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Anthony Suau  

 
Anthony Suau 
Amerikai Egyesült Államok, a Time számára 
Az év sajtófotója, 2008 
 
Robert Kole, a Cuyahoga megyei rendőrség detektívje március 26-án behatol egy 
clevelandi (Ohio állam) házba, azt követően, hogy a jelzáloggal terhelt ingatlant 
elkobzásra ítélték és a tulajdonosokat kilakoltatták. Azt kell ellenőriznie, hogy a lakók 
valóban elhagyták-e a házat, és hogy nem maradtak-e bent őrizetlenül heverő fegyverek. 
A rendőrök elővigyázatosságból fegyverrel a kezükben hajtják végre a feladatot, mivel 
több házat feldúltak vagy elfoglaltak a lakásfoglalók illetve drogosok. A jelzálogjog 
érvényesítése és az ingatlanok visszavétele az egyre mélyülő amerikai gazdasági válság 
első jele volt. 
2007 vége felé kezdett világossá válni, hogy az amerikai bankok milyen komoly 
veszteségeket szenvedtek a kockázatos, nem elsőrendű adósoknak nyújtott (subprime) 
jelzálogkölcsönök miatt. Az emelkedő kamatok, az egyre növekvő munkanélküliség és az 
ingatlanpiac gyengülése együttesen oda vezetett, hogy 2008 első hónapjaiban több 
kölcsönfelvevő már képtelen volt tovább fizetni az otthonára felvett összeg részleteit. Az 
ilyen kölcsönöket nyújtó bankokat az összeomlás veszélye fenyegette, emellett azt sem 
tudták, hogyan mérhetnék fel veszteségeik mértékét. A következő hónapokban a 
pénzügyi válság már az egész világra átterjedt. 
 

 

 
 

Chen Qinggang 

 
Chen Qinggang 
Kína, Hangzhou Daily 
1. díj, Vezető hír kategória, egyedi  
 
Mentőcsapatok túlélőt szállítanak át Pejcsuan város egy rombadőlt épületének törmelékei 
között, két nappal a május 12-i földrengés után, amely elpusztította Kína középső 
részének bizonyos területeit. Hivatalos források szerint a régi városrész 80 százaléka 
megsemmisült. 
 

 

 
 

Wojciech 
Grzedzinski 

 
Wojciech Grzedzinski 
Lengyelország, Napo Images a Dziennik számára 
3. díj, Vezető hír kategória, sorozat  
 
Augusztusban mindenre kiterjedő katonai konfliktus tört ki Oroszország és Grúzia között 
a szakadár dél-oszét régió miatt. Augusztus 7-én Grúzia szárazföldi és légitámadást 
indított Dél-Oszétia ellen, azt állítva, hogy célja az alkotmányos rend helyreállítása. 
Oroszország csapatokat küldött Dél-Oszétiába a szeparatista milícia támogatására, és 
augusztus 9-én légitámadást indított egy határközeli grúz város, Gori ellen. Az orosz 
csapatok később elfoglalták a Gorit környező területet, de visszavonultak, amikor életbe 
lépett a francia elnök, Nicolas Sarkozy közvetítésével létrejött tűzszünet.  
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Luiz Vasconcelos 

 
Luiz Vasconcelos 
Brazília, A Crítica/Zuma Press 
1. díj, Hír kategória, egyedi 
 
A brazíliai Amazonas államban egy nő próbál ellenállni a rendőröknek, akik ki akarják 
lakoltatni az illegális házfoglalókat egy Manaus városához közeli magánterületről. A 
kilakoltatási végzéseket pár nappal korábban kézbesítették ki az itt élő családoknak. A 
manausi lakáshiány ellen tüntető házfoglalókat a két órán át tartó összecsapás után 
kilakoltatták. 
 

