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A sajtófotókat az élet írja
Többszörös nagyításban állítják ki a díjnyertes fotókat

B A R A B Á S  H A J N A L

S epsiszentgyörgy után Szé-
kelyudvarhelyen állítják ki 
a Magyar Sajtófotó Pályázat 

200 díjnyertes pályaművét. A kiál-
lítás megnyitóját hétfőn tartják. A 
tárlat kapcsán a fotópályázatról és 
a sajtófotózásról Beliczay László, a 
Székelyhon fotórovatának vezetője 
beszélt a székelyudvarhelyi Príma 
Rádió meghívottjaként György-Dá-
vid Csaba műsorvezetővel.

Nagy presztízsű pályázat

A Magyar Újságírók Országos Szö-
vetsége által meghirdetett Magyar 
Sajtófotó Pályázatnak több mint 30 
éves múltja van Magyarországon, 
ugyanakkor nagy a presztízse szak-
mán belül. Ráadásul ez a pályázat 
az egyik legnagyobb seregszemlé-
je a sajtófotó-szakmának, hiszen 
több ezer pályamunkát neveznek 
be nemcsak országon belül, hanem 
határon túlról is. Mint Beliczay el-
mondta, a verseny-kategóriákat 
hasonlóan állítják össze, mint bár-
mely más híres nemzetközi fotó-
versenyeken, mint például amilyen 
a World Press Photo pályázat. Így 
összesen 14 kategóriában díjazták 
a 2018-ban készült legjobb sajtó-
fotókat: hír-, eseményfotó, képri-
port, mindennapi élet (egyedi és 
sorozat), emberábrázolás – portré 
(egyedi és sorozat), művészet (egye-
di és sorozat), sport (egyedi és soro-
zat), természet és tudomány (egyedi 
és sorozat), valamint társadalomáb-

rázolás, dokumentarista fotográfi a 
(egyedi és sorozat) kategóriákban. 
Itt a rádióműsorban külön kiemel-
ték, hogy Barabás Ákos, a Székely-
hon korábbi fotóriportere a tavaly 
készült Medvekrízis Székelyföldön 
című sorozatával harmadik díjat 
nyert a természet és tudomány ka-
tegóriában.

A való élet megnyilvánulása

A Székelyhon fotórovatának veze-
tője úgy véli, szakmailag jó össze-
állításra számíthat az, aki megte-
kinti a kiállítást, hiszen az öttagú 
zsűriből négy külföldi szakember, 
azaz kívülálló, és maga a zsűrizés 
is teljesen nyilvánosan zajlik, így 
szakmailag, ha szubjektíven is, a 
legmegalapozottabban döntenek. 
„A művészfotókhoz képest más 
egy ilyen kiállítás anyagának jel-
lege, hiszen a sajtófotókat az élet 
írja, és mindig sokkal izgalma-
sabb a való élet megnyilvánulását 
megtekinteni” – fogalmazott. A 
2018-as évben készült sajtófotók 
tárlatát, a 37. Magyar Sajtófotó Pá-
lyázat díjnyertes műveit egyébként 
Beliczay közbenjárására állítják ki 
Székelyudvarhelyen, a két hetes 
kiállítást követően pedig Békés-

csabán, majd Budapesten lesz 
megtekinthető.

Ma már mindenki „fotós”?

