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Immár tizenkett edik alkalommal zárult ünnepé-
lyes díjkiosztóval és kiállítással a Blickpunkt (Néző-
pont). Tizenkét év, több ezer kép, több száz vendég 
a Műcsarnokban, több tucat kiállítás – és azokon 
rengeteg látogató – szerte az országban, tizenkét fa-
linaptár, valamint egy fotóalbum a Képek versenyé-
nek eddigi mérlege.

Felsorolni is nehéz lenne azokat a helyeket, ahol 
ezek a képek feltűntek, ahogyan azt is, hány publi-
káció illusztrációjaként szolgáltak. A mi büszkesé-
günk természetesen a Blickpunkt-könyv – mondta 
műcsarnoki köszöntőjében, november 16-án Ambach 
Mónika, a Zentrum igazgatója.

Megállapíthatjuk, hogy a Magyarországi Német 
Kulturális és Információs Központ és Könyvtár –
vagy, ahogy a német közösség nevezi a Zentrum 
– által indított  pályázat sokféleképp van jelen a ma-
gyarországi németek életében. A résztvevők képei, 
a közönség visszajelzései adnak valódi értelmet en-
nek a kiváló kezdeményezésnek, melynek célja, hogy 
mai fotók, képeslapok, valamint 1960 előtt  készült ar-
chív képek segítségével a legkülönlegesebb módon 
s legeltérőbb nézőpontokból kerüljön bemutatásra a 
németség múltja és jelene. A versenyzők képeikkel 
különleges történeteket mesélnek el a magyarországi 
németségről, melyeket hála nekik a Zentrum tovább-
adhat. A pályázat iránti lelkesedés már több mint 
egy évtizede töretlen, idén 310 kép érkezett  be. A 
Budapesti Német Nagykövetség sajtóreferense, Jens 
Preißler is nagy rajongója a Blickpunkt nak. Három 
éve tartózkodik hazánkban, és azóta minden évben 
jelen volt a Műcsarnokban tartott  ünnepségen. Idén 
a zsűri munkájában is részt vett , s hálás volt a neve-
zőknek, hogy új és érdekes információkat tudhatott  
meg segítségükkel a magyarországi németekről.

– Nagyon fontos, hogy a képek címei és leírásai 
minél több tájékoztatást tartalmazzanak – hang-
súlyozta Ament-Kovács Bence, aki a néprajzkutató 
szemszögéből értékelte a képeket. Ezzel ugyanis – 
fejtett e ki – a versenyzők nemcsak a bírálók munká-
ját segítik, hanem a kutatókkal is érdekes és értékes 
tényeket osztanak meg. 

A képek alkotói számára nagy fontosságú a dön-
tőbe jutás, hiszen ezáltal biztosítják maguknak a he-
lyet a vándorkiállításokon, s képeik így beutazzák 
az egész országot. A zsűri a díjak odaítélésénél ki-
emelten ügyelt arra, hogy a díjazott  felvételek kife-
jezők legyenek, és komoly minőséget képviseljenek. 
A három kategóriában – fotó, archív kép, képeslap 
– egy-egy fődíj és mellett ük még tizenegy különdíj 
talált gazdára.

Az eseményen minden évben kiváló hagyo-
mányőrző formációk lépnek fel, idén az ifj ú Sax test-
vérek – Bernárd és Noel – énekeltek, akiket édesapjuk, 
Sax Norbert kísért harmonikán. A hagyományokhoz 
híven egy vetítés formájában a rendezők az összes 
versenyképet láthatóvá tett ék, s ezt az eseményt a 
kiváló harmonikás, Marosi Zoltán zenével kísérte. A 
program végén bemutatásra került a képekből ösz-
szeállított  falinaptár is, ami 2020-ban biztosan sok 
lakásban és irodában megtalálható lesz majd.

A 2019. évi rendezvénynek különös jelentőséget 
adott  a Zentrum 15 éves jubileuma, melyet október-
ben ünnepelt a Magyarországi Német Kulturális 
és Információs Központ és Könyvtár. A Zentrum 
2004 októbere óta áll a magyarországi németek és 
a németség iránt érdeklődők szolgálatában. Orszá-
gos projektjeivel, mint az Abgedreht!, Blickpunkt, 
TrachtTag, illetve a „Zentrum-Programme im 
HdU” rendezvénysorozat, a hazai német nemzeti-

ség sokszínű kulturális és tár-
sadalmi életét mutatja be és 
népszerűsíti. A Zentrum.hu 
– Magyarországi német hírek 
honlapon, valamint közössé-
gi oldalakon (Facebook, Ins-
tagram, YouTube) napi szin-
ten találnak érdekességeket a 
téma iránt érdeklődők.

Történetek képekben

A Blickpunkt 2019. évi díjazott  
színes képeit hátsó borítónkon 
tekinthetik meg.

Archív fotó kategória nyertese:
Fürstenho� er József: Kendertörés
Püspöknádasd (ma Mecseknádasd), 1943.


