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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 2019. február 25.

MEGHÍVÓ tisztújító 
közgyűlésre
A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 
Szövetsége tisztújító közgyűlést tart, amelyre ezúton 
hívom meg a tagszervezetek küldötteit szavazati jog-
gal és a szövetség tisztségviselőit tanácskozási joggal. 
A küldöttek megválasztásáról szóló jegyzőkönyvet 
a szavazati jog gyakorlása érdekében át kell adni az 
ügyvezető elnöknek. Ez alól csak azok a küldöttek 
kivételek, akiknek még nem járt le a tagszervezetük 
által korábban leadott mandátumuk (kérem időben 
ellenőrizzék). A szavazati jog gyakorlásának másik 
fontos feltétele, a 2018. évi tagdíj rendezettsége. Azo-
kat a tagszervezeteket, amelyek a közgyűlés kezde-
téig a 2018-as évet nem rendezték, az alapszabály 
értelmében töröljük a tagnévsorból, s csak vendég 
státuszt adhatunk küldöttjének.

Helyszín: Budapesti Művelődési Központ (Buda-
pest XI., Etele út 55.)

Időpont: 2019. március 2. 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 - 2019. márci-
us 2. 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.)

Napirend előtt:
Búcsúzunk … (Kérem emailben értesít-

senek a tagszervezetek képviselői, vezetői, 
hogy név szerint is megnevezhessük azo-
kat a fotográfusokat, akik az előző közgyű-
lés óta hunytak el.)

MAFOSZ Kitüntetések, fotóművészeti 
diplomák, egyéb díjak, oklevelek átadása

Szavazás ügyrendi kérdésekről (levezető 
elnök; a határozati jegyzőkönyv-vezetője, 
jegyzőkönyv hitelesítők, felszólalások idő-
tartama, napirend).

A javasolt napirendek:

1. Új tagszervezetek felvétele

2.  Beszámoló és pénzügyi jelentés a 2018-ban vég-
zett 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 elnöke   

(Óbudai Fotóklub);
5. Alapszabály, SZMSZ módosítás

6. Tisztújítás 
6.a. elnök választása
6.b. ügyvezető elnök választása
6c. területi alelnökök választása
6d. Felügyelő Bizottság választása
6e. Etikai Bizottság választása

7.  A MAFOSZ munkaterv javaslata és költségvetése 
2019-re.  Előadó: üv.elnök; elnök; alelnökök

7a.  Az év magyar fotósa – Az év magyar fotója pályá-
zat tervezete

7b. Fotóművészeti Nyári Egyetem?
7c. MAFOSZ Szalon pályázata
7d. MAFOSZ Diaszalon pályázata
7e. Utazás a Világ körül pályázat
7f. Fotográfia napja rendezvénye

8. Egyebek
 

A közgyűlés után
1.  A Fujifilm rövid bemutatkozása, bemu-

tatója
2.  A 2018. évi nagyváradi FNYE vetítettké-

pes beszámolója

Barátsággal üdvözöl mindenkit a szemé-
lyes találkozásig:

Horváth Imre
elnök

http://mafosz.hu/irattar.html
http://mafosz.hu/irattar.html
http://mafosz.hu/irattar.html
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Jelölőlista a MAFOSZ tisztújító közgyűlésére,  
mely a MAFOSZ Jelölő Bizottságához 2019. február 2-ig írásban beérkezett jelölések összesítéséből készült

