek átadása

Szavazás ügyrendi kérdésekről (levezető elnök; a 
határozati jegyzőkönyv-vezetője, jegyzőkönyv hitele-
sítők, felszólalások időtartama, napirend).

A javasolt napirendek:

1. Új tagszervezetek felvétele
2. Beszámoló és pénzügyi jelentés a 2019-ben 

végzett munkáról.
  Előadó: üv.elnök; elnök; alelnökök
3. A Felügyelő Bizottság jelentése
  Előadó: Hidvégi Péter, a FEB elnöke (Jászkun Fo-

tóklub, Szolnok)
4. Az Etikai Bizottság jelentése
  Előadó: Dr. Mann Judit, az Etikai Bizottság elnö-

ke (Óbudai Fotóklub);
5. A MAFOSZ szervezeti átalakításának előkészí-

tése
6. A MAFOSZ munkaterv javaslata és költségve-

tése 2020-ra
      Előadó: üv.elnök; elnök; alelnökök
6a. Fotóművészeti Nyári Egyetem?
6b. MAFOSZ Szalon pályázata és/vagy MAFOSZ 

Diaszalon pályázata
6c. Utazás a Világ körül pályázat
6d. Fotográfia napja rendezvénye
7. Egyebek
Barátsággal üdvözöl mindenkit a személyes találko-

zásig:
Horváth Imre

elnök

Egy százalék az adóból
Rendelkezzen személyi jövedelemadójának egy szá-
zalékos felhasználásáról, támogassa a Magyar Fo-
tóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségé-
nek tevékenységét felajánlásával. 

A Mafosz adószáma: 19573975-1-13.
Ha a tagszervezetekben tevékenykedő közel 2000 

fotósnak csak a fele rendelkezne az adója 1%-áról a 
MAFOSZ számára, meg lenne oldva a szervezet éves 
gazdálkodása. Kérem ezért a tagszervezetek vezetőit, 
küldötteit, hirdessék ezt a lehetőséget saját szerveze-
tük tagjai között! Ez nem egy újabb dézsma, nem kell 
plusz még egy százalékot fizetni, hanem az amúgy 
is fizetendő adó egy százalékáról rendelkezhetünk, 
hogy az a központi „kalapba” kerüljön, vagy valame-
lyik szervezethez.

Horváth Imre

http://www.mafosz.hu/irattar.html
http://www.mafosz.hu/irattar.html


2

Tagdíj, pártolói tagdíj – 2020
A MAFOSZ tagszervezetei, pártolótagjai részére
Tisztelt Tagszervezetek, Pártolótagok!

Az év első felében a befizetett tagdíjakból gazdál-
kodik a szövetség. Ezért kérjük, a 2020. évi tagdíjat 
átutalással küldjék el, jelezve a befizető nevét. (Tagdíj 
– 10 000 Ft/tagszervezet/év. Az ifjúsági tagszerveze-
tek esetében 1000 Ft a tagdíj-mérték.)

Felhívom a figyelmet, hogy Közgyűlésen való rész-
vétel előfeltétele a Mafosz-tagság, melynek egyik kri-
tériuma az éves tagdíj rendezése. A kedvezmények 
igénybevételére és a Mafosz Szalonon való részvétel-
re is csak a 2020. évi tagdíj befizetése esetében van 
mód. Valamint a Fotóművészeti Nyári Egyetem közös 
költségének kedvezménye is csak így érvényesíthető.

Átutalási számlaszám: 
11701004-20122009-00000000
Kedvezményezett (elég rövidítve is): MAFOSZ 

(Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 
Szövetsége).

Megjegyzésrovatba: „2020. évi tagdíj” és a befize-
tő szervezet neve.

(Akik el kívánják számolni, kérjük, előre jelezzék 
számlaigényüket!)

MAFOSZ tagszervezet tagjának pártolói díja vál-
tozatlanul min. 1000 Ft/év, külsősöknek minimum 
5000 Ft/év. (Részletek.) Kérjük a pártoló-tagok éven-
te újítsák meg adatlapjukat: Pártoló tagok adatlapja a 
Mafosz honlapján.

Ahogy előző évben, úgy idén is felhívással fordulok 
a MAFOSZ alkotócsoportok elnökei, kapcsolattartóit, 
tagjai felé.
Kérem, hogy segítsétek a 2020. év előkészítését! 

Kérem, hogy gondoljátok végig, és a közgyűlés 
előkészítése érdekében mielőbb jelezzétek, milyen 
MAFOSZ-rendezvényt tudtok részben vagy egészben 
vállalni: FNYE, MAFOSZ Szalon, Magyar Fotográfia 
Napja, Utazás pályázat kiállítása stb.? Emellett milyen 
nagyobb fotópályázatot, fotóstábort, workshopokat 
tervez rendezni 2020-ban a klubotok?

Kérem a MAFOSZ-ban tevékenykedő fotósokat, 
hogy jelezzék, amennyiben szívesen vennének részt 
egy-egy nagyobb feladat önálló megoldásában, a bi-
zottságok, munkabizottságok munkájában, esetleg az 
elnökség tevékenységében tisztségviselőként.

Várom a jelzéseket, jelentkezéseket!
Horváth Imre

MAFOSZ elnök

MAFOSZ közgyűlés előkészítése, 
2020. évi feladatok

Kettős ünnepség Nagyváradon
2020. január 10-én este nagyszámú közönség (köz-
tük budapesti, szolnoki, berettyóújfalui, nagyváradi és 
margittai fotóművészek jelenlétében rendezték meg 
az Euro Foto Art Galéria, nagyváradi FIAP Kiállítási 
Központban, az Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület 
(EFA) által szervezett VIII. Szathmári Pap Károly Nem-
zetközi Fotográfiai Fesztivál avató ünnepségét. 

