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2010 WORLD PRESS PHOTO CONTEST 
CREDIT SHEET 

2010 contest statistics 
The jury gave prizes in ten themed categories to 63 photographers of 23 nationalities from: Argentina, Australia, 
Brazil, Canada, Chile, China, Ecuador, France, Germany, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Mali, Mexico, the 
Netherlands, Palestinian Territories, Peru, Somalia, Sweden, Ukraine, the United Kingdom and the United States. 
 
During the two-week judging, the jury viewed a record number of photographs with 101,960 images submitted by 
5,847 photographers. The photographers represent 128 different nationalities. 
 
NOTE: THE PHOTO MATERIAL MAY ONLY BE USED FOR SINGLE PUBLICATION AND MUST BE DELETED 
FROM YOUR ARCHIVES AFTER PUBLICATION. 
 

 
FILE NAME 

 

 
APPROPRIATE CREDIT: Photographer, Agency / Original publication 

 

 
 

Pietro Masturzo 

 
Pietro Masturzo Olaszország  
World Press Photo of the Year 2009 

Az iráni elnökválasztás vitatott eredményét követően a vesztes jelölt, 
Mir-Huszein Muszavi támogatói esténként felkapaszkodtak a háztetőkre 
és Allahu akbar (Isten a legnagyobb) kiáltásokkal fejezték ki 
elégedetlenségüket. Miután az utcák elnéptelenedtek és elcsendesedtek 
a nappali tüntetések után, az éjszaka csöndjét „Allahu Akbar!” és „Halál 
a diktátorra!” kiáltások törték meg. Egy nő kiabál a háztetőről június 25-
én. 

 

 
 

Adam Ferguson 

 
Adam Ferguson Ausztrália,  
VII Mentor Program a New York Times számára Ű 
1. díj, Vezető hír kategória, egyedi 

Egy nőt mentenek ki egy öngyilkos merénylet helyszínéről Kabulban, 
Afganisztánban december 15-én. Az autóba rejtett bomba a Wazir Akbar 
Khan negyedben, a város egyik legerősebben őrzött részén robbant és 
legalább nyolc halálos áldozatot szedett. 

 

 
 

Walter Astrada 

 
Walter Astrada Argentina,  
Agence France-Presse  
1. díj, Vezető hír kategória, sorozat 

Februárban összecsapások voltak Madagaszkár fővárosában, 
Antananarivóban, amikor az ellenzéki vezető, Andry Rajoelina hívei a 
kormányhivatalok elé vonultak, hogy elűzzék Marc Ravalomanana 
elnököt, akit demokratikusan választottak meg 2006-ban. Rajoelina 
azzal vádolta az elnököt, hogy zsarnok és gondatlanul bánik a 
közpénzekkel. A rendfenntartók tüzet nyitottak a tüntetőkre, mintegy 28 
ember halálát okozva. A következő hetekben zavargások törtek ki. 
Márciusban a hadsereg egy része fellázadt, és egy új tábornok 
vezényletével a fegyveres erők átálltak Rajoelina oldalára. 
Ravalomananát eltávolították a hatalomból, és Andry Rajoelina elnöknek 
nyilvánította magát. 

 
 

 
Kent Klich 

 
Kent Klich Svédország  
1. díj, Hír kategória, egyedi 

Fény szűrődik be a tetőn egy gránát ütötte lyukon Tuffah településen 
Gáza északi részén. A ház lakói elmenekültek az „Öntött ólom” fedőnevű 
hadművelet idején, amelyet Izrael 2008 decemberének végén indított 
Gáza ellen. A 39 éves Mohammed Shuhada Ali Ahmed gyermekei 
ruháiért tért vissza később, amikor a gránát megölte 
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Marco Vernaschi 

 
Marco Vernaschi Olaszország,  
A Pulitzer Center számára 
1. díj, Hír kategória, sorozat 

Bissau-Guinea, a világ egyik legszegényebb országa a 
kokainkereskedelem központjává vált, mert a dél-amerikai 
drogkereskedők új csempészútvonalakat keresnek Európába. Száznál is 
több partvonal menti szigetével és működésképtelen tengeri flottájával 
Bissau-Guinea eszményi helyszín a kokain tárolására, elosztására, 
továbbítására. Katonatisztek és vezető politikusok is belekeveredtek az 
üzletbe. Az Interpol szerint a korábbi elnök, Joao Bernardo Vieira, akit 
március 2-án meggyilkoltak, maga is részt vett a drogkereskedelemben 
és összeütközésbe került egyes tábornokaival, akiket próbált kiszorítani 
az üzletből. A kokain korábban ismeretlen volt Bissau-Guineában. 
Mostanra a függőség sok helyi nőt prostituálttá tett. 