Tisztség Név Saját tagszervezet Jelölések 
száma

Elnök Horváth Imre Biatorbágyi Fotóklub Egyesület 4
Ügyvezető elnök Fabó Katalin APS Stúdió, Szenior Fotográfusok Társasága 3
Regionális alelnökök
Közép-Magyarország Baán Katalin Albertirsai Fotókör 6
Észak-Alföld Csidér Bálint Jászkun Fotóklub 4
Észak-Magyarország Koós László Diósgyőri Vasas Fotóművészeti Kör 4
Dél-Dunántúl Bedő Kornél Compur Fotóklub 3
Budapest Eisenmann József Óbuda Fotóklub, Szenior Fotográfusok Társasága 3
Nyugat-Dunántúl Hipságh Gyöngyi Soproni Fotóklub Egyesület 3
Dél-Alföld Katona Péter Márvány Fotóműhely 3
Felügyelő Bizottság
elnök Hidvégi Péter Szenior Fotográfusok Társasága 3
tag Király Erika APS Stúdió 3
tag ’Sigmondné Borz Judit Prohászka Fotóklub 3
Etikai Bizottság
elnök dr. Mann Judit Szenior Fotográfusok Társasága 3
tag Szalai Sándor APS Stúdió 3
tag Széplaki József Szenior Fotográfusok Társasága 3

Rónyai Rita sk.elnök
Jelölő Bizottság

A-MAFOSZ diplomák
A fotográfia területén kiemelkedő személyek érde-
meinek elismerésére a Magyar Fotóművészeti Al-
kotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) 
minősítési rendszert alkotott. A tagszervezetekben 
eredményesen tevékenykedő és eredményes fo-
tóművészeti alkotómunkát végző szerző kérésére és 
a feltételek teljesülése esetén Fotóművészeti minősí-
tések nyerhetők el. A Mafosz Kitüntetési Bizottsága 
értékelte a beérkezett diplomakérelmeket. A beér-
kezett pályázatok megfeleltek a Mafosz kitüntetési 
szabályzatának.

 
A-MAFOSZ/g – MAFOSZ aranydiplomás fotóművé-
sze címet ért el:

1. Bedi Gyula       Dunatáj Fotókör Kalocsa     
 

A-MAFOSZ/b – MAFOSZ bronzdiplomás fotóművé-
sze címet ért el:

1. Bánóczi László   Kamera Fotókör  Kazincbarcika
2. Déri Judit           Mecseki Fotóklub
3. Rajkai György    Vadvilág Magyar Természetfotó-

sok Egyesülete
4. Zelkó Csilla       TEMI FMH Imagine fotóklub  

A-MAFOSZ – MAFOSZ fotóművésze címet ért el:
1. Bartal Balázs        Zalaegerszegi Fotóklub
2. Csidér Bálint        Jászkun Fotóklub
3. Gyöngyösi János  Biatorbágyi Fotóklub Egyesület
4. Kovács Norbert   Komlói Fotókör   
5. Maráczi László     Biatorbágyi Fotóklub Egyesület
6. Szabó Ferenc      Biatorbágyi Fotóklub Egyesület
7. Tejsi András         Márvány Fotóműhely 
8. Tóth Katalin         Óbudai Fotóklub Egyesület

A MAFOSZ, a tagszervezeteiben több évtizedes 
(legalább 30 évnyi) fotográfiai tevékenységet és fo-
tóművészeti alkotói tevékenységet végzők számára: 
“ÉLETMŰ KITÜNTETÉST” adományoz. A Tagszerve-
zet, vagy Elnökségi tag felterjesztése alapján elnyerhe-
tő cím feltétele: a jelzett időtartamú tevékenységek, s 
az A-MAFOSZ/g diploma (vagy HonE-MAFOSZ dip-
loma) korábbi elnyerése, vagy kiemelkedő, országos 
v. nemzetközi jelentőségű munkásság.

Az idei évi Életmű-díj (HonA-MAFOSZ) kitüntetés-
ről a Mafosz Elnöksége döntött február 16-ai ülésén.

A díjakat 2019. március 2-án, a MAFOSZ Közgyű-
lésén adjuk át. Gratulálunk fotóművészeinknek.

Mátyus Károly
Kitüntetési Bizottság elnöke
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��Szeretettel meghívjuk Önt és kedves ismerőseit az 
Albertfalvi Közösségi Ház (1116.Bp., Gyékényes utca 
45.) Kályha Galériájába 2019. március 12. kedd 18 
órára, Szalai Sándor (60+Fotókör) Színház az egész 
világ... c. fotókiállításának megnyitójára. Köszöntőt 
mond: dr. Áment Erzsébet, a 60+Fotókör vezetője. 
Megnyitja: Dr. Bergh Sándor, a Biatorbágyi Fotóklub 
Egyesület tagja. Közreműködik: Földházi Pál citerán. 
A tárlat április 5-ig látható, hétköznapokon 10 és 19 
óra között.

