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VII. Nemzetközi Magyar Fotópályázat – 2007. 
 
Beküldési határidő: 2007. augusztus 1. 

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorá-
tus, továbbá a Magyar Fotóművészek Világszövetsége 
(MFVSz) fotókiállítást rendez 2007. szeptember 21. és októ-
ber 4. között, a határainkon túl élő és alkotó, magukat ma-
gyar nemzetiségűnek valló fotográfusok, továbbá a Magyar 
Fotóművészek Világszövetsége tagjai részére. A tárlat célja 
bemutatni és népszerűsíteni mindazon magyar alkotók mun-
kásságát, akik a Kárpát medencében, vagy azon is túl gazda-
gítják az egyetemes fotókultúrát. Ugyanakkor művészeti te-
vékenységükkel kulturális kapcsolatokat teremtenek a külön-
böző országok és népek között.  

Életkortól és foglalkozástól függetlenül, bárki részt vehet a 
pályázaton, aki nem magyar állampolgár, viszont magyar 
nemzetiségűnek vallja magát, bárhol is él a nagyvilágban. A 
magyar állampolgárok közül, csak az MFVSz tagjai pályázhat-
nak. Egy szerző maximum öt fekete-fehér, vagy színes papír-
képet adhat be, tetszőleges megosztásban. Képsorozottal pá-
lyázni nem lehet, csak abban az esetben, ha a nevezési lapon 
a sorozat minden felvétele külön-külön sorban szerepel. Így 
viszont a szerzőknek el kell fogadnia zsűri döntését, mely sze-
rint a képekről egyedileg döntenek. A fotók hosszabbik olda-
lának legkisebb mérete 24 cm, legnagyobb mérete 34 cm le-
het. Az ajánlott képméret azonban 20x30 cm. A fotók té-
mája és műfaja kötetlen, bármilyen technikával készülhetnek 
és a felhasznált fotográfiai kifejezőeszközök tekintetében sincs 
korlátozás. A rendezők azonban fenntartják maguknak a vá-
logatás jogát a beküldött képanyagból. Az I. helyezetett a 
Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége 
plakettjével, további öt alkotót pedig 4000 Ft értékű, fotó-
művészeti albumokkal díjaznak. Az alkotásokat kasírozás és 
paszpartu nélkül postán lehet beküldeni, vagy a megadott címen 
személyesen beadni. A fotók hátoldalán szerepeljen az alkotó 
neve, címe, vagy annak a fotóklubnak, alkotócsoportnak a neve 
és címe, ahová más fotográfusok pályázataival együtt visszapos-
tázhatók, vagy visszaküldhetők egy csomagban a képek. A ren-
dezők körültekintéssel kezelik a fotókat, de az esetleges sérülése-
kért, jogtalan eltulajdonításból eredő károkért felelősséget és 
kártérítési kötelezettséget vállalni nem tudnak. Nevezési lap ki-
töltése kötelező, amely igényelhető az MFVSz címéről, vagy le-
tölthető a www.mafosz.hu honlapról, a fotópályázatok menü-
pontból. A kiállított és a ki nem állított képeket együtt, legké-
sőbb 2008. szeptember 30-ig postán kapják vissza az alkotók, ha-
csak másként nem rendelkeznek (pld. személyes, vagy megbízott 
általi átvétel). Az alkotások beküldésével a szerzők hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a fotókiállítás népszerűsítése érdekében szerzői jog-
díj (felhasználási díj) fizetése nélkül, időbeli és térbeli korlátozás 
nélkül jelenjenek meg a sajtóban felvételeik, a szerzők nevének 
feltüntetésével. 
A kiállítás időpontja: 2007. szeptember 21-től október 4-ig. 
További információk kérhetők Győri Lajostól a (00-36) (1) 
225-6029-es telefonszámról (hétköznap reggel 7-10 óra kö-
zött) vagy emailen: gyoril@mmi.hu 
A fotók beküldési (beadási) címe: Magyar Fotóművészek Vi-
lágszövetsége, 1011 Budapest, I. ker., Corvin tér 8. II. em. 408. 
Nevezési lap letölthető a www.mafosz.hu weboldalról  
 
 

EXPERIMENT 2007 

NEMZETKÖZI FOTÓMÛVÉSZETI 

BIENNÁLÉ – Csíkszereda 
 
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 

1. A PRISMA fotóklub meghívja Önt az „EXPERIMENT” 
néven immár VII. alkalommal megrendezett fotómûvészeti bi-
ennálén való részvételre. A pályázaton részt vehetnek amatõr és 
hivatásos fotómûvészek egyaránt.  

