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BlickPunkt díjkiosztó, 2011

Idén negyedik alkalommal rendezte meg BlickPunkt 
– Képek versenye című fotóversenyét a Magyaror-
szági Német Kulturális és Információs Központ. 
A megszoko"  módon fényképekkel, feljavíto"  ar-
chívfotókkal és saját készítésű képeslapokkal lehete"  
nevezni. A verseny ebben az évben is népszerűnek 
bizonyult. A három kategóriában összesen 360 képet 
töltö" ek fel a BlickPunkt rendszerébe a résztvevők. 
Még többet mondanak a látogatási adatok: a verseny 
képeit több mind 120 000-szer tekinte" ék meg, 400 
vendég összesen 30 726 szavazatot ado"  le.

A fődíjak nyerteseit a 30 legjobbra értékelt kép 
közül háromfős zsűri választo" a ki, szintén a zsű-
ri döntö"  arról, mely művek kerüljenek be a 2012-es 

BlickPunkt-naptárba. A zsűri tagjai Tám László fo-
tóművész, Mayer Éva, a BARÁTSÁG folyóirat főszer-
kesztője és Erika Tempfl i a Magyarországi Németek 
Háza ifa-kultúrmenedzsere voltak.

A Magyarországi Német Kulturális és Informá-
ciós Központ köszönetet mond támogatóinak: a 
Magyarországi Németek Országos Önkormányza-
tának, a BARÁTSÁG folyóiratnak, a Neue Zeitung-
nak, az Unser Bildschirm televízióműsornak és a 
Treff punkt am Vormi" ag rádióműsornak.

A szervezők gratulálnak a győzteseknek és min-
den résztvevőt várnak a jövő évben az 5. jubileumi 
BlickPunktra.

A fődíjak és ezzel a 101 eurós jutalom nyertesei:

• Fotó kategória: Milbich Tamás – Tisztaszoba
• Archívkép kategória: Etsberger Mária – Hol vannak a férfi ak…
• Képeslap kategória: Surman Csilla – Közös kép

A fődíjak mellett a 2011-es évben is több különdíj került kiosztásra:

• BARÁTSÁG folyóirat: Keresztúri Anna – Éva, Müller Jánosné – Lány koszorúban
• Neue Zeitung: Milbich Mária – Szüleink tánca
• Deutscher Kalender: Veiland Gyula – Tuba, Bruckner Nándor – Az üknagyszülők esküvői képe, 
Fódi József – Herendi zenekar 1919-ből, Dávid Gabriella – Jahn Barbara és Anna
• Tám László: Máté Réka – Gyógyfűcsokor-szentelés Bonyhádon, Dávid Gabriella – Jahn Barbara és Anna
• Zentrum-különdíj: Lehmann Lilla Mirjam – Nem csak árnyék

(A BARÁTSÁG, a Neue Zeitung és a Deutscher Kalender különdíjasainak képei megjelennek az ado"  
folyóiratban, illetve kiadványban.)

Színes képösszeállításunk a díjazo!  fotókból a hátsó borítón látható


