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Huszár Szilamér díjazott fotója egy évvel ezelőtt készült a teljes vesztegzár ideje alatt 
a háromszéki Maksán

A 39. MAGYAR SAJTÓFOTÓ-PÁLYÁZATON KAPOTT ELISMERÉST HUSZÁR SZILAMÉR SEPSISZENTGYÖRGYI FOTÓS ALKOTÁSA 

Háromszéki fotót díjaztak Budapesten
A háromszéki Maksán rögzítette egy 
évvel ezelőtt a világjárvány szülte 
helyzetek egyik pillanatát Huszár Szi-
lamér sepsiszentgyörgyi fotográfus, 
akinek alkotása rangos elismerést 
nyert: díjat kapott a múlt héten a 39. 
Magyar Sajtófotó-pályázaton Buda-
pesten. Huszár Szilamér megkere-
sésünkre beszélt az elismerésről, a 
díjazott fotó születéséről és további 
terveiről is.

 » KISS JUDIT

Díjazták Huszár Szilamér sepsiszent-
györgyi fotográfus (portrénkon) alko-
tását a 39. Magyar Sajtófotó-pályázaton 

a múlt héten. A Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége (MÚOSZ) fotóriporterek szakosz-
tálya által meghirdetett pályázat legjobb 
munkáiból a tervek szerint szabadtéri ki-
állítás nyílik, és évkönyv is megjelenik 
majd. A Magyar Sajtófotó-pályázat talán az 
egyetlen kulturális esemény Magyarorszá-
gon, amelyet 39 esztendeje minden évben, 
rendszeresen és történelmi változásokon 
átívelően, folyamatosan megrendeznek 
– emlékeztetett az online eredményhir-
detésen Bánkuti András és Szigeti Tamás, 
a pályázat két szervezője. Elmondásuk 

szerint az idei kiírásra a tavalyinál is töb-
ben pályáztak – több mint ezerrel nőtt a 
beadott képek száma –, így 296 fotográfus 
2515 pályaművel, összesen 7237 képpel 
nevezett. A nemzetközi zsűri tagja, Szlu-
kovényi Tamás, a Toronto/London szék-
helyű Archive of Modern Confl ict kurátora 
kiemelte, hogy a koronavírus-járvány az 
elmúlt egy évben szinte mindenki életére 
rányomta a bélyegét, így elkerülhetetlenül 
a sajtófotó-pályázat képeire is. Nagyon 
sok fotós szinte terápiás eszköznek hasz-

nálta a fényképezőgépét, akár a saját csa-
ládját is fotózva – számolt be a zsűrielnök. 
Hozzátette, nemcsak a járványhelyzetről 
szóló képek nyertek: az emberi problé-
mákkal foglalkozó képek domináltak idén 
is, a magyar fotográfi ai hagyományoknak 
megfelelően. A MÚOSZ nagydíjának és az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
támogatott André Kertész-nagydíjnak a 
nyerteseit a Magyar Sajtófotó-kiállítás meg-
nyitóján, a tervek szerint júliusban hozzák 
nyilvánosságra.

Képek a roma nyomortelepről
Huszár Szilamér képe a hír és eseményfo-
tó kategóriában lett a harmadik helyezett 
a rangos megmérettetésen. A díjnyertes 
kép egy évvel ezelőtt, a teljes karantén 
ideje alatt készült a háromszéki Maksán – 
mondta el megkeresésünkre Huszár Szila-
mér. „Nagyon nívós elismerésként, eddigi 
pályafutásom legfontosabb díjaként érté-
kelem a sajtófotó-pályázat zsűrijének dön-
tését” – mondta Huszár Szilamér. A 40 éves 
fotós kifejtette, fotózással tulajdonképpen 
14 éves kora óta foglalkozik, de komolyab-
ban csak az utóbbi két évben. Tavaly elvég-
zett egy fotósiskolát, akkreditálást szerzett, 
előtte autodidakta módon fényképezett. 
Korábban is nyílt a fotóiból egyéni kiállítás, 
Marosvásárhelyen, Brassóban és Kolozs-
váron is, a Székelyföldi Magyar Újságírók 
Egyesületének közös tárlatán is láthatóak 
voltak a munkái. Lenyomat című tárlatáról 
februárban került fel kisfi lm a YouTube vi-

