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Tisztelt Olvasó!

Az ismert amerikai filozófus, Susan Sontag szavai szerint Az idő végül a legtöbb fotót a művészet 
rangjára emeli. 
Az Óbuda régi képeken ma már önálló gyűjtői kategória, fogalma alatt a történelem és a fényké
pészet különleges kapcsolatát értjük. A kézben tartott katalógus képei városrészünk negyedik fo
tótárlatának, az Óbuda Itt és Most tematikus pályázatának összefoglalása. Maga a hely és a jelen
idejűség szándéka kapcsolja egymáshoz az egyébként témájukban és látásmódjukban egymástól 
karakteresen eltérő képeket, így csak évtizedek múltán derül majd ki, hogy esetükben a múló idő 
– miként a nemes boroknál – milyen új ízekkel és kontextuális többlettel gazdagítja őket.
A közreadott 2019es kollekció, melyet már láthattak a Szindbád Rendezvénytér kiállítótermé
ben, egyfajta helyzetjelentés napjaink Óbudájáról. Értékét nem egy, a III. kerületről valamiféle 
áttekintést adó összegzése jelenti, épp ellenkezőleg, mozaikos jellege, az ismertebb helyszí
nek mellett a rejtettebb zugaiba is bepillantást engedő töredékessége adja. Az átutazók, vagy 
Óbudát csak felszínesebben ismerők, akiknek – Radnóti szavaival – térkép e táj, valódi művé
szi kuriózum, hisz a képek többsége mögött szinte tapintható városrészünk mindennapjainak 
lüktetése, az a jellegzetesen óbudai hangulat, melynek kellő mélységű átéléséhez sok időt kell 
helyben eltölteni. 
A tematikus pályázatok meghirdetésével, és a legjobb pályaművek katalógus formájában való 
közreadásával nem titkolt szándékunk a kortárs magyar fotóművészet melletti kiállás, egyben 
palackpostaszerű üzenetküldés az utánunk jövő generációk felé: ilyen kincseket rejtett a vá
rosunk 2019ben. Itt és így élünk óbudaiakként, történelmi emlékek, modern városrészek és a 
Dunapart által közrefogva, egy igazi világváros polgáraiként is őrizve a hely szellemét, amit 
annyira szeretünk

Bús Balázs
polgármester
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Milyen Óbuda ma? (Itt és most)

Ha jobban belegondolunk és nem csak a felszínt nézzük, olyan, mint tegnap és tegnapelőtt volt, és 
olyan, amilyen feltehetőleg holnap is lesz. Egy városnak, egy városrésznek az órája másként jár, mint 
a bal csuklónkon viselt szerkezet. A város életében a mi egy évünk csak egyetlen perc, a mi életünk 
50-60 éve neki csak egy óra. A város élete évszázadokat fog át, amit mi emberek csak próbálunk 
rekonstruálni, megérteni, de általában nem sok siker koronázza ebbéli szándékainkat.
Óbuda (is) folytonosan változik, alakul. Amit tavaly még valamilyennek láttunk, idén már máshogy van, 
és feltehetőleg jövőre is változni fog. De az azért tagadhatatlan, hogy lényegi elemei, hangulata, filingje, 
varázsa állandó. Sok százezer ember mindennapi életének színtere, van, aki itt lakik, van, aki itt dolgo-
zik, más meg csak úgy idejön és elmegy, szórakozik, eszik, kulturálódik, vagy csak úgy elvan. Emberi 
sorsok alakulnak, fontos és kevésbé fontos történések zajlanak itt a nap minden percében. Sokan jönnek 
ide, sokan mennek el innen nap, mint nap. Óbuda kibocsát és befogad, lüktet, mint egy hatalmas szív. 
A pályázat fotósai és a felkért fényképészek munkái is ezt a lüktetést mutatják, ha nagyon-nagyon 
eltérő módokon is. De éppen ezért kedveljük a fotográfiát, mert ugyanarról nagyon sokféleképpen tud 
–érthetően- szólni. A kiállított több mint 110 képből kiderül, miként lakják be a kerület néha több mint 
ezer éves színhelyeit, mit tesznek a szereplők Óbuda-Békásmegyer városrész színpadán, a meglévő 
díszletek között. A város lassú, komótos, ámde megállíthatatlan időfolyamát próbálja minden fotográ-
fus az emberek végletesen felgyorsított sajátidejével szinkronizálni. Ez néha sikerül, és akkor nagyon 
boldog a zsűri, a kiállítás látogató, s azt gondolja, érdemes volt negyedszer is kiírni és végigcsinálni 
az Óbuda IV fotópályázatot. És arra is gondolnak,arról is álmodoznak az imént említettek, lehet, hogy 
lassan megérik az idő az eddig pályázatok több mint félezernyi képéből egy reprezentatív Óbuda 
albumot összerakni, és elbüszkélkedni vele: itt élünk...
„Az ember sosem szűnik meg álmodni. (...) Létezésünk során számtalanszor előfordul, hogy álmaink 
viharosak, és vágyaink beteljesületlenek, de szükségünk van rá, hogy tovább álmodjunk, különben 
meghal a lelkünk.” (Paulo Coelho)

