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Gyori Fot6klub kitiintetesei es dijai 

1970 Kivil6 Egyiittes cim 
1977 Nepmuvelesi Intezet niv6dija 
1978 Szocialista Kulrur.iert Kitiintetes 
1987 Kival6 Egyiittes cim 
1988 Szocialista Kulrur.iert Kitiintetes 

MAFOSZ plakett 
Magyar Fot6muveszek Sziivetsegenek plakettje 

1989 Orszagos Kiizmuvel6desi Kiizpont niv6dija 
1993 MAFOSZ · Dulovits plakett 
1994 MAFOSZ • Dulovits plakett 
1995 MAFOSZ · Rosti plakett 
1996 MAFOSZ · Rosti plakett 
1997 MAFOSZ · Rosti plakett 

Pann6nia Fot6szalon vandorserleget veglegesen elnyert klub 
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Tisztelt Holgyeim es Uraim! 

bnok, akik most kezbe veszik, kezu 
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tozas semmi missal ossze nem h 
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S neki.ink kesei, mostani utodo 
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De ezzel a jubileumi kiillitassal kJ 
lekenek - alapfto tagoknak, kes6b 
dr. Jamnitzky Nandornak, Marko' 
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Az 6 muveszi munkissaguk is me 
letenek. Alkotomunkajuk . az oro 
tendo pelda lett, maradt a minde 
Nagymertekben ennek koszonheto 
szeru generaciovaltasok soha nem 
eleteben. Meg annak is, hogy min 
szfnvonalat kepviselo mag, amellyel 
kor egymasra talaltak, kolcsono en 
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Tisztelt Holgyeim es Uraim! 

6nok, akik most kezbe veszik, keziikben tartjak es lapozgatjik ezt a kiillitasi kata
logust, talan nem is gondolnak arra, hogy egy megszallott, elhivatottsaggal telitett, 
a fenykepezesert minden ildozatot vallalni, meghozni kesz kis kozosseget, az 
1998-ban negy evtizedes fennillasat iinnepl6, kosz6nt6 Gy6ri Fotoklubot tisztel
nek meg erdek16desiikkel. 
1958. januar 31-en alakult meg a Gy6ri Fotoklub mintegy 10-15 lelkes, a fotozasert 
el6-halo fotos osszefogasaval, reszvetelevel. 
Ezek az emberek egymast segitve, er6sitve hintettek el egyre szelesebb korben a fo
tozas semmi missal ossze nem hasonlithato, ki nem fejezhet6, lelket, szemelyise
get gazdagito hatasat. 
S nekiink kesei, mostani utodoknak az a kotelessegiink, hogy szamot adjunk, 
megertettiik e alapito elveink szandekat, iizenetet; kepesek voltunk e, vagyunk e 
folytatni kedvtelesb61 fotozo letiinkre azt az elhivatottsagtol athatott, magas szin
vonalu fotomuveszeti tevekenyseget, amelyet orokiil hagytak rink. 
Errol kivanunk mi most bizonysagot tenni ezzel a jubileumi kiallitassal, 6szinten 
remelve, hogy nem hiabavaloan. 
De ezzel a jubileumi kiillitassal kivanunk f6t hajtani, kegyelettel adozni azok em
lekenek - alapito tagoknak, kes6bb csatlakozott fotos tarsaknak egyarant -: 
dr. Jamnitzky Nandornak, Marko 6donnek, id6s Racz Endrenek, Fiiredi Ferenc
nek, Illes Isvannak, dr. Revesz Istvannak, Schuszter Belanak, Tihanyi Liszlonak es 
sajnos meg tobbeknek, akik rna mar csak szellemiikben, szellemisegiikkel lehet
nek, vannak kozottiink. Fotomuveszetiink, alkotokozossegi munkajuk elvitathatat
lanul hozzajarult ahhoz, hogy a Gy6ri Fotoklub megerhette ezt az egyediililloan 
szep, emberolt6nyi jubileumot. Koszonet nekik erte! 
De koszonet illeti azokat az alapito es majdan lett tag()kat is: Mez6di 6. Istvant, 
Horvath Istvant, Z. Szabo Liszlot, Kolozs Istvant, Belovicz Kirolyt, Domjan Jozse
fet, Feherne Marko Karnillat, Fekete Liszlot, Nagy Petert es meg jo nehanyukat, 
akik szerencsere meg rna is koztiink elnek, eletkoruk vagy egyeb okok miatt azon
ban mar nem tartoznak a Gy6ri Fotoklub kotelekebe, vagy csak ritkabban keresik 
a kapcsolatot egykori szellemi muhelyiikkel. 
Az 6 muveszi munkissaguk is meghatarozoja volt a Gy6ri Fotoklub mukodesenek, 
letenek. Alkotomunkijuk - az orokre eltavozottakeval egyetemben - merce, kove
tend6 pelda lett, maradt a mindenkori, igy a mai klubtagsag szamara is. 
Nagymertekben ennek k6sz6nhet6, hogy a negy evtized alatt vegbement, torveny
szeru generaciovaltasok soha nem okoztak szamottev6 torest a klub munkajaban, 
eleteben. Meg annak is, hogy mindig is volt, van a klubban egy olyan allando, jo 
szinvonalat kepvisel6 mag, amellyel a fiatalok es a kevesbe ifju uj tagok is minden
kor egymasra taliltak, kolcsonosen 6sztonz6leg hatottak egymasra. 



A Gyori Fotoklub peldaertek:U, jo kozossegi szellemet garantalja, erositi, bogy meg 
jelenleg is magunk kozott tudbatjuk Osbatb Emilt, az egykori alapito tagot, es uj
bol visszatert, nagy tapasztalatokkal biro, ugyancsak alapito tag Nanassy Liszlot. 
Mellettiink van egy eros, stabil kozepgenericio, amelybez egy szep szamu, ambi
ciozus fiatal reteg csatlakozik. 
A Gyori Fotoklub a 60-as evektol a viros reprezentans, t6bbszorosen kitiintetett 
muveszeti kozossege, amit meltanyol is Gyor Megyei Jogll varos Polgirmesteri Hi
vatala es Kulrurilis Irodaja. Ez megnyilvanul abban is, bogy jogelodjiikhoz bason
loan, anyagi tamogatast ny(Ijtanak a klub fenntartasihoz, mukodesebez. 
Biiszkek vagyunk arra, bogy a Gyori Fotoklub 40 ev alatt elert kollektiv es egyeni 
sikerei, bazai, orszagos es nemzetkozi eredmenyei, ismertsege Gy6rt6l Budapesten 
at Bekescsabaig, Tokiotol Moszkvan keresztiil Buenos Airesig; magyarorszagi es 
kiilfoldi pilyizatok szamos dijanak elnyerese; tobb tag magyar, illetoleg nemzetko
zi fotomuveszeti kitiintetese birnevet, elismerest boztak, jelentettek Gyor virosa
nak is. 
Oromiinkre szolgil -mert elismeres ez is , bogy a 80-as evek elejetol a Gyori Foto
klub megyei igenyre, a Bartok Bela Megyei Muvelodesi Kozponttal kozos fenntar
tasban Gyor-Moson-Sopron megye amator fotozasanak szellemi, modszertani koz
pontjava, segitojeve vilbatott. Ezzel az egyiittmukodessel boviiltek szamunkra a 
rendszeres klubelet, a mukodes feltetelei is. 
Most a negy evtizedes fennallasra emlekezes iinnepi pillanataiban kivinom, kivan
juk, bogy a Gyori Fotoklub tovabbra is azon a toretlen iv(i pilyan, uton tudjon jir
ni, amelyet eddig megtett, amely az elert eredmenyeket, sikereket megbozta sza
mara. 
Ebbez kapja meg a viros, a megye jovobeni tamogatasat is; meritsen erot a nagy 
elotagok peldaibol; apolja a mar orokre eltavozottak emleket, bagyominyat; tartsa 
a kapcsolatot a meg elokkel, igenyelje tapasztalataikat; az elnyert dijak, kitiintete
sek, elismeresek kotelez6 erejevel tevekenykedjek tovabb onmaga, Gyor viros, 
Gyor-Moson-Sopron megye, a magyar es az egyetemes fotomuveszet epiilesere. 