Az egyesület által, a Nemzetközi Fotóművészeti 
Szövetség (FIAP) égisze alatt szervezett fesztivál ke-
retében számos nemzetközi kiállítást mutatnak be 

több európai országban: Magyarországon, Olaszor-
szágban, Szerbiában, Romániában és Ukrajnában. Az 
ünnepség keretén belül nyitották meg az EFA tagjai-
nak Nemzetközi Éves kiállítását, melyet a világ 17 or-
szágában élő fotóművész 109 alkotásaiból állították 
össze. Az alkotásokat dr. Ramona Novikov műkritikus 
mutatta be, míg a zenei hangulatot Thurzó Sándor 
József brácsaművész, illetve az egyesület két alkotó 
fotóművésze, Kocsis Csaba (Berettyóújfalu) és Radu 
Elemér szolgálták. A tárlatot (December 1. tér 12.) 
munkanapokon ingyenesen lehet megtekinteni 8–19 
óra között.        (Fotó: Szegedi Éva)

Átutalási számlaszám: 
11701004-20122009-00000000
Kedvezményezett (elég rövidítve is): MAFOSZ.
Megjegyzésrovatba: „2020. évi pártolótagdíj” és a 

befizető személy neve.
Köszönettel: Horváth Imre

http://mafosz.hu/images/Mafosz/Nyilatkozat_partolo_tagsagrol.doc
http://mafosz.hu/images/Mafosz/Nyilatkozat_partolo_tagsagrol.doc
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FIAP Kiállító Központ avatása 
Nagyváradon 

2019. december 6-án több mint 70 fotós részvéte-
lével nyitották meg a17. FIAP Kiállítási Központot – 
Nagyváradon. A vendégek közül érkezett Andorra, 
Németország, Görögország, Románia, Ukrajna és 
Magyarország különböző városaiból is fotós. A kö-
zönséget Tóth István AFIAP, a Nagyváradi FIAP Kiállí-
tási Központ alapító-igazgatója üdvözölte.

Joan Burguse Martisella, a FIAP andorrai alelnöke 
és a FIAP Kiállítási Központok igazgatója nagyra érté-
kelte a galéria tevékenységét, az eddigi 570 nemzet-
közi kiállítását. Ioannis Lykouris MFIAP, Hon EFIAP, a 
FIAP görög titkára Tóth Istvánnal való 25 éves együtt-
működésről és több mint 40 éves tapasztalatáról 
szólt. Georg S. Holzmann EFIAP, a FIAP németországi 
tiszteletbeli elnöke adta át azt az aranyérmét, amellyel 
a FIAP elismerését fejezte ki.

A háromszínű szalag átvágásával Joan Burguse 
Martisella és Tóth István megnyitották a Nagyváradi 
FIAP Kiállítási Központot, majd a szót Eugen Antal, a 
Bihar Megyei prefektúra és a Nagyváradi Városháza 
képviselője, valamint Angela Lupsea, az Nagyváradi 
Múzeum és Kulturális Központ vezérigazgatója vette 
át.

Tóth István megköszönte mindenkinek, aki pénz-
ügyi támogatást nyújtott, és minden önkéntesnek, aki 
részt vett az „Euro Foto Art” galéria felújításában.

Az ünnepség második részében az EFA Photo 
Clubs 4. Világkupájának kiállítását nyitották meg. A 
kiállítást az Euro Foto Art Nemzetközi Szövetség szer-
vezi 57 ázsiai, Európai és a közel-keleti partnerszer-
vezete részére. Az idei évben – immár másodszor – 
nyerte meg ezt a Biatorbágyi Fotóklub.

Bozzai Attila, a Biatorbágyi Fotóklub elnöke a MA-
FOSZ elnökének képviseletében adta át üdvözletét a 
neves vendégeknek, s az Év Magyar Fotója–Év Ma-
gyar Fotósa albumot, valamint a Fotó-Hungarikum 
2019. évi kötetét.

A zenei pillanatokat: Duo Varadiensis kínálta: Lu-
cian Malița és Thurzó Sándor József (hegedű és brá-
csa), Radui Elemér és Florian Chelu (gitár) és Alexand-
rina Chelu (hang).

Az esemény ünnepi vacsorával zárult a Grand Pa-
lace étteremben, ahol Tóth István Aramisz (Romá-
nia)–Lilly Cantineau (Franciaország) táncospár lépett 
fel, a Mikulás ajándékokat adott minden vendégnek, 
és egy nagy torta volt a meglepetés. A Bihari Tanács 
elnöke, Sászor Pásztor bemutatta a várost Andorra és 
Németország tiszteletbeli vendégeinek.

Az eseményhez kapcsolódott még a görög Ioannis 
Lykouris kiállítása a nagyváradi várban lévő Fotográfi-
ai Múzeumban.

Fotók: Bozzai Attila, Jandó Zsuzsa
(További képek a honlapon)
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Az első magyar fotós, aki átlépte a 
kétezres határt

Kerekes István az első magyar fotós, aki átlépte a fo-
tópályázatokon elnyerhető díjak számának kétezres 
határát. A magyar fotográfia történetében ez abszolút 
rekord.

A Mosonmagyaróváron élő fotós 2008-tól vesz 
részt rendszeresen fotópályázatokon. Az alkotó nevé-
hez fűződik két egyedi magyar fotós siker is. Ő az a 
fotográfus, akinek a Magyar Sajtófotó pályázatok har-
mincnyolc éves történetében elsőként sikerült egyet-
len kategória mindhárom díját elnyernie (2017-ben a 
Mindennapi élet egyedi kategória, első, második és 
harmadik helyezettje lett). És szintén e pályázaton 
sikerült egy másik bravúr is. A Magyar Sajtófotó Ki-
állításokon először fordult elő, hogy egy szerző két 
alkalommal két különböző fotójával (egymást követő 
két évben), nagy fölénnyel elnyerje a közönség dí-
ját! (Favágó és gyermekei 2008, Yelena 2009) Ezen 
kívül említhetjük a Nők Lapja fotópályázat fődíját, a 
Földgömb magazin nagydíját, vagy az Országgyűlés 
által meghirdetett Együtt-lét fotópályázat első díját.