Jónás Tamás: Törésvonal Kincses Károly
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A PÁLYÁZAT ÉS A KIÁLLÍTÁS CÉLJA

ÓbudaBékásmegyer Önkormányzata 2019ben negyedik alkalommal hirdeti meg fotópályázatát. 
Az előző három évben több száz résztvevővel, ezernyi beküldött képpel és az Esernyős Galériá
ban rendezett sikeres kiállításokkal kezdődött program tovább folytatódik. A tavalyihoz hasonló 
feltételekkel, magas pénzdíjakkal meghirdetjük új fotópályázatunkat, melynek címe: Itt és most. 
Óbuda jelen időben.

ÓbudaBékásmegyer Budapest III. kerülete. Százharmincezer embernek ad otthont, sokszáz
ezren mennek át rajta nap, mint nap. Ezek az emberek látják egymást, miközben őket is látják, 
összekeveredik a látó és a látott szerepe. Mindenki lát és látszik, teszi a dolgát, mindenki csinál 
valamit, és vannak, akik ezeket a dolgokat, embereket, helyzeteket, eseményeket, tárgyakat és 
épületeket lefényképezik. Ez utóbbiak, akik megörökítenek, a sikerült képeiket beküldik erre a 
fotópályázatra, s az Esernyős Galéria falán egyszer csak ott lesz Óbuda ma. Illetve tegnap és 
tegnap előtt, mert nincs jelen idejű fénykép, minden kép pillanata után jön egy újabb pillanat és 
az után is. Amit most leírok, azt sem most írom, mert már leírtam… Szóval bonyolultnak látszik, 
de mi ezúttal mégis olyan képeket kérünk, melyek az utolsó egy évben készültek (MOST) és 
Óbuda Békásmegyeren (ITT).

A pályázat az eddigiekhez hasonlóan idén is nyitott, nyilvános, azon foglalkozástól, életkortól 
és lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet, hivatásos és amatőr fotósok egyénileg nevezhetnek 
a www.obudaitarlatok.hu/fototarlat  honlapon. Pályázatot csak pontosan kitöltött nevezési lap
pal fogadunk el, mely a honlapon lesz elérhető 2019. május 6tól kezdődően. A képek feltöltése 
is a honlapon keresztül történik a meghirdetett időben. A feltöltött, és a zsűri által kiállításra 
kiválasztott képek nagyításait a kiíró fél – a nyomtatásra alkalmas nagyméretű digitális fájlok 
alapján – vállalja.

Versenyen kívül – az eddigiekhez hasonlóan – ismét meghívást kapott öt fotóművész, hogy képe
ikkel szerepeljenek a kiállításon.

