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Beszámoló a Duna-táj Fotókör Egyesület 2017. 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.    

- 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 helyiségének 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 szerkesztése, információk frissítése   

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

Ügyészségi jelentések, tagnyilvántartás, elnökségi ülések dokumentálása, kiállítások 

szervezése, Mafosz információk továbbítása.  
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2017 évben elvégzett főbb feladatok, havi bontásban:  
 

 

Január:  

- Évzáró-nyitó fotózás és ebéd (jan. 1 .) 

- Kalocsai Kortárs Klub eseményein való részvétel, melynek fotóművészeti szekcióját vezetjük. 
Rendszeresen részt veszünk a Klub működtetésében előadásokkal, technikai eszközök 
biztosításával  

- 2017. évi tervek megvitatása, Feketéné Mariann bemutatkozása (jan. 14. – 11 fő) 
- Tagdíj befizetésekre vonatkozó felhívás, tagdíjak rendezése  
- Éves munkaterv összeállítása, Dunatáj Hírlevél  
- Flóra fotópályázaton való részvétel; 1 képelfogadás+díj 
- Fotókör honlap szerkesztése   
- Kircheim Unter Tech kiállítási anyagba képek válogatása, eljuttatása  

- Fotóköri foglalkozás - Új képek megtekintése, értékelése, Szipál Márton munkássága 
riportfilm megtekintése (jan. 28) 

Február:  

- Fotóköri Foglalkozás – Kitekintés: Biatorbágyi Fotóklub képeinek a megtekintése, Új képeink 

értékelése, Keretezés - Kircheim (02. 11 – 8 fő)  

- Pályázati lehetőségekről tájékoztató hírlevélben, megvitatás foglalkozáson 

- 2 éves a Kortárs Képzőművészeti Klub (febr. 15.)  

- Fotóköri foglalkozás;  fotózás a gyakorlatban (febr. 25.)  

- Részvétel a MAFOSZ közgyűlésén – Bedi Gyula küldött 

- Bedi Gyula bemutatkozása a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubban (febr. 24.) 

- Közgyűlés előkészítése  

- Önkormányzat támogatás-igénylés – Eredmény: 0 Ft. 

 

Március:  

- Hírös Agóra – Kecskemét kapcsolatfelvétel 

- Fotóköri foglalkozás; szakmai film megtekintése, képértékelés, MAFOSZ SZALON 

előválogatás, képeink értékelése (márc. 11.)  

- Könyvelővel egyeztetés, bizonylatok, leadása, közgyűlési beszámolók elkészítése, 

tevékenysége elismerése  

- Hírlevélben, újságokban 1 % felajánlások propagálása  

- Új tagok beléptetése  

- Új fotóköri helyiségbe költözés, berendezés (márc. 17.)   

- Fotóköri foglalkozás: fotózás a gyakorlatban (márc. 25.) 
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Április:  

- DUNATÁJ FOTÓKÖR – 2016 KATALOGUS szerkesztésének megkezdése  

- Fotóköri foglalkozás; Mafosz Szalonra képválogatás, Beszámoló a kiállítási tervekről; 

Kircheim, Ercsi, Bp. Liget Étterem (ápr. 8.) 

- Fotóköri foglalkozás; Mafosz Szalonra képanyag véglegesítése (ápr. 22. – 8fő)  

- Duna-táj Fotókör Egyesület közgyűlése – beszámolók, éves munkaterv elfogadása (ápr. 28.) 

- Fotóköri foglalkozás – Mafosz Szalon képanyag véglegesítése (ápr. 30.)  

- Fotótanfolyam előkészítése  

 

Május:  

- KKMK - Kircheim Unter Tech kiállítás 

- Fotóköri foglalkozás; fotótanfolyam előkészítése, egyeztetések, old motorok fotózása, 

Társművészeti kiállítás megtekintése a Városi Galériában (máj. 13.) 

