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Beszámoló a Duna-táj Fotókör Egyesület 2015. évi tevékenységéről  

 

Folyamatos végzett feladatok voltak az év folyamán:  

 

- A „Dunatájékoztató” hírlevél szerkesztése és megküldése a tagoknak elektronikus formában.  

(hírek, rendezvények, pályázati lehetőségek, kiállítási anyagok egyeztetése stb.)   

- Kiállítási anyagok ajánlása, bemutatása művelődési intézményekben, és egyéb tárlat 

megrendezésére alkalmas helyeken.  

- Kapcsolattartás önkormányzatokkal, intézményekkel és ezek folyamatos tájékoztatása a 

szervezet tevékenységéről.  

- A rendezvényeink, eredményeink médiában való megjelenítése; televízió, rádió, 

sajtóorgánumok számára.    

- Támogatási kérelmek megfogalmazása és elküldése a térség önkormányzatainak, megyei 

önkormányzatnak, ill. a nagyobb cégek képviselőinek.  

- A tehetséggondozás érdekében, új tagok megnyerése és beléptetése a fotókörbe. 

Részvételük erősítése az egyesület egyre szélesedő kulturális feladatainak ellátásában.  

- A különböző intézmények, egyesületek számára fotók biztosítása rendezvényeikről, 

tevékenységükről, melyeket kiadványaikban, weboldalaikon jeleníthetnek meg.  

(TDM, Kalocsai Városmarketing Kft., Kék Madár Fesztivál, Paprika Napok stb.)  

- Fotóköri találkozók, fotótúrák szervezése. Előadók, technikai eszközök biztosítása.  

- Weboldalunk fejlesztési lehetőségeinek, formai megjelenésének tárgyalása, elkészítési 

módozatainak megvitatása.  

- MAFOSZ Szalon és a Magyar Fotográfia Napja programokra képválogatás, előhívás, stb.  

- A „Sárköz”, mint táj-, és kulturális egység, épített-, természeti és kulturális értékeinek 

megörökítése és kiállításokon való bemutatása.  

- Az egyesület állandó és egyedüli használattal bíró fotóköri hely iségének berendezése, 

karbantartása, szépítése, anyagokkal való ellátása.  

- Az egyesület taglétszámának és bevételeinek szinten tartása, ill. növelése.    

- A köri tagok tájékoztatása országos-, és nemzetközi fotópályázatokról.  

- Kalocsai fotótanfolyam megszervezése, előadások megtartása.   

- Fotótúrák helyszínének kiválasztása, program összeállítása, lebonyolítása.  

- Dunatáj Fotókör Facebook oldalának megszerkesztése, információkkal való töltése  

- Adminisztrációs feladatok ellátása; könyvelés, NAV, 1% igénylés, Statisztikai Hivatal, 

Ügyészségi jelentések, közérdekű munkavégzés dokumentálása.  
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2015 évben elvégzett főbb feladatok, havi bontásban:  
 

Január:  

- Részvételünkkel és kezdeményezésünkre megalakul a Kalocsai Kortárs Klub, melynek 
fotóművészeti szekcióját vezetjük. Rendszeresen részt veszünk a Klub működtetésében 
előadásokkal, technikai eszközök biztosításával  

- Új képek megtekintése, értékelése  
- Digiporáma készítésről szakmai előadás 
- Korábbi tagdíj befizetések aláírása, rendezése  
- Éves munkaterv összeállítása 
- Képeket adtunk Kalocsa városának az új kalocsai weboldalhoz 

 

 

Február:  

- Fotóköri Foglalkozás; a sajtófotóról 

- Képválogatás a kiskőrösi fotókiállításra  

- Pályázati lehetőségekről tájékoztató hírlevélben, megvitatás foglalkozáson  

- Fotóköri foglalkozás; Holler Zoltán természetfotós bemutatkozása, fotózás épületek más 

szögből  

- Részvétel a MAFOSZ közgyűlésén 

- Kalocsai Alkotók Köre rendezvényen – Tálas Achim bemutatkozása 

- Közgyűlés előkészítése  

- Önkormányzat támogatás igénylés – Eredmény: 26.000 Ft. 