DÍJAZÁS 
A pályázat kiírója által felkért szakmai zsűri az első három helyezett fotót, vagy kollekciót díjazza. 
 A kiosztásra kerülő díjak összértéke nettó 550.000 Ft, a következő megoszlásban:

Első díj 300.000 Ft
Második díj 150.000 Ft
Harmadik díj 100.000 Ft

Különdíj kiadható, ennek értéke 150.000 Ft

A PÁLYÁZÁS MENETE
1. Regisztráció honlapon, nevezési lap kitöltése.
2. Nagyméretű jpeg képek feltöltése (technikai követelményeket lásd: Pályázati feltételek, határidők:
  Pályázati naptár szerint.)
3. Analóg vagy archaikus képek postázása vagy személyes átadása a megadott címen, a nevezési
 lap kitöltése után. (határidők: Pályázati naptár szerint.)

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Szerzőnként maximum 10 db analóg vagy digitális, illetve digitalizált felvétel küldhető be jpg 
formátumban. Az analóg képek mérete nincs korlátozva. Beküldhető sorozat is, melyet a zsűrinek 
jogában áll megbontani. A sorozat egy képnek számít.

A pályázó vállalja, hogy a digitális fájlokat feltölti a szerverre. Továbbá vállalja, hogy a bekért 
képek mellé egyidejűleg csatolja nevét, elérhetőségét, a képek technikai adatait, a képek leírását 
a nevezési lap pontos kitöltésével. A képek adatait csak az informatikusok ismerik, a zsűrizés 
végéig a szerzők anonimek maradnak.
Eleve digitális, vagy az eredeti pozitívról, negatívról, diáról szkennelt nagyméretű, sRGB szín
terű, legjobb minőségben elmentett JPEG állományt kérünk. A digitális képfile mérete minimum: 
3 megabyte, maximum 20 megabyte lehet.
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A képfájlok elnevezése: szerző, képcím, dátum: max. 40 karakter, ékezetek, szóközök nélkül, kis
betűvel (pl. toth_norbert_aquincum_20170205). 

A szerzők a kép beadásával tudomásul veszik a pályázati feltételeket, s hozzájárulnak, hogy a 
kiállításba beválogatott képeik a katalógusban, az óbudai sajtótermékekben és a későbbi óbudai 
szabadtéri helyszíneken megvalósítandó kiállításokon megjelenjenek.

A pályázaton a www.obudaitarlatok.hu/fototarlat/nevezesilap  menüpont alatt kitöltött nevezési 
lappal lehet részt venni.

Egy pályázónak csak egyszer szükséges a nevezési lapot kitöltenie! A nevezési lap kitöltése után, 
a küldés gomb megnyomását követően, egy új ablakban max. 10 képet tud a rendszerbe feltöl
teni.

A nevezési lap beküldésével a pályázó egyben nyilatkozik arról, hogy a pályázati feltételeket 
elfogadja, továbbá, hogy beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírásban szereplő 
feltételeknek.

Nevezési díj nincs.

Kizárólag a honlapon keresztül szabályosan feltöltött, vagy a személyesen átadott kitöltött neve
zési lappal rendelkező fotók vesznek részt a pályázati értékelésben.

SZERZŐI JOGI KÉRDÉSEK
A pályázatra beküldött valamennyi kép a szerzői jogvédelem hatálya alá tartozik. Kizárólag a beadó 
által készített, annak valamennyi, jogszabályokban meghatározott kritériumának megfelelő kép 
szerepelhet a pályázaton. Az alkotók felelősek az általuk beadott kép minden jogi vonatkozásában. 
A pályázaton résztvevők nevezésükkel hozzájárulnak képeik kiállításához, a katalógusban és a ki
állítást propagáló minden egyéb elektronikus és nyomtatott publikációkban, valamint a pályázat 
archívumában való térítésmentes megjelenéséhez. Minden egyéb utólagos képfelhasználás külön, 
egyedi szerződés nyomán történhet csak. A feltöltött képeket a kiállítás után törlik a szerverről, a 
kész képként beadott képeket visszaadják a szerzőknek. A kiíró által nagyíttatott papírképek, vala
mint a három díjazott és a közönségdíjas kép a kiállítás után az ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat 
által működtetett múzeumban kerülnek elhelyezésre, a szerzők jogainak fenntartásával.