Gyor, 1998. marcius 

Finta Lajos 
fotanacsos 

a Gyori Fotoklub tagja 

A Gyori Fot6klub kiallit6 tagjai 

Alexay Zoltan dr. 1973 
Babies Laszlo 1995 
Babos Lajos /Movar/ 1980 
Belovicz Karoly 
Bieder Geza 1968 
Bodnar Istvan 1987 
Borsos Ferenc 1958 
Bozsaky David 1988 
Burian Gyorgy 1970 
Dacizs Csaba 1983 
Daniel Istvan 1962 
Domjan ]ozsef dr. 1953 
Domjanne G. Szilvia 1953 
Domokos Ferenc 1970 
Eordogh Szilveszter 1993 
Erdelyi Peter 1983 
Feherne Marko Kamilla 1969 
Fekete Gyorgy 1962 
Fekete Laszlo 1973 
Finta Lajos 1965 
Fiiredi Ferenc 1958 
G. Nagy Bela /Sopron/ 1972 
Gudlin Tamas 1983 
Hadarics Gabor 1979 
Hauszner Sandor /Sopron/ 1993 
Horvath Ferenc 1992 
Horvath Geza /Nyarad/ 1992 
Horvath Istvan 1958 
Illes Istvan 1958 
jamnitzky Nandor dr. 195 
Kamper Ildiko 1996 
Katona Miklos 
Keresztes Nagy Gyula 
Kiss Istvan 197'1 
Klausz Laszlo 
Koller Antal 1974 
Kolozs Istvan 1958 
Kohalmi Zoltan 1976 
Kunszt Elemer 1980 
Lakatos Jozsef /Sarvar/ 19- o 
Liptay Andor 195 
LOrincz Tibor 19 3 
Magyarosi Peter 1992 
Marko Odon 195 
Markus]en6 19- o 
Markus Laszlo 19 -
Mate Gabor 198-1 
Mekli Zoltan 1995 
Mez6dy b. Istvan 1958 
Meszaros Laszlo dr. 19"'6 
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A Gyori Fot6klub ki3.llit6 tagjai az eltelt 40 evben es felveteli eviik: 

Alexay Zoltan dr. 1973 Mogyorossy Pantaleon 1971 
Babies Laszlo 1995 Nagy Csaba /Sopron/ 1977 
Babos Lajos /Movar/ 1980 Nagy Peter 1979 
Belovicz Karoly NagyS. Zoltan dr. 1974 
Bieder Geza 1968 Nanassi Sandor 
Bodnar Istvan 1987 Nanassy Laszlo 1958 
Borsos Ferenc 1958 Nemeth Mihaly 1980 
Bozsaky David 1988 Nyikos Karoly 
Burian Gyorgy 1970 Obermayer ]ozsef 1975 
Dacizs Csaba 1983 Osbath Emil 1958 
Daniel Istvan 1962 Palfalvi Otto 1958 
Domjan ]ozsef dr. 1953 Pinter J ozsef 1958 
Domjanne G. Szilvia 1953 Pinter Lajos 
Domokos Ferenc 1970 Polgardi Zoltan 1963 
Eordogh Szilveszter 1993 Povazsan J ozsef dr. 1971 
Erdelyi Peter 1983 Ricz Endre id. 1958 
Feherne Marko Kamilla 1969 Racz Endre 1960 
Fekete Gyorgy 1962 Revesz Istvan dr. 1958 
Fekete Laszlo 1973 Schuszter Bela 1958 
Finta Lajos 1965 Simongati Dezs6 
Furedi Ferenc 1958 Smuck Laszlo 1976 
G. Nagy Bela /Sopron/ 1972 Standeisky Istvan 1980 
Gudlin Tamas 1983 Szabados Zoltan 1995 
Hadarics Gabor 1979 Szabo Bela /Otteveny/ 1986 
Hauszner Sandor /Sopron/ 1993 Szabo Lajos 
Horvath Ferenc 1992 Szigethy Pal 
Horvath Geza /Nyarad/ 1992 Szijarto Ern6 1968 
Horvath Istvan 1958 Szucs Lajos 1971 
Illes Istvan 1958 Tassy Andras 1973 
Jamnitzky Nandor dr. 1958 Tihanyi Laszlo 1970 
Kamper Ildiko 1996 Toth Edit 
Katona Miklos Toth Gyula 1988 
Keresztes Nagy Gyula Tothne z. Szabo Adel 1971 
Kiss Istvan 1974 Unger Attila 1992 
Klausz Laszlo Varga Gyula 1995 
Koller Antal 1974 Ve.iland Istvan 1980 
Kolozs Istvan 1958 Velicsanyi Zoltan 1981 
Kohalmi Zoltan 1976 Wenhard Miklos 
Kunszt Elemer 1980 z. Szabo Laszlo 1958 
Lakatos ]ozsef /Sarvar/ 1970 Zugmann Alms 1994 
Liptay Andor 1958 
LOrincz Tibor 1973 A Gy6ri Fotoklub illando, partolo tagjai: 
Magyarosi Peter 1992 
Marko 6don 1958 Fias Peter fotokeresked6 1980 
MarkusJen6 1970 Gyarmati J ozsef gyogyszeresz 1970 
Markus Laszlo 1987 Kiss Jozsef muszaki fenykepesz 1978 
Mate Gabor 1984 Menyhart Ferenc fenykepeszmester 1965 
Mekli Zoltan 1995 Takats Laszlo mernok 1979 
Mez6dy 6. Istvan 1958 Tampa Imre technikus 1982 
Meszaros Laszlo dr. 1976 