 

Március:  

- Duna-táj Fotókör Egyesület közgyűlése – beszámolók, éves munkaterv elfogadása 

- Dunatáj Fotókör - Facebook oldal frissítése 

- Fotótúra – Alsóerek, Felsőerek települések épületeinek, lakosainak fotózása  

- Hírlevélben, újságokban 1 % felajánlások propagálása  

- Új weboldal tervezése  

- Mafosz Szalon felkészülés, képválogatás  

- KMKIK – Dunatáj Fotókör képes bemutatkozása 

- ELTER KÁROLY fotográfus "Kenguruk földjén" című bemutatkozásának megtekintése a 

Gimnáziumban.  

- Bedi Gyula  - magasabb fotóművészeti díj elérése 
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Április:  

- Mafosz Szalonra képválogatás, küldés  

- Kiskőrös – Művelődési Központ – „Képszabadság” c. kiállítás rendezése – kiállításmegnyitó 

ünnepség  

- Honlap tartalomfrissítés  

- Fotóköri foglalkozás gyakorlat - Acélmagnóliák c. színdarab fotózása 

- Fotótanfolyam előkészítése  

 

Május:  

- Fotóköri foglalkozás; fotótanfolyam előkészítése, egyeztetések  

- DUNATÁJ FOTÓTANFOLYAM III. – Elméleti / gyakorlati foglalkozások  

Melléklet szerint  

- Közgyűlési anyagok összeállítása – elküldése az Országos Bírói Hivatalnak 

 

Június:  

- Dunatáj Fotótanfolyam III. – elmélet/gyakorlati foglalkozások 

- Képszabadság c. kiállítás megnyitó (Június 26.) – Kecskemét / Kamara Galéria  

http://kecskemetitv.hu/sa_hirek/i_kultura_32/i_kepszabadsag_a_kamaraban_105952/t_K%

C3%A9pszabads%C3%A1g%20a%20kamar%C3%A1ban/index.html 

- Kék Madár Fesztivál fotózása- képek küldése a szervezőknek   

- MAFOSZ Szalon eredményeinek értékelése  

- Fotóköri foglalkozás: előadás a szűrőkről, képértékelések, természetfotózás  

- Új keretek tisztítása  

- Múzeumok éjszakája (Június 20.) rendezvényen programelemként, fotózás korabeli 

népviseletben, képek nyomtatása  

- Fotóköri foglalkozás: előhívott képek értékelése, fotóséta a városban 

 

Július:  

- Fotópályázat kiírása, meghirdetése a Fotótanfolyam résztvevőinek 

- Fotóköri foglalkozás: tárlatok tematikája, új képek bemutatása, makro fotózás  

- Fotóköri foglalkozás: ordas aratóverseny fotózása  

- Kalocsáról összeállított tárlatunk bemutatása Bukarestben 

 

 

http://kecskemetitv.hu/sa_hirek/i_kultura_32/i_kepszabadsag_a_kamaraban_105952/t_K%C3%A9pszabads%C3%A1g%20a%20kamar%C3%A1ban/index.html
http://kecskemetitv.hu/sa_hirek/i_kultura_32/i_kepszabadsag_a_kamaraban_105952/t_K%C3%A9pszabads%C3%A1g%20a%20kamar%C3%A1ban/index.html
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Augusztus:  

- Karate Tábor fotózása – képek küldése  

- Fotóköri foglalkozás - Kalocsai Képzőművészeti Alkotótábor képeinek megtekintése 

- Paksi Atomerőmű Naptárhoz képek gyűjtése, válogatása, küldése  

- Bedi Gyula –„Tájak, emberek, hagyományok” egyéni kiállítás (Augusztus 29.) 

