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BlickPunkt 2012 – ötödszörre is siker…

A budapesti Műcsarnok előadóterme november 
17-én zsúfolásig megtelt. Az egész országból érkez-
tek vendégek, hogy részt vehessenek a díjátadón. 
A délutánt az első négy év képeiből összeállíto�  
fi lm veze� e fel. Idén 77 versenyző 275 képe indult 
a versenyen. Felvételek, melyek a magyarorszá-
gi németeket mutatják be: a mindennapokban, az 
ünnepeken, a múltban, szomorú és boldog pillan-
atokban. A képeket egy fi lmmontázsban muta� ák 
be, melynek aláfestéseként egy zongorista játszo�  
gyönyörű dallamokat. 

A fotó, archív kép és képeslap kategóriákban 
10-10 alkotást, melyek az online-szavazáson a leg-
magasabb pontszámokat kapták a szavazóktól, be-
muta� ák a zsűri tagjainak. A nyertesekről Bajtainé 
Mayer Éva, a BARÁTSÁG folyóirat főszerkesztője, Jo-
hann Schuth, a Neue Zeitung főszerkesztője és Pfi sz-
terer Angelika, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata kulturális referense döntö� . A kate-
góriánkénti fődíjak melle�  a Zentrum és a BARÁTSÁG 
részéről (éves előfi zetés a folyóiratra 2013-ban) 2-2, a 
Neue Zeitung részéről egy különdíj került kiosztás-
ra. Hét kép kapo�  helyet a Deutscher Kalenderben, 
melyek közül ke� ő a DK 2013 címlapját díszíti.  

A BlickPunkt sikere immár öt éve töretlen. 2008-
ban a Zentrum azzal a céllal indíto� a a Képek 
versenyét, hogy képeket gyűjtsön a magyarországi 
németek életéből. Eddig 1725 képet töltö� ek fel a 
www.blickpunkt.hu weboldalra. A képek – mint 

ahogy azt Ambach Mónika igazgatónő beszédében 
hangsúlyozta – bizonyítékai annak, hogy milyen szí-
nes, szép, változatos és érdekes lehet egy kisebbség 
élete. Az öt éves jubileum méltó megünnepléséhez 
meghívták a Leányvári Tánccsoport i! ú táncosait, 
akik lendületes előadásukért nagy tapsot kaptak. 
A szervezők egy hatalmas, BlickPunkt felira� al 
díszíte�  tortával lepték meg a közönséget, akik közül 
ke� en egy-egy BlickPunkt falinaptárat nyertek. 

A fotó kategóriát a pécsi Schäff er József Das Ge-
fl ügel muss jeden Tag fressen! című  fotója nyerte, a 
legjobb képeslapért járó díjat Lieszkovszky Tamás 
Mórágyról kapta Grüsse aus Waroli! című alkotásáért, 
illetve az archív kategória fődíját a bándi Krein Peter 
Ein Bild aus dem Weltkrieg című képért vehe� e át. 

A BlickPunkt-naptárat a hagyományoknak meg-
felelően a legszebb képekből állíto� ák össze. A fali-
naptár a 12 fotó melle�  2 képeslapot is tartalmaz. A 
naptárat a rendezvényen szinte teljesen elkapkod-
ták, de korlátozo�  számban még kapható a Zentrum 
irodájában. 

A Magyarországi Német Kulturális és In-
formációs Központ ezúton köszöni minden részt-
vevőnek, a közönségnek és a támogatóknak, hogy 
a BlickPunkt – Képek versenyének évről évre nagy 
fi gyelmet szentelnek. Megkezdődö�  a visszaszám-
lálás, hiszen 2013-ban a jelmondat ismét: Fényképez-
zük le magunkat!

Színes képösszeállításunk a hátsó borítón látható!

BlickPunkt 2012 nyertesei: 

Fotó kategória fődíja: Schä� er József – A barom! nak minden nap ennie kell!

Archív fotó kategória fődíja: Krein Peter – Egy kép a világháborúból (Drexler József, Miklós, Ferenc és nagymamájuk Bándon 
1943-ban vagy 1944-ben)

Képeslap kategória fődíja: Lieszkovszky Tamás – Üdvözlet Váraljáról!

A Neue Zeitung különdíja: Kőrösné Herein Mária – Tipikus német polgári nagycsalád 1910-ben Budapesten (Buschmann Ferenc 
nyomdatulajdonos /1837-1917/ és felesége Wurm Krisztina valamint családjuk)

A Barátság folyóirat különdíjai: Wittendorfer Ildikó – Bátaszéki népviselet (részlet); Máté Réka – A tánc öröme (Bonyhád)

Zentrum-különdíjak: Hosszú József – Tarjáni legények (Tarjáni legények nótáznak a hagyományőrző sváb lakodalomban, 2012.); 
Keresztúri Anna – Forgás (Ceglédberceli forgatás)

A Deutscher Kalender különdíjai: Salamon László – Sváb menyasszony éneke…, Sváb esküvői társaság Zsámbékon (címlap); 
Pats Krisztina – Dédnagymamám testvére 100 éves; Schauer Sára – Közös fotó Kishegyi Simonnal a nemesnádudvari 
falumúzeumban; Hasenfratz Mária – Szári képeslap az 1920-as évekből; Stegmayer Máté – A falu bírója búcsúztatja a frontra 
induló bakákat; Kárpáti Zsuzsanna – Hagyományápolás

Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ: www.zentrum.hu
1062 Budapest, Lendvay u. 22., tel.: 1/373-0933

BlickPunkt – Képek versenye: www.blickpunkt.hu.
Kövesd a Zentrumot a Twitteren: http://twitter.com/zentrumhu

Facebookon is megtalálsz minket: http://facebook.com/zentrumhu