Ellenfeny 

, 
Dr. ALEXAY ZOLTAN 

1968 6ta fatograf61ok, 1970-ben lettem a Gy5ri Fot6klub tagja . Els5sorban term!S
szetfot6snak tartom magam, emellett portret es Neprajzi t6rgyu felveteleket is szok
tam keszfteni. F5 tem6m a Szigetki:iz, eddig 24 i:in6116 ki6llft6son mutattam be az or
sz6gban a t6jr61, el5vil6gr61 es az itt elo, dolgoz6 emberekr51 keszult fot6kat. NtSQy 
ki:inyvem jelent meg ugyancsak a Szigetki:izr51. Ti:ibb sz6z kepet publik61tam kuli:in
bi:izl5 ki:inyvekben es foly6iratokban. A Nimr6d Fot6klub alapft6 tagjakent rendsze
resen szerepeltek felveteleim a klubkollekci6ban eppugy, mint a Gy5ri Fot6klub ki61-

lft6sain. Tagja vagyok a Termeszetfot6sok Nemzetki:izi Szi:ivetsegenek /IFWP/. 

Lepke 

BASICS LASZL6 

1953-ban szulettem Nagykanizs6n. 197 6 
rendszeresen. A Gyc5ri Fot6klubbnak 1995-
ruletem a term!Sszetfenykepezes, ezen be 
makr6fenykepez!Ss. De szeretem es szfvesen · 
es kepbfr61at6n ti:ibb alkalommal sikeresen 
ly6zaton is szint!Sn eredm!Snyesen vettem resz: 
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';von Fot6klub tagja . Elsi:isorban terme-
-·o· es Neprajzi t6rgyu felveteleket 1s szok
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: goz6 emberekr61 keszult fot6kat. Negy 
:"'' T obb sz6z kepet publik61tam kulon-
- ·a Fot6klub alapft6 tagjakent rendsze
:- eppugy, mint a Gyi:iri Fot6klub ki61-
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Lepke 

BABICS LRSZLO 

1953-ban szulettem Nagykanizs6n. 197 6 6ta elek Gyi:irben. 1983-161 fenykepezek 
rendszeresen. A Gyi:iri Fot6klubbnak 1995-ti:il vagyok a tagja. Kedvenc fot6z6si te
ruletem a termeszetfenykepezes, ezen belul a ni:iveny es 611atvil6g, t6j valamint 
makr6fenykepezes. De szeretem es szfvesen fot6zom portret is. A fot6klub h6zi dia 
es kepbfr61at6n ti:ibb alkalommal sikeresen szerepeltem. Orsz6gos, fot6 es dia p6-
ly6zoton is szinten eredmenyesen vettem reszt ti:ibb alkalommal. 



Ellenfeny II. 

BIEDEA GEzA 

Gyorben szulettem 1950-ben. Fot6z6ssal a J. A. Gepipari T echnikumban ismerked
tem meg. A Gyori Fot6klubnak 1968 6ta vagyok tagja. M6r a kezdeti evekben tobb 
hazai es kulfoldi ki6llft6son dfjazt6k, 611ftott6k ki kepeim. 
Eveken 6t a megyei fot6ki6llft6sok aktfv resztvevoje, dfjazottja voltam. 
On6116 ki6llft6sok mellett, sz6mos orsz6gos ki611ft6son szerepeltem kepeimmel. 
Kedvelt tem6im a t6j- es epuletfot6z6s mellett a portre- es akt 6br6zol6s. Az orsz6-
gos aktfot6 ki611ft6sok rendszeres ki611ft6ja vogyok. 

A vegso l6tv6ny hot6s6nok fokoz6s6ra sokszor olkolmazok kulonleges technikai megold6sokot. 

Vfzi6 

BODNAR ISTVAN 

GylSrott szulettem 1958-ban. 
A fenykepezessel 1977-ben ismerkedtem meg, 
klubbal kozosen tobb hozai es kulfoldi t6rl 
eS egyenj ki611ft6SOn iS VOlt m6d0m uennUKnu: ... 

koptok dfjat kepeim. 
Jelenleg soj6t rekl6mstudi6mbon dolgozom, o 
doi ellSkeszftesig a legmodemebb sz6 mft6.s!l!dt~ 
kolleg6mmal egyutt. 
A digit6lis kepfeldolgoz6s sor6n ujfa jta meg~~~ 
hetl5seget. 



Ellenfeny II. 

I o J. A. Gepipori Technikumbon ismerked-
6to vogyok togjo. M6r o kezdeti evekben tobb 

61if!ott6k ki kepeim. 
olc:tfv resztvev15je, dfjozottjo voltom. 
orsz6gos ki611ft6son szerepeltem kepeimmel. 
:s mellett o portre- es okt 6br6zol6s. Az orsz6-

·6jo vogyok. 
eges technikai megold6sokat. 

Vfzi6 

BODNAR ISTVAN 

Gyl5rott szulettem 1958-bon. 
A fenykepezessel 1977 -ben ismerkedtem meg, ami az6ta hivat6som. A Gyl5ri Fot6-
klubbol kozosen tobb hazai es kulfoldi t6rlaton szerepeltek kepeim, ezenkfvul t6rsas 
es egyeni ki6llft6son is volt m6dom bemutatkozni. Tobb orsz6gos rendezvenyen 
kaptak dfjat kepeim. 
Jelen leg saj6t rekl6mstudi6mban dolgozom, ahol a digit6lis fenykepezestl51 a nyom
dai el15keszftesig a legmodemebb sz6mft6stechnikai eszkozoket alkalmazom tobb 
kolleg6mmal egyutt. 
A digit61is kepfeldolgoz6s sor6n ujfajta megjelenftesi m6dokkal tal61kozom, ami izgalmas kfserletezesre ad le
hetl5seget. 



Kezek 

BURIAN GYOAGY 

Mosonmagyar6v6ron szulettem. Autodidakta m6don tanultam fenyb~pezni, majd 

szakvizsg6t tettem. Voltam geplakatos, kisiparos, kaz6nfUto, fenykepesz. A rendszer

v6lt6s idoszak6ban indul6 ujs6goknak fot6ztam. A Xantus J6nos Muzeum fot6sa va

gyok 1986-t61. Elso egyeni ki611ft6som 1977 -ben Gyorott volt, ezt tov6bbi 15 kovet

te az orsz6g kulonbozo helyein. Tobb dfjjal ismertek el munk6imat. 

Szemek 

DANIEL ISTVAN 

1939-ben szuletett Sopronban. A fenykepezes az 
Az elso kepeket regi, egyszeru fenykepez 
kontakt m6sol6ssal keszfti. 1958-t61 a Buda 
lft6si fot6kat is alkot es dfjakat nyer. 
1962-ben kezdett el dolgozni Gyorben es lep be 
t6tanfolyamokon kepzi mag6t es 1966-t61 reszt 
k6j6ban . Ket alkalommal szfnes fot6 tanfolyo 
Fenykepei p6ly6zatokon, egyeni es kollektfv 
titk6r, 1993-t61 a fot6klub elnoke. 