 

 
 

Olivier Laban Mattei 

 
Olivier Laban Mattei 
Franciaország, Agence France-Presse 
3. díj, Hír kategória, sorozat  
 
Mianmar (Burma) történelmének legszörnyűbb természeti katasztrófája során a Nargis 
ciklon az ország déli részén földcsuszamlást okozott május 2-án, egész falvakat sodort el, 
és hatalmas területek kerültek víz alá. A becslések szerint a viharban 130 ezer ember 
vesztette életét és 450 ezer ház pusztult el. Az érintett területek többsége nagyon 
elszigetelt vidék volt, amit csak csónakkal lehetett megközelíteni. A helyi 
segélyszállítmányok lassan indultak be, és a közvetlenül a katasztrófát követő, rendkívül 
fontos napokban a burmai hatóságok nem akarták elfogadni a külföldi segítséget. Ban Ki 
Mun ENSZ főtitkár május 21-én még mindig arról próbálta meggyőzni a burmai junta 
vezetőjét, hogy fogadják el a mindenre kiterjedő nemzetközi segélyajánlatokat.  
 

 

 
 

Chiba Yasuyoshi 

 
Yasuyoshi Chiba 
Japán, Agence France-Presse 
1. díj, Emberek a hírekben kategória, egyedi  
 
Íjjal-nyíllal felfegyverzett maszáj harcosok ütköznek meg a kalenjin törzs tagjaival 
Kenya nyugati részének Trans Mara régiójában március 1-én. Az előző év decemberében 
tartott, vitatott végeredményű általános választások következtében felszínre kerültek a 
régi sérelmek, és fellángolt az ellenségeskedés a maszáj, kalenjin és kiszi népcsoportok 
között. Az ország többi részén tapasztalható villongásokkal ellentétben a 
konfliktusrendezést itt a régi hagyományok szellemében, szigorúan megszabott keretek 
között bonyolították le. Nap mint nap íjászok mérték össze tudásukat oly módon, hogy 
“sortüzet” adtak le egymásra, és csak ritkán bonyolódtak közelharcba. Azonban még így 
is több, mint huszan vesztették életüket 2008 első két hónapjában. 
 

 

 
 

Callie Shell 

 
Callie Shell  
Amerikai Egyesült Államok, Aurora Photos a Time számára 
1. díj, Emberek a hírekben kategória, sorozat  
 
A demokrata párti elnökjelöltségért folyó küzdelemben Barack Obama szenátornak 
sikerült minden rekordot megdöntenie a kampánytámogatások terén, főleg azzal, hogy az 
interneten keresztül megszerezte a csekélyebb összeget adományozók támogatását. 
Obama júniusban nyerte el a demokrata párti jelölést, és november 4-én megválasztották 
az Amerikai Egyesült Államok negyvennegyedik  –  egyben első afrikai-amerikai  –  
elnökének. A szenátor januárban egy iowai tornateremben kampányolt. Michelle Obama 
a férje vállán szunyókál utazás közben New Hampshire államban. 
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Mark Dadswell 
 

 
Mark Dadswell  
Ausztrália, Getty Images 
2. díj, Sport-Akció kategória, egyedi 
 
19,3 másodperces új világcsúccsal a jamaikai Usain Bolt nyeri férfiaknál a 200 méteres 
síkfutást a pekingi olimpiai játékokon, augusztus 20-án. Bolt világrekordot döntött 100 
méteren, valamint a csapattársaival együtt nyert 4x100 méteres váltóban is, s ezzel az 
első férfiatléta lett, aki egy olimpián három rekordot is felállított.  

 

 
 

Vincent Laforet 
 

 
Vincent Laforet 
Amerikai Egyesült Államok, a Newsweek számára 
1. díj, Sport-Akció kategória, sorozat 
 
A férfiak 10 méteres műugrása középdöntőjének versenyzői az augusztusi pekingi 
olimpiai játékokon. 

 

 
 
Tomasz Gudzowaty 

 
Tomasz Gudzowaty 
Lengyelország, Yours Gallery/Focus Photo und Presse Agentur 
3. díj, Sport kategória, egyedi 
 
Fiatal lovas áll lova mellett a mongóliai  Naadam fesztiválon júliusban. A fesztivál 
eredete egészen a 12. századig, Dzsingisz kán koráig vezethető vissza, s programjában az 
ország legnépszerűbb sportjai szerepelnek: lovaglás, íjászat és birkózás. A füves vidéken 
rendezett különféle versenyekre mintegy ezer lovat választanak ki. Csekély súlyuk miatt 
előnyben részesítik a gyereklovasokat. Emellett úgy tartják, hogy ha a lovat egy  gyerek 
üli meg, akkor a verseny egészen biztosan a paripa ügyességét fogja mérni és nem a 
lovasét. Az öt nyertes ló nevét versekben és dalokban örökítik meg. A legjobb lovas 
elnyeri a tumny ekh avagy “tízezrek vezetője” címet. 
 

