
 

 

 

 

 

 

 

Szegregáció helyett integráció Alsómocsoládon 

DDOP 4.1.2/B-13-2014-0001 

 

SOFT PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA 

ÉLETKÉPEK – FOTÓKLUB 

 

I. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Alsómocsolád Község Önkormányzata és a „Mocsolád-Civilház” Közhasznú 

Nonprofit Kft. szervezet 2014.09.19-én Megbízási szerződést kötött a 

„Szegregáció helyett integráció Alsómocsoládon” című, DDOP-4.1.2/B-13-2014-

0001 azonosító számú projekt keretében Életképek – fotóklub és kiállítás feladat 

ellátására. A Megbízott részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: Taller 

Marietta. 

 

Beszámolóhoz kapcsolódó számla: NQ9SB 3994092 

Teljesítési időszak: 2014.09.01. – 2015.02.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Életképek - fotóklub 

 
Beszámoló a DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező 

szociális célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében ötödik alkalommal megvalósult 

Életképek - fotóklub programról. 
 
 

Megvalósító: 
Név: „Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 20748328-1-02 
 

Helyszín: Alsómocsolád, 108/1 Hrsz. 
 

Időpont: 2015. január 26. 
  
 

„Ne kérdez tőlem mit – miért fotózok – s fotóztam. De azt sem honnan jöttem s 
merre tartok. Csak nézd meg jól a képeim!- a választ megkapod.” 

Pádár Sándor 
 

 
Az újévben új lendülettel folytattuk az Életképek-fotóklub programunkat. A 
résztvevők nagy lelkesedéssel fogadták az új ismeretanyagot, amely részben 

ráépülése volt az eddig megszerzett tudásnak, részben pedig lehetőséget adott 
az újonnan érkező résztvevőknek felzárkózni, az alapokat elsajátítani. Ennél 

fogva az előadás is két pillérre helyeződött. Azok számára, akik már próbálták a 
digitális fényképezést, és az utómunkálatokkal kapcsolatban is gyakorlati tudást 
szereztek, most lehetőségük nyílt ennek gyakorlására, rutin szerzésére, 

esetleges buktatók kiküszöbölésére, hibaüzenetek értelmezésére. Ennek során a 
résztvevők megismerték azokat a képszerkesztő programok adta további 

lehetőségeket, amelyek hangsúlyozhatnak, kiemelhetnek, egyedivé tehetnek 
egy-egy digitális fényképet.  
 

Az elérhető technikai lehetőségek variálhatósága tetszett a résztvevőknek és 
figyelemreméltó elképzelések, gondolatok születtek egy-egy fénykép 

átszerkesztése kapcsán. Az előadás interaktív volt ugyan, de a résztvevők csak 
megfigyelői voltak az előadó által végzett szerkesztéseknek, beállításoknak és 
útmutatásoknak. Az előadáson résztvevők meggyőződtek arról, hogy a 

fényképek az utómunkálatok elvégzése után másfajta üzeneteket is 
hordozhatnak, és formailag illetve tartalmilag alkalmasak lehetnek olyan 

platformokon való megjelenésre, amelyekről az eredeti fénykép tulajdonságainál 
fogva kiszorul. Egy csoportképről, ahol megfelelő távolságban állnak az egyes 
személyek, és a ránk vetülő fény éppen megfelelő mennyiségű, akár egy 

bélyegkép is „legyártható” és sokszor alkalmasabb, mint a kimondottan arra a 
célra készülő. 

 
 



 

 

 
 

 
A képszerkesztő programok kínálta lehetőségekkel többféle felhasználásra tudjuk 

az alapképet előkészíteni, vagy éppen javítani. Ha a „vörös szem” jelenségére 
gondolunk, akkor mindenki – és ezzel a résztvevők is egyetértettek – indokoltnak 
érzi a fénykép módosítását. De korrigálható a kép a szeplők eltüntetésével, 

fényviszonyok megváltoztatásával. A kép hangulatának fokozására pedig számos 
eszköz áll rendelkezésre. Ezek közül az előadáson a gyakorlatban is bemutatásra 

került néhány (hamvasítás, lekerekítés, háttérfény, összekapcsolások). 
 