:J dakta m6don lanultom fenykepezn1, ma1d 

«S1paros, kaz6nfUt6, fenyb§pesz. A rendszer

·otoztam. A Xantus Janos Muzeum fot6sa va-

977 -ben Gy6r611 volt, ezt lav6bbi 15 kovet

: a 1smertek el munk61mat. 

Szemek 

DANIEL ISTVAN 

1939-ben szuletett Sopronban. A fenykepezes az 50-es evek kozepen ragadta meg. 
Az elsa kepeket regi, egyszeru fenykepezogepekkel, de m6r saj6t kidolgoz6ssal, 
kontakt m6sol6ssal keszfti. 1958-161 a Budapesti Muegyetem tot6k6reben m6r ki61-
lft6si fot6kat is alkol es dfjakat nyer. 
1962-ben kezdett el dolgozni Gyorben es lep be a Gyori Fot6klubba. Felsofoku fo
t6tanfolyamokon kepzi mag6t es 1966-161 reszt vesz a fot6klub vezetosegenek mun
k6j6ban. Ket alkalommal szfnes fot6 tanfolyamon vesz reszt az ORWO lilmgy6rban. 
Fenykepei p61y6zatokon, egyeni es kollektfv ki6llft6sokon szerepelnek. 1981-161 a fot6klub vezetoje mint f6-
titk6r, 1993-161 a fot6klub elnoke. 



Tel 

EOADOOH SZILVESzTEA 

Miskolcon szuletett 1950-ben. 
A B6nyaipari T echnikumot T atab6ny6n vegezte el, fot6i ujs6gban itt jelentek meg 
eloszor. 
Jelenleg Gyorben a "Pennon-Viz" Rt-nel dolgozik. Az 1970-es evekt51 kezdett fo
t6z6ssal foglalkozni. Elmelyult, meditativ kepi 6br6zol6sm6d jellemzi, realisztikus 
torekvessel alkot6sait. A vol6s6gha megorokftesere, egyszera-erthetl5 lekepzesevel 
torekszik, s mikozben erzelmi tartalmakat s plasztikai szepseget kin61. Bizonyitv6n, 

hogy egy tema konvencion61is feldolgoz6sa is lehet m(}veszi. Alkot6sai eddig tizenket egyeni es husz csopor
tos t6rlaton szerepeltek. 

Oszlopok 

FINTA LA.JOS 

Gyorott szulettem a 30-as evek kozepen, s itt 
Kedvtelesb51 kezdtem el fot6zni a 60-as 
megorokftesenek sz6ndek6val. 1965-ben Ieite 
els5dlegesen Mark6 Odon fot6m(}vesz, a klub · 
z6s szepsegeit, oromet. 
Nem vagyok fot6muvesz, nincsenek is ilyen arn 
magamat mindig, s ma sem min5sitem maga 
keppel rendelkezem. Ezekbol evente sz6mos ve 
nunket korulvev5 vil6g -a szukebb es t6gabb 
tal6n eszre sem vett szepsegeit felleljem, len 
1997. m6jus6ban megrendeztem else on6116 



Tel 

gTEA 

ny6n vegezte el, fot6i ujs6gbon itt jelentek meg 

Rt-nel dolgozik. Az 1970-es evektol kezdett fo-
1--editotfv kepi 6br6zol6sm6d jellemzi, reolisztikus 

0 megorokftesere, egyszerG-ertheto lekepzesevel 
lmokot s plosztikoi szepseget kfn61. Bizonyftv6n, 
Alkot6soi eddig tizenket egyeni es husz csopor-

Oszlopok 

FINTA LAJOS 

Gyorott szulettem o 30-os evek kozepen, s itt elek imm6r tobb mint hot evtizede. 
KedvtelesbOI kezdtem el fot6zni a 60-os evekben, elsosorbon uti elmenyeim 
megorokltesenek sz6ndek6vol. 1965-ben lettem togjo a Gyori Fot6klubnok, ohol 
elsodlegesen Mork6 Odon fot6muvesz, a klub fotitk6ro segftett megismerni o fot6-
z6s szepsegeit, oromet. 
Nem vogyok fot6muvesz, nincsenek is ilyen ombfci6im. Amotor fot6snok tortottom 
mogomot mindig, s mo sem minosftem mogomot m6skent. Ezer bekeretezett dio
keppel rendelkezem. Ezekbol evente sz6mos vetftett kepes elood6st tortok. Celom a fot6z6ssol, hogy a ben
nunket korulvevo vil6g ·0 szukebb es t6gobb p6trio, 0 t6volobbi t6jok, orsz6gok, v6rosok- sz6mtolon, sokszor 
tol6n eszre sem vett szepsegeit felleljem, lencsevegre kopjom es megorokltsem. 
1997. m6jus6bon megrendeztem else on6116 ki611ft6somot uGyori hongulotok" dmmel o Zichy-polot6bon. 



T6j 

HADAAICS GABOA 

Rajztan6roimat rendszeresen 6mulatbo ejtettem. Koszonet nekik, amiert elneztek 
hanyags6gomat es szertelensegemet. T al6n m6r megbocs6tott6k nekem, hogy 
cserbenhagytam <Sket: nem lettem grofikus, fest<Smuvesz vagy rajztan6r. 
Ceruza es ecset nelkul, a l6that6 feny, uveglencsek, fenyerzekeny anyagok, szur<Sk 
igenybevetelevel dolgozom. 
A vil6gb61 neh6ny motivum ragad meg, ami tulmutat onmag6n . A csend kepeit sze
retem: a t6jat, a portret, az aktot, a t6rgyakat. Az eszkozt6r egyszeru: p6r folt, ne 
h6ny 6rnyek. 

T6part 

HAUSZNEA SANDOA 

Di6kkorom 6ta erdekel a fot6. Amit az6ta a fe 
don saj6tftottam el, els<Ssorbon konyvekb<SI es a 
bon nem sz6nhattam annyi id<St a fot6z6sro, mi"' 
csak t6voli kapcsolatom volt. 
Nyugdfjaskent '94 ev elejet<SI tagja lettem a 
klubnak is). Els<Ssorbon di6zom. 
A Soproni Fot6klub 90 eves fenn6116s6ro rend 
kot6scim kulondfjat kapott. 
Egy m6sik kepemet -termeszetfot6- Veszprembera 
pezes, epulet- es v6rosfot6 (f<Sieg feluletnezete 
b61koztam m6r. A legszorosabb ertelemben a 



ulotba ejtettem. Koszonet nekik, omiert elneztek 
met. T ol6n mar megbocsatottak nekem, hogy 
grofikus, festomuvesz vogy rojztonar. 