2. A fotók kivitelezése meg kell feleljen a pályázat jelle-
gének, ami a kísérleti fényképezés. E név alatt a fényképezés 
kifejezésmódjának, folyamatának nem szokványos oldalait 
értjük bemutatni. A pályázatra csak kísérleti fotókat foga-
dunk el, bár-milyen technikai hozzáadással a fényképezéshez, 
akár laborban, akár számítógépen.  

3. A pályázat témája szabad, de nem fogadunk el olyan mû-
veket, amelyek az elõzõ „Experiment” pályázatokon részt vettek.  

4. Minden szerzõ összesen 10 mûvet küldhet be (monok-
róm vagy színes), 30x40 cm vagy 30x45 cm-es formátumban. 
Az ennél kisebb fotókat 30x40 cm vagy 30x45 cm-es 
paszpartu papírra kell ragasztani.  

5. Díjak: 10 egyforma EXPERIMENT díj (a beérkezett 
mûvek számával arányosan (FF-Színes), valamint különdíjak és 
a támogatók által felajánlott dícséretek is kiosztásra kerülnek.  

6. A díjazott mûvek a PRISMA fotóklub gyûjteményében 
maradnak, és esetenként kiállíthatóak a klub által szervezett 
eseményeken, valamint megjeleníthetõk a sajtóban, más feltétel 
nélkül, mint a szerzõ nevének és a fotó címének megemlítése.  

7. A beküldött pályamûveket egy táblázat kell kísérje, 
amelyen a következõk vannak feltüntetve:  

– a szerzõ teljes neve vagy mûvészneve 
– a mû címe 
– a benevezési díj összege 
A fotók hátán fel kell tüntetni: 
– a szerzõ teljes nevét vagy mûvésznevét 
– a mû címét 
– a szerzõ vagy a fotóklub címét 
8. A benevezési díj Romániai szerzõk számára 15 új lej. 

Külföldi pályázók számára 20 Euró a benevezés, illetve ha 
minimum 3 személyes csoportokban történik a postázás, 
szerzõnként 15 Euró a díj. A benevezési díjat a fényképekkel 
együtt kell elküldeni. Minden szerzõnek, aki elküldi mûveit 
és a benevezési díjat, postázzuk a kiállítás katalógusát és CD-
jét, attól függetlenül, hogy volt-e bejutott fotója. Aki nem 
postázza a részvételi díjat, annak munkái nem vehetnek részt 
a pályázaton és nem áll módunkban visszapostázni azokat.  

9. Kérjük küldjék el a fotókat digitális formátumban is 
(minimális felbontás 1600x1200 képpont) a biennálé 
minõségi katalógusának elkészítése érdekében!  

10. A pályázat és a fotómûvészet népszerûsítése érdekében 
a szervezõk fenntartják a jogot, hogy a fotókat a pályázat ka-
talógusában, CD-jén, sajtóban és televízióban megjelentessék 
a szerzõi jogdíj kifizetése nélkül.  

11. A pályamûveket különleges óvatossággal kezeljük, de 
nem felelünk a szállítás közben történt esetleges sérülésekért. 
Emiatt kérjük a mûveket megfelelõen csomagolni.  

12. A mûvek beküldésével a jelen szabályzat elfogadott-
nak minõsül.  
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A PÁLYÁZAT NAPTÁRA 
A legutolsó beküldési határidõ: 2007. augusztus 30. 
Elbírálás: 2007. szeptember 8. 
Az eredmények kihirdetése: 2007. október 1. 
Tárlat a Szakszervezetek Mûvelõdési Házában: 2007. október 
19. 18 óra 
A mûvek visszaszolgáltatása: 2007. november 30. 
A fotókat a következõ címre kell postán elküldeni: 
Fotoclub PRISMA (Incze Domokos) 
Str. Kossuth Lajos 22/B/11, 530230 Miercurea Ciuc, Jud. 
Harghita, ROMANIA 
További információk:  
Szabó Attila 0745 313 452,  
Incze Domokos 0747 032 954 vagy 0366 101 954,  
Incze László 0745 315 111 
http://prizmafotoklub.extra.hu/ 
A NEVEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ: www.mafosz.hu oldalról 
 
 

Balaton „gyöngyszeme” Balatongyörök – 
nyílt fotópályázat 

 
A Balatongyöröki Turisztikai Egyesület – együttműködve a 

Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségével 
és a Magyar Fotóművészek Világszövetségével -  nyílt fotópályá-
zatot hirdet, annak érdekében, hogy a pályázók fotóművészeti 
alkotásokon mutassák be a Balaton egyik legszebb települését 
Balatongyörököt. A beküldött képekből vándor-kiállítást rende-
zünk, prospektust, képeslapot készíttetünk és – ha lesz fedezete – 
fotóalbumot adunk ki.  

