
6TVE.NOT tVES A Gy6R1 FOT6KWB

Ertekes fot6kat a sivar falakra!
KiallJtasokkal iinnepli 55 eves jubileumat a
Gyliri Fot6klub Egyesillet. amely a
korabbiaknal nagyobb hangsulyt szeretne
forditani az utanp6tlasra.

mlndezt l.4katos KlWtidn do
nOk mondla ~Ilapunknak. aiel-
wi a lublleumlliv IeMlr6I be-
m~ Emqylke~
pen lIZ nrcblvumhan IAIA1hat6
~kek dllPtallzlJm. amlhez
• gytIrl6nkonnilnyzat pAIyiza.
tAn tavaly elnyert tlmogatas·
b61 visAroIllk mea a szru:se.
aes be.endezbt.

Az Idel Jele. ~endoben I
lot6klub 61r. kel k m1n~1sm-
Icsebb klIrben. mln~1 tobb
helyszinen SUletn~ lagjal
mWlkAlt kiAllllasokon megmu·
latnl a kozbn~8nek. Az els6
llyen lAriat Gylrm6ton volt. I

KObm~lemyi 1016 taI~t6
az iden 1D<'83laJcnIWnalt 55-
Mordul6;at IlnnepIG. csak·

em szUrag,; Gy6rl Fot6-
klub Egymll.t gazdac arch!'
wmaban. Az orszag egyik
legregebbi ilyen szeTVe2.tc
szivesen ad ingyl!n eg~8'
ligyl, szociMis k mas intez·
m~nyeknek a (el~t.lekb6l.
amelyek oldhatnak a (alalt
egyhangUsagat. Az .akci6·
boz" jelentkezo'el varnak-

misodlk ~g februar 4-fn
nyl!t ~ - es a b6nap ulols6
napjMg IArhat6 .. a Gy6rI Nem·
ud SzlnhAzban. A helyszin
nem wl_tlen. a teatrummal
lJIYBIlis m_g;illapodbt kOOitt
• klub, ami remelhetOiea
mlndket lei munlaiiflt segid.
Ennek enelmeben az egyesillel
fot6zislleb~ jut a saj·
t6rot6dsokon. az in keszijJt
kfpeket a szInhAz felbasmal·
batja nrchivuman8lt feUol~
re, A m~UapodAs garanciat
Jelent arra. bosY &lekes kepek
Orokltlk meg a szinesuk mOl'
dulatalt. gea;tusail. a fot6ldub
tagjal k6zUI ugyanis mar V·en
_rez1ek meg a fot6miivesz
minllsil6bez szillcseges poato-
kat. Emellell hagyomanyt Igye-
keznek ter_mlen! abb61 Is.
hogy Essz_ncia dmmel ldaJll·

Lakatos Krisztian. a fot6klub
elnlike 6skllviilet cimu kepevel.
amlt GtlOYOmellett, a Duna
egy k sz getenel keSZltett

FOTQ II£SZlRos MATYAs

lison mulaljik be a.J el~z6 f~l·
"" ta80k Mlal k6zilett 32 I".·
lobb (elWtel~t.

.,Nagyobb hangsillyt szeret·
nenk fordJtani az ul4np6tlAsra
is. Ezt a c~11 szol8'\lja. hogy
alapozo foalillk~kat
tartunk, abol a razt·
vt!Y& kepelerm.esl ball·
hatn.ak. IKhn1IcaI Jsme.
retekel szeremetnek,
fot6mt tanulhatnak.
Remenyelnk szerinl
belllli1l< a.ktiv tagOk
valnak.. 0r6m. botJy
~beo JliOlc
6ala! 1r..,ri1lt a.J ~
sillelbe· tetI)W1e
meg az egytbkeot Du.rJasu>.
sen ~11I Lakatos
Krisztiah. Az ~ tlIrt~
~le~nana~I'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~
cia. bogy kitart6 gyakorlAssal.
tanulAssaI el&meny n~llrlJl Is
j6 fotOssa v.ilhal valald: az
AudJ saerszamgyarAban lIolgo·
zik. s negy fvvel eztloll (ogoll
e1llszbr komolyan f~nyl'k·
pezlI~pel a keube. A.l6la vi·

szont szAmos dljat ayert fel*-
t_leiwl, e1&11' a fot6miiWszl
cJmhez szO~~ ponthatart.
tavaly 4pnil$ban ~g a fot6-
klub elnllkeve vt.JaS2totlak.

A Gy&I Fo!6ldub 'E.gyeR!Iet
S2fkh'~ a Pel6ft sandor

MUveIc'idesi HAz (Arpad Csi 44),
emellet:t a sz:et .u:teel bonl2p4
)an Ici!Iesztiil (fotoIdubsYor.h1)
is fellehe1 "t!IIllI a kapcsoIaot.
A I<iM!t.kezO F.sszmcia tUlat
amugy ~ a Pe!6fiben ,.!.
nk meg febru8r:zs.a