'any, iiveglencsek, fenyerzekeny onyogok, szurok 

meg, ami tulmutat onmag6n. A csend kepeit sze-
• a targyakat. Az eszkoztar egyszeru: par folt, ne 

T6part 

HAUSZNEA SANDOR 

Diakkorom 6to erdekel o fot6. Amit oz6to o fenykepezesrol tudok outodidokto m6-
don sojatitottom el, elsc5sorban konyvekbol es olbumok forgotasab61. Aktiv korom
ban nem szanhottom onnyi idc5t o fot6zasro, mint szerettem volno. Mas fot6sokkol is 
csok tavoli kopcsolotom volt. 
Nyugdfjoskent '94 ev elejetol togjo lettem o Gyori Fot6klubnok (es o Soproni Fot6-
klubnok is). Elsosorbon diazom. / 
A Soproni Fot6klub 90 eves fennallasaro rendezett Orszagos Fot6szolonon egyik al
kotasc>m kiilondfjat kapott. 
Egy masik kepemet -termeszetfot6- Veszpremben szinten kiallftottak. Legkedvesebb temakoreim a t6jfenyke
pezes, epOiet- es varosfot6 (fc5leg feliiletnezetek) es a termeszetfot6 - makr6ban, bar mas agozatokkal is pr6-
balkoztam mar. A legszorosabb ertelemben amat5mek tartom magam. 



Tel 

HORVATH FERENC 

Gy6rott szulettem 1964-ben. A fot6z6ssol 1986-bon kerGitem kopcsolotbo. Elein
te bor6ti korben kezdtem el a flmykepezest, mojd felfedeztem a fot6z6sbon rejl6 le
het6segeket, es szepsegel. 
Hiszem, hogy ez olyon eszkoz, melyben oz ember megorokftheti a gondolotoit. A 
Gy6ri Fot6klubnok 1992-ben lettem togjo. A termeszet fot6z6so ir6nt is ekkor kezd
tem erdekl6dni, es bemutotni 0 csend es nyugolom horm6ni6j6t. 

. i 
I 

Pannonhalma 

HORVATH GEzA 
1953-bon P6p6n szulettem. 1975-ben sorkoto 
omot6rfot6ssol ... s ekkor kezdtem el a fot6z6st 
tom . 1978-87 -ig a p6poi v6rosi fot6szokkorbe 
t6sokt61 tonulhottom, mint a szokkorvezet6 Luk 
Fot6soimmol orsz6gos sikereket is elertem. 
1985-91-ig a P6poi Mez6gozdos6gi lskol6bon 
1993 6to vogyok a Gy6ri Fot6klub togjo. H6r 
po, 1992 P6po, 1993 Celldomolk. Jelenleg a P 



Joe6;z6sso1 1986-ban kerOitem kapcsolatba . Elein
~' majd felfedeztem a fot6zasban rejl6 le-

o az ember megorokftheti a gondolatait. A 
iCJ. A termeszet fot6zasa irant is ekkor kezd

es nyvgalom harm6niajat. 

J 

Pannonhalma 

HORVATH GEzA 
1953-ban Pap6n szulettem. 1975-ben sorkatonai szolgalat alatt talalkoztam egy 
amat6rfot6ssal ... s ekkor kezdtem el a fot6zast, melyet outodidakto m6don tonul 
tam. 1978-87-ig o papoi varosi fot6szokkorben nogyszer(J emberektol - kiva l6 fo
t6sokt61 tonulhottam, mint a szokkorvezeto Lukacs Laszl6 es Fischl Vilmost61. 
Fot6soimmol orszagos sikereket is elertem. 
1985-91-ig o Papai Mez6gozdosagi lskolabon fot6szokkort vezettem. 
1993 6ta vogyok o Gy6ri Fot6klub togjo. Harom 6nall6 kiallftasom volt 1990 Pa
pa, 1992 Papa, 1993 Celldomolk. Jelenleg o Papoi Varosi T elevfzi6bon dolgozom, mint operator. 



Feny-Arnyek 

KAMPER ILDIK6 

1992 6tc fenykepezem, h6rom evig fot61aborban dolgoztam. 1994-ben vegeztem 
el a Magyar Mavel5desi lntezet fot6-tanfolyam6t. Eredeti szakm6m 6pol6. Jelen leg 
a Szechenyi lstv6n F5iskola hallgat6ja vagyok. 

1 
~ 

Csillog6s 

LOAINQ TIBOA 

A fenykepezessel az 1950-es evek elejen i 
a csal6d, rokonok, bar6tok voltak fot6olanyo 
Abban az id5ben szlnes fot6z6sr61 csak 61mod • 
maxim61isan kielegftette az igenyeimet. 
Az 1970-es evben tertem 6t szfnes technik6ro 
fot6ztam diapozitfvra. 
Jelenleg szlnes filmre dalgazom~ A Gyori Fo 
Alkot6saimmal reszt veszek a klub negyedeves 
kerrel szerepeltem hazai es nemzetkozi p6ly 
Egyeni ki6llft6som 1992-ben volt Gy5ri:itt. 
A terrneszet es az ember fenykepezese tov6bbro 



Feny-Arnyek 

fot61oborbon dolgoztom. 1994-ben v~geztem 
k*>-tonfolvom6t. Eredeti szokm6m 6pol6. Jelenleg 

1 
} 

Csillog6s 

LORINCZ TIBOA 

A f~nyk~pez~ssel oz 1950-es ~vek elej~n ismerkedtem meg egy *PAJTAs* BOX-szol 
o csol6d, rokonok, bor6tok voltok fot6olonyoim. 
Abbon oz idoben szfnes fot6z6sr61 csok 61modni lehetett b6r o fekete-feh~r techniko 
moxim61ison kiel~gftette oz ig~nyeimet. 
Az 1970-es ~vben tertem 6t szfnes technik6ro soj6t lobor616ssol, mojd egyre tobbet 
fot6ztom diopozitfvro . 
Jelen leg szfnes filmre dolgozom; A Gyori Fot6klubnok 197 4 6to vogyok oktfv togjo. 
Alkot6soimmol r~szt veszek o klub negyed~ves k~pbfr61otoin, ki6llft6soin orsz6gon belul ~s kfvul egyor6nt. Si
kerrel szerepeltem hozoi ~s nemzetkiizi p6ly6zotokon, omelyeket oklevelek, plok6tok ~s jutolmok bizonyftonok. 
Egy~ni ki611ft6som 1992-ben volt Gyorott. 
A termeszet ~s oz ember fenyk~pezese tov6bbro is kedvelt tem6im koze tortozik. 



Alhambra 

MAGYAA6SI PETER 

1951-ben, Gyorott szulettem. Az. ut6bbi evekig domin6nsan t6j es v6roskepeket ke

szitettem. 
Neh6ny eve - uj teruleteket keresve - erdeklodni kezdtem a portre-akt-makro felve
telek ir6nt is. Di6ra es szines filmre dolgozom. A Gyori Fot6klubnak 1992 6ta va

gyok a tagja. 
Osszeji:iveteleinket rendszeresen l6togatva m6sok erenyeibol esetleges hib6ib61 ta
nulva kepzem magam tov6bb a fenykepezes teren. 

