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2016-ban kilencedik alkalommal hirdették meg a 
Blickpunkt – Képek versenyét. November 12-én a 
budapesti Műcsarnokban a szokásokhoz híven kiál-
lítás nyílt a döntőbe jutott képekből, és a közönség 
vetítés formájában, élőzenei kísérettel csodálhatta 
meg az összes benevezett alkotást.

A zsűrinek – dr. Gutai Hajnalkának, a Magyaror-
szági Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) 
hivatalvezetőjének, Máy Lydia fotográfusnak és 
Schuth Jánosnak, a Neue Zeitung főszerkesztőjének – 
nem volt könnyű dolga a díjazottak kiválasztásánál. 
A Magyarországi Német Kulturális és Információs 
Központ és Könyvtár (a Zentrum) által szervezett 
versenynek ugyanis nemcsak az a lényege, hogy va-
laki szép fotót, archív képet vagy képeslapot nyújt-
son be, hanem, hogy ezek az alkotások bemutassák 
a magyarországi németeket, meséljenek róluk. Ez 
alkalommal 282 képet neveztek a versenyre, a Blick-
punkt-Selfie-Instagram kategóriában pedig továb-
bi 103 alkotás érkezett. A rendezvény csúcspontját 
most is az új (ezúttal a 2017. évi) Blickpunkt falinap-
tár bemutatása jelentette. Ambach Mónika, a Zent-
rum igazgatója azonban meglepetésként bemutatta 
a Blickpunkt-könyvet is, amely a verseny első öt évé-

ben beküldött száz legkifejezőbb képet tartalmazza. 
A kiadvány megjelenését a Német Szövetségi Bel-
ügyminisztérium (BMI) támogatta.

A Blickpunkt kétségkívül jelentős német nemze-
tiségi eseménnyé vált. Örömteli, hogy egyre több 
fiatal indul a versenyen és az is, hogy több résztve-
vő mögött egész közösségek vagy éppen települési 
német nemzetiségi önkormányzatok állnak. A Zent-
rum a 2016-os verseny képeiből vándorkiállítást állít 
össze, mely beutazza az országot, hogy egyre töb-
ben ismerkedhessenek meg a magyarországi német-
séggel.

A 2017-es Blickpunkt falinaptár (1500 forint), 
valamint a Blickpunkt könyv (3000 forint) megvá-
sárolható személyesen a Zentrum irodájában vagy 
(postaköltség ellenében) megrendelhető az info@
zentrum.hu e-mail címen és a +36-1-373-0933 tele-
fonszámon.

A Zentrum köszönetet mond a támogatóknak: a 
budapesti német nagykövetségnek, az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelőnek (NEMZ-KUL-16-0170), a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányza-
tának, a BARÁTSÁG folyóiratnak és a Neue Zeitung 
hetilapnak.

Magyarországi német pillanatok képekben

Blickpunkt 2016 díjazottjai

A fődíjakhoz járó 101 euró pénzdíjat a budapesti Német Nagykövetség ajánlotta fel.

Fotó kategória fődíja: Baracs Dénes – Lovászhetény kálvária (Kalvarienberg in Laßhetting/Lovászhetény)

Archív fotó kategória fődíja: Dr. Tárnai Márta – Munkába menet (Auf dem Weg zur Arbeit)

Képeslap kategória fődíja: Kulcsárné Hinze Mária – Paraszti élet (Bauernleben)

Blickpunkt-Selfie-Instagram kategória fődíja (az MNOÖ támogatásával): Werischwarer Heimatwerk – Májusfa (Maibaum)

Blickpunkt-Selfie-Instagram különdíja: Saarer Tanzgruppe – Fellépés (Auftritt)

Zentrum-különdíj: Becker Emília – Menyasszonyszöktetés (Brautentführung)
Fulajtár Pál – Nagymosás (Heid is Woschtog)
Treitz Adrienn – Hardcore tradíció (Hardcore Tradition)

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának különdíja: Bontye Brigitta – Kislány elsőáldozási ruhában 
(Mädchen im Erstkommunionskleid)

A BARÁTSÁG folyóirat különdíjai: Tátrai Bori – A lángos (Der Fladen)
Kürtösi Edina – Keményített és színes (Gestärkt und bunt)

A Neue Zeitung különdíja: Faluhelyi Bianka – A szülőföldjükről elűzöttek emlékére 
(Zum Gedenken an die Heimatvertriebenen)

Máy Lydia különdíja: Szabó Anna Lili – Kezek (Hände)

A Deutscher Kalender különdíjai: Schäffer József – Litánia után (Nach der Betstunde)

Színes képösszeállításunk a hátsó borítón látható.