 

 
 

Zhao Qing 

 
Zhao Qing 
Kína, China Youth Daily 
1. díj, Sport kategória, sorozat 
 
Augusztusban a pekingi olimpiai játékok alatt a kínai központi televízió (CCTV) naponta 
több, mint tíz csatornán sugárzott élő közvetítést az eseményekről, amit Kínában mintegy 
1,1 miliárd néző kísért figyelemmel. 
Egy pekingi bevásárlóközpont kivetítőjén Yao Ming, Kína kosárlabdasztárja.  
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Mashid Mohadjerin 

 
Mashid Mohadjerin 
Belgium, Reporters/Redux Pictures 
1. díj, Korunk kérdései kategória, egyedi  
 
A parti őrség felfigyel egy csónakra, amely bevándorlókat szállít egy olasz sziget, 
Lampedusa felé. A Tunézia partjainál fekvő Lampedusa az Afrikából Európába irányuló, 
igen forgalmas illegális bevándorló útvonal része. Az embercsempészek óriási összegeket 
kérnek az átkelésért, s gyakran zsúfolt, tengeri közlekedésre alig alkalmas járműveken 
szállítják az embereket. Az olasz belügyminisztérium szerint körülbelül 31,7 ezer 
bevándorló szállt partra Lampedusán 2008-ban, ami 75 százalékos növekedést jelent az 
előző évhez képest. A helyi hatóságok alig tudnak megbirkózni a bevándorlók özönével. 
A bevándorolni szándékozók elszállásolására kialakított menekülttáborok zsúfolásig 
megteltek, és emberek százai kényszerülnek arra, hogy a szabad ég alatt töltsék az 
éjszakát 
 

 

 
 

Carlos Cazalis 

 
Carlos Cazalis  
Mexikó, Corbis 
1. díj, Korunk kérdései kategória, sorozat  
 
A brazil világvárosban, São Paulóban több, mint 10 ezer ember hajléktalan. A városi 
hatóságok 35 hajléktalanszállót tartanak fenn, amelyekben összesen 8 ezer ember juthat 
éjszakai szálláshoz, de az utcán élők közül sokan nem hajlandók elfogadni a 
hajléktalanszállókon érvényes szabályokat és közösségi szokásokat. 
São Paulo elegáns Jockey Clubja előtt egy, a hideg ellen magát teljesen bebugyoláló férfi 
alszik.  
 

 

 
 

Tomasz Wiech 
 

 
Tomasz Wiech 
Lengyelország, Gazeta Wyborcza Krakow 
3. díj, Hétköznapok kategória, egyedi 
 
A lengyelországi Krakkóban a Capgemini egyik alkalmazottja a munkanap kezdete előtt 
épp reggelit készít magának az irodában.  

 

 
 

Brenda Ann 
Kenneally 

 

 
Brenda Ann Kenneally 
Amerikai Egyesült Államok, The Raw File 
1. díj, Hétköznapok kategória, sorozat  

 
Diana Jarron egyedülálló anya, akinek hét gyermeke közül négy még mindig vele lakik a 
New York állambeli Troyban. Diana otthon pihen négy gyermekével. 

    

 
 

Jerome Bonnet 
 

 
Jérôme Bonnet  
Franciaország, Corbis Outline a Le Monde 2 számára 
2. díj, Művészet és szórakoztatás kategória, egyedi  
 
Anaïs (12) a párizsi opera balettiskolájának fiatal növendéke. Az iskolát XIV. Lajos 
uralkodása alatt alapították, így a párizsi opera École de danse-a a nyugati világ legrégibb 
balettintézetnek számít.  
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Pep Bonet 
 

 
Pep Bonet 
Spanyolország, Noor a Positive Lives számára 
2. díj, Portré kategória, sorozat 
 
Transzszexuális szexmunkások a hondurasi San Pedro Sulában. San Pedro Sula Honduras 
második legnagyobb városa, és az országban itt az egyik legmagasabb a HIV-fertőzöttek 
aránya. A szexmunkások különösen könnyen kapják el a fertőzést. A konzervatív családi 
és vallási értékek következtében a melegeket és transzszexuálisokat kiveti magából a 
társadalom, és gyakran válnak erőszak  áldozatává.  
 