: 

Almodoz6s 

MAAKUSJENO 

Kozel negy evtizede fot6zom . lsmereteimet a 
l6j6ban a fot6klubban ismerkedtem meg a f 
hetvenes evek elejetol vagyok a Gyori Fot61dub 
az orsz6g kulonbozo reszen rendezett fot6s a 
lehetoseg kfn61kozik a fot6z6s mClveszetenek e 
tobb szerepelt m6r kulonbozo hazai es ko lfold . • • 



Alhambra 

[A 

I Jt6bbi evekig domin6nson t6j es v6roskepeket ke-

l¥e - erdeklodni kezdtem a portre-akt-makro felve
dolgozom. A Gyori Fot6klubnak 1992 6ta va-

16togatva m6sok erenyeibol esetleges hib6ib61 ta 
(enykepezes teren . 

Almodoz6s 

MAAKUSJENO 
Kozel negy evtizede fot6zom . lsmereteimet autodidakta m6don saj6tftottam el. Va 
l6j6ban a fot6klubban ismerkedtem meg a fot6z6s igazi szepsegevel, i:iri:imevel. A 
hetvenes evek elejetol vagyok a Gyori Fot6klub tagja. Az ut6bbi evekben l6togattam 
az orsz6g kuli:inbi:izo reszen rendezett fot6s alkot6t6borokat, ahol kuli:ini:isen nagy 
lehetoseg kfn61kozik a fot6z6s muveszetenek elmelyftesere. Sikeresebb kepeim kozul 
ti:ibb szerepelt m6r kuli:inbi:izo hazai es kulfoldi ki611ft6sokon. 



Dudas 

MARKUS l.ASZL6 

Bos6rk6nybon szulettem 1939-ben. A Gyori Fot6klubnok 1987 6to togjo vogyok. 
13 eves korombon pr6b61koztom eloszi:ir fenykepeket keszfteni egy Pojt6s geppel. 
Hosszobb szunet ut6n, m6r felnottkent egy 6x9-es Voigliinder Bess6vol m6r keszult 
nehany taj es epuletfot6 is. 
Szfvesen fenykepezem a muemlekeket, szobrokot, t6jokot. 
Ket olkolommol volt i:in6116 t6rlotom Gyori:itt, de szerepeltek m6r kepeim a klub 
osztr6k, szlov6k ki6llft6soin is. 

Reggeli fei 

MEKLI ZOLTAN 

... 1971-ben szOiettem V6con. Gyermekeveimet a 
mekkorombon kuli:inleges vonzolmot ereztem az 6 
to p6ly6n indultom el. Neh6ny h6nopos olfoldi · 
lepedtem le, s szakm6mban helyezkedtem el, a m 
t6z6s, a pillonot vor6zso mindig is erdekelt, 6m e 
igozi ertelmet. Minden szep pillonotot, csol6di ese~ 
teni, ami vele, s velunk kapcsolatos. Az els/5 Zen· 
pezogep, objektfvek, szinte eszrevetlenul NfertozOtl 
onyogon fejezem ki mogom, legink6bb olyon doig 
vogy 6tlepnek felettuk. Az 6myekok a felvetelelmer 
oket.1995 6to vogyok a Gyori Fot6klub togjo, s Ill 
A hozoi es nemzetki:izi p6ly6zotokon vol6 reszveteJ 
uthoz, omelyet celul tuztem ki mogomnok. 



Dudas 

ben. A GyCSri Fot6klubnak 1987 6ta tagja vagyok. 
ei<Sszor fenykepeket k6szfteni egy Pajt6s g6ppel. 
.6nt egy 6x9-es Voigliinder Bess6val m6r k6szult 

ekeket, szobrokat, t6jakat. 
m GyCSrott, de szerepeltek m6r kepeim a klub 

Reggeli fei 

MEKLI ZOLTAN 

... 1971-ben szulettem V6con. Gyermek6veimet a Dunakanyarban toltottem. Gyer
mekkoromban kulonleges vonzalmat 6reztem az 611atok ir6nt 6s ez6rt az 611atteny6sz
t5 p61y6n indultam el. N6h6ny h6napos alfoldi kitMSt kovetCSen Gy5rszentiv6non te
lepedtem le, s szakm6mban helyezkedtem el, amihez m6ig sem vagyok hutlen. A fo
t6z6s, a pillanat var6zsa mindig is 6rdekelt, 6m ez a kisl6nyom szulet6s6vel kapott 
igazi 6rtelmet. Minden sz6p pillanatot, csal6di esemenyt meg szerettem volna orokf
teni, ami vele, s velunk kapcsolatos. Az elsCS Zenitemet sorra kovette a tobbi fenyk6-
pez5g6p, objektfvek, szinte 6szrevetlenul "fertCSzott meg" a fot6z6s szenved6lye. Legszfvesebben feny6rz6keny 
anyagon fejezem ki magam, legink6bb olyan dolgokat orokftek meg, amiket m6sok tal6n 6szre sem vesznek 
vagy 6tl6pnek felettuk. Az 6myekok a felveteleimen kepalkot6 elemkent szerepelnek, tudatosan kompon61om 
CSket. 1995 6ta vagyok a GyCSri Fot6klub tagja, s ettCSI kezdve alkot6saimmal rendszeresen p6ly6zok, ki6llftok. 
A hazai es nemzetkozi p61y6zatokon val6 reszvetel nemcsak elismerest, de tov6bbi erCSt 6s ihletet ad ahhoz az 
uthoz, amelyet celul tUztem ki magamnak. 



Pesszimiznus - Optimizmus 

, , , , 
NANASSY LASZLO 

Szolettem 1920 mdjus l -en Aradon. 1940-ben jottem Magyarorsz6gra. Gyorbe 
1944-ben ki:ilti:iztem. 1948-ban megnosultem es mint szucsmester dolgoztam fele
segemmel. 1950-ben kezdtem el fenykepezni a Vagongy6ri Fot6ki:irben 1954-ben 
a Budapesti Fot6klub tagja lettem. 1958-ban a Magyar Fat6muveszek Szi:ivetsege
nek tagja lettem, diosorozatokat keszftettem, dijaztak. Most a Gyori Fot6klub sze
nior tagjo vagyok. 