A Balaton „gyöngyszeme” Balatongyörök című kiállítás 
és prospektus  a helyiek és az oda látogató turisták, nyaralók 
érdeklődését kívánja felkelteni, valamint Balatongyörök ter-
mészeti szépségét, kulturális hagyományait, az itt élők hét-
köznapjait kívánja megörökíteni, népszerűsíteni . 

Arra kérjük az alkotókat, hogy alkotásaik mutassák be, mi-
lyen Balatongyörök a négy évszakban, kutassák fel a hagyomá-
nyokat, mutassák be a képeken miért érdemes Balatongyörökön 
pihenni, üdülni és élni. Arra is biztatjuk az alkotókat, hogy en-
gedjék szabadjára fantáziájukat. A pályázatra való felkészülés-
ben ajánljuk figyelmükbe a www.balatongyorok.hu honlapot.  
Letölthető: www.mafosz.hu/fotópályázatok címről. 
Ha nincs internet kapcsolat, akkor a nevezési lap igényelhe-
tő: gyoril@mmi.hu   címről is, vagy telefonon: (1)225-6029, 
(1)201-5692, (1)212-6258. 
 

ALKONYATTÓL – PIRKADATIG 

Beadási határidő: 2007. 09.10. 
A pályázat célja, hogy megmozgassunk mindenkit, aki 

fényképezőgépet vesz a kezébe. Mindezt ne csak nappal tegye, 
amikor a fényviszonyok elegendőek, hanem ellenkező eset-
ben is mikor azok kevesek. 

AZAZ ÉJSZAKA ! 
A pályázaton életkortól, foglalkozástól függetlenül min-

denki részt vehet. 
A pályázatra 3 kategóriában összesen 9db, kategóriánként 

3-3 felvételt, vagy  
3 képből álló sorozatot (melyet meg lehet bontani) lehet 

beküldeni.  

A képek mérete 20x30 cm-es (A4), vagy 21x30,5 cm-es.  
1. kategória: Alkonyati képek./ Naplemente fényei./ Az este.  
2. kategória: Az éjszaka fényei. /Fényfestés-fényrajz./ Az éj.  
3. kategória: A pirkadat. /A reggel./ Ébredés.  
A pályázatra kizárólag színes (fekete-fehérnél színezett!) fel-

vételeket lehet beküldeni. Diapozitívre ill. digitális technikával 
készült felvételeket kizárólag fotópapírra levilágítva fogadunk el. 
A pályázónak nevezési lapot kell kitöltenie. A képek hátoldalán 
a nevezési lappal egyezően szerepeljen a szerző neve, postacíme, 
telefonszáma, a kép és kategória sorszáma és a kép címe. NEVE-
ZÉSI DÍJ:  1000 FT. Melyet postautalványon, vagy a képekkel 
együtt feladva lehet befizetni. A képeket kartonnal ellátva, biz-
tonságosan kérnénk postázni!   

A borítékra írja mindenki rá, hogy pályázati képek, kérjük 
ne hajtsa össze! Az alkotásokat postai úton mindenki vissza-
kapja. A határidőn túl ill. a kiírásnak nem megfelelően ellá-
tott képeket a pályázatból kizárjuk. 

Olyan alkotásokat várunk, amelyek a megszokott éjszakai vá-
rosképek, épületfelvételek mellett, a szokványostól eltérően, me-
rész, bátor, ötletes stb. jellegű alkotásokat mutatnak be. 

Díjazás: A kategórianyertes művek beküldői tárgyjutalomban 
részesülnek. 

A nevezési lap letölthető a www.prizma.extra.hu weboldalról, 
igényelhető a 06 20 911 72 57-es mobilszámon (akár SMS-ben 
is), vagy a 06 1 260 91 42-es vezetékes telefonszámon, vagy a 
prizmakarika@vipmail.hu e-mail címen. 

PÁLYÁZATI NAPTÁR: 
Beadási határidő: 2007. 09.10.-hétfő- (+3 nap) 
Zsűrizés: szeptemberben. 
Értesítés: szeptember vége. 
Megnyitó: októberben. 
Képek visszaküldése: december-január. 
Beküldési cím: PRIZMA KÖR  1105, Budapest. Nyitra u. 

