
 

     

„Te is közénk tartozol” 

EFOP-3.1.6-16-2017-00043 

Támogatást igénylő: 

Név: Karcagi Tankerületi Központ 

Székhely: 5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15. 

Levelezési cím: 5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I/6. 

Telefon: +36 59/795-213 

E-mail: istvan.sagi@kk.gov.hu;    

Megvalósító: 

Név: Kádas György EGYMI 

Cím: 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. 

Telefon: +36 (59) 520-614 

E-mail: kadas.efop@gmail.com 

 

Fotópályázat 

Szakmai beszámoló 

 

Fotópályázat célja a társadalmi érzékenyítés elősegítése céljából pályázóink mutassák 

meg, hogy milyennek látják a mássággal élő emberek világát, illetve a mássággal élő 

társaink kapjanak lehetőséget saját világuk képi bemutatására. 

Formai követelmények: 

A fénykép eredetije minimum 300 dpi felbontású, hosszabbik oldala minimum 3000 pixeles 

legyen. 

A képek eredeti verzióit jpg formátumban az iskola.kisujszallas@karcagitk.hu email címre 

digitális formában, illetve A5-ös méretben, fotóminőségű papírra nyomtatott formában. 

Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a pályázatnak nevezési díja nincs. 

A pályaművek beérkezési határideje 2021. szeptember 30-a volt. Mivel a határidőre nem 

érkezett be megfelelő számú fotó, ezért meghosszabbítottuk a beküldési dátumot 2021. 

október 15-re. 

A Kádas György EGYMI honlapjára feltöltöttük a szükséges mellékleteket is, melyek a 

szakmai beszámoló melléleteit képezik. 

-Adatkezelési tájékoztató 

-Hozzájáruló nyilatkozat 16. év alatti pályázó esetében 

-Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez 

-Hozzájáruló nyilatkozata képmás készítéséről 

 

A meghosszabbított határidőig két kategóriában érkeztek pályaművek, melyeket a zsűri 

szövegesen is értékelt. 

Az eredményeknek megfelelően minden pályázó jutalomban részesült. 
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Fotópályázat 

Eredményhirdetés és a zsűri véleményezése 

 

Nem sérült, középiskolás kategória 

1. helyezett: Vékony Mónika: „Akadály és segítség” című alkotása 

Zsűri véleményezése: Az alkotó nagyon szépen kollázsba szedte azt a problémát, amit mi 

egészséges emberek tudunk tenni sérült társainkért. A lépcső, mint akadály leküzdésére 

két megoldási lehetőség is látszik a képen lejtő és lift formájában. 

 

2. helyezett: Varga Boglárka: „Köztünk élnek” című alkotása 

A fotón kollázsban láthatjuk azokat a jeleket, amelyek jelzik, hogy sérült embertársaink itt 

élnek köztünk. Jó tanácsunk, hogy a kompozícióra, képkivágatra legközelebb jobban 

ügyeljen az alkotó. Vagy jelzés szerűen sugallja a mondanivalót, vagy pedig mutassa meg 

a fotózni kívánt tárgyakat, emblémákat. 

 

Felnőtt, sérült kategória: 

1. helyezett: Bakosné Dejcző Eszter: „Foci mindenkinek” című alkotása 

Kiemeljük a kompozíciót, a finom humort, a történetet, ami átszövi az egész képet. 

Különösen ebben a nehéz időszakban nagyon jó látni, hogy ilyen könnyed és humoros 

képek tudnak születni. Értjük, tudjuk, hogy mi áll a háttérben, miért nem lehet a lelátóról 

nézni a meccset, de mégis mindenkit érdekel, hiszen a kerítésen kívülről is érdekes a 

meccs. 

 

2. helyezett: Ivánfi Tibor: „Szeretek utazni” című alkotása 

Nagyon szép színekkel operáló, kiváló portréfotó. Jól elkapott pillanat, tényleg látszik a 

képen, hogy a portréalany szeret utazni. Jó a kompozíció, szépek a fények. 

 

3. helyezett: Szőke Ádám: „Víz, tűz, szél és a Föld pók” című alkotása 

Nagyon tetszett nekünk az az absztrakt kompozíció, amelyet az alkotó lefotózott. A 

sokszínűség mellett a különböző formák is kiemelkednek a háttérből. „Billeg” a kép a 

festészet és a fényképészet között és ez kiemeli a képet. 
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Különdíjasok 

Dávid-Kis Borbála: „Kapcsolat” című alkotása 

Nagyon ügyes kompozíció és jól elkapott pillanat, ahogy a három szereplő uralja a teret. 

Rengeteg mögöttes gondolat jutott eszünkbe a megható kép láttán, ez az alkotás az egyik 

kedvencünk. 

 

Bali Réka: „Panni és a fény” című alkotása 

Fotótechnikai különdíjban részesült a játékosságért és a technikai kivitelezésért. A lány 

mögött az este, mint egy kerék jelenik meg. 

 

A fotópályázaton díjazásban nem részesülő pályázók véleményezése 

Gulyás Tímea: „Sportnapon” című alkotása 

Eseményrögzítés – a képkivágat jelen esetben szerencsésebb lett volna, ha állóképet készít 

inkább. Az alkotáson sok a felesleges elem: kocsi, kéz, szék, stb. Ha a kompozícióra 

legközelebb jobban figyel, ügyesebb lesz a kép. 

 

Nyíri László: „Szeretem a cicákat” című alkotása 

Jelen esetben szerencsésebb lett volna, ha a cicával megfordul a fény felé a képen szereplő 

személy. A fő téma a legsötétebb a képen. Állóképként szerencsésebb lett volna a 

kompozíció.  

 

Rácz János: „Én a dinnyetermesztő” című alkotása 

Jó portréfotó, bára háttérben lévő két alakot megvárhatta volna a kép készítője, míg 

kisétálnak a képből.  

 

Bencsik Ingrid: „Farsangolok” című alkotása 

A kép eseményt rögzít, azonban technikailag nem túl szerencsés a képkivágat, beállítás 

valamint az élesség. 

 

Tóth Mária: „Filmkészítés közben” című alkotása 

Képi kompozíciót tekintve két lépést kellett volna arrébb lépni az alkotónak, hogy a kamera 

ne vesszen el a fák sötétjében, valamint a kameraállvány karja kettévágja sajnos a 

szereplőket. 

 

Bencsik Ingrid: „Szeretek játszani” című alkotása 

A kép kompozícióján kellene alakítani. Szerencsésebb lett volna az állókép használata. 

Képileg két felesleges elem is látható: a lámpaoszlop és az elhaladó alak. 
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Belovay László: „Traktorosok Böszörmény határában” című alkotása 

Jó riportfotó, szép kompozíció, de szívesebben láttuk volna ezeket a traktorosokat valami 

izgalmas munkában. 

 

Keller Kristóf: „A rallys” című alkotása 

Kiválóan elkapott pillanat, látszik, hogy a szereplő élvezi a vezetést. 

 

Katona-Berzsenyi Rozina: „A kongás” című alkotása 

Jól elkapott pillanatfotó, látszik, hogy a dobos átszellemülten játszik, élvezi a zenélést. 

 

Rába Olivér: „Akadály” című alkotása 

Kiváló a kompozíció, átérezzük azt a nehézséget, hogy nem egyszerű feljutni az 

emelkedőn. Kiválóan elkapott pillanatkép. 

 

Virág Előd: „Szirénás tűzoltó” című alkotása 

A kép egy tűzoltó autót ábrázol, melyen kevés cselekvés látható. 

 

 

 

 

 

Kisújszállás, 2021. november 2. 
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