Mont6zs 

OBEAMAYEA JOZSEF 

GyorM szOietett 1956-ban. A hetvenes evekben c:m1 

Egyik alapft6ja a Fiatal Alkot6k Csoportj6nok. 
Egyeni es csoportos ki611ft6sokon mutatkozott be. fo 
tel1 . A nyolcvanas evektol mont6zslechnik6val jel 
Saj6tos kepei izgalmas 6tmenetet kepeznek a kepz&-



Jdon. 1940-ben jottem Magyarorsz6gra . Gyorbe 
megnosultem es mint szucsmester dolgoztam fele

fenykepezni a Vagongy6ri Fat6korben 1954-ben 
1958-ban a Magyar Fot6muveszek Szovetsege

!.:eszftettem, dfjaztak. Most a Gyori Fot6klub sze-

Mont6zs 

OBEAMAYEA J6ZSEF 

Gyorott szuletett 1956-ban. A hetvenes evekben csatlakozott a Gyori Fot6klubhoz. 
Egyik alapft6ja a Fiatal Alkot6k Csoportj6nak. 
Egyeni es csoportos ki6ll ft6sokon mutatkozott be. Fot6szakk6rt es filmstudi6t veze
tett. A nyolcvanas evektol mont6zstechnik6val jelentkezik a kozonseg elott. 
Saj6tos kepei izgalmas 6tmenetet kepeznek a kepzomuveszet es a fotogr6fia kozott. 



Karnev61 

OSBATH EMIL 

Lebenyben szulettem 1926-bon. 65 eve elek Gvorben. Fenykepezessel di6kkorom 
6ta foglolkozom. A Gyori Fot6klubbal megalokul6so 6to tortom o kopcsolotot, fgy 
alapft6 tagnok sz6mftok. Szeretem o termeszet- es v6rosfot6t, de oz ember6br6zo-
16st is kedvelem. Felveteleim nagy resze fekete-feher es szfnes papfrkep, de di6kke
peket is fotogrof6lok. Kepeimet egy ideig csok mogom es csol6dom reszere keszf
tettem, de o kesobbiek sor6n o klub togjoivol kozosen tobb rongos hazoi es kulfol 
di fot6t6rloton vettem reszt. On6116 hozoi ki611ft6ssol is szerepeltem m6r o nagyko
zonseg ei<Stt. 

Cfm nelkul 

SZABADOS ZOLTAN 

Gy<Srott szulettem 1969-ben. Viszonylog kes<Sn mo 
vor6zso. A fenyerzekeny onyogon olyon dolgokot 
tol6n eszre sem vesz, elsiklik felette. Szeretem o 16 
m6kot. 
Fontos sz6momro a 16t6sm6d 6llond6 fejlesztese, o 



65 ~ve ~lek Gyorben. F~nyk~pez~ssel di6kkorom 
bbol megalakul6sa 6ta tartom a kapcsolatot, fgy 

a term~szet- ~s v6rosfot6t, de az ember6br6zo
r~sze fekete-feh~r ~s szfnes papfrk~p, de di6kk~

egy ideig csak magam ~s csal6dom r~sz~re k~szf-
• ;ub tagjaival kozosen tobb rangos hazai ~s kulfol-

16 hozai ki6llft6ssal is szerepeltem m6r a nagyko-

Cfm nelkul 

SZABADOS ZOLTAN 

Gyorott szulettem 1969-ben. Viszonylag k~son majd 25 ~vesen fertozott meg a f~ny 
var6zsa. A f~ny~rz~keny anyagon olyan dolgokat igyekszek megorokfteni, a mit m6s 
tal6n ~szre sem vesz, elsiklik felette. Szeretem a t6jat, a f~ny-6my~k j6t~kot, a for
m6kat. 
Fontos sz6momra a 16t6sm6d 6lland6 fejleszt~se, a tudatos 16t6sform616s. 



Kala 

SZAB6 BELA 
A pedag6gus palyat egy ev utdn elhagyva 19~6-t61 fotografuskent dolgozom. Mun
kat6rsa voltam a Kisalfi:ild, Nyugati Hirlap, Uj Hirek napilapoknak, illetve a Gyor 
V6rosi Ujs6gnak. 
Szabadusz6 fotogr6fuskent dolgozom 1993-161. Elsosorban rekl6m munk6kat es 
idegenforgalmi prospektusokat keszitek. A Gyori Balett Muveszeti Szakki:izepiskol6-
j6nak kepzo-iparmuveszeti tagozat6n fotogr6fi6t tanftok. 1996-161 rendszeres reszt
vevoje vagyok a hazai es nemzetki:izi p6ly6zatoknak, ki61lit6soknak. Ez ideig ti:ibb 

mint 20 i:in6116 t6rlaton tal61kozhatott a ki:izi:inseg alkot6saimmal. Az ut6bbi idoben a srkfilmes fotogr6fia nyuj
totta muveszi leheteisegek izgatnak. 
Tagja vagyok a Magyar Ujs6gfr6k Orsz6gos Szi:ivetsegenek /MUOSZ/. 
A Gyori Fot6klubba 1986-ban kaptam felvetelt, 1993-t61 titk6ra vagyok. 

Vas6rnap delut6n 

SZIJAAT6 EANO 

1971-ben kerultem a Gyori Fot6klubba Mark6 Do 
alatt kezdtem a val6di munk6t, a gondolkodva 
igazi mufajom a fot6-szociogr6fia, az ember ele 
tudtam a hazai sikereken tul kulfi:ildi p6ly6zatokon 
t61 Ceylonig, lengyelorsz6gt61 Argentfn6ig. 



Kala 

1e100gyva 19~6-t61 fotogr6fuskllnt dolgozom. Mun
gon Hfrlap, Uj Hfrek napilapoknak, illetve a GylSr 

J<>zom 1993-t61. ElslSsorban rekl6m munk6kat lis 
~esz!tek. A GylSri Balett Muvllszeti Szakkozllpiskol6-
!016n fotogr6fi6t tanftok. 1996-t61 rendszeres rl!szt-

.Ozi p61y6zatoknak, ki611ft6soknak. Ez ideig tobb 
"Vnal. Az ut6bbi idlSben a srkfilmes fotogr6fia nyuj-

tMUOSZ/. 
:6ra vagyok. 

Vas6rnap delut6n 
/ 

SZUAAT6 EANO 

1971-ben keriiltem a GylSri Fot6klubba Mark6 Donci lis R6cz Bondi b6csi sz6myai 
alatt kezdtem a val6di munk6t, a gondolkodva fot6z6st. Lasson r6ebredtem, hogy 
igazi mufajom a fot6-szociogr6fia, az ember elete lis kornyezete. E kepek rllven 
tudtam a hazai sikereken tul kulfoldi p61y6zatokon ki611ftani, dfjakat nyemi Ausztri6-
t61 Ceylonig, Lengyelorsz6gt61 Argentfn6ig. 



Fa! 

VARGA GYULA 

1953-ban szOiettem, a fot6z6ssal mint sokan m6sok emlekkepek keszitese sor6n is
merkedtem 14 eves koromt61. 
Az6ta folyamatosan cserelgettem a fenykepezCSgepeket mindig egy kicsit korsze
rubbre. 
Sajnos nem kerOitem olyan t6rsas6gbo, ahol ezzel p6rhuzamosan a tud6som is gya
rapodott volna. Egeszen addig, amig 1995-ben tal61koztam Osb6th Emil b6csival. 
Az 6 segftsegevel jutottam el a Gy6ri Fot6klubba, aminek 1997 6ta tagja vagyok. 