 

 
 

David Guttenfelder 

 
David Guttenfelder Amerikai Egyesült Államok,  
The Associated Press  
2. díj, Emberek a hírekben kategória, egyedi 

Amerikai katonák fedezékbe vonulnak a Talibán elleni tűzharcban az 
afganisztáni Korengal-völgyben május 11-én. Zachery Boyd „I love NY” 
feliratú alsónadrágban sietett a bunkerből társai segítségére. 

 

 
 

Charles Ommanney 

 
Charles Ommanney Egyesült Királyság,  
Getty Images a Newsweek számára  
2. díj, Emberek a hírekben kategória, sorozat 

Barack Obamát az Egyesült Államok 44. elnökét január 20-án iktatták be 
a washingtoni Capitolium nyugati lépcsősorán. Obama az ország 
történelmének első afroamerikai elnöke. Obama megáll egy pillanatra 
mielőtt az eskütételre kilép az emelvényre. 

 

 
 

Gareth Copley 

 
Gareth Copley Egyesült Királyság,  
Press Association  
.díj, Sport-Akció kategória, egyedi 

Az ausztrál Simom Katich labdája a levegőbe röpíti a krikettpálcikát, az 
angol Jonathan Trott a levegőben úszik a londoni The Oval krikettpályán. 
Az Ashes mérkőzéseket kétévente játssza Anglia és Ausztrália, ez az 
egyik legnépszerűbb összecsapás, és a története egészen 1882-ig nyúlik 
vissza. Az Ashes sorozat rendszerint öt mérkőzésből áll, amelyek 
mindegyike több napig tart. Az évek folyamán összesen 64 sorozatot 
játszottak, ebből Ausztrália nyert 31-et, Anglia 28-at, a többi pedig 
döntetlennel végződött. A 2009. évi sorozatot Anglia nyerte 
 

 

 
 

Donald Miralle, Jr. 

 
Donald Miralle, Jr. Amerikai Egyesült Államok  
1. díj, Sport-Akció kategória, sorozat 

Az évente megrendezett Hawaii Ironman Világbajnokság egy roppant 
nehéz triatlon, amely 3.86 km úszásból, 180.25 km kerékpározásból és 
42.195 km maratoni futásból tevődik össze, mindez szigorú 17 órás 
időkeretben. A versenyzőknek ráadásul el kell viselniük a tikkasztó 
hőséget és az akár 70 km/óra erősségű ellenszelet. 

 

 
 

Robert Gauthier 

 
Robert Gauthier Amerikai Egyesült Államok,  
Los Angeles Times  
1. díj, Sport kategória, egyedi 

A Yankees szurkolói igyekeznek elterelni az Angels játékosának figyelmét 
a Yankee stadionban október 25-én. A Yankee nyert, és ezzel a 
bajnokság élére került, később a World Series-t is megnyerte. 
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Elizabeth Kreutz 

 
Elizabeth Kreutz Amerikai Egyesült Államok  
1. díj, Sport kategória, sorozat 

A 37 éves amerikai Lance Armstrong már másodszor tért vissza a profi 
kerékpárosok közé, hogy elinduljon a 2009-es Tour de France 
versenyen. Armstrong rekordot állított fel azzal, hogy hét egymást 
követő évben, 1999 és 2005 között megnyerte a versenyt. 2009-ben 
végül összesítésben a harmadik helyen végzett. 

 
 

 
 

Stefano De Luigi 

 
Stefano De Luigi Olaszország, VII Network a Le Monde Magazine 
számára 2. díj, Korunk kérdései kategória, egyedi 

Az aszály miatt elpusztult zsiráf egy kiszáradt folyómederben az 
északkelet-kenyai Wajirban. A térségben már három egymást követő 
évben nem esett eső, és sok természetes vízforrás elapadt. 

 

 
 

Eugene Richards 

 
Eugene Richards Amerikai Egyesült Államok  
Getty Images/The Sunday Time Magazine/Paris Match számára  
1. díj, Korunk kérdései kategória, sorozat 

2009 végéig az amerikai hadsereg több mint 4300 női és férfi katonája 
halt meg, mintegy 30 ezer sérült meg vagy vált nyomorékká az iraki 
konfliktus kezdete óta. A halálos áldozatok és a sebesültek számának 
növekedése mellett egyre több a stresszes eredetű megbetegedés és az 
öngyilkosság a katonák körében. 

