Melléklet
Szöveges beszámoló a naturArt Magyar Természetfotósok Szövetsége Közhasznú Egyesület
2014 évi közhasznúsági tevékenységről

A naturArt Magyar Természetfotósok Szövetsége Közhasznú Egyesület tagjai tevékenységének
segítésén, összehangolásán keresztül a korábbi évekhez hasonlóan, a környezet- és természetvédelmi
célok tiszteletben tartásával és segítésével végezte a művészi szintű és etikus természetfotózás
népszerűsítését .
Az Egyesület által folytatott, 2014-ben megvalósult közhasznú tevékenységek:
-környezet- és természetvédelem
-kulturális-művészeti tevékenység
Ezen céljainak megfelelő és közhasznú tevékenységeit az Egyesület országos természetfotó verseny
szervezésével, könyv kiadásával, valamint nyílt, bárki számára ingyenesen látogatható
klubfoglalkozások és nonprofit fotófesztivál megrendezésével végezte. Ezek az Év Természetfotósa
2014 fotópályázat és a nyertes képek kiállítása, könyv formában való megjelentetése, a rendszeres
klubfoglalkozások, 24-órás természetfotó bajnokság, Természetfotó Fesztivál és az Év
Természetfotósa 2013 fotópályázat képeinek vándorkiállítása voltak.
Az Egyesület tagjai és meghívott előadói a klubnapokon számos tartalmas vetítéses előadást
tartottak, melyeken, az egyesület tagjain kívül, a természetvédelem és természetfotózás iránt
érdeklődő vendégek is jelen voltak. A klubestek látogatása minden érdeklődő számára ingyenes volt,
helyszíne: Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság székháza melletti Természet Háza (Kecskemét, Liszt
Ferenc u. 19).
Kilencedik alkalommal szerveztünk nyílt, fotós hétvégét, ez alkalommal a Beregdarócon,
amelyen bárki részt vehetett és együtt fotózhatott a naturArt tagjaival. Ennek keretében rendeztük a
hagyományos „24 órás fotóversenyt”, amelyen az eseményen részt vevő fotósok pályázhattak ott
készült képeikkel. E rendezvény az etikus természetfotózás terjesztését, az ifjú természetfotósok
integrációját szolgálja.
2014 januárjában hetedik alkalommal került megrendezésre a nagyközönség számára
ingyenesen látogatható „Természetfotó Fesztivál”. A mintegy háromszázötven főt vonzó esemény
helyszíne a Balassi Intézet (1016 Budapest, Somlói út 51.) volt. A tapasztalt, profi fotósok mutatták be
alkotásaikat hazánk és a nagyvilág természeti értékeiről tartalmas előadások keretében. Az
információs standon könyveket vásárolhattak, pályázati felhívásokról és egyéb eseményekről
értesülhettek a vendégek.
Az egyesület 2014-ben huszonkettedik alkalommal hirdette meg és bonyolította le az Év
Természetfotósa természetfotó pályázatot, melyre több mint 200 szerző közel 4000 db pályaművet
küldött be. A neves fotós szakemberekből álló zsűri által arra érdemesnek talált képeket (62 szerző
98 képét) a állította ki az egyesület. A zsűrizés menetét akár csak az elmúlt években, az érdeklődők a
www.etf.naturart.hu weboldalon, on-line követhették nyomon, mely az alapszabályban
meghatározott irányelveknek megfelelően nagymértékben szélesítette az esztétikai és a természet
szeretetét célzó törekvéseinket.

A 2014-es évben az Év Természetfotósa 2013 fotópályázat kiállítási anyaga a következő
helyszíneken került bemutatásra: Őrségi Nemzeti Park Bechtold István Természetvédelmi
Látogatóközpont, Kőszeg, Kultúrkúria Budapest II. kerület, DMK Mű-Terem Galéria Debrecen, Ady
Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár Nádudvar, Körösvölgyi Látogatóközpont Szarvas, Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ Mezőberény, Kecskeméti Gábor Kulturális Központ Békés, Körösök
Völgye Látogatóközpont Békéscsaba, Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Kecskemét