1997 -ben szerepelt fot6m a 11 . Pann6nia Fot6szalon ki6llit6s6n Veszpremben es egy m6sik T at6n. 

Al<t 

VEILAND ISlVAN 

1980 6ta vagyok a GyCSri Fot6klub tagja, 1993 6 
1997 -ben tagja lettem a Magyar Alkot6muvesze 
Kepeim, amelyek t6nc es a nCSi szepseget oroldtik 
kivOI eljutottak kolfoldi ki611it6sok fa laira is. (Auszll 
gyelorsz6g, Olaszorsz6g, Del-Korea) 



Fa! 

mint sokan m6sok emlekkl!pek kl!szitl!se sor6n is-

rn a fl!nykepez5gepeket mindig egy kicsit korsze-

IS6gbo, a hoi ezzel p6rhuzamosan a tud6som is gya
omfg 1995-ben tal61koztam Osb6th Emil b6csival. 
Gyi5ri Fot6klubba, aminek 1997 6ta tagja vagyok. 

s6n Veszprl!mben l!s egy m6sik T at6n. 

Akt 

VEILAND ISTVAN 

1980 6ta vagyok a Gy5ri Fot6klub tagja, 1993 6ta alelnoke. 
1 997-ben tagja lettem a Magyar Alkot6muvl!szek Orsz6gos Egyesuletl!nek. 
Kepeim, amelyek t6nc l!s a niSi szl!psl!get orokitik meg sz6mtalan hazai ki6llit6son 
kivul eljutottak kulfoldi ki6llit6sok falaira is. (Ausztria, Csehorsz6g, Szlov6kia, Len
gyelorsz6g, Olaszorsz6g, Dill-Korea) 
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VIZ- CSATORNA ES .. ,, 
FURDO RT. 

9025 Gyor, Orszagut u . 4. 
Tel.: 96/326-566 
Fax: 96/310-833 

Ugyfelszolgatati Iroda 
9022 Gyor, Czuczor Gergely u. 3. 

Tel.: 96/329-922 

Szolg3.ltatasaink: 
Vizdijreklamaci6k korrekt intezesevel, kiilonboz6 vizmerotipusok erteke
sitesevel, iv6vizbekotesek es csatornabekotesek megrendeleseinek gyors 
intezesevel allunk fogyaszt6ink rendelkezesere . 

EJ.J.at:asi teriilet: 
Gyor-Moson-Sopron megye 75%-ara terjed ki 
- Gyor megyei jogu varos vonzaskorzetei 
- Csorna, Kapuvar varosok es vonzaskorzetei osszesen 95 telepiilesre 

Tevekenysegi kor: 
iv6viz ellatas 
szennyvizelvezetes, -tisztitas 

Egyeb szolg3.ltat:asok: 
fiirdoszolgaltatas (Gyor, Csorna, Kapuvar) 

gy6gyfiird6 (Gyor) 
ipari viz szolgaltatas (Gyor) 
folyekony hulladek kezeles 

es artalmatlanitas 
vizall6 es szennyvizelvezet6 rendszerek tervezese 

beruhazasok bonyolitasa, ellenorzese 
iv6viz kutak, szennyvizelvezet6 csatornak kamerazasa 

iv6- es szennyvizek minosegvizsgalata. 

9 700 S Z O MB JI 

Kodak profe! 
fot£ 

teljes valas 

a fotografia 
minden 

postai , ,.,, 
Akci6k: 

PROFOTO 100 FILM 
PFF 135-36+ 

PRO GOLD 160 FILM 
GPX 120 

EKTACOLOR PROF/ F 

~-Ko 

p~)l 
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l- CSATORNA ES 

.. "'"' FURDO RT. 

25 Gy6r, Orszagut u. 4. 
Tel.: 96/326-566 
Fax: 96/310-833 

gyfelszolg3.lati Iroda 
2 Gyor, Czuczor Gergely u. 3. 

Tel.: 96/329-922 

lil6nb6z6 vizmerotipusok erteke
t=k6tesek megrendeleseinek gyors 
~ezesere. 

1ed ki 
1 

rzetei 6sszesen 95 telepiilesre 

ltatasok: 

Csorna, Kapuvar) 
1Gy6r) 
atis (Gyor) 
lek kezeles 
lanitas 
• rendszerek tervezese 
rasa, ellenorzese 
to csatornak kamerazasa 
inosegvizsgalata. 

Bt. 
®/Fax: (94) 321-199 
Mobil: (30) 573-972 

SZOMBATHELY, Szurcsap6 utca 19 . 

Kodak professzionalis 
fot6term8kek 

teljes valasztekat 

a fotografia 
kinalja 

minden teriiletere, 
postai utanvetellel is. 

Szaktanacsadas 

Akciok: 
PROFOTO 100 FILM 

PFF 135-36+ 

PRO GOLD 160 FILM 
GPX 120 

440 ; e:csenkent 

5 90 ; e:csenkent 

EKTACOLOR PROF/ FOTOPAPiROK 

akci6s a ron! 

E.-Kodak 
:. 5 PROFESSIONAL 

PRODUCT$ 

P~CENTEK 
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Veiland Istvan: 
Ablakban 

Hatsol 

A kicillitast es a kata16gus mq 

- Gyori Megyei Jog(I Yaros Polgirme 
- Gyori Kulrurijaert Alapitvany 
- Muveszeti es Szabadmuvel6desi AI 
- Pro Revodenda Alapitviny 
- Gyori Virosi Konyvtir 
Kiilon k0sz0net a Gy(Jri Bodnir 

Megjelent a Gyori Fot6kl 
fore 

Kiadja a Gyori Fot6klub, felel6 kia 
A katal6gust szerkesztette: zab6 Be 



Veiland Istvan: 
Ablakban 

Hats6 borit6 Mekli Zoltan : A feny jelenlete 

A kicillitast es a katal6gus megjeleneset tamogattak meg: 

- Gyori Megyei Jog(I Yaros Polgarmesteri Hivatal Kulturalis Irodaja 
- Gyori Kulrurajaert Alapitvany 
- Muveszeti es SzabadmuvelOdesi Alapitvany 
- Pro Revodenda Alapitvany 
- Gyori Varosi Konyvtar 
KiiJijn koszonet a Gy6ri Bodna.r St6di6 Kft-nek a nyomdai elokeszftesert. 

Megjelent a Gyori Fot6klub fenna.Ihisanak 40. eves ev
fordulasan. 

Kiadja a Gyori Fot6klub, felelos kiad6: Daniel Istvan 
A katal6gust szerkesztette: Szabo Bela titkir, 1998: 