 

 
 

Joan Bardeletti 

 
Joan Bardeletti Franciaország,  
Picturetank  
2. díj, Hétköznapok kategória, egyedi 

Kiránduló család a tengerparton Maputo közelében, Mozambikban. A 
Világbank szerint a fejlődő országokban a középosztálybélinek 
tekinthető emberek száma folyamatosan nő és 2030-ra eléri az 1 
milliárdot. 

 

 
 

Gihan Tubbeh 

 
Gihan Tubbeh Peru  
1. díj, Hétköznapok kategória, sorozat 

A 13 éves Adrian autista, a perui Limában él. Balra: Adrian szereti a 
vizet és mindig élvezi a fürdést. Jobbra: Szívesen szedeget föl a földről 
vagy az asztalról parányi dolgokat, például hajszálat, cérnát vagy 
porszemeket. 

    

 
 

Laura Pannack 

 
Laura Pannack Egyesült Királyság,  
Lisa Pritchard Agency a Guardian Weekend magazin számára  
1.díj, Portré kategória, egyedi 

Graham 14 éves kora óta szenved anorexia nervosában, azóta, hogy 
belebolondult egy osztálytársába és igyekezett lefogyni, hogy 
megtetsszen neki. 15 éves korára már alig 30 kilót nyomott, de miután 
visszaszoktatta magát az evésre, a következő hat év alatt megduplázta 
a testsúlyát. Graham most 24 éves, színészként dolgozik, és még mindig 
úgy érzi, nem gyógyult ki teljesen az anorexiából. 
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Annie van Gemert 

 
Annie van Gemert Hollandia  
2. díj, Portré kategória, sorozat 

Vannak olyan fiúk és lányok, akikről serdülőkoruk előtt nehéz eldönteni, 
milyen neműek. A fotós öt éven keresztül fotózott 6 és 18 éves kor 
közötti fiatalokat, hogy próbára tegye a külső szemlélőt a nemi ismérvek 
meghatározásában. 
 

 

 
 

Malick Sidibé 

 
1st prize Arts and Entertainment Singles 
Malick Sidibé, Mali, for The New York Times Magazine 
Fashion portfolio: Prints and the Revolution, Mali 
 

 

 
 

Kitra Cahana 

 
Kitra Cahana Kanada, A Colors magazin számára  
1. díj, Művészet és szórakoztatás kategória, sorozat 

A Szivárvány Összejövetel elnevezésű fesztivált minden évben a július 4-
i ünnepi hétvége környékén rendezik valamelyik amerikai nemzeti 
parkban. Az összejöveteleket 1972 óta tartja a Könnyed Élet Szivárvány 
Családja vagy Szivárvány Törzs elnevezésű lazán összetartozó társaság. 
2009-ben a Santa Fe National Forest (New Mexico állam) volt az 
összejövetel helyszíne. A fesztivál egyik célja, hogy megünnepeljék az 
összetartozást, a Föld szeretetét és imádkozzanak a világbékéért. A 
fesztiválon több száz tizenéves kóbor csellengő vesz részt, akiket csak 
„Mocskos Kölykökként”emlegetnek. 

 

 
 

Joe Petersburger 

 
Joe Petersburger (Dr. Szentpeteri L. Jozsef)  Magyarország, 
National Geographic Image Collection  
1. díj, Természet kategória, egyedi 

Egy jégmadár elkap egy halat, közben lecsukja harmadik szemhéját. 
Amikor a jégmadár a víz alá merül, ez a szemhéj védi a szemét a 
sérüléstől, ami azonban eléggé áttetsző ahhoz, hogy a madár a víz alatt 
is követni tudja zsákmányát 

 

 
 

Paul Nicklen 

 
Paul Nicklen Kanada,  
National Geographic  
1. díj, Természet kategória, sorozat 

A déli-sarki South Georgia egy 160 km hosszú, részben hó- és jégfödte, 
részben sziklás és tundraszerű növényzettel benőtt hegy- és 
gleccservonulat. A környező tengerek népes krill állománya valóságos 
paradicsomi állapotokat teremt az itt élő állatok számára. Ez az apró, 
fehérjében gazdag rákféle az egész Déli-sark táplálékláncának 
nélkülözhetetlen eleme, ugyanakkor a krill tápláléka – a tengeri 
jégpáncél alsó felületén termő növényi plankton – a jégfelülettel együtt 
folyamatosan fogyatkozik. 

 