��A Szentesi Fotókör tisztelettel és szeretettel meghív-
ja Önt, családját és barátait a „KERET” című fotókiállí-
tás megnyitójára a 2019. március 8-án, pénteken 18 
órakor a (VOKE) Arany János Művelődési Ház (Győr, 
Révai utca 5-10.) kiállító termébe. A kiállítást megnyit-
ja: Szabó Béla fotóművész. A kiállítás megtekinthető 
2019. március 24-ig, az intézmény nyitvatartási idejé-
ben.

„KERET” –A Szentesi Fotókör tagjai a bemutatko-
zó fotókiállításoknál főként tematikus tárlatokban 
gondolkoznak. Az események előtt egy évvel meg-
hirdetnek egy közösen választott témakört, majd az 
erre készült alkotásokat több alkalommal átválogatva 
jön létre egy végleges kiállítási képanyag. Régebben 
a SZEM és a SZÉK témakört dolgozták fel alaposan, 
ezekből is vándorkiállítás lett. A mostani képanya-
gukkal eddig Lengyelországban, Łódz városban mu-
tatkoztak be 2017-ben, a város központjában lévő 
kiállításukat sokan látták és nagyon tetszett a közön-
ségnek. 2018-ban Szegeden az Agórában volt látható 
még látható ez a tárlat kicsit kibővítve.

A keret lehet ablakkeret, ajtókeret, vonalak, felü-
letek, a horizont, az utcák, házak, mezők, fasorok, 
oszlopok, földutak, vízfolyások, falak, függőlegesek, 
átlók, árnyékok, sötét és világos részek stb. Ameny-
nyiben elvonatkoztatunk minden fotó felületekből és 
vonalakból áll, sugallhat valamiféle érzelmi állapotot, 
hangulatot, pozitív vagy negatív feltöltődést, valami 
mottót az utókor, a befogadó számára. A művész a 
valóságot tükrözi, a fotós is a valóságot utánozza. A 

FOTÓKIÁLLÍTÁSOK 

��Kőszegi Gábor (APS 
Stúdió) szeretettel várja 
az érdeklődőket a „Csen-
déletek a padlásról” című 
kiállításának megnyitó-
ján, 2019 április 12-én 
(vasárnap) 18 órás kez-
dettel a Karinthy Frigyes 
könyvtárban (Bp. XI. ker. 
Karinthy F. út 11.). Kö-
szöntőt mond: Mihalik 
Edit könyvtárvezető. A 
kiállítást megnyitja: Vizúr 
János fotóművész. Meg-
hívott vendég: Székely Edit fuvolaművész. A kiállítás 
2019 május 30-ig tekinthető meg H, Sz és P: 13-19, 
valamint K, Cs: 10–16 között.

��A (VOKE) Arany Já-
nos Művelődési Ház, és 
a Győri Fotóklub Egye-
sület tisztelettel meg-
hívja Önt, Családját és 
Barátait Dániel István 
fotóművész 80. szü-
letésnapján rendezett 
„Ecce Homo” című fo-
tókiállításának megnyi-
tójára,   2019. március 
25-én (hétfőn) 18 órára. 
A fotók a szerző embe-
rábrázolás témakörben 
készült alkotásaiból let-

tek válogatva. A kiállítást megnyitja Liziczai Miklós 
fotóművész, a Győri Fotóklub Egyesület elnöke. A ki-
állítás április 8-ig, minden nap 10 és 17 óra között, a 
Vasutas Művelődési Ház Galériájában (Győr, Révai u. 
5.) – a vasútállomással szemben – nézhető meg.