A nemzetközi díjak közül kiemelkedő az olasz XX. 
Gran Tour delle Colline, a XXIX Citta di Garbagnate, 
a spanyol XXXVIII Trofeo Gipuzkoa, a belga XXII Re-
flet Mondial de la Photographie, az ausztrál Fremant-
le Portrait Prize, az olasz Jewels Grand Prix, az angol 
Worldwide Photography Gala Awards nagydíjai, az 
OASIS Photo Contest kétszeri első díja, és további 
nagydíjak, első díjak stb …

2018 augusztusában megkapta a Nemzetközi Fo-
tóművész Szövetség által a versenyfotográfia terén 
adományozott legmagasabb – az Excellence FIAP/
Diamond3, a FIAP Kiváló Művésze háromgyémántos 
kitüntetését. Amikor ezt az elismerést a világon legfi-
atalabbként megkapta, összesen öt fotóművész birto-
kolta e címet. Ugyancsak 2018 augusztusában fotós 
munkásságáért Magyar Arany Érdemkereszt állami 
kitüntetésben részesült.

Legismertebb és legeredményesebb fényképe a 
máramarosi kislányról Yelenaról készült portréja, mely-
lyel 2019-ben (a Nemzetközi Fotóművész Szövetség 
statisztikája alapján) világrekordot ért el, ami az egy 
fényképpel elnyert díjak számát illeti. www.kerekesist-
van.com

A kétezres határ és tizenegy Best Author díj
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Két hónap alatt tizenegy Best Author díj

Kerekes István az elmúlt két hónapban tizenegyszer 
nyerte el különböző fotópályázatok Best Author (leg-
jobb szerző) díját. A 6th Kotor Circuit pályázaton a 
négy versenyből kettőben elnyerte a Legjobb szer-
zőnek járó elismerést. Ezen a körversenyen összesen 
húsz díjat nyert el! A montenegrói Boka Bay Circuit 
pályázaton a Legjobb szerző kitüntetéssel együtt ösz-
szesen tizenöt (!) díjat nyert el. A Balkan Exhibition 
pályázaton a Legjobb szerző elismerés mellett még 
tizenegy más díjat is elnyert. Az olaszországi Natural 
World International Photo Contest pályázaton a ver-
seny nagydíján (Best Author of the Circuit) kívül még 
tíz elismerést kapott. A montenegrói “Victory Circuit” 
pályázaton a Legjobb szerzőnek járó díjon kívül még 
elnyert más kilenc díjat is. A Kyrgyzstanban megren-
dezett Ala Archa International Salon of Photography 
pályázaton a Legjobb szerzőnek járó díj mellett még 
négy különböző díjat is szerzett. A Csehországban 
megrendezett Vision fotópályázaton a Legjobb szer-
zőnek járó elismerés mellett még három díjat sikerült 
nyernie. A szlovák Bardaf International Exhibition 
„Gabriel Grund Memorial” versenyen a Legjobb szer-
ző díjon kívül még három más díjat is kiérdemelt. A 
spanyolországi Circuito Iberico fotópáylázaton el-
nyerte a 64. Aniversario Salon Legjobb szerzőjének 
járó díját. A Holland International Image Circuit pá-
lyázaton elnyerte a fekete fehér kategória Legjobb 
szerzőjének járó díjat. A szerzőt, a fentebb felsorolt 
pályázatokon összesen huszonnégy aranyéremmel 
jutalmazták, ebből kilenc FIAP Gold Medal.

Az olaszországi fotópályázatok versenyszervezői a 
napokban értesítették Kerekes Istvánt, hogy az a szer-
ző akinek sikerült az összes általuk szervezett olasz 
körverseny fődíjait megnyernie. 2013 -„8 Marzo Fo-
tografia”Circuit, 2016 -„Gran Tour delle Colline”Cir-
cuit, 2017 -„Jewels Grand Prix”Circuit, 2019 -„Natural 
World”Circuit

A MAFOSZ és a magyar fotóstársadalom nevé-
ben gratulálunk.

Fotók: Kerekes István
(További fotók a honlapon!)
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FOTÓKIÁLLÍTÁSOK

��A Körmendi Kulturális Központ és a 3F-K körmen-
di fotóklub tisztelettel meghívja Önt és Barátait Jene 
Sándor (AMAFOSZ, AFIAP) „Ébred a Pityerszer” című 
fotókiállításának megnyitójára 2020. március 15-én, 
16 órára. A kiállítást megnyitja: Simon Attila fotográ-
fus. Helyszín: Batthyány Örökségközpont Galéria. A 
kiállítást megtekinthető: 2020. április 30-ig.

A Szenior Fotográfusok Klubja szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját az FMK szalontermébe Ta-
vaszi zsongás című fotókiállítására. Megnyitó: 2020. 
március 12. csütörtök 17 óra. A kiállítást megnyitja 
Horváth Imre A-MAFOSZ/s, EFIAP/s, a MAFOSZ 
elnöke. Közreműködik: Arapovicsné Kiss Ágnes és 
Varga Balázs. Helyszín: Ferencvárosi Művelődési Köz-
pont és Intézményei, Bp. IX. ker. Haller u. 27. folyosó-
galéria. Megtekinthető: 2020. április 22-ig. 9

��Az APS Stúdió Minden titkok versei című Ady-fotó-
kiállítása 2020. március 11-én 18 órakor nyílik a Szent 
Miklós Általános Iskolában (Bp. III. ker. Miklós tér 5.) 
A kiállítást Fabó Katalin nyitja meg.

��A Karinthy Frigyes 
Könyvtár tisztelettel meg-
hívja Önt és Barátait Kő-
szegi Gábor (APS Stúdió) 
„ÉLETVONALAK” című 
fotókiállításának meg-
nyitójára. 2020. március 
6-án, pénteken 18 órá-
ra. A kiállítást megnyitja: 
Fabó Katalin MAFOSZ al-
elnök, E-MAFOSZ, közre-
működik: Gyárfás István 
gitárművész, házigazda: 
Mihalik Edit könyvtárve-
zető. Helyszín: Bp. XI. ke-
rület Karinthy Frigyes út 11. A kiállítást megtekinthető: 
2020. április 30-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt. 