 

Szeptember:  

- "Képszabadság" című kiállítás – Dunaszentbenedek – Művelődési Ház  (Szeptember 4.)  
- „Hagyományok útján” - fotókiállítás – Városi Galéria – Kalocsa (Szeptember 11.) 
- Az egyesület új kereteinek elkészíttetése, megvásárlása   
- Fotóköri foglalkozás; Benke Ferenc emlékkiállítás előkészítése, vetített házi kiállítás 
- Fotótúra / Paprika Napok fotózása  

 

Október:  

- BENKE FERENC (1932-2014) halálának 1. évfordulójára emlékkiállítás megszervezése 
(Október 2.) 

- Fotóköri foglalkozás; Dunapataj - Szüreti felvonulás fotózása   
      "Ízlések és fotonok" című szakmai anyag egy epizódjának megtekintése.  
- Fotóköri foglalkozás: természetfotózás  
- Czár Jánosról szóló könyvhöz képeket adtunk, melyek meg is jelentek a kiadványban 

 

November:  

- Részt vettünk a bajai Duna Fotóklub Fotós Napján; régi fotótechnikákról szóló, ill. Daróczi 

Csaba előadásait hallgattuk meg. 

- A képeinkből összeállított Paksi Atomerőmű Naptárak elhozatala, szétosztása    

- Fotóköri foglalkozás - elmúlt időszakban készült fotók vetített képes értékelése, Pályázati 
lehetőségek, beszámoló a bajai fotós napról, Benke Ferenc kiállítás bontása, jövő évi 
programtervek megvitatása 

- Egyesület weboldalának szerkesztése 
-  

December:  

- Fotóköri foglalkozás; Fotó Expo beszámoló - Mészáros Máté, Új képek értékelése, Jövő évi 

munkatervötletek 
- Kalocsai Kortárs Klub eseményeinek szervezése , technikai eszközök (kivetítő, laptop, 

hangfal) biztosítása  

- Évzáró közösségi rendezvény – Foktői holtágakhoz fotótúra    
- Beszámoló elkészítése az önkormányzati támogatásról  
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Egyszerűsített pénzügyi beszámoló a 2015-ös évről: 

 

Mellékletben: 

 

 

 

A Duna-táj Fotókör Egyesület 2016. évi munkaterve  

 

 

Általános feladatok az év folyamán:  

 

 

- A tehetséggondozás érdekében, új tagok megnyerése és beléptetése a fotókörbe. 

Részvételük erősítése az egyesület egyre szélesedő kulturális feladatainak ellátásában.  

- A különböző intézmények, egyesületek számára fotók biztosítása rendezvényeikről, 

tevékenységükről, melyeket kiadványaikban, web oldalaikon jelenítettek meg.  

(Művelődési Központ, néptánc egyesületek, Kék Madár Fesztivál, Paprika Napok stb.)  

- A „Dunatájékoztató” hírlevél szerkesztése és terjesztése elektronikus formában, 

alkalmanként 6-8 hírrel.  

(hírek, rendezvények, pályázati lehetőségek, kiállítási anyagok egyeztetése stb.)   

- Kiállítási anyagok ajánlása, bemutatása.  

- Kapcsolattartás az egyes önkormányzatokkal, intézményekkel és ezek folyamatos 

tájékoztatása a szervezet tevékenységéről.  

- A kiállítási anyagok sajtónyilvánosságának biztosítása; televízió, rádió, sajtóorgánumok 

számára. Interjúk adása, cikkek írása a fotográfia, mint művészeti ág népszerűsítése céljából.  

- Fotóköri foglalkozások, túrák szervezése, előadók, technikai eszközök biztosítása.  

- Web oldal folyamatos tartalom-karbantartása.  

- A térség épített-, természeti és kulturális értékeinek megörökítése és kiállításokon való 

bemutatása.  

- Az egyesület állandó és egyedüli használattal bíró fotóköri hely iségének rendben tartása.  

- Az egyesület taglétszámának és bevételeinek szinten tartása, ill. növelése.  

- Támogatók megnyerése a kör kulturális feladatainak ellátásához.   

- A kör tagjainak országos-, és nemzetközi pályázatokon való szerepeltetése.  

- Az országban tevékenykedő fotóművészeti szervezetekkel kapcsolatfelvétel és közös 

programok szervezése 
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Tervezett feladatok havi bontásban  

Mellékelt táblázat szerint: 