��2019. március 23-án 16 órakor a Tető Galériában 
(Bp. XI. ker. Mérnök 
u. 40.) nyílik Kovács 
Judit (APS Stúdió) 
Andalúzia, kultúrák 
találkozóhelye című 
fotókiállítása. Megte-
kinthető április 3-ig, 
kedd-péntekig 15 és 
18 óra között. A ki-
állítást Fabó László 
nyitja meg, közre-
működnek: Zsolnai 
Júlia színművész és 
Csetverikov Gábor 
előadóművész.



  
(E-MAFOSZ/G, ES-MAFOSZ, HonE-MAFOSZ)

fotóművész 80. születésnapja alkalmával rendezett tárlat.
  

A kiállítást megnyitja LIZICZAI MIKLÓS fotóművész,
a Győri Fotóklub Egyesület elnöke.

2019. március 25-én (hétfő) 18 óra

A tárlat megtekinthető: 2019. április 8-ig, minden nap, 10-17 óráig.

(VOKE) Arany János Művelődési Ház - Győr, Révai utca 5. (Szárnyaskerék épülete) 
Info: www. vasutasmuvhazgyor. hu - Tel: (96)-312-446

                                                    Felelős kiadó: Fülöp Péter intézmény vezető
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fotó eredendően egy technikai kép, szintén a való-
ságot hivatott reprodukálni. Időélménye kettős: egy-
részt múlt idejű, ugyanakkor jelennek is érzékeljük. 
„KERET” lehet kifejező eszköz, de kiemelheti a kép 
mondanivalóját is. Fontos a forma, a gazdagság, a rit-
mus számtalan szemet gyönyörködtető változata. A 
„KERET” lehet az a vonal, amely körülfogja a kép tar-
tományát, elhatárolja a képet a valóságtól, a jelentől, 
attól a valóságtól, amely a képet körülveszi, keret nél-
kül a téma belesimulna a környezetébe. A „KERET” új 
formát hoz létre, ennek köszönhetően a kép nemcsak 
reprodukál, hanem ábrázol is.

A kiállításon bemutatott fotográfiák a Szentesi Fo-
tókör tagjainak alkotásai.

Kiállító fotósok: Gálfalvay Hilda, Györgyi László, Jo-
kic Zita, Kiss János, Kozma Anita, Lantos Imre, Leven-
dovics György, Marton Ferenc, Nagy István, Német 
Gabriella, Sarusi István, Szaszkó Antal.

��A Várnegyed Galéria szeretettel vár minden érdek-
lődőt 2019. március 8-án 18 órára KÉRCZ TIBOR 
természetfotós „FEHÉR VADON” című kiállításának 
megnyitójára. A kiállítást megnyitja: Heltai Csaba, a 
National Geographic Magazin művészeti vezetője és 
Zsila Sándor fotóművész. A kiállítás megtekinthető 
2019. április 06-ig, keddtől szombatig 11–18 óra kö-
zött. A Várnegyed Galéria elérhetőségei: Budapest, I. 
Batthyány utca 67. Tel.: 06-1-214-4450. A Várnegyed 
Galéria kiállításai ingyen látogathatók.

��A 60+Fotókör tagjai szeretettel várják az érdeklő-
dőket 2019. március 5-én, 15 órakor megnyíló Temp-
lomok, tornyok, terek Újbudán c. csoportos fotókiál-
lításukra. A kiállítást megnyitja: dr. Hoffmann Tamás, 
Újbuda polgármestere. Műsort ad: az Újbudai Ezüst-
kar, Békés Gyöngyi karnagy vezényletével. Citerán ját-
szik: Földházi Pál. Kísérőműsor: Szalai Sándor Albánia 
című utazási összeállítása. A kiállítás helye: Újbudai 
Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ, 
Kérő utca 3. (4M Kelenföldi végállomásához 5 perc-
re.) A kiállítás 2019. április 12-ig látogatható.

��2019. március 4-én 17 órakor a DD Galériában 
(Bp. VIII. II. János Pál pápa tér 4.) Kiss András EFIAP, 

EMAFOSZ/g (Szenior Fotográfusok Klubja) kiállítása 
nyílik: Élet és mű címmel. Megtekinthető 2019. 03. 
27-ig, munkanapokon 16-18 óráig. A kiállítást meg-
nyitja Fabó Katalin.

