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GYŐRI LAJOS  
 

Utazás a világ körül – 2009 – Ausztrália  
 
 
 
 
 
 
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009 elején nem-
zetközi digitális fotópályázatot hirdetett Utazás a világ körül – 2009 – Ausztrá-
lia címmel. A pályázat védnöke volt Magyarország canberrai nagykövetsége, 
Magyarország sydneyi főkonzulátusa és Ausztrália budapesti nagykövetsége. A 
pályázat célja, hogy az utazás közben szerzett vizuális élményeket minél többen 
megörökítsék és egy fotókiállítás keretében másoknak is bemutathassák. 2009-
ben azokat a felvételeket vártuk a pályázóktól, amelyek az elmúlt öt esztendő-
ben Ausztráliában készültek. A pályázatra öt országból, 87 szerzőtől 818 alko-
tás érkezett. Ebből a zsűri 32 alkotó 74 felvételét javasolta kiállításra.  

A fotók kiválasztásában szakértőként közreműködött: Szabó Márta, a Ma-
gyar Fotóművészek Világszövetségének tagja (Székesfehérvár); Bálint Zsig-
mond AFIAP és aranydiplomás fotóművész (Marosvásárhelyi Fotóklub); Ho-
moga József aranydiplomás fotóművész (Nógrád Megyei Fotóklub, Salgótar-
ján); Szathmáry-Király Ádám EFIAP és aranydiplomás fotóművész (Felföldi 
Fotográfusok Szövetsége, Sajógalgóc); Győri Lajos, a Magyar Művelődési In-
tézet és Képzőművészeti Lektorátus fotó szakreferense.  

 
Kiállítók: Balogh Áron, Berendi József , Berényi Aurélia, Czipri Zsolt, 

Csorba Károly, Dávid Anikó, Farkas István, Farkas Sándor, Galló Krisztina, 
Gelencsér Laya, Humm István, dr. Janzsó Gergely György, Jaskó Anita, Jászbe-
rényi Márta, Jó Ilona, Kizmann Anita, Koren Zsolt, R. Kóródy Zsuzsanna, Ko-
vács József, Marton András, Mosonyi Árpádné, Nagy Csaba, Paál Béla, Pécsek 
Béla, Róna Tibor, Sándor Péter, Szatmári Zoltán, dr. Tóth-Almási Péter, Tóth 
Keresztes Melinda, Varga Zoltán és dr. Winkler Gábor.  

 
A fotókiállítás eddigi bemutatói: 2009 márciusától Ausztrália több váro-

sában; 2009. július 27-től augusztus 17-ig Budapesten a Magyar Művelődési 
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus fotógalériájában.  

Csaba Gábor a Magyar Köztársaság Cenberra-i nagykövete nyitotta meg a 
kiállítást az alábbi bevezetővel: 
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Ausztrália magyar szemmel  
 
„Ausztrália a magyarság nagyobb része számára maga a megtestesült eg-
zotikum, a sehol máshol nem látható természeti szépség szinonimája, sokunk 
turisztikai vágyálma. Bár a hatalmas földrajzi távolság rideg realitása sokakat 
megakadályoz abban, hogy ellátogassanak a Föld minden más részétől 
különböző kontinensnyi országba, akik eljutnak oda, felejthetetlen élményeket 
hoznak magukkal Ausztrália flórájáról és faunájáról, a táj teljesen egyedi formá-
iról és színeiről, az ausztráliai társadalom sokszínűségéről és vendégszerete-
téről.  

Sok honfitársunk számára Ausztráliának egészen más jelentése van, minde-
nekelőtt az újrakezdés lehetőségét testesíti meg. Ott délen több tízezer magyar 
talált menedéket és új hazát, akik aztán munkájukkal, szorgalmukkal és tehetsé-
gükkel Ausztrália társadalmának megbecsült, szeretett tagjaivá váltak. Többen 
kiemelkedő eredményeket értek el az üzleti életben, a politikában vagy a művé-
szetben, és abban is segítenek, hogy Magyarország és Közép-Európa konkrét és 
nagyon pozitív jelentést kapjon a glóbusz túlsó oldalán.  

Amikor az Utazás a világ körül – 2009 – Ausztrália fotópályázat ötlete 
megszületett, Ausztrália szépségeinek megmutatása és az ott élő magyar közös-
ség támogatása egyszerre motivált bennünket. Célunk volt ugyanis, hogy a pá-
lyázat kiírásával és az album megjelentetésével közelebb hozzuk egymáshoz 
Magyarországot és Ausztráliát, továbbá mérsékeljük az Ausztráliával kapcso-
latban a Kárpát-medencében tapasztalható információhiányt. Egyúttal igyekez-
tünk érdekes programmal gazdagítani Ausztráliában élő honfitársaink közösségi 
életét és vonzó lehetőséget kínálni a fiatalabb nemzedékeknek is, abban a meg-
győződésben, hogy az identitását és kulturális örökségét megőrző magyar 
közösség egyaránt érték az óhaza és a választott haza számára.  

Feladatunkat megkönnyítette, hogy a digitális fényképezőgépek elterjedésé-
vel megsokszorozódott annak az esélye, hogy a hobbifotósok a professzionális, 
illetve művészi színvonalat közelítő képeket készítsenek. Erre a híresen fotogén 
Ausztrália kiváló alanynak bizonyul. Örömmel tapasztaltuk a nagy érdeklődést 
és a szemet gyönyörködtető pályaművek nagy számát. A kiválasztott hetven-
négy fotó az elmúlt hónapokban sikert aratott az ausztráliai kiállításokon, és a 
magyar közösségtől kapott kedvező visszajelzés megerősítette reményünket, 
hogy a pályázat közösségerősítő funkciót is betöltött.  