A beszélgetés során szó esett arról 
is, hogy ma már nagyon sokan ren-
delkeznek okostelefonnal, amellyel 
fotókat készíthetnek, így gyakorla-
tilag bárki lehet fotós. „A digitális 
fejlődés miatt annyira demokra-
tizálódott a fotózás, hogy ma már 
sokaknál kéznél van egy fényké-
pezésre alkalmas eszköz. Az 
már más kérdés, hogy azzal 
mit lehet megvalósítani. 
Nyilván nem ugyanazt, 
mint egy profi  besorolású 
fényképezőgéppel” – ma-
gyarázta Beliczay, hoz-
zátette, ettől függetlenül 
nyertek már rangos fotópályá-
zatokon olyanok, akik okostelefon-
nal készítettek fotókat, sőt már lé-
teznek kifejezetten telefonos képek 
számára meghirdetett pályázatok 
is. A fotóriporter szerint azonban 
fontos megjegyezni azt, hogy nem 
feltétlenül az eszközön múlik, hogy 
milyen lesz a fotó, hanem azon, 
hogy mennyire tudjuk átgondolni, 
hogy mit fényképezünk le, hogy 
mennyire tudjuk kiválasztani azt a 
helyzetet, ami számunkra érdekes.

A Magyar Sajtófotó Pályázatra 
több ezer fotó érkezik be évente, 
ezek közül választják ki 
a legjobbakat

▴   FORRÁS: MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK
      O R S Z Á G O S  S Z Ö V E T S É G E

fotókiállítás

Fogorvosi ügyelet
Szombaton és vasárnap Csíkszeredában  Mohr Zsuzsanna fogorvos látja 
el a sürgősségi ügyeletet, mindkét nap 9 és 12 óra között a Szentlélek utca 
68. szám alatt. Székelyudvarhelyen a V&VDental biztosítja a sürgősségi 
ügyeletet mindkét nap 9 és 12 óra között a Gyepes bejárat 8. szám alatt. 

Idén is várják az ,,Angyalkákat”
Olyan segítő szándékú emberek jelentkezését várják idén is, akik a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett otthonok lakóinak 
szereznének örömet az ünnepek előtt. Az Angyalka jótékonysági akció 
során már nem csak a Szent Ferenc Alapítvány Csík-környéki, udvarhely-
széki, háromszéki otthonaiban gondozott gyermekeit, de az alapítvány 
moldvai bentlakóit és az árkosi leányanya-otthon fiatal anyukáit is meg 
lehet ajándékozni. Az adakozó kedvű emberek szebbé tehetik egy-egy 
szegényebb sorsú gyermek karácsonyát, ha választanak egyet az Ag-
ri-Cultura-Natura Transylvaniae Egyesülethez eljuttatott levelek közül, 
és nem több mint 140 lej értékben megpróbálják teljesíteni az Angyalhoz 
írt kéréseket. A levelek elvehetők az egyesület csíksomlyói, a Szék útja 
123. szám alatti irodájából naponta 9 és 15 óra között, vagy igényelhe-
tők a csikiangyalok@freemail.hu címen is. Bővebb információkkal a 
0746-316683-as telefonszámon szolgálnak. Az ajándékokat december 
12-ig várják a csíksomlyói Községházán, minden hétköznap 10 és 16 óra 
között. Hálából a gyermekek betlehemes műsort mutatnak be december 
17-én 18 órától a csíksomlyói Jakab Antal Ház nagytermében. 
 

Egyszerűsödik a díjbefizetés
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa szerkesztőségünkbe elküldött 
közleményben tájékoztatja ügyfeleit és az érdeklődőket, hogy december 
2-tól, hétfőtől egyszerűsödik a konzuli díjak befizetésének rendje. „A 
fenti időponttól kezdve ügyfeleink a főkonzulátuson, bankkártyával is 
fizethetnek az ügyintézés során. Ezért a továbbiakban nincs szükség a 
bankfiókban történő befizetésre, mostantól közvetlenül, a kérelmek be-
adásával egyidőben lehet rendezni az útlevéldíjat és az egyéb illetékeket. 
További újdonság, hogy a díjakat ezentúl nem euróban, hanem román 
lejben számítjuk fel, így az eddig felmerült esetleges átváltási költségek is 
megszűnnek. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a díjak mértéke nem 
változik, csupán a befizetés módja és pénzneme” – áll a közleményben. 
Arra is kitérnek, hogy a 18-65 év közöttiek számára az 5 éves útlevél díja 
206 lej, a 10 éves útlevél esetében 299 lej, 65 év felettiek részére 94 lej, 
18 év alatti gyermeknek 132 lej, két 18 év alatti testvér esetén kedvezmé-
nyesen 113 lej gyermekenként, míg három vagy több gyermek esetén 104 
lej gyerekenként. Aki nem rendelkezik bankkártyával, továbbra is az OTP 
bank fiókjaiban fizetheti be a konzuli díjat a főkonzulátus bankszámlájára 
(RO64OTPV 260000058594RO03), készpénzben, a kérelembeadás napján.