A ZSŰRIZÉS 
A zsűrizés névtelenül, anonim módon zajlik, csak annak végén válik ismertté a pályázók neve. 
Tímár Péter fotóművész, Szigeti Tamás fotóriporter, Kincses Károly fotómuzeológus, Horváth 
András lapszerkesztő és Petrovits Ákos, az Esernyős Galéria vezetője a zsűri tagjai. A zsűri az 
összes képet értékeli, s ezek közül választja ki a kiállításra kerülő hozzávetőleg 80 képet.  A 
helyezési sorrendet és a díjakat zárt ülésen döntik el. A zsűri joga és kötelessége, hogy díjakat 
megosszon, esetleg visszatartson. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
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Galambos Imre Tamás: Mozaik-kilátás

PÁLYÁZATI NAPTÁR 
A pályázat első meghirdetése: 2018. november 17én, második emlékeztető 2019. március 10én.
A regisztráció és a digitális felvételek feltöltésének kezdete 2019. május 6. 0 óra, vége május 26. 24 óra.
Kérünk mindenkit, hogy feltöltését ne hagyja az utolsó nap utolsó órájára.
Zsűrizés: június 12.
A kiállítási képek nagyítása, installálása június 3tól. 
A katalógus szerkesztés lezárása: június 10.
Eredményhirdetés és kiállítás megnyitó: 2019. július 3. 18 óra
A kiállítás helye: Esernyős Galéria, 1033 Budapest, Főtér 2.
Nyitva tartás: 2019. július 3tól augusztus végéig, 1020 óra között.
Az Esernyős Galériabeli kiállítás zárása után további óbudai szabadtéri helyszíneken is be sze
retnénk mutatni a kiállítást.

A FELKÉRT FOTÓSOK:

Benkő Imre fotóművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Fotóművészek 
Szövetségének és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesültének tagja. Díjai: Balázs Béla díj, 
Pulitzer Emlékdíj, Érdemes művész, Magyar Fotográfia Nagydíj, Magyar Művészetértdíj, Magyar
ország kiváló művésze, Prima Primissima
 
Vajda János fotográfus, a Magyar Fotóművészek Szövetsége és a Magyar Alkotóművészek Orszá
gos Egyesületének tagja
 
Teknős Miklós fotóriporter, a Magyar Fotóművészek Szövetségének és a Magyar Újságírók Or
szágos Szövetségének tagja, Munkácsi Márton és Pulitzer Emlékdíjas fotográfus.
 
Jászai Balázs a Civertan vezető fotográfusa
 
Stalter György fotóművész Balogh Rudolf díjas, a Magyar Fotóművészek Szövetségének és a 
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja. A Magyar Sajtófotó Pályázaton több ka
tegóriában is díjazták felvételeit.



Bárdos Tamás: PuskásTóth-Piusz István: Időutazás



Urbán Tibor: Toronyóra II.Galambos Imre Tamás: Vonalak



Szivolt András: Évaszakok sorozat – Ősz 1. Dr. Tóth-Piusz István: Irodaházi absztrakt



Jászai Balázs: III. ker. TVE Jászai Balázs: Kolosy téri piac



Jászai Balázs: Gázgyár Jászai Balázs: Zichy-kastély



Jászai Balázs: Flórián Jászai Balázs: Kaszásdűlő



Jászai Balázs: Árpád híd Jászai Balázs: PP Center



Jászai Balázs: Békásmegyer Jászai Balázs: Óbudai sziget



T. Kardos Ferenc: Nagyvárosi oázis Szivolt András: Évaszakok sorozat – Nyár 1.



Szendrei Tibor József: Az éltető sportom Elisabeth Brühlmann Sarlo: Flórián téri aluljáró



Schmidt József: Kapj el,ha tudsz!
Bolla László: I bike Óbuda

III. díj



Bárdos Tamás: CsónakházEisenmann József: BP Futam

Eisenmann József: Start



Bolla László: Koncert az arénában Koncz Dezső: Óbudai búcsúban



Stalter György: Graphisoft Stalter György: Graphisoft



Stalter György: Graphisoft Stalter György: Graphisoft



Stalter György: Graphisoft Stalter György: Graphisoft



Stalter György: Graphisoft Stalter György: Graphisoft



Stalter György: Graphisoft Stalter György: Graphisoft



Szegedi Kálmán: Lakótelepi madarak Elisabeth Brühlmann Sarlo: Munka közben graffiti



Bolla László: Dunapart Sáringer Márta: Békásmegyeri varázslat 1.



