EZÜSTNET Egyesület - Fotópályázat eredményhirdetés, felhívás
Lezárult az EZÜSTNET Egyesület a 2021-2022. évekre meghirdetett kétfordulós
fotópályázat I. fordulója: A természet csodái - tavasz-nyár címmel.
Ismét több mint 100 fotót küldtek be október végig tagjaink, majd a néhány Ezüstnet tagból
álló “zsűri” online formában megtekintve válogatta ki szavazással az általuk legjobbnak,
legtetszetősebbnek ítélt alkotásokat. A 7 tagú csapat - akik közül 3 fő szakmailag hozzáértő
szemmel - többnyire 8 és 10 közötti pontszámmal rangsorolta a gyönyörű képeket
(természetesen a saját fotóikat nem minősítve). Így a rangsort sokszor néhány tized - század
átlagpontszám különbség alakította ki.
A legszebb 50 alkotás már kinyomtatva, előhívva várja a nyilvánosan megtekinthető kiállítást,
amelyet decemberben el kellett halasztani a járvány miatt.
A BMK Galériába áprilisban lesz lehetőségünk ezt pótolni, ahol a kiállítás megnyitón a
közönség is szavazhat egy szerény díj elnyerésére. (Az Újbuda Kérő utcai program
központban még felújítás miatt nem tudni mikor lenne rá lehetőség.)
Ezért úgy döntöttünk, hogy az egyesület honlapján elérhetővé tesszük ezeket a képeket a
nyilvánosan elérhető www.ezustnet.hu / Egyesületi képek és prezentáció / „Képek” rovatban
a 2021. évi képek között
https://1drv.ms/u/s!ApGUtB3BM8irgZxEXRR16fzcq8wAjg?e=PLfG5h ,
ahogy 2020. évben is feltöltöttük az előző pályázat legszebb fotóit
https://1drv.ms/u/s!ApGUtB3BM8irgZdcr_W-DCj_ESyL8A?e=wlOe9w .
A szavazás eredményét is “eláruljuk”, hogy ne legyen a kiállításig titok, illetve megteremtjük
a lehetőséget a szerény jutalom átadására is.
Ketten is osztoznak az 1. helyezésen 10-10 maximális pontos eredménnyel:
Áment Zsóka - Uzsonna és
Galyó Angéla - Vadregényes Tisza-tó c. fotókkal.
Három nagyon közeli 9,8 pontszámú 2. helyezést “osztottunk” ki:
Csóka István - Tükröződés,
Galyó János - Harapj bele,
Szentirmai Enikő - Kicsi vagyok, majd megnövök c. fotókkal.
Gratulálunk minden pályázónak, a beküldött nagyszerű, ötletes képekért, és a
folytatásra hívunk fel minden tagunkat a II. forduló fotók készítésére, beküldésére!
II. forduló: A természet csodái - ősz-tél, beküldési határidő:

2022. február végéig.

Gyönyörű őszünk volt, reméljük még téli képek készítésére is lesz lehetőség, ha nem is havas
kivitelben.
Angéla várja az újabb alkotásokat, az őszi-téli fotókat, - személyenként maximum 10-10
fotót, - a készítő neve, fotó cím megjelölésével -, e-mailben az alábbi címre kérjük
megküldeni: galyoangela@gmail.com
Budapest, 2022. január
Támogatók:

