
A PALYAZAT GYOZTESET EGY JOL SIKEROLT KEP KARPOTOLJA AZ ALDOZATOKERT 

A Sokor6 napfelkeltekor 
lett a legszebb fenykep 
GYiiR-MOSON-SOPRON 
CSEFALVAY ATTILA 
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,A Kisalfold gyi:ingyszemei" ter
meszetfoto-palyazatot hirdetett 
nemregiben a Kisalfoldi Erdogaz
dasag Zrt. a tajegyseg termeszeti 
szepsegeinek bemutatasara. Osz
szesen 368 ervenyes kep erkezett 
88 paivazotoL A bekiildok tobb
sege Gyor-Moson-Sopron megye
ben lakik, de olyanok is akadtak, 
akik joval tavolabbrol (Bekescsa
bar61 vagy Szegedr61) kiildtek el 
korabbi, nalunk ti:ilti:itt kirandu
lasuk egy-egy j6l sikerill fotojat. A 
dr. Alexay Zoltan fotomiivesz ve
zette zsiiri a fotok technikai 
minosegen kivill a kepek hangu
latat, termeszetesseget, i:issz
liangjat es a palyazatkiirashoz 
valo illeszkedeset is figyelte. A 
palyamiiveket ti:ibb fordul6 utan 
sziikitettek a legjobb 50-re: ezeket 
a di:intos fot6kat megtekinthetik a 
www.kisalfold.hu intemetes por
talunkon. A gyoztes vegill Liziczai 

Kiilondijas: Molnar Istvan ,Nezetelteres" elnevezesu fot6ja. 

Miklos ,Reggel a dombok ki:izt" 
cimii fotoja lett, megelozve Ponty 
Istvan ,,Alomsziget" es Talos Pe
ter ,Mesel az erd6" elnevezesii fo
t6jat. A tovabbi sorrend: Nemeth 
Andras, Nemeth Gyula, Oszko Ag
nes, Borbely Markes Liziczai Mik
los (egy masik) palyamiive. Kii
li:indijas Molnar Istvan ,Nezetel
teres" cimii alkotasa lett. 

A gyoztes Liziczai Miklos tiz 
eve aktivan, 2005 6ta komolyab
ban fotoz. ,,A nyertes palyamii ta
valy 6sszel Sokoropatka es Gic 

A gyiiztes: Liziczai Miklos ,Reggel a dombok kozt" cimu felvetele. 

ki:izi:itt napfelkeltekor keszi.ilt" -
mondta Miklos, aki a Gyori Foto
klub Egyesillet alelni:ike. ,Az 
Audiban dolgozom, s hetvegente 
pr6balok nehany 6rat »ellopni« a 
szabadid6mb6l, amit fotozassal 
ti:ilthetek Ahhoz, hogy jo felvetel 
keszillji:in, kell valami ti:ibblet: er
re aldozni kell. Fotoztam mar mi
nusz h1lsz fokban Sarr6don, vagy 
indultam ejfelkor Gy6rb61 a bajor 
erd6kbe, hogy napfelkeltekor er
jek oda. Sok mindeme hajlando 
vagyok, az aldozatokert egy-egy 
j61 sikerillt felvetel kfup6tol" -
mondta. 

A nyerem~ny. A palyazat fOdi
ja egy 30 ezer forint erteku, fo
t6iizletben bevalthat6 vasarlasi 
utalvany. A 2-5. helyezettek er
tekes konyv- es targyjutalmat 
kapnak. A legjobb nyolc kep be
kiildojenek egy kozos fot6s ki
randulast szerveznek a ,sziget
kozi alkot6tabor" helyszineire. A 
kiilondij egy 48 ezer 900 forint 
erteku termeszetfot6s-lessator. 
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