Pető Istvánné: Elmúlás színei Faragó Csaba: Békási Piac 4.



Jónás Tamás: Aranyos fényben Jónás Tamás: Kirajzás



Ölbey Zoltán: Ablakomból Gyuroski Attila: Madarak



Schmidt József: Vízparti ingatlanok Bolla László: Víztorony



Bolla László: Flórián tér Jónás Tamás: A mi kis falunk



T. Kardos Ferenc: Külvárosi szelfi Galambos Imre Tamás: Formák a gáton



Teknős Miklós: Óbuda Teknős Miklós: Óbuda



Teknős Miklós: Óbuda Teknős Miklós: Óbuda



Teknős Miklós: Óbuda Teknős Miklós: Óbuda



Teknős Miklós: Óbuda Teknős Miklós: Óbuda



Teknős Miklós: Óbuda Teknős Miklós: Óbuda



Koncz Dezső: Ábel Koncz Dezső: Szentlélek tér



Szivolt András: Óbuda fénysebesen Faragó Csaba: Óbudai advent



Ottné Németh Ilona: 3ház Ottné Németh Ilona: Kékfestő



Dr. Tóth-Piusz István: Főtéri anzixElisabeth Brühlmann Sarlo: Üres faliplakátok 3.

Elisabeth Brühlmann Sarlo: Üres faliplakátok 2.



Deák Lajos: Óbudai impresszió Dr. Tóth-Piusz István: Paneljáték



Kalmárné Ocsvári Marianna: Lába előtt Óbuda Schmidt József: Randevú



Elisabeth Brühlmann Sarlo: Lomtalanitás Faragó Csaba: Kíváncsi eb



Kalmárné Ocsvári Marianna: Gázgyári törpék
Szivolt András: Egy felvétel, egy pillanat, több száz élet

Esernyős különdíja



Ölbey Zoltán: Sziget Fesztivál Faragó Csaba: Suhanás 1



Szivolt András: Évszakok sorozat – Tél Ölbey Zoltán: Hajnal



Szegedi Kálmán: Játszótér Bolla László: Múlt a jelenben



Benkő Imre: Óbuda, Hajógyári sziget 2018.Benkő Imre: Filatorigát 2019.

Benkő Imre: Kaszásdűlő 2019.



Bárdos Tamás: Óbudai esernyők
Ölbey Zoltán: Esős május

II. díj



Vajda János: Óbuda Vajda János: Óbuda



Vajda János: Óbuda Vajda János: Óbuda



Vajda János: Óbuda Vajda János: Óbuda



Vajda János: Óbuda Vajda János: Óbuda



Vajda János: Óbuda Vajda János: Óbuda



Benkő Imre: Gaudiopolis, Szeretetház Békásmegyer 2019 Benkő Imre: Gaudiopolis, Szeretetház Békásmegyer 2019

Benkő Imre: Gaudiopolis, Szeretetház Békásmegyer 2019 Benkő Imre: Gaudiopolis, Szeretetház Békásmegyer 2019



Benkő Imre: Gaudiopolis, Szeretetház Békásmegyer 2019 Benkő Imre: Gaudiopolis, Szeretetház Békásmegyer 2019



Benkő Imre: Gaudiopolis, Szeretetház Békásmegyer 2019 Benkő Imre: Gaudiopolis, Szeretetház Békásmegyer 2019



Benkő Imre: Gaudiopolis, Szeretetház Békásmegyer 2019 Benkő Imre: Donáth László, Gaudiopolis, Szeretetház Békásmegyer 2019



Ölbey Zoltán: Várakozók
Dr. Tóth-Piusz István: Modern idők

I. díj



Felelős kiadó: Óbuda Békásmegyer Önkormányzata, Bús Balázs polgármester
Szerkesztette: Kincses Károly

A borítón: Bolla László Múlt a jelenben című képe
Grafikai tervezés és nyomdai munkálatok: gallaidesign.hu