��Szakács Miklós - „Elhagyott házak, avagy a termé-
szet felülkerekedik az ember alkotásán” című fotókiál-
lítása megtekinthető 2019. március 1.–2019. március 
31. között a Szepes Gyula MK. fotógalériáján. (2030 
Érd, Alsó u.9.)

�� Foto Kino Klub Tuzla (Tuzla Pécs Testvérvárosa) 
meghívja Ozren Bozanovic, AFIAP, KMFAUFBiH 
(Mr. Bozanovic is also a president of a Bosnian Pho-
to Association AUFBIH), 
Edmond Ibrahimi Ahmet 
Hukic, EFIAP, MFAUF-
BiH, Robert Andrejš, 
MFAUFBiH, Hasan Pus-
kar Club Photo Exhibition 
kállítására. Tárlat helye: 
Civil Közösségek Háza 
Mecseki Fotóklub Ha-
lász Rezső Galéria (Pécs, 
Szent István tér 17.) Meg-
nyitó időpontja: 2019. 
február 26. 18 óra. A ki-
állítást megnyitja: Oszoli 
Dénes PMJV Pécsi Érték-
tár Bizottság elnöke

��Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, is-
merőseit 2019. február 
25-én 17 órára a MÁV 
Fotókör tagjainak közös 
kiállítására. Kiállítók: Dé-
nes János, Kovács Edit, 
Marton Ágota, Neubauer 
Ágnes, Petrina Miklósné, 
Táczi Zoltán, Vagyon At-
tila, Vagyonné Hübler 
Nóra, Varga Csaba. A ki-
állítást megnyitja: Szabó 
Márta EFIAP fotóművész. 
A kiállítás megtekinthető: 
2019. február 25. – 2019. 
március 24. az intézmény 
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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

nyitva tartási idejében. Helyszín: VOKE Vörösmarty 
Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 8000 Székesfe-
hérvár, Mártírok útja 2. (bejárat Lövölde u. 46.)

��A Koller Galéria szeretettel meghívja Önt, családját 
és barátait PAPP ELEK fotóművész kamaratárlatára. A 
kiállítás megtekinthető MINERVA termünkben: 2019. 
február 7-től március 3-ig. Tárlatunkkal párhuzamo-
san a művész alkotásai a Chilei Magyar Nagykövetség 
védnökségével, a Viña del Mar Kulturális Intézetben 
is láthatóak.

MAFOSZ tagdíj – 2019

A MAFOSZ tagszervezetei részére
Tisztelt Tagszervezetek, Pártolótagok!
Az év első felében a befizetett tagdíjakból gazdál-
kodik a szövetség. Ezért kérjük, a 2019. évi tagdíjat 
átutalással küldjék el, jelezve a befizető nevét. (Tag-
díj – 10 000 Ft/tagszervezet/év. Az ifjúsági tagszer-
vezetek esetében 1000 Ft a tagdíj-mérték.)

Felhívom a figyelmet, hogy Közgyűlésen való 
részvétel előfeltétele a Mafosz-tagság, melynek 
egyik kritériuma az éves tagdíj rendezése. A ked-
vezmények igénybevételére és a Mafosz Szalonon 
való részvételre is csak a 2019. évi tagdíj befizeté-
se 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). Megjegy-
zésrovatba: 2019. évi tagdíj és a befizető szervezet 
neve. (Akik el kívánják számolni, kérjük, előre jelez-
zék számlaigényüket!)

Egy százalék az adóból

Rendelkezzen személyi jövedelemadójának egy 
százalékos felhasználásáról, támogassa a Ma-
gyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 
Szövetségének 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 szervezetük 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 valamelyik 
szervezethez.

Horváth Imre

http://mafosz.hu/2-uncategorised/294-tagdij-partoloi-tagdij-2019.html
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MOZGÁS-FORMA 
Beadási határidő: 2019. 03. 17-ig. MEGHOSSZABBÍTVA ! 