��Tóth Károly, a 60+Fotókör tagja és Kerti Károly 
György alkotóművész szeretettel meghívja Önt a 
2020. március 3-án, 14 órakor megnyíló KÖLCSÖN-
HATÁSOK c. kiállításukra. A kiállítást megnyitja: 
Kövesdi Mónika, a Tatai Kluny Domokos Múzeum 
művészettörténésze. Közreműködik: Kenéz László, 
bambuszfuvola művész. A kiállítás helye: Újbudai 
Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ, Bp., 
XI., Kérő utca 3. A kiállítás március 30-ig látogatható, 
egyeztetett időpontban. (372 4636)

��2020. március 2-án 17 órakor a DD Galériában R. 
Kóródi Zsuzsa (Stemmer Ferenc Fotóklub): Stílusok 
találkozása című fotókiállítását nyitjuk meg. A kiállí-
tás, amelyet Fabó Katalin MAFOSZ alelnök nyit meg, 
megtekinthető 2020. április 1-jéig munkanapokon 
16–18 óráig. Cím: Bp. VIII. ker. II. János Pál pápa tér 4.

��XIX. Nemzetközti Magyar Fotószalon 2019 – VÁC, 
Kávézó Galéria (2600 Vác, Dr Csányi László krt. 63.) 
2020. február 
27–2020. márci-
us 24. Megnyitó 
2020. február 
27. (csütörtök) 
18 óra. A kiállí-
tást megnyitja: 
Molnár Ferenc 
fotóművész.
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„Múlt a jelenben” című kiállítására. A kiállítást megnyi-
totta Preininger Rozália, nemzetközi kapcsolatok és 
egyházi ügyek tanácsnoka. Közreműködött a bajai III. 
Béla Gimnázium Vadvirág Népdalköre. A megnyitó 
alkalmával dr. Sramó András ünnepélyesen bemutat-
ta Görbe Ferenc: Baja fotótörténete című kiadványát 
2020. február 14-én, a Bácskai Kultúrpalota emeleti 
galériájában. (Baja, Szentháromság tér 3.) A kiállítás  
megtekinthető 2020. március 18-ig. 

��Szeretettel várta az érdeklődőket Kéri Juli, a 60+Fo-
tókör tagja, 2020. február 11-én, 18 órakor megnyíló 
Ablakszemek c. kiállítására. A kiállítást megnyitotta: 
Andor Tamás operatőr, Balázs Béla díjas érdemes és 
kiváló művész. A kiállítás helye: Albertfalvi Közösségi 
Ház, Kályha Galéria. 1116. Gyékényes u.45-47.

��Magyar Fotó Felvidéki kiállítássorozata most Ma-
gyarországon folytatódik. A sorozat hatodik tárlata 
Ózdon 2020. febru-
ár 7-én nyílt.

��SZÍNEK∙FÉNYEK∙-
FORMÁK címmel 
nyílt Kiss Borbála és 
Révész László fotó-
kiállítása a Szepes 
Gyula Művelődési 
Központban 2020. 
február 7-én. A ki-
állítást megnyitotta: 
Horváth Imre, a MA-
FOSZ elnöke. Közre-
működött: Miczinger 
Ilona, zongoramű-
vész. A kiállítás meg-
tekinthető: 2020. március 3-ig. A kiállítás ideje alatt 
előzetes bejelentkezés a terem foglaltsága miatt aján-
lott. (Szepes MK: 23/365-490)

��A 60+ Fotókör szeretettel várta az érdeklődőket 
Marton Lici első fotókiállítására, amely 2020. feb-
ruár 4-én kezdődött „Az én világlátásom “ címmel. 
A kiállítást megnyitotta: Takács Márta, az Ezüstnet 
– Internetező Idősek Országos Egyesületének elnö-
ke. Műsort adott az Újbuda Ezüstkar, Békési Gyön-
gyi karnagy vezetésével. Citerán játszott: Földházi 
Pál. A kiállítás helye: Újbudai Önkéntes Koordináci-
ós és Módszertani Központ. 1112. Budapest, Kérő 
utca 3. (4M Kelenföldi végállomásától néhány perc) 
A kiállítás 2020. március 1-ig látható a nyitvatartási 
időben.

�� 2020. február 3-án a DD Galériában nyílt meg 
Kovács Judit (APS Stúdió): Egy csepp Andalúzia 
című fotókiállítása. Megnyitotta Fabó Katalin. Cím: 
Deák Diák Ált. Iskola Pauk Anna Terem (Bp. VIII. 

��A Tornyai János Múzeum szeretettel meghívja Önt 
Eifert János VISSZAPILLANTÁS (1964–2020) című 
életmű-kiállítására. Köszöntőt mond: Dr. Miklós Péter, 
a Tornyai János Múzeum igazgatója és Dr. Berényi 
Károly, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város alpol-
gármestere. A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs mű-
vészeti író. Közreműködik: Lőrinc Katalin táncművész 
és Lőrinszky Attila nagybőgőművész. Időpont: 2020. 
február 23-án, 15 óra. Helyszín: Alföldi Galéria (Hód-
mezővásárhely, Kossuth tér 8.) A kiállítás 2020. április 
19-ig látogatható.

��A Csemői Községi 
Könyvtár tisztelettel 
meghívja Önt és Ba-
rátait Kőszegi Gábor 
(APS Stúdió) Csen-
déletek a padlásról 
című fotókiállításának 
megnyitójára. 2020. 
február 14-én, pénte-
ken 17 órára. A kiállí-
tást megnyitja: Abonyi 
Maya (E-MAFOSZ), 
közreműködik: Obrá-
cz-Nagy Ágnes, házi-
gazda: Vas Irén könyv-
tárvezető. Helyszín: 
Csemő, Petőfi S. u. 1. A kiállítást megtekinthető: 2020. 
március 14-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt.

��A Duna Fotóklub Egyesület hívta barátait, testvér-
városuk, Marosvásárhely, Marx József fotóklubjának 
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rok útja 2. (bejárat Lövöl-
de u. 46 felől)

��Körmendy Zizi LO-
VAKRÓL készült fény-
képei megtekinthetők 
2020. február 3–február 
28. között a Szepes Gyu-
la Művelődési Központ 
fotógalériájában (2030 
Érd, Alsó u. 9.). „Van va-
lami a lovak külsejében, 
ami jó az ember belsejé-
nek.”

