
7724

A három meghirdete�  kategóriában idén 79 pályázó 
281 képet töltö�  fel. A Bajtainé Mayer Éva (a BARÁT-
SÁG folyóirat főszerkesztője), Pfi szterer Angelika (a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
kulturális referense) és Schuth János (a Neue Zeitung 
főszerkesztője) alko� a zsűri ismét nehéz feladatnak 
néze�  elébe a győztesek kiválasztásakor. A három 
kategóriagyőztes melle�  nyolc alkotás a Zentrum, a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, 
a BARÁTSÁG, a Neue Zeitung és az Egyesület a Ma-
gyarországi Német Gyermekekért különdíjait kap-
ta. Az elbírált képek közül hat a 2014-es Deutscher 
Kalenderben kap helyet, s ezek közül ke� ő szerepel 
majd a címoldalon. A BlickPunkt nemcsak verseny, 
sokkal több annál, hiszen a beküldö�  képek régi tör-
téneteket mesélnek el, vagy mai eseményről tudósí-
tanak az ország minden tájáról. Nemcsak dokumen-
tálja a magyarországi németek múltját és jelenét, 
hanem össze is hozza az embereket. A versenyzők és 
az érdeklődő közönség együ#  teszik a BlickPunktot igazi 
közösségi eseménnyé. 

A Zentrum abban kíván segítséget nyújtani, hogy 
az érdeklődők megismerjék a magyarországi német 
értékeket, szabadon archiválják, megőrizzék, be-
mutassák és továbbadják a képeket. A Blickpunkt 
2008-tól töretlen sikernek örvend. A hat év ala�  
2004 fényképfelvétel gyűlt így össze. A BlickPunkt 
vándorkiállítás idén bejárta az országot: a legszebb 
alkotások az ország nyolc településén voltak meg-
tekinthetők. Jövőre az idei képek indulnak majd 
vándorútra, hogy általuk még szélesebb közönség 
ismerhesse meg a magyarországi németeket. A fo-
tópályázat a nemzetiség számos arcát és sokszínű 
életét mutatja be. 

Idén is gyönyörű képek juto# ak a döntőbe és a Műcsar-
nokbeli kiállításra. Ezek közül kerültek ki a díjazo# ak. A 
fotókategória nyertese Kürtösi Edina le�  Cegléd-
bercelről Monogram-nyomó című képével. A legjobb 
archív felvétel díját Szabó Bernade�  kapta, szintén 
Ceglédbercelről, a Mammerok motoron című képért. 
A zsűri által legjobbnak ítélt képeslapot Hinze Mária 
küldte be Szegedről. Címe: A nagynyárádi kékfestőmű-
hely. Ők nyerték a 101 eurós első díjakat.

14 csodaszép képből ismét elkészült a hagyo-
mányos BlickPunkt-falinaptár, mely 2000 forintért 
(plusz postaköltség) kapható a Zentrumban.

A Magyarországi Német Kulturális és Informá-
ciós Központja ezúton köszöni meg minden részt-
vevőnek, a közönségnek és a támogatóknak, hogy 

ebben az évben is hozzájárultak a BlickPunkt – Ké-
pek versenye sikeréhez. Tartsák továbbra is készen-
létben a fényképezőgépeiket, hiszen 2014 is Blick-
Punkt-év lesz!

Magyarországi Német Kulturális és Információs 
Központ: www.zentrum.hu

BlickPunkt – Képek versenye: www.blickpunkt.hu
Facebookon: www.facebook.com/zentrumhu

Színes képösszeállításunk a hátsó borítón látható!

A díjazottak

Fődíjak:
Fotó: Kürtösi Edina: Monogram-nyomó
Archív kép: Szabó Bernade� : Mammerok motoron
Képeslap: Hinze Maria: A nagynyárádi 
kékfestőműhely

A Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata különdíja:

Budaházi Anikó: Anyai szeretet
A Barátság folyóirat különdíjai:

Faludi Zsombor: Apa és lánya
Laub János: Nagyapám az első harmonikájával 
1936-ban

A Neue Zeitung különdíjai:
Fódi József: Őszi szántás 1949
Huber Éva: Emelem kalapom

Az Egyesület a Magyarországi Német 
Gyermekekért különdíja:

Halek Míra: Felvonulás 
Zentrum-különdíjak: 

Hrubos Zsolt: Sváb esküvő
Csorba Károly: A baromfi udvarban

BlickPunkt 2013: újabb év, újabb siker

É
Évről évre egyre népszerűbb a BlickPunkt – a Képek versenye. A Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ (Zent-
rum) hatodik alkalommal rendezte meg országos fotópályázatát, amely ma már a magyarországi német kulturális élet elvá-
laszthatatlan része. A 2013-as BlickPunkt díjkiosztóját november 16-án a Műcsarnok mozitermében számos érdeklődő jelen-
létében tartották meg. A vendégek – egy rögtönzésekkel teli zenei játékkal kísért fotóvetítés keretében – valamennyi beküldött 
képet megtekinthették. 