7. 1/17. 
INFO:  06 20 911 7257  –  prizmakarika@vipmail.hu 
 

  
EMBEREK ÉS KEDVENCEIK – 

PORTRÉ FOTÓPÁLYÁZAT 

Beadási határidő: 2007. 10. 10. 
A kiírás célja, hogy évről évre összegyűjtsük és megmutassuk 

az amatőr és professzionális fotográfusok által embertársaikról és 
környezetükben élő állatokról készített portréfelvételeket. 

A pályázaton életkortól, foglalkozástól függetlenül mindenki 
részt vehet. 

A pályázatra 3 kategóriában összesen 9 db, kategóriánként 
3-3 felvétellel lehet nevezni. 

A beküldendő képek mérete 21x30 cm (A4). Az ettől eltérő 
méretű  pályaművek hosszabbik oldala 30 cm-es kell legyen. 

A képeket semmilyen hordozóra nem kell felragasztani! 
1. kategória: GYERMEK / az első lépésektől a serdülőkorig. 
2. kategória: FELNŐTT / fiatal-, középkorú, valamint 

idős emberekről készült felvételek. 
3. kategória: EMBER ÉS ÁLLAT / a szálak, melyek ösz-

szekötik őket egymással. 
 A pályázónak nevezési lapot kell kitöltenie. 
 A nevezési lappal egyezően a képek hátoldalán szerepel-

jen a szerző neve, postacíme, telefonszáma, a kép és kategória 
sorszáma és a kép címe. 
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NEVEZÉSI DÍJ: 1500 FT, melyet postautalványon, vagy a 
képekkel együtt feladva lehet befizetni. 

Beküldési cím: PRIZMA KÖR – 1105 Budapest, Nyitra 
u. 7. 1/17. 

A nevezési lap letölthető a www.prizma.extra.hu webol-
dalról, igényelhető a 06 20 911 72 57-es mobilszámon (akár 
SMS-ben is), vagy a 06 1 260 91 42-es vezetékes telefonszá-
mon, vagy a prizmakarika@vipmail.hu e-mail címen. 
 
 

FOTÓPÁLYÁZAT 

"Szőlő Jövéstől a borospincéig" 

Kőszeg Város Önkormányzata fotópályázatot hirdet, mely-
nek célja az, hogy az itt élő emberek ill. a városba látogató turis-
ták által készített, a megnevezett témát feldolgozó fotók kiállítás 
keretében minél szélesebb körben bemutatásra kerülhessenek. 

Részvételi feltételek 
• A fotópályázaton bárki részt vehet életkortól, foglalko-

zástól és lakóhelytől függetlenül.  
• A pályázat témája : "Szőlő Jövéstől a borospincéig" 
A szőlőtermesztéssel, borászattal valamint az ezekhez kap-

csolódó eseményekről – rendezvényekről készült eseményfo-
tókat, tájképeket, természetfotókat, portrékat várunk. 

• Egy pályázó maximum 5 képet, ill. sorozatot (egy soro-
zat egy műnek számít) adhat be 

• Pályázni minimum 18×24 cm-es papírképekkel lehet, (ezek-
ről kérnénk a negatívot is, illetve digitális kép esetén cd-t melyen 
az alkotások legalább 300 DPI felbontásúak legyenek). A fotókat 
semmilyen hordozó anyagra nem kell felragasztani! 

• Díjazás: I. díj: 50.000 Ft; II. díj: 40.000 Ft; III. díj: 
30.000 valamint a beérkezett alkotásokból kiállítást rende-
zünk a Szőlő Jövésnek Könyve Ünnepségsorozaton 

Nevezési lap letölthető: www.mafosz.hu weblapról. 
 
 

Kedves Versmondó, Verséneklő és 

Irodalomszerető Barátaink! 
  
