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Mánfai György fotóművész értékelése:
A decemberi pályázat első díját Agárdi Péter, Ősz a 

Mátra lábánál c. képe nyerte. Rendkívül szépen megkom-
ponált, egyszerű, és egyben nagyszerű fotó. Hiteles függő-
legesek, szép vonalvezetés jellemzi.

A második helyre került Kotor c. felvételt Török István 
készítette. A szerző nagyon jól fogta meg a hegy lábánál 
meghúzódó kis óvárost körülvevő masszív várfalat. E várfal 
a hegy gerince irányába tovább folytatódik, szép látványt, 
illetve keretet adva a képnek.

Harmadik helyezett lett Polacsek György: Felhőkarcoló 
(Tata, Kálvária) c. fotója. Ha visszanézik a korábbi pályá-
zatokat egyértelműen látszik, hogy szeretem az egyszerű, 
letisztult, szépen megkomponált fotókat. Íme, ez a kép is 
ugyanezt tükrözi. 

Nagyon szép a Zolna c. fotó Bara Zsuzsannától, sokáig 
versenyben volt a harmadik helyért csakúgy, mint Markó 
Roland Őszbúcsúztató c. alkotása. Itt is az egyszerűség és a 
békaperspektíva alkalmazása emeli ki a főtémát. Az előtér-
ben a lehulló levelek gyönyörű keretet adnak a képnek.

A jó felvételek közé tartozik a Szent Karmellus kápol-
na 1-2-3. Szerzője most is a díjazottak közt szerepel. A be-
küldött képén Déri Judit szépen helyezi el térben a kallósdi 
körtemplomot a körülvevő temetővel. A kép előterében lévő 
fa kitűnően ellensúlyozza a középre helyezett templomot.

Sok fotónál nagyon bántóan befelé dőlnek a falak, nem 
szeretném nevesíteni a szerzőket. Ennek ellenkezőjét látom, 
amitől a fotó valóban szép az Alex jeligével érkezett Me-
sevár, és Edelény 1 című, valamint Várallyay Ákos Varasd 
című felvételén. A sümegi vár is a méltán sokat fotózottak 
között szerepel. A Zafir Péter által készített képek közül a 
49-es kiemelkedik, a várat körülvevő felhők még jobban 
felerősítik a kép tartalmát. 

Néhány fotónál a mezőben, szántásban található romok 
elvesznek, közelebb kellett volna menni a témához, így sok 
felesleges és értéktelen rész nem vonta volna el a figyelmet. 
Jó ötlet viszont különböző nap- és évszakban ugyanazon 
téma fotózása. A Borsodi jeligével beküldött Duna parti ké-
pek ezek közé tartoznak.

Bíztatok mindenkit, osszák meg a pályázat lehetőségét 
ismerőseik, barátaik közt, hogy még több szép és jó képet 
láthassunk. Hiszem, még a gyengébben sikerült képekből 
is lehet tanulni, a jó viszont inspirál a még kiválóbb fotó 
elkészítéséhez! 

A következő pályázatig jó fényeket, témákat kívánok: 
Mánfai György. (PTE Természettudományi Kar (http://www.
ttk.pte.hu)

Az internetes szavazáson Balog Róbert, Bélapátfalvai cisz-
terci kolostor c. fotója kapta a legtöbb szavazatot. Gratulálunk 
az első helyezetteknek, akik egy-egy példányt nyertek a Várak, 
kastélyok, templomok 2005–2011. évfolyamainak digitális ki-
adásából. Következő fordulónk december 2-án indul. Pályá-
zatunkat az interneten folytatjuk tovább, és várunk képeket a 
Kárpát-medence közvetlen környezetéből is, amelyek közül a 
jobbakat megjelentetjük készülő turisztikai atlaszunkban!

A 2013. decemberi fotópályázat
Fotópályázat

A „Kallósdi templom” c. fotó (felül) Déri Judittól érkezett, az „Őszbú-
csúztató” c. képet (alul) Markó Roland küldte pályázatunkra.

A „Bélapátfalvai ciszterci kolostor” c. képpel (felül) Balog Róbert pályá-
zott. A „Sümegi vár” c. fotót (alul) Zafir Péter készítette.  