Áramszünet 
Betervezett javítások miatt december 3-án 8 és 16 óra között szünetel 
az áramszolgáltatás Hargitafürdőn, a 105-189, és a 110-246-os házszá-
mok között. Ugyanezen a napon 8 és 16 óra között hasonló okokból 
nem lesz áram Csíkszenttamáson, a 278-338-as házszámok között.
 

Nyolc előadás a legújabb kutatásokról
Az Erdélyi Múzeum Egyesület marosvásárhelyi fiókszervezete és a ma-
rosvásárhelyi történészek Borsos Tamás Egyesülete a Magyar Tudomány 
Napja alkalmából szombaton 10 órai kezdettel tudományos ülésszakot 
szervez Maros megye és Marosvásárhely történetéből címmel. A rendez-
vényen Maros megye (és egyúttal Marosvásárhely) történetéhez kapcso-
lódó legújabb kutatásokból lehet nyolc előadást meghallgatni. Helyszín: a 
marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár, olvasóterem. 

Nóráért táncolnak
November 29-én este 6 órától a Maros Művészegyüttes, a Napsugár és a 
Borsika néptáncegyüttesek csatlakoznak Nóra adománygyűjtéséhez, és 
egy jótékonysági rendezvény keretén belül felkérik a rendezvény részve-
vőit, hogy lehetőségeik szerint támogassák a Nóra gyógyulásához szük-
séges génterápiás kezelést. Nóra egy 4 éves kislány, akit az országban 
egyedüliként egy ritka, ám annál komolyabb, anyagcserezavaron alapu-
ló mitokondriális betegséggel diagnosztizálták. Szervezete nem bontja 
le a fehérjéket és nem alakítja át azokat energiává, így toxinok gyűlnek 
fel, melyek fokozatosan leépítik, károsítják az idegenrendszert, Nóri 
állapota így lassan, de folyamatosan romlik. A kislány egyedüli esélye 
egy életmentő génterápia, amely hosszas folyamat és nagyon költséges. 
A szülők 350.000 dollárt kell, hogy összegyűjtsenek a terápiára, ezért 
hálásak minden adományért és segítségért.  Adományozni a helyszínen 
vagy a Nórának létrehozott egyesület bankszámlájára való utalással le-
het: RO53RNCB0188162801100001 – BCR Tg. Mureș – Asociația Copiilor 
cu Boli Mitocondriale. A szülők Revolut-os utalást is fogadnak a +40740-
888401-es telefonszámon.

• RÖVIDEN 

• Látványos kiállítás nyílik hétfőn nyertes sajtófotók-
ból Székelyudvarhelyen. A Magyar Sajtófotó Pályázat 
200 díjnyertes pályaművét, köztük a Székelyhon 
korábbi fotóriporterének, Barabás Ákosnak a képeit 
december 15-ig lehet megtekinteni a művelődési ház-
ban. Az izgalmas tárlatról Beliczay László, a Székely-
hon fotórovatának vezetője beszélt.

Új pályázatot hirdettek
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztálya 
meghirdeti a 38. Magyar Sajtófotó Pályázatot. A pályázatra benevezni 
2019. december 17-től 2020. január 14.-ig lehet. Jelentkezni kizárólag on-
line módon lehet a www.sajto-foto.hu oldalon, ugyanitt további részletes 
információk olvashatók a pályázásról.