A Költészet Napja tiszteletére új internetes szakmai folyóira-
tot indítottunk. Látogassátok meg a következő link segítségé-
vel, és amennyiben elnyeri tetszéseteket, várjuk adataitokat, 
írásaitokat, hogy felhelyezhessük a honlapra.  
http://www.hangraforgo.hu/forum.htm 
Üdvözlettel: F. Sipos Bea és Faggyas László 
hangraforgo@gmail.com 
 
 

SZÜLETŐBEN A SZÉKELYFÖLDI  

KULTURÁLIS PORTÁL  

www.kultura.ro 
 
Még csak a címe van meg, illetve az ihletet és a némileg 

irányt adó előzmény, az anyaországi www.kultura.hu. 
Az elképzelés a Kovászna Megyei Művelődési Központot 

vezető Imreh Istvántól, illetve a Magyar Köztársaság Kulturá-
lis Koordinációs Intézetét igazgató Hadnagy Miklóstól szár-
mazik, amelynek nyomán április 23-án, a Hargita Megyei 

Kulturális Központ szervezésében egyeztető megbeszélésre ke-
rült sor a Hargita és Kovászna megyei művelődésszervező in-
tézményei részvételével. Így az ötletgazdák mellett jelen vol-
tak Karda Emese, a Hargita Megyei Kulturális Központ igaz-
gatója, Hermann Gusztáv, a Hargita Megyei Hagyományőrzé-
si Forrásközpont igója, valamint Kassay Péter, a szárhegyi 
székhelyű Hargita Megyei Művelődési és Művészeti Központ 
igazgatója. 

A szándék kifejtése mellett sor került a közös cél – s en-
nek függvényében a portál – megfogalmazására: összefogni, 
egységes keretben bemutatni és eseményeiben optimálisan 
összehangolni a székelyföldi magyar kultúrát. Egyetértettek 
abban, hogy a portálnak egyrészt a székelyföldi művelődési 
élet szervezésében kell hathatós segítséget nyújtania a kap-
csolatok keresésével, programok összehangolásával, az infor-
mációk közkinccsé tételével, másrészt frissen és figyelemfel-
keltően kell tájékoztatnia a rendezvénylátogatókat és a po-
tenciális érdeklődőket a már megtörtént, illetve a várható 
kulturális eseményekről. 

A megbeszélésen körvonalazódott néhány terület is, me-
lyen a portálnak nyitnia kell a kultúra iránt érdeklődők felé: 
létre kell hoznia lehető legteljesebb, majd minden rendez-
vényre kiterjedő regionális eseménynaptárt, beleértve az in-
ternetes jegyrendelés sajátos módszereinek elterjesztését, fel 
kell kínálnia a Székelyföldről elérhető, állandóan gazdagodó 
adatbázist és linkgyűjteményt, és interaktív vitafórumot kell 
biztosítania a székelyföldi kulturális jelenségek kritikájához, 
megmérettetéséhez. 

A portált szorgalmazó intézmények fontosnak tartották, 
hogy a projekt pályáztatása mellett akár saját erőforrásokból 
is minél hamarabb hozzálássanak a portálépítéshez, ennek 
következő egyeztető eseményét június első felére tűzték ki. 

(A Hargita Megyei Kulturális Központ sajtószolgálata) 
 

 
Pályázatfigyelő 

 
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!  
Ha Önnek szüksége van pályázati információkra, de nincs 
ideje keresgélni, akkor válassza új szolgáltatásunkat.  
A Pályázatfigyelő Szerkesztősége az önkormányzatok, az in-
tézmények, a társadalmi szervezetek és alapítványok, a vállal-
kozások és a természetes személyek támogatását célzó hazai és 
európai uniós kiírásokat gyűjti 1991 óta.  
A Pályázatfigyelő e-mail Értesítő megrendelésével Ön a pá-
lyázatokat azonnal megkapja e-mailben.  
Előfizetőink minden pályázatot megkapnak, amit Szerkesztő-
ségünk összegyűjt.  
Ha Ön előfizet szolgáltatásunkra, átlagosan száz pályázati ki-
írásról kap hírt havonta.  
A Pályázatfigyelő e-mail Értesítő negyedéves előfizetési díja: 
2610 Ft áfával.  
Megrendelheti postán  
Pályázatfigyelő Szerkesztősége1251 Budapest Pf. 88),  
faxon 1-214-3520  
vagy az Interneten az elofizetes.pafi.hu címen.  
További felvilágosítást kaphat:  
Tel.: 30-6596-388  
e-mail: ertesito@pafi.hu  
web: ertesito.pafi.hu  
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CSEREÜDÜLÉS  

INGYEN SZÁLLÁSSAL 

 

 

 

A csereüdülés, cserevakáció nem új találmány, hiszen az emberek mindig is szívesen mentek, mennek 
egy másik családhoz, akár Magyarországon, akár más országba látogatóba, megismerve új embereket, 
szokásokat, tájakat.  