��A Landorghegyi fotó-
kör (Landorhegyi Spor-
tiskolai Általános Isko-
la 8900 Zalaegerszeg) 
fotóiból nyílt kiállítás a 
helyi József Attila Városi 
Könyvtárban.(Zalaeger-
szeg, Landorhegyi u. 21.) 
A tárlaton az elmúlt 3 év 
pályázatokon szereplő 
képei vannak kiállítva. A 
kiállítás megtekinthető: 
2020. március 9-ig.

ker. II. János Pál pápa tér 4. II. em). A kiállítás meg-
tekinthető 2020. február 26-ig munkanapokon 16-
18 óráig.

��2020. február 3-án a székesfehérvári fotóklubok – 
Székesfehérvár Fotóklub, Főnix Fotóklub, MÁV Fotó-
kör – A mi városunk című közös kiállítása nyílt meg. 
A kiállítást megnyitotta: Dr. Perényi István (E-MA-
FOSZ/g) fotóművész. Közreműködtek: Varga Csaba: 
Emelt fővel Székesfehérváron című diashow-val és a 
Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI 
növendékei. A kiállítás megtekinthető: 2020. február 
3-tól – 2020. február 21-ig az intézmény nyitvatartási 
idejében. Helyszín: VOKE Vörösmarty Mihály Műve-
lődési Ház és Könyvtár, 8000 Székesfehérvár, Mártí-

Hogyan adjam le  
a kiállításmeghívót?
Kedves Kiállítók!
Kérem, segítsétek munkámat azzal, hogy elküldi-
tek a nálatok már meglévő meghívó szöveges vál-
tozatát 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 betehessem. E minimális segítség igen 
megkönnyítené a munkámat. Az így felszabaduló 
időt is a fotókulturális közélet szervezésére lehetne 
fordítani!!! Köszönöm előre is.

Horváth Imre

MAFOSZ
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
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 GYŐRI FOTÓKLUB EGYESÜLET              email: fotoklub@fotoklubgyor.hu 
 Székhely:  9025 Győr Liget utca 18/a.        
 Levelezési cím: 9025 Győr Liget utca 18/a.           www.fotoklubgyor.hu 

                         Foglalkozásaink helye: 9021 Győr Kazinczy út 3-5. 
V. ÍGY LÁTOM A VILÁGOT FOTÓPÁLYÁZAT 

 

A GYŐRI FOTÓKLUB EGYESÜLET fotópályázatot hirdet Így Látom a Világot címmel.  

 
Pályázati feltételek: 

 Kategóriák: 
 A. Színes  
 B. Monokróm  
 C. Győr 

 

1. A pályázat nyitott, minden amatőr és profi fotós részére. 
2. Pályázati kategóriánként egy szerzőtől legfeljebb négy (4) fotó küldhető be,  
     sorozat, képpár nem adható be. Korábbi pályázatunkon elfogadott kép nem adható be. 
3. A képeket JPG formátumban kell eljuttatni a palyazatgyorifotoklub@gmail.com címre,  
    sRGB színmódban.  
4. A pályázatra beküldhető képek hosszabbik oldala 1500 pixel. A fájlok maximális mérete 2 Mbyte lehet.  
    (A pályázónak rendelkeznie kell a képek 3000 pixel nagyságú változatával, mert díjazás esetén ebben a  
    méretben kéri be a rendezőség.) A képek és nevezési lap együttes fájlmérete nem haladhatja meg a 15  
    Mbyte-ot. A kiállításra beválogatott képeket a rendező klub nagyíttatja le 30 × 20 cm-es méretben.  
5. A képek fájlneve ékezet nélkül: KategóriaSorszám_Vezetéknév_Keresztnév_Kép_címe.jpg  
    (pl. A1_Hajas_Peter_Reggel_a_tavon.jpg, B3_Nagy_Janos_Oregkor.jpg, stb.). 

6. A beérkezett, és pályázati kiírásnak megfelelő képek szerzőinek listáját a rendező klub feltünteti a      
     http://www.fotoklubgyor.hu oldalon. 
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 GYFE-t mindennemű jogi igény érvényesítése alól  
     mentesíteni. 
8. Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre,  
     a pályázati díjat nem fizeti vissza a Győri Fotóklub Egyesület a pályázónak. 
9. A rendezőség az elfogadott képeket a kiállítás népszerűsítése érdekében (megnyitóünnepség meghívó,  
    plakát) térítés nélkül  felhasználhatja, a szerző nevének feltüntetésével. 
    A kiállítás anyaga később elérhető lesz a http://www.fotoklubgyor.hu oldalon.  
    A fotók ettől eltérő célokra való felhasználására a GYFE csak a pályázóval kötendő külön megegyezés  
    alapján jogosult. 
10. A képek a zsűri elé csak a nevezési díj befizetése után kerülhetnek. 

11.  A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési lehetőséggel nem lehet élni. 

12.  A pályázati képek mellé nevezési lapot kell mellékelni, amely a fotóklub honlapjáról letölthető. 
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Zsűritagok: 
1.    Horváth Imre   EFIAP/s, E-MAFOSZ/s, a MAFOSZ elnöke 
2.    Horosnyi Sándor  AFIAP, A-MAFOSZ/b,  a Duna Fotóklub elnöke 
3.    Dr. Simán László  EFIAP, E-MAFOSZ , a Kanizsa Fotóklub alelnöke 

 

Nevezési díj: 
•    A fotópályázat támogatási díja pályázónként, mindhárom kategóriára vonatkozóan: 4000 Ft.  
      Két kategóriában történő indulás esetén: 3000 Ft. 
      Egy kategóriában történő indulás esetén: 2000 Ft. 
      A Győri Fotóklub Egyesület tagjai 50% kedvezményben részesülnek. 
•    A nevezési díj Raiffeisen Bank Zrt. 12096712-01302282-00100003 számla számra utalandó.  
     (Az utalás megjegyzés rovatában feltüntetendő a Szerző neve, valamint a „Támogatás Fotópályzat”    
      megjegyzés.) 