Az albumban megjelenő alkotások a magyar fotósok szemén keresztül be-
pillantást engednek az ausztrál társadalom, a városi élet, az élővilág és a tájak 
egy-egy tipikus szeletébe. A szikrázó színek, a vörös föld, az eukaliptuszok 
zöldes-kékes árnyalata, az „outback”-ként ismert pusztaság és a modern nagy-
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városok mozzanatai remélhetőleg szép élményt szereznek mindazoknak, akik 
végiglapozzák a kötetet, és esetleg újabb honfitársainkat ösztönöznek a nagy 
kalandra, Ausztrália személyes felfedezésére. Akik útnak indulnak, biztosak 
lehetnek abban, hogy barátsággal és szeretettel fogadják őket „odalent”. De in-
dulás előtt feltétlenül győződjenek meg arról, hogy a csomagból nem maradt ki 
a fényképezőgép.” 

Csaba Gábor úr, Magyarország canberrai nagykövete e szavakkal köszön-
tötte a budapesti kiállítást.. 

 
2010-ben tervezett bemutatók: 2010. január 8–29. között Mosonmagyaróvá-

ron, a Flesch Károly Kulturális Központban tekinthető meg; innen Jánossomor-
jára viszik a képeket, ahol a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár látja 
vendégül a tárlatot 2010. február 1 és 10. között. Megnyitja és élménybeszá-
molót tart ausztráliai utazásáról Csorba Károly 2010. február 1-én. A következő 
helyszín Székesfehérvár, Műhely Kávéház, ahol 2010. február 12. és március 
12. között látogatható a kiállítás. Megnyitja Szabó Márta, előadást tart Csorba 
Károly.  

 

 
A program folytatódik – Digitális fotópályázat 
 
Utazás a világ körül – 2010 – Ausztrália és Új-Zéland  
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2010-re meghir-
deti nemzetközi digitális fotópályázatát Utazás a világ körül – 2010 – Ausztrá-
lia és Új-Zéland címmel. A pályázat védnökei: Magyarország canberrai nagykö-
vetsége és Ausztrália budapesti nagykövetsége. A pályázat célja, hogy az utazás 
közben szerzett vizuális élményeket minél többen megörökítsék, és egy fotóki-
állítás keretében másoknak is bemutathassák. 2010-ben azokat a felvételeket 
várjuk, amelyek az elmúlt öt esztendőben Ausztráliában vagy Új-Zélandon ké-
szültek. Ezekből – kellő mennyiség és minőség esetén – kiállítást tervezünk 
Ausztráliában, Új-Zélandon és Budapesten, valamint fotóalbumot jelentetünk 
meg.  
 
Részvételi feltételek  
1. A fotópályázaton amatőrfotósok részvételét várjuk életkortól, foglalkozástól 

és lakóhelytől függetlenül. Részvételre biztatjuk azokat a turistákat, akik 
bel- és külföldi útjaik során sokat fényképeztek, de még sohasem jutott 
eszükbe nyilvánosság előtt szerepelni az eredetileg családi fotóalbumokba 
szánt fényképekkel. 
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2. A pályázat témája kötetlen. Műemlékfotók, portrék, eseményfotók, tájké-
pek, természet- és állatfotók, városképek, makro-felvételek, hangulatképek 
stb. egyaránt beküldhetők, függetlenül attól, hogy Ausztrália vagy Új-Zé-
land mely pontján készültek.  

3. Szerzőnként beküldhető maximum 10 digitális vagy digitalizált felvétel 
JPEG formátumban. A fotók hosszabbik oldala 2000 pixel legyen. Minden 
felvétel file-neve a pályázó CsaládneveKeresztneve egybeírva, majd a kép 
rövid (egy-két szavas) címe. A kép utómunkálata csak az eredeti élmény vi-
zuális hangsúlyát emelheti ki (színkorrekció, kontraszt, fényerő, kivágás), 
de nem változtathat tartalmán. Fantáziakép nem pályázhat.  

4. A pályaműveket e-mailben lehet beküldeni a fotoselet@gmail.com címre. 
Egy küldemény terjedelme ne legyen nagyobb, mint 15 Mb. Ha szükséges, 
akkor a képek több levél mellékleteként küldendők. 

5. A pályázatra csak olyan felvételeket nevezhetnek a szerzők, amelyek a ko-
rábbi Utazás a világ körül – Ausztrália 2009 című fotókiállításon még nem 
szerepeltek, továbbá nem jelentek meg semmilyen könyvben.  

6. A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteniük, amit a szervezők bocsátanak 
az érdeklődők rendelkezésére. A nevezési lapon szereplő információk 
egyezzenek a fényképek címében feltüntetett leírással. Az aláírt nevezési 
lap beszkennelve e-mailben is leadható a fényképekkel azonos címmel. 

7. Díjazás: 1–5. díj: 5000–5000 Ft értékű fotóművészeti album és oklevél. 
 
Pályázati naptár: 
–  A fotók beküldésének határideje: 2010. február 28. 
–  Zsűrizés: 2010. március 14-ig. 
–  Értesítés a zsűrizés eredményéről – kizárólag e-mailben –, a kiállítás 

helyszínéről és megnyitójának időpontjáról: 2010. március 30-ig. 
–  A fotókiállítás bemutatói Új-Zélandon, Ausztráliában és Magyarországon: 

2010. április 30-tól. 
 
További információ kérhető a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus munkatársától, Győri Lajostól.  
Postacím: 1011 Bp., Corvin tér 8. Tel.: (1) 225-6033,  
fax: (1) 226-6030; e-mail: gyoril@mmi.hu.  
Nevezési lap ugyanitt igényelhető vagy letölthető a www.mmikl.hu címről. 
 


