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Nagymamám

Anyukám

Kislányunk

Én



Nagyiskola, Hajdúszoboszló  (Ide jártam általános iskolába)



Kossuth Lajos Tudományegyetem (Itt végeztem 1964-ben matematika-ábrázoló 

geometria szakon kitüntetéses oklevéllel)



Eljegyzésünk idején 1963-ban





Gyermekeink, Jutka és Sándor



Nyugdíjas éveim:

Unokáink



2004 Rátaláltam a 

fotózásra

Eszközök:

1. Kis kompakt gép

2. Bridge gép

3. Canon 450D

4. Canon77D

15-85 mm nagy látószögű objektív

Makro objektív

Teleobjektív

Külső vaku

Állvány



Nemzedékek (Népművészet c. pályázat 2007) I. díj



XI. Országos  Néprajzi Fotópályázat (2010, Nagykanizsa)

Munka közben



Sziklaszilárdan (Tákos)



Utazás a világ körül (Budapest, 2011)

Landolás



Alkotás

Az előző négy kép kiállításra került

(Munka közben, Sziklaszilárdan, 

Landolás, Alkotás)

Utazás a világ körül

(Budapest 2012)



A kistérség kincsei – kulturális örökség képekben (Szentistván, 2011) I. díj

Kaptárkövek



Önálló kiállításaim:

Táj és természet

2008. Mezőkövesd, Közösségi Ház

Mákvirág



Azurkék harmónia





Kiállítás a Bükkábrányi Arany János Általános Iskolában (2008. május)

Interjú



A közönség és kedvencük, a Bohócok c. kép



Békastrand, a másik kedvenc



Sirály a nyugodt tengeren



Tengerszem (Dél-Németország)



Kiállítás a Szent László Gimnáziumban a Madarak és Fák Napja tiszteletére 

(2012)

Ölyvportré



Bokrok esőben (Manchester, Egyesült királyság)



Ősz



Séta világörökségi helyszíneken (Kiállítás Mezőkövesden, 2014 áprilisában)

Hollókői húsvét



Laokoon-csoport (Vatikán)



Kiállítás Egerben a Bartakovics Közösségi Házban

2014, május

Színek játéka



Melki Krisztus



Szinkronúszás

Balatoni szél

Mi van a víz alatt?



A Bohinji-tó (Szlovénia)



Faraglioni szirtek (Olaszország)



Apály (Llandudno, Egyesült Királyság)



Mediterrán alkony



Kiállítás Miskolcon az Ifjúsági Házban (2018. február 20.)



A szelíd „vadállat”, az aranysakál kölyök a poroszlói Ökocentrumból



Esti fényben (Hajdúszoboszló, Gyógyfürdő)





 

 

 

Pető János: Tél közepén 

       Napok óta nézem 

       Apám lábnyomát, 

       követem a hóban  

       hegyen völgyön át. 

       E rossz bakancs,  

       e régi rossz cipő 

       csak ő lehet, igen, 

       tudom, tudom csak ő. 

       A kósza lélek rég, 

       örökre elköszönt. 

       Ma mégis itt van, 

       újra érzem, 

       a világ elől 

       talán csak elszökött. 

       Erdők sűrűjében,  

 

 

 

 

 

 

síkon, kapaszkodón 

megyek utána 

úttalan utakon … 

Mit kereshet itt 

szélén e világnak? 

Újra, s újra kérdezem,  

fájdalom szorongat, 

megállok … 

Lehet, hogy igazán 

nem is ismerem? 

Hullni kezd a hó csendesen,  

léptei tűnőben, 

látom még egy tó jegén 

a ködben eltűnőben. 

 

 

 

 

 

Radnóti Miklós: 

Bájoló 

Rebbenő szemmel 
ülök a fényben, 
rózsafa ugrik 
át a sövényen, 
ugrik a fény is, 
gyűlik a felleg, 
surran a villám 
s már feleselget 

fenn a magasban 
dörgedelem vad 
dörgedelemmel, 
kékje lehervad 

lenn a tavaknak 
s  tükre megárad, 
jöjj be a házba, 
vesd le ruhádat, 
már esik is kint, 
vesd le az inged, 

mossa az eső 
össze szivünket. 

 

Képek és versek



Az egri fotóklub házi pályázatán sikerrel szerepeltek:

Szoboszlói harangok (Kék óra)



Kőszegi oszlopok (Templomok)



Parasztreggeli (Csendélet)



Fényjáték a Tisza-tavon (Fény és árnyék)



Technikai adatok:

Felvétel: 2016.08.20.

Rekesz: f/11

Záridő: 16 s

ISO 100

Fókusztávolság 15 mm

Vaku nélkül, állványról

RAW-ban

Tűzijáték



Fotóból „grafika”

Kerektemplom Öskün

Készült a

programmal



Ízelítő az Országalbumra

feltöltött, díjazott képekből



Nap képe (2018-08-10), Hónap képe (2018. augusztus)



Szent István Bazilika kupolája (2. díj)



Napraforgók  (oaPIX 3. díj)



Őszi erdő (különdíj)



Nap képe (2018-01-28)

Szent Jobb

Szent István Bazilika



Az ősz ajándéka (Nap képe 2017-12-07)



Margitszigeti víztorony

Nap képe (2012-12-14)



Lázbérci víztározó (Nap képe 2017-12-08)



Gépésztalálkozó Mezőkövesden (Különdíj, illetve Nap képe 2018-09-10)



Dohány utcai zsinagóga, Budapest (Nap képe 2017-11-18)



Papucs (Nap képe 2018. január 12-én, illetve 16-án)



Vége