Díjazás 
Színes kategória:  
•    I. helyezett: MAFOSZ-érem, Oklevél 
      II.-III. Helyezett: Győri Fotóklub Plakett, Oklevél 
Monokróm kategória 
•    I. helyezett: MAFOSZ-érem, Oklevél 
      II.-III. Helyezett: Győri Fotóklub Plakett, Oklevél 

Győr kategória 
•    I. helyezett: MAFOSZ-érem, Oklevél 
      II.-III. Helyezett: Győri Fotóklub Plakett, Oklevél 

 

A legsikeresebb alkotó elismerése: MAFOSZ  Plakett és Oklevél 

 

Kiállított képek száma a díjazottakal együtt 70db. 
Ebből 35db. kép falra kerül, míg további 35db. albumban kerül kiállításra. 
Az elfogadás listában ez külön megjelölésre kerül. 
Az elfogadott képek szerzői is kapnak oklevelet. 

 

Pályázati Naptár:   
•    Beküldési határidő: 2020. február 29. 
•    Zsűrizés határideje: 2020. március 15.  
•    Értesítés az eredményről: 2020. március 22.  
•    Elfogadott képek nagy méretben küldése: 2020. március 29. 
•    Kiállítás megnyitó, és díjátadás: Információ később 
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A  DaDalia Galeria Fotóköre MAFOSZ védnökséggel meghirdeti 
a DaDalia Galeria ötödik természetfotó pályázatát. 

Részvétel: 
E nyilvános pályázaton bárki részt vehet, hivatásos és amatőr fotósok foglalkozástól, életkortól, bel- és 
külföldi lakóhelytől függetlenül, kivételt képeznek a zsűri tagjai. A pályázaton részt venni legfeljebb 15 
db. olyan fotóval lehet melyeket még nem díjazták  más fotópályázatokon és még nem szerepeltek a 
DaDalia Galeria  pályázati kiállításain. A pályázó garantálja, hogy a beküldött fotók felett teljes mértékű 
szerzői és személyiségi jogokkal rendelkezik. Felmerülő kétségek esetén ezt igazolni is képes. Ebből 
eredő esetleges vitákban a kiírók és szervezők nem érintettek, felelősséget nem vállalnak, a viták teljes 
következményeit a pályázó viseli. 
A pályázó a fotók beküldésével hozzájárul, hogy a pályázat és a kiállítás népszerűsítése érdekében a 
beküldött fotókat a szervezők, térítés nélkül felhasználhatják a szerző nevének feltüntetésével (katalógus, 
sajtó, TV,  plakát, meghívó). Továbbá a kiállításra zsűrizett fotók a DaDalia Galeria digitális 
archívumába kerülnek, ott a MAFOSZ előírásainak megfelelően, az esemény leírásával és az alkotók 
megnevezésével együtt, hosszabb ideig megtekinthetők lesznek és a díjazott fotók a Fotó-Hungarikum c. 
MAFOSZ kiadványba beválogatásra kerülhetnek. 
A fotók ettől eltérő célokra való felhasználása csak az alkotóval kötendő külön szerződés alapján 
történhet. A feltöltött képeknek természetes élőhelyeken kell készülniük anélkül, hogy megzavarnák az 
élővilágot, vagy kárt tennének benne. Fogságban tartott állatokról készült felvételekkel nem lehet a 
pályázatra benevezni, illetve ilyen képeket a zsűri kizárhatja az értékelésből. Egyazon fotó csak egy 
kategóriában nevezhető. 
A pályázó tudomásul veszi, hogy a kiírásnak nem megfelelő fotók kizárásra kerülnek. 
A pályázó elismeri, hogy a zsűri döntése végleges és nem vitatható. 
A virtuális nevezési oldal kitöltésével és elküldésével a pályázó elfogadja a kiírás feltételeit. 

Kategóriák: 
A.) kategória:     Nyílt témájú  természetfotóval lehet nevezni. (kivéve makrófotók és tájképek.)

 [Max. 5 db. fotó] 
B.) kategória:     Makróképek.  [Max. 5 db. fotó] 
C.) kategória:     Tájképek          [Max. 5 db. fotó] 

Nevezés és képfeltöltés 
A regisztrációt követően a  DaDalia Galeria pályázati oldalán ( http://dadaliagaleria.hu/race) a nevezési 
adatok kitöltése és elküldése után érhető el a feltöltési oldal.  
A régebben regisztrált pályázóink felhasználó nevükkel és jelszavukkal léphetnek be a nevezési 
adatokhoz.  
A pályázati oldalakon használati és kitöltési segítség található a kérdőjel ikonoknál. 

Feltölthető kategóriánként 5 – 5 fotó. Tehát összességében 15 db. fotó nevezhető. 
Az oldalra az eredeti fotó kisméretű nézőképét kérjük feltölteni. A következő paraméterekkel:  

• A kép hosszabbik oldala maximum 2048 pixel lehet, de 1600 pixelnél kisebb ne legyen. 
• A fájlok mérete maximum 1,5 MB lehet,  formátum JPG és a színtér sRGB. 
• Feltöltésnél a fotó fájlneve bármi lehet, mert a rendszer átnevezi a fájlokat. 
• A kép címét feltöltéskor külön meg kell adni. 
• A fotók címének megadásakor a pályázó ne használjon csupa nagybetűt vagy értelmetlen számsort 

és ügyeljen a helyesírásra, mert a rendszer szoftvere ezt viszi át és jelenik meg a kiállítási 
képcímeknek és minden listában (zsűrizés, jegyzőkönyv, kiértesítés, katalógus). 

• A képeken végzett nagyobb digitális módosítások nem megengedettek és a fotó kizárását 
eredményezi a kép egyes részeinek módosítása, eltávolítása, beillesztése illetve retusálása. 