 
A kiírás célja, hogy összegyűjtsük és megmutassuk a mozgás és a forma világ különböző formáit. 

1. MOZDULATOK, TÁNC, SPORT, SZABADIDŐ, JÁRMŰVEK, TÁRGYAK, ABSZTRAKT  A 
TERMÉSZETBEN ÉS TERMÉSZETI JELENSÉGEKBEN ÉSZLELHETŐ, MEGFIGYELHETŐ 
MOZGÁSOK, ELMOZDULÁSOK, BEMOZDULÁSOK, ÁLLATOK, NÖVÉNYEK, VÍZESÉSEK,   
ÉS BÁRMI, AMI MOZGÁSRA KÉPES. A képek tükrözzék a mozgás dinamikáját. 
2. Valamint, azokat az íveket, formákat, alakzatokat keressük elvont értelemen is, amelyek, 
minden valós vagy elképzelt, megkreált formát öltve fényképpé váltak a fények, árnyékok 
és a formák adottságai révén, akár natúr, akár művészi formákat öltve.                                   
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 2 kategóriában összesen 10 db, kategóriánként 5-5 felvételt lehet beküldeni.  

 
      1. KATEGÓRIA:  MOZGÁSSAL KAPCSOLATOS KÉPEK 
 

2. KATEGÓRIA:  ÍVEK-FORMÁK-ALAKZATOK  
 
NEVEZÉSI DÍJ:  1500 FT, vagy  5  Euro /Fő 
 
A beküldött képek file neveit a következő képen nevezze el mindenki:  
Kép szám_név_lakhely_képcím  --- Pl:  1_Gábor János_Debrecen_Esti hangulat 
A JPG képek pontos mérete: 300 dpi, 2000-4000 pixel között legyen a hosszabbik oldala 
(minimum 2 Mb). 
 
A zsűri tagjai:  
Lőkös Zoltán - EFIAP/p, EMAFOSZ/p, Koós László - EFIAP, EMAFOSZ/b,  
Karácsonyi Dávid – Fotográfus 
 
A pályaműveket kétféle képen lehet beküldeni: 
1. Digitális adathordozón hagyományos postai úton, (nevezési lap és díj és a lemez együtt)  
vagy  
2. E-mailben a képeket a nevezési lappal együtt és utalva a nevezési díjat megadott 
számlaszámra. 
 
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. 
INFÓ: 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: 2019. 03. 17. Éjfél. - Zsűrizés: 03. hó - Értesítés: 03. hó 
 
 
E-mailcím:  
prizmakarika@gmail.com (de lehet óriás file küldővel is egyszerre) 
 
Számlaszám:ERSTE: Balázs Róbert 11600006-00000000-78426601 
Megjegyzés: Mozgás nevezési díj 
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A PRIZMA KÖR és a PESTÚJHELYI KÖZÖSSÉGI HÁZ  

A KÖZLEKEDŐ EMBER 

címmel közös pályázatot hirdet. 

Beküldési határidő: 2019. 04. 14. Éjfélig. 

A  beválogatott képekből kiállítást rendezünk, A 26. PESTÚJHELYI NAPOK KERETÉBEN,  A 
KÖZÖSSÉGI HÁZ FOLYOSÓ GALÉRIÁJÁN. 

Olyan pályamunkákat várunk, amely (vízen, földön, levegőben…) bemutatják a 
mindennapi - és nem mindennapi – közlekedés örömeit, nehézségeit, olykor abszurd 

pillanatait. 

Egy pályázó összesen 5 db alkotást küldhet. 

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

2019. 04. 14. éjfélig. 

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

Pl: 1_Vezeték Keresztnév_Város_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/p, 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 NEM KELL KITÖLTENI,  

ELÉG HA AZ E-MAIL TARTALMAZZA  A RÉSZLETEKET. 

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: 2019. 04. 14.  -  Zsűrizés: májusban. -  Értesítés: májusban 

Kiállítás megnyitó: 2019. 05. 25. szombat  11.00 óra,  
Folyosó Galéria, 

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