deómegosztóra, a fotók a Sepsiszentgyörgy 
melletti Hetén élő cigány nyomortelep éle-
tét beszédesen, érzékletesen dokumentál-
ják. „Erről a romatelepről sokan nem tud-
nak, pár házból áll. Erdő között élnek ezek 
a romák, a róluk, nyomortelepükről készült 
tárlattal debütáltam rangosabb fotókate-
góriában” – mondta Huszár Szilamér. Az 
elmúlt két évben tagja lett a Magyar Fo-
tóművészek Világszövetségének, a Román 
Fotóművészek Világszövetségének.

Humanitárius adományosztást 
dokumentál a kép
 „A díjnyertes fotó úgy született, hogy a 
humanitárius segítséget és elsősegélyt 
nyújtó sepsiszentgyörgyi Salvatore Egye-
sület elnöke keresett meg. Pont egy éve, 
a világjárvány kitörésekor adományokat, 
alapélelmiszereket gyűjtöttek a rászoru-
lóknak, megkértek, hogy az akciót fotók-
kal dokumentáljam egy napon át, hogy 
lássák az adakozók: a csomagok a meg-
felelő helyre kerültek. A teljes vesztegzár, 
kijárási tilalom idején vitték az adomá-
nyokat a rászorulóknak, a kezdeménye-
zést a Kovászna Megyei Tanács és a városi 
tanács is támogatta” – mondta el Huszár 
Szilamér. Hozzátette, éppen a Salvatore 
Egyesület 6 éves születésnapján hirdették 
ki a sajtófotó pályázat eredményét, tehát 
ez egy születésnapi ajándék is volt. Arról is 
beszélt, amikor tagfelvételt kért a a Magyar 
Fotóművészek Világszövetségénél, akkor 
a portfóliójába bekerült egy fotó a maksai 

sorozatból, és ez már lendületet adott neki. 
A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete 
(MÚRE) Covid–19 Memento című pályáza-
tára is beküldött egy képet a sorozatból, ez 
második díjas lett. „Amikor láttam, hogy 
a sorozat képei ilyenformán elismerést 
kapnak, bátorítást nyertem, hogy jelent-
kezzek a 39. Magyar Sajtófotó-pályázatra. 
Tudatában vagyok, hogy ez nagyon nívós 
verseny, ha előzőleg nem kapom ezt a két 
visszajelzést, nem is mertem volna jelent-
kezni” – mondta Huszár Szilamér. A pá-
lyázat legjobb képeiből idén is megjelenik 
a hagyományos évkönyv, a 39. Magyar 
Sajtófotó-kiállítást azonban a járványhely-
zet miatt rendhagyó módon szabadtéren 
rendezik meg, a tervek szerint a budapes-
ti Műcsarnok mellett, majd több vidéki 
nagyvárosban is. A kiállítások helyszínét 
és pontos időpontját később közlik. A nem-
zetközi zsűri tagjai voltak: Szlukovényi Ta-
más, a Toronto/London székhelyű Archive 
of Modern Confl ict kurátora, a Reuters volt 
globális fotó főszerkesztője (elnök); Heidi 
Levine Izraelben élő, amerikai szabadfog-
lalkozású fotóriporter, a Sipa Press francia 
fotóügynökség munkatársa; Stephane Ar-
naud, az AFP fotó főszerkesztője; Hannah 
Hess, az EPA tartalomfejlesztési igazgatója; 
valamint Szigeti Tamás fotóriporter, szer-

kesztő, 2015 óta a Magyar Sajtófotó-kiállítás 
kurátora. Huszár Szilamér további terveiről 
szólva kifejtette, a romániai tájakat, állat-
világot, természeti környezetet és épített 
örökséget lencsevégre kapó fotóiból ké-
szül egy kiállítás júniusban. „Ennek kü-
lönlegessége, hogy a magyarországi Na-
tional Geographic lesz a fő médiapartnere. 
Negyven olyan fotót állítunk ki, ami a Na-
tional Geographic Magyarország online 
oldalán kerül publikálásra. Azért negyven 
fotó, mert az idén leszek negyvenéves” – 
mondta el Huszár Szilamér. A tárlat első 
körben Sepsiszentgyörgyön mutatkozik be, 
de már kapott meghívást a marosvásárhe-
lyi Bernády-házba is.