- DUNATÁJ FOTÓTANFOLYAM V. – Elméleti / gyakorlati foglalkozások  

Melléklet szerint  

- KSH utalás 

- Közgyűlési anyagok összeállítása – elküldése az Országos Bírói Hivatalnak  

- Kék Madár Fesztivál elmúlt évi képanyagának átadása 

 

Június:  

- Dunatáj Fotótanfolyam V. – elmélet/gyakorlati foglalkozások 

- Kék Madár Fesztivál fotózása   

- MAFOSZ Szalon eredményeinek értékelése  

- Fotóköri foglalkozás: elmúlt időszakban készült képek értékelése, szakmai film megtekintése, 

Városi Galériában fotókiállítás megtekintése, nyári fotózási lehetőségek megbeszélése 

- Múzeumok Éjszakája programon való részvétel egyeztetése, Kék Madár Fesztivál képeinek 

összegyűjtése (jún. 18.)  

- Múzeumok éjszakája (Június 24.) rendezvényen programelemként, fotózás népviseletben, 

képek nyomtatása  

- Fotóköri foglalkozás: fotóköri helyiség lehetséges elvételének ügye (jún. 30. – 8 fő) 

 

Július:  

- Fotópályázat meghirdetése a Fotótanfolyam résztvevőinek 

- Duna Fotóklub vendégül látása a Dunamenti Folklórfesztivál nyitónapján –közös fotózás      

(júl. 5. – 22 fő)  

- Fotóköri foglalkozás: képértékelések, kiskőrösi fotósok kiállítási képeinek megtekintése, Eifert 

– Montázsok film, aktuális események megvitatása (júl 15. – 8 fő) 

- Képkeretek megrendelése – Bakos J. – 25 db (júl 10..) 
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Fotóköri foglalkozás: Képválogatás, szakmai film megtekintése, Fotózás; Dunaszentbenedeki 

Fogathajtó Verseny (júl. 29. – 9 fő) 

 

Augusztus:  

- Fotóköri foglalkozás – Képválogatás, paszpartuk felmérése, Kalocsai Képzőművészeti 

Alkotótábor képeinek megtekintése (aug. 12.-8fő) 

- Fotóköri foglalkozás – Kiállítási képek véglegesítése, fotótúra; Ordas, szakmár (Aug. 26.-8fő) 

- Városi Galériában bemutatandó anyag válogatása, képek előhívása 

 

Szeptember:  

- Új kiállítási képanyag keretezése; (szept. 8. – 8 fő) 

- „Új gondolatok – Új képek” - fotókiállítás – Városi Galéria – Kalocsa (szept. 15.-16+45 fő) 
- Fotóköri foglalkozás - vetített képes előadása (szept. 30.)  
- Fotótúra / Paprika Napok fotózása  

 

Október:  

- Kalocsai Kortárs Képzőművészeti Klub; Nagy Erik vetítet képes bemutatkozása (okt. 13.) 
- Fotóköri foglalkozás; Őszi képek készítése, Épületfotózás ismérvei, 100 tanács fotósoknak, 

képértékelések (okt. 21.-8fő)  
 

November:  

      -     Fotóköri foglalkozás; Panoráma képek készítése és a kék órában való fotózásról 

             előadások (nov. 3.-7 fő) 

- Duna Fotóklub kiállításmegnyitó ünnepségen való részvétel; Baja (nov. 10. - 9 fő) 

- Fotóköri Foglalkozás – fotózás a gyakorlatban (nov.18.) 
- Fotóköri foglalkozás - elmúlt időszakban készült fotók vetített képes értékelése, pályázati 

lehetőségek jövő évi programtervek megvitatása (nov. 25.) 
 

December:  

- Kecel – ingyenes belépőkkel a keceli virágkiállítás fotózása és a pályázaton való részvétel 
(dec.3.) 

- Duna-táj Fotókör Egyesület tisztújító közgyűlése; (dec.8. – 10 fő) 
- Kalocsai Kortárs Klub eseményeinek szervezése, technikai eszközök (kivetítő, laptop, 

hangfal) biztosítása  

- Évzáró közösségi rendezvény – fotótúra    
- Klubhelyiség működtetése, rendezése  

 

 

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ ÉS BEVALLÁS - 2017-es évről:  Mellékletben 
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A Duna-táj Fotókör Egyesület 2018. 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. Köszönet: Szabó Gábornak 

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

bemutatása.  

- Az egyesület állandó és egyedüli használattal bíró fotóköri helyiségének 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 

 

 

 

Tervezett feladatok havi bontásban: Mellékelt táblázat szerint:  

 

PÉNZÜGYI TERV – 2018-as évre: csatolt Mellékletben olvasható 


