
V. Országos Ökumenikus Fotópályázat 

A pályázat kiírói az ökumenizmus jegyében valamennyi történelmi 

egyház jellegzetességeit bemutató fotókat: egyházak szokásait, szolgálatait 

(esküvő, keresztelő, szeretetszolgálat – a hit, remény, szeretet jegyében,– 

vallási-, egyházi ünnepek…), építményeit, illetve a Biblia interpretációit – 

akár a 2018 viszonyokra – várja a pályázóktól. 

 

A pályázatot meghirdeti a Kisújszállási Református Egyházközség és a 

kisújszállási Kossuth Fotóklub. A pályázaton részt vehet minden fotós, aki a 

pályázat feltételeit elfogadja. A pályázatra beküldhető minden olyan saját 

készítésű fotó, melynek a fentebb említett támákhoz kapcsolódik. 

 

Pályázni lehet: 

1. Maximum 10 db képpel (sorozat nincs).  

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

kérjük. Hosszabbik oldala 2400 pixel méretű (törekedjünk a szabvány 

képformákra 3:2, 4:3. Egy-egy digitális felvétel terjedelme ne haladja 

meg a 3 Mb-ot. 

3. A képfájlokat e-mailban, vagy CD-n várjuk a lentebb feltüntetett 

címekre. 

4. A képek fájlneve a következő formátumban legyen megadva: 

  Aképcíme sorszáma.jpg 

  Pl.: Szeretet szárnyán 1.jpg 

5. Amennyiben valamely kép különleges technikával készül, vagy a szerző 

maga szeretné kidolgozást végezni, akkor azt készen, 30×40 mérette 

paszpartuzva kell beküldeni, de a digitalizált kép beadása így is 

határidőre szükséges. 

6. Nevezési lapot a fotókkal együtt digitálisan kérjük beküldeni.  

 

7. Zsűrizés: Az 3 zsűritag elektronikus úton, 1-10 pontig egymástól 

függetlenül értékeli a képeket. Fekete-fehér és színes képek egy 

kategóriában lesznek bírálva. Az összesített pontszámok alapján jut be az 

első 50 kép a kiállításra, és a díjazást is a legtöbb pontot elért képek 

érdemlik ki (pontegyezés esetén a bírálóbizottság elnöke dönt). 

8. A zsűrizés után, a kiválasztott felvételekből (20×30 cm méretű) 

nagyításokat rendelünk. Ennek költsége a rendezőt terheli.  

9. Az általunk nagyított képek a Kisújszállási Református Egyházközség 

tulajdonában maradnak. 



 

10. Nevezési díj: 1000 Ft melyet az OTP 11745080-15576976-02130000 

Művelődési Központ és Könyvtár Kisújszállás számlaszámra kell 

megküldeni. A csekk ill. az átutalás megjegyzése: Pályázó neve és 

ÖKU. (A befizetési bizonylat másolatát az képek e-mailjéhez kérjük 

csatolják.) 

11. Postacím: Zsoldos Zoltán 5310 Kisújszállás, Mészáros u. 2. 

12. Az e-mail cím: papilajos@gmail.com; zolizso@gmail.com 

 

A pályázónak teljes mértékű szerzői jogokkal kell rendelkeznie a beadott 

pályamű fölött. A szervező nem vállal felelősséget az ezek hiányából eredő 

jogvitákban. 

A fotókat a rendező, kiadvány, weboldal, sajtó, további kiállítások céljára a 

szerző nevének feltüntetése mellett szabadon és térítésmentesen felhasználhatja.  

A pályázatra küldött képekkel a pályázó a fentebbi feltételeket elfogadta. 

 

Beérkezési határidő: 2018. október 31. 24 óra 

Zsűrizés várható ideje: : 2018. november 5. 

A zsűri tagjai: Kállai László E-MAFOSZ diplomás fotóművész, 

Demeter Pál fotóművész a Heves Megyei Fotóklub vezetője, 

Dobóczky Zsolt fotóművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének 

(MAOE) Fotóművészeti Tagozatának tagja,  
Díjazás: ajándékutalvány, tárgyjutalom. 

A képek elfogadásának értesítése: e-mailben a bírálóbizottság jegyzőkönyvének 

kiküldésével történik.  

Kiállítás megnyitása: 2018. november 16. (péntek) 16 órakor a kisújszállási 

Vigadó épületében (Kisújszállás, Szabadság tér 7.)  

Képek visszaadása: Csak a ténylegesen beküldött papír alapú képeket kiállítás 

bontása után, várhatóan december 30. után egyeztetve történik. 

 

A pályázat támogatói: Nagykunsági Református Egyházmegye, Kisújszállási 

Református Egyházközség, Kisújszállási Katolikus Közösség, a Kisújszállási 

Baptista Gyülekezet, Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos 

Szövetsége, Kisújszállás Város Önkormányzata, Kisújszállási Művelődési 

Központ és Könyvtár. 

 

Érdeklődni lehet: a 06/30 517 3399-es telefonszámon. 

 

Kisújszállás, 2018. augusztus 22. 

 

 

 Jó fényt, eredményes munkát:  Papi Lajos 
 Kossuth Fotóklub vezetője  
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