
Ro-520009, Sfântu Gheorghe, Str. Kossuth Lajos nr. 10, judeţul Covasna 
tel. +40 267 351 648, fax: +40 267 315 038, e-mail: office@cultcov.ro 

Consiliul Judeţean Covasna 
Kovászna Megye Tanácsa 
Covasna County Council 

Centrul de Cultură al Judeţului Covasna 
Kovászna Megyei Művelődési Központ 

Covasna County Cultural Center 

   

 

Ikt.sz. 52/2021.01.25 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

MŰVÉSZETI KARAVÁN – Révkomárom és Háromszék a fotóművészet tükrében 
 

A Kovászna Megyei Művelődési Központ és a révkomáromi Helios Fotóklub nyílt 
pályázatot hirdet háromszéki fényképészeknek, illetve amatőr fotósoknak. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által támogatott MŰVÉSZETI KARAVÁN – Révkomárom és 
Háromszék a fotóművészet tükrében című nyertes pályázatnak köszönhetően létrejött 
kezdeményezés célja a két régió fotóművészeinek megszólításán túl a partner régióban 
való bemutatkozás lehetőségének biztosítása is. 
A pályázók feladata, hogy a mellékelt listán található régiós értékek sajátosságait, 
különlegességeit művészi értékű fényképek által érzékeltessék. A létrehozott 
reprezentatív, maradandó kiállítási anyag a pályázati idő lejárta után is továbbviszi a 
régiók értékeinek és fotóművészeinek jó hírét. 
Az érvényes pályázáshoz a nevezési űrlap kitöltése is szükséges, ezt az alkotásokkal 
együtt március 21. éjfélig lehet beküldeni a cultcovasna@gmail.com e-mail címre. Egy 
pályázó kategóriánként legtöbb három fényképpel versenyezhet, nevezési díj nincs. A 
zsűri a Háromszékről beérkezett alkotásokból 25 fotót fog kiválasztani, amelyek a 
révkomáromi 25 fotóval együtt alkotják majd a két tájegység közös kiállítási anyagát. Az 
alkotókat minden beválogatott mű után 7200 forinttal díjazzák. 
 
Javasolt témakörök (értékkategóriák): 
Agrár-, és élelmiszergazdaság: 
• mikóújfalusi rakott ág 
• kürtőskalács 
• pálinkafőzés 
Egészség és életmód: 
• Kovásznai „dr. Benedek Géza” Szív- és érrendszeri Rehabilitációs Kórház (mofetta) 
Épített környezet: 
• Kézdivásárhely történelmi központja 
• Bikfalva épített környezete 
• Háromszéki kúriák 
• Népi lakóházak, porták 
• Perkő 
Ipari és műszaki megoldások: 
• vízimalom 
• fűrész (hagyományos) 
• kisvasút 
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• vashámor 
• történelmi orgonák  
Kulturális örökség: 
• székelykapu 
• Székely Nemzeti Múzeum épületegyüttese 
• gelencei Szent Imre műemlék templom 
• kilyéni unitárius műemlék templom 
• kökösi unitárius templom 
• Kőrösi Csoma Sándor hagyatéka 
• Kolonits István hagyatéka 
• magyar szablya 
• háromszéki pálinkafőzés (mint hagyományos népi mesterség) 
• Illés napi juhászlakodalom 
• háromszéki népi mesterségek 
• Haszmann Pál múzeum Csernáton 
• Székely Himnusz 
Sport 
• Lovas sportok 
Természeti környezet: 
• Csomád-Bálványos természetvédelmi terület (Büdös barlang, Madártemető, Nép 
feredő, borvíz, stb.) 
• moffeták 
• Vargyas szoros 
• Rétyi Nyír 
Turizmus és vendéglátás: 
• házikenyér 
• népi feredők 
 
Pályázati feltételek: 
 
A pályázaton amatőr és hivatásos fotósok, valamint meghívott fotóklubok tagjai vehetnek 
részt, kivételt képeznek a zsűri tagjai. 
Benevezési díj nincs. 
A fotókat *jpeg formátumban kérjük beküldeni. 
Egy alkotó témánként legtöbb 3 művel vehet részt a pályázaton. 
A pályázónak teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal kell rendelkeznie a 
beküldött pályaművek fölött. 
A pályázatra készült digitális fényképeket a cultcovasna@gmail.com címre várjuk. 
 
Technikai feltételek: 
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A fotók hosszabbik oldala minimum 3000 pixel kell legyen, felbontása 300 dpi. 
Megengedett színtér: SRGB 
A következő módosítások megengedettek: képkivágás (crop), expozíciós korrekciók, 
fehéregyensúly módosítása, színezet/telítettség. Engedélyezett a kép megvágása (max. az 
eredeti kép 20%-a), zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása, 
továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a 
szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása is. 
NEM megengedett: nagyobb módosítások, illetve képelemek eltávolítása és hozzáadása. 
 
Beküldési határidő: 2021. március. 21., éjfél 
 
A pályázás a következő linken található űrlap kitöltésével válik érvényessé: 
https://forms.gle/3p3ZvuqGybGm3veK8 