• Bizonyos javítások viszont elvégezhetők, így a korrekció állhat a teljes képre vonatkozóan: a vágás 
(crop), a szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), 
színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast) beállításából. 
Összhatásban azonban természetesnek kell maradniuk.  
Megengedett az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, a 
fényérzékelőre tapadt por nyomai, stb. 
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• A feltöltési határidő lejárta előtt, a pályázó bármikor beléphet feltöltési oldalára, a regisztrált 
felhasználónevével és jelszavával és itt törölheti, cserélheti a képeit, a kép címét megváltoztathatja vagy 
figyelemmel kísérheti nevezésének adatait. 

A feltöltési határidő lejárta után pályázati oldalán semmi változtatást nem tud végrehajtani. 
• A pályázónak rendelkezni kell az eredeti fotó 4200px. hosszabbik oldalméretű változatával, mert zsűrizés 

után a szervezők a pályázaton díjazott, valamint a kiállításra válogatott fotókat ekkora felbontású 
változatban bekérik a pályázóktól.  

A zsűrizés folyamata valós időben online kapcsolattal zajlik. Első körben válogatással (kieső- továbbjutó) a 
zsűri a kiállításra elfogadott fotók listáját állítja össze.  

Ezután az elfogadásra került fotók közül kiválasztja a helyezetteket és a különdíjasokat.   
A zsűri tagjai: 
           Barkóczi Csaba    a NATURART   képviseletében (Szeged) 
           Horváth Imre       EFIAP/s, A-MAFOSZ/s  fotóművész   (Biatorbágy) 
           Laki Zoltán          EFIAP   fotóművész   (Budapest) 
Díjazás: 

A legeredményesebb alkotói díj  
             Oklevél kíséretében  MAFOSZ plakett.  A legtöbb elfogadást elért pályázónak.   
                  - a helyezések figyelmen kívül hagyása mellett -  
                   (Holtverseny esetén a zsűri megindokolt döntéssel választ díjazottat!) 
A. kategória      Oklevél kíséretében 

I. II. és III. helyezés. Pályázati (arany- ezüst- és bronz-) érem.  
B kategória   Oklevél kíséretében 
I. II. és III. helyezés. Pályázati  (arany- ezüst- és bronz-) érem. 
C kategória   Oklevél kíséretében 
I. II. és III. helyezés. Pályázati  (arany- ezüst- és bronz-) érem. 

         Különdíjak 
        A Mártélyi Faluház különdíja. Oklevél és a pályázat emlékplakettje. 

      A DaDalia Galeria különdíja.   Oklevél és a pályázat emlékplakettje. 
A pályázat nevezési  díja 
             Feltöltés egy kategóriába : 2000 Ft.   vagy 7 €. 
 Feltöltés két kategóriába: 3000 Ft.  vagy 10 €. 
 Feltöltés három kategóriába: 4000 Ft.  vagy 13 €.  A részvételi 
díjat átutalással lehet fizetni a 
 DaDalia Galeria Fotóköre 10402836-50526787-88561006   sz K&H. számlára. 
Vagy Euró fizetés esetén az  info@dadaliagaleria.hu   PayPal számlára. 
 Közleményben mindenképpen fel kell tüntetni a pályázó teljes nevét és azt, hogy:   
  "V. Természetfotó". 
 Ennek hiányában az azonosítás és a nevezés elfogadása nem garantálható! 

    Információk, regisztrálás, nevezés, fotók feltöltése a DaDalia Galeria pályázati 
oldalán. ( http://dadaliagaleria.hu/race) 

 Pályázati naptár:  
        Beküldési határidő : 2020. május 15. 
                A DaDalia Galeria pályázati oldala 2020. május15.-én   24:00 óráig fogad képfeltöltést. 
        Zsűrizés:  2020. május 18 - 24.  

A zsűri által díjazott és a kiállításra válogatott fotók jegyzéke a DaDalia Galeria pályázati 
oldalán megtekinthető május 30 -tól. E képek alkotóitól ekkor kérik a szervezők a nagy 
felbontású fájlok feltöltését. 

      Hivatalos eredményhirdetés, díjátadó, kiállítás-megnyitó : 2020. június 27.                             
                   Helyszíne a Mártélyi Faluház.   Mártély, Fő u. 49. 
                   A kiállításra zsűrizett fotók alkotói megkapják a kiállítás emléklapját és katalógusát. 

 
Információk a DaDalia Galeria [ http:/dadaliagaleria.hu ] oldalon.  Érdeklődni a 

dadalia@vipmail.hu  vagy az  info@dadaliagaleria.hu mail címen vagy a  +36 70 324 4337 
telefonszámon. 

ALKONYATTÓL – PIRKADATIG 
Beadási határidő: 2020.03.08. ÉJFÉLIG  

 
A pályázat célja, hogy megmozgassunk mindenkit, aki fényképezőgépet vesz a kezébe.  

Mindezt ne csak nappal tegye, amikor a fényviszonyok elegendőek, 
hanem ellenkező esetben is mikor azok kevesek. 

AZAZ ÉJSZAKA ! 
A pályázaton Magyarország és a környező országok alkotói, életkortól és 

foglalkozástól függetlenül vehetnek részt és küldhetnek be színes, ill. fekete-fehér 
képeket egyaránt. 

A pályázatra 3 kategóriában összesen 12 db, kategóriánként 4-4 felvételt lehet beküldeni.  
Olyan képeket, amelyek korábbi Prizma Körös pályázaton még nem szerepeltek. 

 
A JPG képek pontos mérete: 300 dpi, 21 x 30,5 cm (3604 x 2480 pixel) pixel legyen,  

(minimum 2 Mb, NAGYOBB LEHET. ) 
 
A képek pontos elnevezése: 
Kategória száma-kép szám_név_lakhely_képcím Pl:  1-3_Gábor János_Kisbér_Esti hangulat. 
 

1. kategória: Alkonyati képek./ Naplemente fényei./ Az este. 
2. kategória: Az éjszaka fényei. /Fényfestés-fényrajz./ Az éj. 
3. kategória: A pirkadat. /A reggel./ Ébredés. 
 