A Csereüdülés Marketing Iroda azt szeretné, ha minden magyar ember, éljen bárhol a világban, az Internet segítségével 
eljutna olyan helyekre is, amelyet anyagi forrásai ugyan nem tennék lehetővé, de ha talál befogadó, szintén magyar em-
bert, álmai valóra válhatnak, és akár életre szóló barátságok is születhetnek.  

EZ MIÉRT JÓ?  
 mert szállásköltséget lehet megtakarítani, 

 barátokra lehet szert tenni, 
 gyermekeket lehet elküldeni nyári vakációra, 

 diákoknak nyelvgyakorlásra, 
 hosszú hétvégére, ünnepekre, 
 izgalmas kaland és egyben jó játék. 

Ugye, Ön is szeretne már az idén olcsóbban üdülni, pénzt megtakarítani? Itt a lehetőség, hogy most ezt megtegye! 
Csereüdülés Marketing Iroda: Máté Valéria 

www.csereudules.com 
 

 
ÁSVÁNYKÜLÖNLEGESSÉGEK 

 
állandó ingyenes 

 
KIÁLLÍTÁSA, VÁSÁRA 

 
Ásványok, drágakövek, féldrágakövek a Kárpát-medence, valamint a világ legszebb ásványaiból. 

 
Diák és turista csoportoknak ingyenes tárlatvezetés. 

 
Kérjük jöjjön el, tekintse meg tárlatunkat! 

  
Reméljük, hogy Önt is mielőbb egy új, egyedülálló élménnyel gazdagíthatjuk  

 
és elégedett látogatóink között üdvözölhetjük. 

 
Cím: Bp. I. (Budai Vár) Szentháromság tér 6. Magyar Kultúra Alapítvány Székháza  

 
Telefon: (+36-1) 244-8100 
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Történelmi barangolások a  
Kárpát-medence területén 

 
Kárpátalja: Időpont: június 26-30. (5 nap/4 éj). Részvételi díj: 39.500 Ft/fő 
Erdély „kezdőknek”: Időpont: július 07-13. (7 nap/6 éj).  Részvételi díj: 54.500 Ft/fő 
Erdély „haladóknak”: Időpont: augusztus 06-14. (9 nap/8 éj). Részvételi díj: 66.000 Ft/fő 
 

Városlátogató programok 
Prága (3 nap/2 éj): Időpont: augusztus 18-20. és október 20-23. Részvételi díj: 36.500 Ft/fő 
 
Valamennyi program tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat: 

• Autóbusz 
• Szállás 
• Félpanziós ellátás 
• Idegenvezetés 
• Belépőjegyek 

 
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: 
Misszió Tours Kft 
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 6. 
Tel./Fax: 06/95 320-165 
Mobil: 20/542-3201, 20/565-3258 
E-mail: missziotours@varsat.net 
 

Magyar Borok Háza 
 
● 22 magyar borvidék egy helyben, a Budai Vár Szívében, 700 fajtából álló borválaszték 
● képzett pincemesterek segítik eligazodni a borkínálatban és a borok világában 
● elmélet és gyakorlat egyszerűen és szakmailag hitelesen a Magyar Borok Háza 

bortanfolyamain! Borismereti alap-, Pohárnok közép- és Borbíráló felsőfokú kurzusok. 
● Muzeális évjáratú borritkaságok, névre szóló címkézés, boreszközök, saját bortrezor 
● borkóstolók, bortúrák, vállalati rendezvények, borvacsorák szervezése akár külső 

helyszínen is 
● „Hónap Borkóstolója” a Magyar Borok Háza borklubja: tematikus kóstoló minden hónap 

utolsó csütörtökén 
● Tokaji Borok Fesztiválja: minden év májusában Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napok. Minden 

év októberében Tokaj belvárosában – gasztronómiai és művészeti programok, 
koncertek, borkiállítás és vásár, borárverés 

 
Magyar Borok Háza 

1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 
Tel.: (1) 212 10 31; Fax: (1) 212 10 32; www.magyarborokhaza.hu; borhaz@t-online.hu
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Kanizsa-MKB Nemzetközi Jazzfesztivál 
Hevesi Sándor Művelődési Központ, Nagykanizsa 

2007. október 12-13. 
 
