
„Kisújszállás 300 év után” fotópályázat 

A Kisújszállás újratelepülésének 300 évfordulójának tiszteletére Kossuth 

fotóklub meghirdeti a „Kisújszállás 300 év után” fotópályázatát. A pályázaton 

részt vehet minden hivatásos és amatőr fotós, aki a pályázat feltételeit 

elfogadja.  

A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg: 

A.) Kisújszállás (régen) és most. 

A képek a fotóművészet eszközeivel fejezzék ki Kisújszálláshoz való 

kötődésüket. Az alkotók a pályázatot értelmezzék sokoldalúan; alkotásaik 

mutassák be a település gazdag épített örökségét, történelmi helyeit, a 

Kisújszállásiak, mindennapjait és ünnepeit, az itt élők napi munkáját, a 

természeti környezetet, a települést övező tájakat, és a hely minden 

vonzerejét. Képeikkel jelenítsék meg a még fellelhető hagyományokat. 

Mutassák be a képeken, milyennek látják Kisújszállást szép és kevésbé 

szép oldalát egyaránt. Fotózzák a Kisújszállásról elszármazott vagy itt 

élő/élt híres embereket, illetve a hozzájuk köthető témákat.  

A Kossuth Fotóklub igény esetén szívesen áll az érdeklődő fotósok 

rendelkezésére, valamint a város honlapjának turistáknak szerkesztett 

oldalait ajánljuk:  

http://www.kisujszallas.hu/index.php?id=653&maintype=tourist&langua

ge=hun&type=static_content  

B.) A Nagykunság 

Városunk tágabb környezete a Nagykunság, ehhez kötődünk. Ez 

határozta meg a letelepülő őseink életformáját, tevékenységét, 

lehetőségeit. Az egykori környezet megváltozott, de nyomait még 

fellelhetjük. Ezeket a vízi, mocsaras világhoz köthető nyomokat, a 

tanyasi, állattartó gazdálkodás nyomait, valamint a még ilyen 

környezetben élő emberek életéről várjuk a fotókat, valamint olyan 

emberekről készült fotókat, akik a kun ember jellegzetes vonásait viselik. 

 

Pályázni lehet: 

 Kategóriánként 5-5 fotóval 

 A fotókat digitális formában, .jpg formátumban sRGB színmódban kérjük. 

Hosszabbik oldala 2400 pixel méretű, rövidebb oldala 1600–1800 pixel 

http://www.kisujszallas.hu/index.php?id=653&maintype=tourist&language=hun&type=static_content
http://www.kisujszallas.hu/index.php?id=653&maintype=tourist&language=hun&type=static_content


között legyen (törekedjenek a szerzők a szabvány képalakokra 3:2, 4:3) 

terjedelme ne haladja meg a 3 MB-ot. 

 A zsűrizés után, a kiválasztott felvételekből 20 × 30 cm méretű 

nagyításokat rendelünk. Ennek költsége a rendezőt terheli. 

 A képfájlokat e-mailben, vagy CD-n várjuk a zolizso@gmail.com vagy 

papilajos@gmail.com címekre. (5310 Kisújszállás, Mészáros utca 2.) 

 A képek fájlneve: a képcím legyen.  

 Az e-mailben csatolva legyen a nevezési lap is, melynek fájlneve a 
pályázó teljes neve legyen. 

 Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és 
kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek 
személyhez fűződő jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik 
más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az 
abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi 
felelősséggel tartozik  

 A pályázat kiírója az elfogadott képeket a kiállítás népszerűsítése 
érdekében mind elektronikus mind nyomtatott pl. katalógus formában, 
térítés nélkül felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével. 

 A fotópályázat nevezési díja pályázónként: 1.500.- Ft A nevezési díj a 
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár OTP Bank Nyrt. által 
vezetett 11745080-15576976-02130000 számú bankszámlaszámára 
utalandó. (Az utalás megjegyzés rovatában feltüntetendő a pályázó neve, 
valamint a „Kisújszállás 300” megjegyzés.) 

 Díjazás: kategóriánként 20, 15, 10. ezer forintos Média Mark utalvány + 
könyvjutalom 

 
A zsűri tagjai: 
  Horváth Imre; A-MAFOSZ/s, EFIAP/s diplomás fotóművész, a MAFOSZ elnöke 
  Katona Péter; MAFOSZ alelnök, a Márvány Fotóműhely elnöke 
  Szabó Béla; EFIAP, E-MAFOSZ/g diplomás fotóművész 

 
Pályázati naptár: 
Beküldési, befizetési határidő: 2017. augusztus 6. 24 óra 
Zsűrizés várható időpontja: 2017. augusztus 7-12 
Kiállítás megnyitója: 2017. augusztus 18. kisújszállási Vigadóban. 
A kiállítás megtekinthető: 2017. szeptember 25. 
 
Kisújszállás, 2017. május 15. 
 Papi Lajos 

 klubvezető 
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