 
A zsűri tagjai:       Lőkös Zoltán - EFIAP/D1, EMAFOSZ/p 

Koós László - EFIAP, EMAFOSZ/b,  
Karácsonyi Dávid – Fotográfus 
 

 
NEVEZÉSI DÍJ:  2000 FT, vagy 7 Euro / Fő  
 
A pályaműveket két féleképpen lehet beküldeni: 
 
1. Digitális adathordozón hagyományos postai úton, 
(nevezési lap és díj és a lemez együtt) aki ezt válassza az a cím miatt írjon e-mailt, vagy hívjon. 
vagy  2. E-mailben  
 
A határidőn túl ill. a kiírásnak nem megfelelően ellátott anyagot a pályázatból kizárjuk! 
 
Díjazás: 

 A pályázaton helyezést elért, illetve a kiállított képek, mind MAFOSZ pontot érnek. 
 A Prizma Kör egyedi ajándékát 

 
A képek beküldése:  

E-mail cím: prizmakarika@gmail.com -- (de lehet óriás file küldővel is egyszerre) -- 
Számlaszám: ERSTE: - Balázs Róbert – 11600006-00000000-78426601 
Megjegyzés: Alkonyat nevezési díj 

 
PÁLYÁZATI NAPTÁR: 
Beadási határidő: 2020.03.08.(VASÁRNAP ÉJFÉL)-Zsűrizés: március hó-Értesítés: március hó. 
 
A nevezési lap letölthető a www.prizmakarika.hu weboldalról, vagy a 
prizmakarika@gmail.com e-mail címen igényelhető.  INFO:  06 20 911 7257  
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• A feltöltési határidő lejárta előtt, a pályázó bármikor beléphet feltöltési oldalára, a regisztrált 
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A feltöltési határidő lejárta után pályázati oldalán semmi változtatást nem tud végrehajtani. 
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változatban bekérik a pályázóktól.  
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A zsűri által díjazott és a kiállításra válogatott fotók jegyzéke a DaDalia Galeria pályázati 
oldalán megtekinthető május 30 -tól. E képek alkotóitól ekkor kérik a szervezők a nagy 
felbontású fájlok feltöltését. 

      Hivatalos eredményhirdetés, díjátadó, kiállítás-megnyitó : 2020. június 27.                             
                   Helyszíne a Mártélyi Faluház.   Mártély, Fő u. 49. 
                   A kiállításra zsűrizett fotók alkotói megkapják a kiállítás emléklapját és katalógusát. 

 
Információk a DaDalia Galeria [ http:/dadaliagaleria.hu ] oldalon.  Érdeklődni a 
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telefonszámon. 
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A pályázat célja, hogy megmozgassunk mindenkit, aki fényképezőgépet vesz a kezébe.  

Mindezt ne csak nappal tegye, amikor a fényviszonyok elegendőek, 
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A pályázaton Magyarország és a környező országok alkotói, életkortól és 

foglalkozástól függetlenül vehetnek részt és küldhetnek be színes, ill. fekete-fehér 
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A JPG képek pontos mérete: 300 dpi, 21 x 30,5 cm (3604 x 2480 pixel) pixel legyen,  

(minimum 2 Mb, NAGYOBB LEHET. ) 
 
A képek pontos elnevezése: 
Kategória száma-kép szám_név_lakhely_képcím Pl:  1-3_Gábor János_Kisbér_Esti hangulat. 
 

1. kategória: Alkonyati képek./ Naplemente fényei./ Az este. 
2. kategória: Az éjszaka fényei. /Fényfestés-fényrajz./ Az éj. 
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A zsűri tagjai:       Lőkös Zoltán - EFIAP/D1, EMAFOSZ/p 
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A PRIZMA KÖR és a PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ  

A NYARALÓ EMBER 

címmel közös pályázatot hirdet. 

Beküldési határidő: 2020.04. 05. éjfél.  

A beválogatott képekből kiállítást rendezünk, A 28. PESTÚJHELYI NAPOK KERETÉBEN,  A 
KÖZÖSSÉGI HÁZ FOLYOSÓ GALÉRIÁJÁN. 

Olyan pályamunkákat várunk, amely tükrözik a nyaralás  kellemes vagy kellemetlen,  
gyönyörű vagy  bosszantó pillanatait. (Ezen a pályázaton az ember nélküli tájfotókat 

nem tudjuk értékelni.) 

Egy pályázó összesen 5 db alkotást küldhet. 

Az alkotásokat kizárólag a prizmakarika@gmail.com címre lehet elküldeni. 

 

A kép címében mindenkinek a saját neve a városnév és a kép címe szerepeljen ékezettel. 

Pl: 1_Vezeték Keresztnév_Lakhely neve_kép címe 

A JPG kép hosszabbik oldala 2000-4000 pixel és 2-5 Mb között legyen.  

 NEVEZÉSI DÍJ: NINCS 

A zsűri tagjai:  
Lőkös Zoltán - EFIAP/D1, EMAFOSZ/p, Koós László - EFIAP, EMAFOSZ/b,  
Karácsonyi Dávid – Fotográfus, Nagy Edit – népművelő, Lövei Olga – népművelő 

A határidőn túl ill. a kiírásnak nem megfelelően ellátott anyagot a pályázatból kizárjuk. 

 A kiállítás népszerűsítése érdekében a kiállított képeket digitális vagy nyomdai katalógusban, sajtóban 
való megjelenés esetén a kiírók, szerzői jogdíj fizetése nélkül felhasználhatják. 

Díjazás: A kategórianyertes művek beküldői tárgyjutalomban részesülnek. 

 NEVEZÉSI LAPOT KELL KITÖLTENI. 

INFORMÁCIÓ: 06 20 911 72 57-es mobilszámon, vagy a prizmakarika@gmail.com e-mail címen.  

A pályázat eredményéről mindenkit e-mailban értesítünk. 

 PÁLYÁZATI NAPTÁR: Beadási határidő: 2020. 04. 05.  -  Zsűrizés: májusban. -  Értesítés: májusban 

Kiállítás megnyitó: 2020. 05. 17. vasárnap  11.00 óra,  
Folyosó Galéria, 

Pestújhelyi Közösségi Ház, 1158 Budapest, Szűcs István u. 45. 
www.prizmakarika.hu   -  www.prizmakarika.blogspot.com 

 
 