 

 
 

Giulio Di Sturco 
 

 
Giulio Di Sturco 
Olaszország, Agenzia Grazia Neri 
1. díj, Művészet és szórakoztatás kategória, egyedi  
 
Az októberben Delhiben megrendezett indiai Divathét alatt egy modell éppen a színfalak 
mögé siet az újdelhi divatház, a Gauri&Nainika bemutatója közben.  

 

 
 

Roger Cremers 

 
Roger Cremers 
Hollandia 
1. díj, Művészet és szórakoztatás kategória, sorozat  
 
Látogatók sétálgatnak a lengyelországi Auschwitz-Birkenau Emlékhely és Múzeum 
területén. A hajdani koncentrációs táborok udvarát és épületeit nemcsak azért tették 
látogathatóvá, hogy bemutassák, hogyan működtek hajdan a táborok, hanem azért is, 
hogy az itt megesett borzalmak tanúbizonyságául álljanak. Az Auschwitz-Birkenau 
Emlékhely és Múzeumba, levéltárába és nemzetközi oktatóközpontjába az elmúlt évek 
során folyamatosan egyre többen látogattak el. Az intézmény küldetése nemcsak az, hogy 
tudatosítsa, mi történt itt, hanem az is, hogy felelősségtudatot ébresszen, s így a 
történelemnek hatása legyen mai gondolatokra és viselkedésformákra is. 
 

 

 
 

Carlos F. Gutiérrez 

 
Carlos F. Gutiérrez 
Chile, Patagonia Press a La Tercera számára 
1. díj, Természet kategória, egyedi  
 
Chile patagóniai régiójában hamufelhők hőjétől keletkező elektromos kisülések világítják 
meg az éjszakai eget a Chaitén vulkán fölött. A vulkán 9 400 év óta először, május elején 
kezdett kitörni. A kráterből előgomolygó hamut 200 kilométernyi távolságból is látni 
lehetett, sőt, még a szomszédosArgentínában is gondot okozott. Emberek ezreit 
telepítették ki a környező vidékről, szerencsére viszonylag kevés sérült volt csak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – 
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Steve Winter 

 
Steve Winter 
Amerikai Egyesült Államok, National Geographic Magazine 
1. díj, Természet kategória, sorozat  
 
A hópárduc a világ egyik legrejtőzködőbb  teremtménye. A visszahúzódó, magányos, 
hegyi élőhelyük hólepte sziklái közé jól beolvadó macskák főleg éjjel vadásznak, esetleg 
alkonyatkor vagy hajnalban. Ladakhban, az indiai Himalájában élő hópárducokat aktív 
infravörös kamerával fotózták le. A fényképezőgépek egyike öt hónap alatt mindössze 
egyetlen képet készített. A hópárducok számát az egész világon összesen 3,5-7 ezer 
példányra becsülik. Túlélésüket főleg az fenyegeti, hogy prémjük igen népszerű, és 
testrészeiket felhasználják a népi gyógyászatban, de irtják őket bosszúból a farmerek is, 
akik már eleve nehezen boldogulnak a rideg környezetben, s az csak még mélyebb 
szegénységbe taszítja őket, ha egy vadállat megöli értékes lábasjószágukat. Az állatok 
megóvásához ajánlanak pénzügyi ösztönzést azzal, hogy a túrázóknak olyan 
helybélieknél biztosítanak szálláshelyet, akik beleegyeztek abba, hogy megóvják a helyi 
vadvilágot, s ezért éjszakánként 10 fontot kaphatnak a szállásért és ételért. Az így 
keletkező jövedelem több, mint elég ahhoz, hogy pótolhassák belőle az elpusztult 
állatokat.  
 

 