Az ötödik alkalom azok számára is élményt nyújtott, akik az előző előadásokon 

nem vettek részt, és csak most nyílt lehetőségük a digitális fényképezőgépet 
kézbe venni, kipróbálni. Az ő számukra a megismerés jelentett örömöt, az, hogy 

saját ötletből kiindulva kiválaszthatták a fénykép tárgyát, vagy célfotót 
készíthettek valamiről. Ők még útmutatással készítették el első képeiket, 

melyeket visszanézhettek, másoknak is megmutathattak. 
 
Az előadás nagyszerű hangulatban telt, a jelenlevő résztvevők a gyakorlati és 

elméleti tudás megszerzésével képessé váltak a fényképezés eszközeinek 
használatára, az elsődlegesen készített fényképek alapvető minőségi vagy 

stílusbeli tulajdonságainak megváltoztatására. 
 
Várható pozitív irányú változások: 

 Fotózás eszközrendszerének megismerése 
 Fotózás technikai részleteinek megismerése 

 Digitális fotózás elsajátítása 
 Fényképek szerkesztési, javítási informatikai támogatásának megismerése 
 Társas kapcsolatok kibontakozása, fejlődése 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

Életképek - fotóklub 

 
Beszámoló a DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező 

szociális célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett integráció 
Alsómocsoládon” című pályázat keretében hatodik alkalommal megvalósult 

Életképek - fotóklub programról. 
 
 

Megvalósító: 
Név: „Mocsolád-Civilház” Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 20748328-1-02 
 

Helyszín: Alsómocsolád, 108/1 Hrsz. 
 

Időpont: 2015. február 19. 

  
 
Az Életképek-fotóklub és kiállítás programsorozat küldetése abban áll, hogy 
közelebb hozza a lakosságot, azon belül is a szegregátum területén élőket a 

modern kor eszközeihez, lehetőséget kínálva a fényképezés hobbiként történő 
elsajátítására, vagy csak egyszerűen a jelenleg általános digitális kommunikáció 

sajátosságának megismerésére. 
 
A februári program szintén a fényképezést, a fényképek feltöltését és azok 

kezelésének megértését szolgálta. A program ezúttal is sokakat vonzott, köztük 
voltak olyanok, akik elsőként próbálták ki a fényképezést. A rutinosabbak 

amellett, hogy a feltöltéssel, szerkesztésekkel is próbálkoztak, szintén találtak 
olyan témát, amelyet lefényképeztek, természetesen önállóan és minden olyan 
szabályt betartva, amely a fénykép minőségét élethűvé teszi. A kezdők számára 

instruktor állt rendelkezésre, aki segített az első lépésekben és felkeltette a 
résztvevők érdeklődését, megemlítve a motivációs eszközöket. 

 
A képszerkesztésnél, feltöltéseknél már előjöttek olyan kérdések is, amelyek 

indikálták a résztvevők minden részletre kiterjedő figyelmét és az önálló 
munkához szükséges megalapozottságukat. A számítógépes munka már a 
rendszerszemlélet elősegítését, kialakulását is eredményezte. A résztvevők az 

önálló munka során a képszerkesztés közvetlenül elérhető eszközeit is 
kipróbálhatták, gyakorolhatták. Elmondható, hogy a gyakorlottabb résztvevők 

örömüket lelték a hatodik Életképek-fotóklub által kínált programban. Hasonlóan 
az előző alkalmakhoz, a rutinosabbak ötlettel és tanáccsal látták el kezdő 
csapattársaikat, amely a közösség erejét, a kommunikáció interperszonális 

jellegét segítette elő és bizonyosságot szolgáltatott annak igényéről. 
 

A résztvevők különböző tudásszinttel rendelkeztek, felkészültségük nem volt 
azonos. Ennek kezelésére az előadó, és a jelenlévő segítők szolgálatkészsége 
jelentette a megoldást. Az állandó résztvevőknél megfigyelhető volt az a fejlődési 

folyamat, amely szükségszerű és logikus minden esetben.  
 



 

 

 
 

 
A kezdő és középhaladó résztvevők esetében pedig kialakulóban van az a 

digitális igény, amely hozzájárulhat az Életképek-fotóklub és kiállítás 
küldetésének teljesüléséhez.  
 

Várható pozitív irányú változások: 
 Fotózás eszközrendszerének megismerése 

 Fotózás technikai részleteinek megismerése 
 Digitális fotózás elsajátítása 
 Fényképek szerkesztési, javítási informatikai támogatásának megismerése 

 Társas kapcsolatok kibontakozása, fejlődése 
 

 
 

 
Kelt: 2015.03.10. 
 

 
 

 
  