Október 12. (péntek) 
A Hevesi Sándor Művelődési Központ kiállítóterme 
18.00 A XXX. ÉLETÜNK Országos Fotókiállítás megnyitója 
A Hevesi Sándor Művelődési Központ színházterme 
19.00 A László Attila Quintet koncertje 
20.30 A Fusio Group hangversenye 
22.00 Tony Lakatos és a Trio Midnight koncertje 
A Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaraterme 
24.00 A Soul What hangversenye 
2007. október 13. (vasárnap) 
A Hevesi Sándor Művelődési Központ színházterme 
19.00 A Dörnyei Quartet koncertje 
20.30 A Sárik Trió hangversenye 
22.00 Az ARCHIE SHEPP QUARTET (USA) koncertje 
Belépődíj: október 12-én 2.500,- Ft 
    október 13-án 3.000,- Ft 
A Magyar Rádió és a Hevesi Sándor Művelődési Központ  
közösen rendezett fesztiváljára  
tisztelettel és barátsággal hívom és várom a műfaj kedvelőit. 
                 Papp Ferenc 
                 igazgató 

 

KORTÁRS, MAGYAR KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI  

KIÁLLÍTÁSOK SZERVEZÉSE 
 

A Török Bt. 1992. óta foglakozik kortárs, magyar képző- és iparművészek alkotásaiból,  
kiállítás szervezéssel. 

Vállaljuk egyéni, csoportos és tematikus tárlatok szervezését, teljeskörű bonyolítással. 
 

Állandó kiállítótermünk az OTP BANK Babér utcai irodaházában található: OTP BANK Galéria. 
 

Legfontosabb partnereink: 
Magyar Kultúra Alapítvány1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 

OTP BANK NYRT. - OTP BANK Galéria1134 Budapest, Babér utca 9. 
 

Elérhetőségeink: 
Török Ica       06 30 387 1615 
Török Zoltán  06 30 238 3795 

www.tgaleria.hu  •  toeroek@chello.hu 
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MÉLTÓ HELYSZÍN 
FELÚJÍTOTT HELYISÉGEK 

A Magyar Kultúra Alapítvány épülete a budai várban, 
a Mátyás-templom és a Hotel Hilton szomszédságában, 
a Szentháromság téren található.  
 

MAGYAR-MAGYAR PÁRBESZÉD 
 

Régiók találkozása, Kárpát-medencei Napok, Ausztrália Magyar Baráti Köre, Magyar Em-
lékekért a Világban Egyesület, Hazatérők Panoráma Világklubja, kiállítások, könyvbemu-
tatók, hangversenyek, előadói estek, konferenciák, továbbképzések, határ menti fejleszté-
sek… 
 

SZAKSZERŰ SZERVEZÉS  
MÉRVADÓ REFERENCIÁK 

 
Kongresszus, konferencia, fogadás, szeminárium, 
esküvő, tanácskozás, bál, kiállítás, díjkiosztás, 
vásár, hangverseny, bemutató, vetítés… 
 
Szállás: az épületben lévő Hotel Kulturinnovban. 
A szobákhoz zuhanyzó, telefon, minibár tartozik, 
vendégeinket svédasztalos reggeli várja. Az ifjúsági 
és nyugdíjas, amatőr művészeti csoportokat egész 
évben kedvezményekkel várjuk! 
 

Ha hirdetésünkre hivatkozva érdeklődik rendezvényeink és szolgáltatásaink iránt,  
ajándékkal várjuk! 

 
 

       MAGYAR KULTÚRA 
            ALAPÍTVÁNY 

 
 

HOTEL KULTURINNOV 
     1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 
  Tel: (36-1) 224-8100 Fax: (36-1) 375-1886 
     mka@mail.datanet.hu, hotel@mka.hu 
                        www.mka.hu 
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SZÍN –  KÖZÖSSÉGI  MŰVELŐDÉS 
országos közművelődési folyóirat 

 
 
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus megalakulása óta (1951) a helyi művelődés és a 
megyei, fővárosi feladatok segítése érdekében országos közművelődési tanácsadást és szolgáltatást végez.. En-
nek keretében kéthavonta, 700 példányban, A/4-es méretben jelenteti meg a Szín – Közösségi Művelődés 
folyóiratot.  
 
A folyóirat zárt terjesztésű. Előfizetői, olvasói a művelődési otthonok, könyvtárak, a felnőttképzési intézmé-
nyek, a kulturális szervezetek és vállalkozások vezetői, munkatársai; a (köz)művelődési szakemberek, kul-
turális és településfejlesztési menedzserek, művelődésszervezők, andragógusok, könyvtárosok, múzeumi 
animátorok, közösségfejlesztők. 
 
Lapszámainkban tanulmányokat, esszéket, beszámolókat, interjúkat, 
ismertetéseket jelentetünk meg a kultúra, a társadalom, a regionalitás, 
a területfejlesztés, a finanszírozás, a menedzsment témakörben.  
 
