
„A művészet összeköt” címmel hirdetett művészeti versenyt
a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány. 

Pályázhatnak a 18 életévüket be nem töltött általános és középiskolások.

Pályázati kategóriák:

1. „Szavalj verset!”.

A pályázók feladata az, hogy vagy az alábbi művek közül válasszanak egyet, vagy saját 
maguk írjanak egy verset a török-magyar kapcsolatok témakörében, azt videóra 
rögzítve szavalják el és küldjék be az alapítványnak. A kiírók által javasolt művek:

magyar versek: 
Varró Dániel – Hetvenkedő 
Yahya Kemal Beyatlı – Nyílt tenger 
Orhan Veli Kanık – Isztanbult hallgatom 
Arany János – Szondi két apródja 

török versek: 
Cahit Sıtkı Tarancı – DüştenGüzel 
Yahya Kemal Beyatlı – Acik deniz 
Orhan Veli Kanık – Istanbulu dinliyorum 
Yahya Kemal Beyatlı – Ses 

2. Készíts fotót!

A feladat egy jól megkomponált kép elkészítése egy Magyarországon található török 
épületről (türbe, minaret, mecset, dzsámi, stb.), és annak beküldése.

3. Alkoss!

Gül Baba Türbéjét kell megörökíteni egy, a pályázó számára kedves technikával, 
vízfestékkel, tussal, grafittal, bármilyen más módszerrel, és szkennelve beküldeni az 
alapítvány számára.

4. Írj mesét!

Mi jut eszedbe, ha először meghallod azt a nevet, hogy Rózsa Apó? Milyen 
karakternek képzeled el? Írj egy maximum három oldalas mesét az ő főszereplésével! 
– szól a negyedik kategória felhívása.

5. Zenélj vagy komponálj!



A diákok az alábbi zeneműveket egyikét játszhatják el bármilyen hangszeren, vagy az 
első kategóriában megnevezett verseket valamelyikét zenésíthetik meg és adhatják 
elő. A produkciókat videóra rögzítve kell elküldeni a szervezőknek. 

Választható zeneművek:

• Tavaszi szél vizet áraszt 
• Mozart: Török induló 
• Brahms: Magyar tánc No.5 
• Autó egy szerpentinen- Quimby 
• Kiss Kiss – Tarkan 
• Üsküdara gideriken 
• Fly me to the moon 

A negyedik és az ötödik kategóriában lehetőség van a csoportos részvételre is. A 
meseírás esetében 3 fős, a zeneművészet esetében 5 fős csapatokban lehet pályázni. 

A beküldött alkotások mellé csatolni kell a kitöltött Hozzájárulás és felhasználási 
nyilatkozatot.

Egy-egy diák több kategóriában is nevezhet, díjat azonban csak egy kategóriában 
kaphat.

Beküldési határidő: 2020. január 11.

Beküldési cím: rendezveny@gulbabaalpaitvany.hu

Eredményhirdetés: 2021. február elején 

Díjak: Az egyes kategóriák győztesei tízezer forint értékű vásárlási utalvánnyal 
gazdagodhatnak. Emellett a különdíjasok az egész osztályukat kirándulásra vihetik a 
Gül Baba Kulturális Központ és Kiállítóhelyre.
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