 » „Amikor láttam, hogy 
a maksai sorozatom képei 
ilyenformán elismerést kap-
nak, bátorítást nyertem, hogy 
jelentkezzek a 39. Magyar 
Sajtófotó-pályázatra. Tudatá-
ban vagyok, hogy ez nagyon 
nívós verseny, ha előzőleg nem 
kapom ezt a két visszajelzést, 
nem is mertem volna jelentkez-
ni” – mondta Huszár Szilamér.

 » K. J.

Nagy fesztiválokon tavaly díjazott alko-
tások, valamint világhírű rendezők – 

Pedro Almodóvar és François Ozon – fi lm-
jeinek premierje is szer epel a kolozsvári 
Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál 
(TIFF) idei, 20. kiadásának kínálatában 
– jelentették be a szervezők. A jubileumi 
szemlét a július 23. és augusztus 1. közti 
időszakra tervezik, a kínálatban olyan 
alkotások vetítése is szerepel, amelyek-
nek bemutatóját megakadályozta a vi-
lágjárvány. François Ozonnak, az egyik 
legjelentősebb fiatal francia rendezőnek 
Été 85 című új filmjét láthatja a TIFF kö-
zönsége: az 1980-as évek atmoszféráját 

idéző film 12 César-jelölést kapott, bevá-
logatták az idei Cannes-i Filmfesztiválra. 
Ugyanerre a szemlére válogatták be az 
Oskar Roehler rendezte Enfant Terrib-
le (Szörnyű gyermek) életrajzi filmet, 
amely a német filmművészet fenegyere-
kének, az 1982-ben fiatalon elhunyt Rai-
ner Werner Fassbindernek állít emléket. 
A filmet szintén vetítik a TIFF-en. Pedro 
Almodóvar világhírű spanyol rendező 
legújabb alkotását is láthatja a kolozs-
vári szemle közönsége Tilda Swinton 
Oscar-díjas, BAFTA-díjas brit színésznő-
vel a főszerepben. A The Human Voice 
(Az emberi hang) című film a spanyol 
rendező első angol nyelvű alkotása, tu-
lajdonképpen szövevényes monológ, 

amely Jean Cocteau műve alapján ké-
szült. A spanyol mozi történetében Luis 
Buñuel filmrendező óta Almodóvar az 
első, aki az utóbbi évtizedekben nemzet-
közi sikerre tett szert. A tavalyi év egyik 
leginkább várt filmújdonságát is elhoz-
za Kolozsvárra a TIFF: Harry Macqueen 
Supernova című alkotását Colin Firth és 
Stanley Tucci főszereplésével. A fesztivál 
szervezői februárban bejelentették, 10 
napon keresztül számos filmpremierrel, 
meghívottakkal és emlékezetes esemé-
nyekkel tervezik megünnepelni az évfor-
dulót. Emlékeztettek, tavaly a TIFF volt 
a legelső nagy európai szemle, amelyet 
személyes részvétellel tartottak meg a 
világjárvány közepette, a járványügyi 

intézkedések szigorú betartásával: 4500 
néző követhette a filmeket 14 helyszínen 
a szabad ég alatt. A jubileumi kiadásra 
két forgatókönyvvel készültek: az egyik 
szerint a korábban megszokott időpont-
ban, május végén és június elején tar-
tották volna, a második szerint pedig a 
tavalyi évhez hasonlóan, a pandémia 
miatt a július végi, augusztus eleji peri-
ódusra tervezték a szemlét. A hatóságok 
által közölt információk függvényében a 
választás az utóbbi időpontra esett. Úgy 
tervezik, hogy kinti és benti vetítéseken 
is részt vehetnek a nézők – utóbbin ak-
kor, ha a helyzet majd lehetővé teszi. A 
szemle további újdonságairól részletek a 
Tiff.ro honlapon találhatóak.

Almodóvar és Ozon új fi lmjét is vetítik a jubileumi TIFF-en