 
A legutóbbi tematikus számok: 
 11/1 (2006. február): Amatőr művészetek 

11/2 (2006. április): Az egész életen át tartó tanulás 
 11/3 (2006. június): A közművelődés jogi háttere és érdekvédelme 
 11/4 (2006. augusztus): Közművelődés – felnőttképzés – együtt-              

működések 
 11/5 (2006. október): I. Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi 

Szakmai Találkozó 
 11/6 (2006. december): Helyi mecenatúra – helyi mecénások 
 12/1 (2007. február) Tudás – kreativitás – fejlesztés 

 
 
 
 
 
E szám témája a stratégia, kulturális és közművelődési stratégiákat publikálunk, 2004-től napjainkig. 
Az összeállításban továbbá tanulmányok és esszék is foglalkoznak a hazai és külhoni magyar érték-
képző és értékmentő kulturális munkával.   
 
Hirdetési tarifák: 
 Fél oldal 40.000,- Ft + 20% ÁFA 
 Egy oldal 60.000,- Ft + 20% ÁFA 

 
Leadási határidő: 2007. augusztus vége 
Információ 
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, Szín Szerkesztőség  
Szerkesztőségi titkár: Szeder Erika. Tel: +36-1-225-60-07, e-mail: szedere@mmi.hu; 
www.mmi.hu/kiadvanyok; 
Magyar Kultúra Alapítvány, Bába Szilvia értékesítési vezető: +36-1-224-8122; bsz@mka.hu 
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A SZÍN – KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS TEMATIKUS SZÁMAI 

 
10/1 (2005. február) A MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET KUTATÁSAIBÓL 
10/2 (2005. április) A VERS ÉVE 
10/3 (2005. június) VIDÉKFEJLESZTÉS, REGIONÁLIS IRODÁK, KISTÉRSÉGEK 
10/4-5 (2005. november) 10 ÉVES A SZÍN – KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS  
Külön melléklete: TARTALOMJEGYZÉK ÉS NÉVMUTATÓ 1–10 ÉVFOLYAM. 1996-2005. 
10/6 (2005. december) A KÖZMŰVELŐDÉS SZERVEZETRENDSZERE 

  
11/1 (2006. február) AMATŐR MŰVÉSZETEK 
11/2 (2006. április) AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS 
11/3 (2006. június) A KÖZMŰVELŐDÉS JOGI HÁTTERE ÉS ÉRDEKVÉDELME 
11/4 (2006. augusztus) KÖZMŰVELŐDÉS – FELNŐTTKÉPZÉS – EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
11/5 (2006. október) I. DURKÓ MÁTYÁS KONFERENCIA ÉS JUBILEUMI SZAKMAI TALÁLKOZÓ 
11/6 (2006. december) HELYI MECENATÚRA – HELYI MECÉNÁSOK  
 
12/1 (2007. február) TUDÁS – KREATIVITÁS – FEJLESZTÉS 
12/2-3 (2007. június) KULTURÁLIS STRATÉGIA – KÖZMŰVELŐDÉS-TERVEZÉS 
 
 

 
A Szín – Közösségi Művelődés a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelenik meg. 

SZÍN – KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS 12/2-3 – 2007. június 
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyóirata. Megjelenik kéthavonta. Szerkesztőbizottság elnöke: 
FÖLDIÁK ANDRÁS. Tagjai: Egyed Albert, G. Furulyás Katalin, Komjáti Gabriella, Péterfi Ferenc, Tóth Erzsébet, Tóth Zsuzsanna. 
Főszerkesztő: MÁTYUS ALIZ. Kiadja a Magyar Művelődési Intézet. Felelős kiadó: BORBÁTH ERIKA. A szerkesztőség címe: 
1011 Budapest, Corvin tér 8. – Titkára: Szeder Erika. Tel: 225-60-07, e-mail: szedere@mmi.hu Postacím: 1251 Budapest, Pf. 
101. Tel: 201-5053. Fax: 201-5764. E-mail: kalmarj@mmi.hu, matyus.alice@chello.hu – A folyóirat internetes elérési címe: 
www.mmi.hu/ kiadványok. A lapot Szüts Eszter festőművész tervezte. E számunkat – az írásillusztráción kívül: 162-163. o. – Borbély 
Lajos festőművész rajzaival illusztráltuk. Nyomda: CopyCat, 1054 Budapest, Alkotmány u.18.  ISSN 1416-6925.  




