
 

 

 

PÁLYÁZAT 

19. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár 

2013. november 14–16. 

Ifjúsági programok 
 

 

 

A 19. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár szervező csapata az ifjúsági programok 

keretében pályázatot hirdet IX–XII-es diákok számára.  

A pályázat célja tehetségek felkutatása a képzőművészet-, irodalom- és zenekedvelő diákok 

körében.  

 Beküldési határidő: 2013. november 4.  

 Eredményhirdetés november 14–16-a között, a könyvvásár idején. 

 A beküldött műveket szakmai zsűri értékeli, és a legjobbakat díjazza.  

Díjak: I. – 300 lej értékű könyvutalvány  

     II. – 200 lej értékű könyvutalvány  

     III. – 100 lej értékű könyvutalvány  

 

 

I. Tervezd újra kedvenc könyved borítóját! 

Könyvborító pályázat 

A pályaművek eredeti (a számítógépen készítettek nyomtatott) valamint elektronikusan 

rögzített változatát november 4-ig juttasd el a Marosvásárhely, M. Kogălniceanu utca, 18B  

címre (Bolyai Klub), illetve küldd el az office@vasarhely.ro e-mail címre. 

  

A pályázathoz mellékeld az illusztrált könyv címét és szerzőjét, a teljes neved, életkorod és 

elérhetőséged is. 

Csak egy tervvel pályázhatsz. 

 

 

II. A költő légy te magad! 

Vers és rövidpróza pályázat. 

Téma: Weöres Sándor Eltévedt gyerek című versének alábbi sorai: 

nem látszik torony, 

erdő rejti el, 

eztán nincs nekünk 

távol, se közel, 

jó és rossz irányt 

semmi se mutat, 

nem leljük soha 

többé az utat. 

 



 

 

 

A pályaművet pdf formátumban az office@vasarhely.ro e-mail címre küldd be november 4-

ig. 

A pályázathoz mellékeld a teljes neved, életkorod és elérhetőséged. 

Csak egy verssel vagy prózai művel jelentkezhetsz. 

 

 

III.  Légy Weöres Sándor zeneszerzője 

 Versmegzenésítési pályázat 

Zenésítsd meg tetszés szerint Weöres Sándor alábbi verseinek egyikét: 

 

Eltévedt gyerek 

 

Mentünk a mezőn 

s egyszer valahol 

elveszett az út 

lépteink alól, 

minden csupa fű, 

derekunkig ér 

tenger vadvirág, 

zsálya, pipitér, 

nem látszik torony, 

erdő rejti el, 

eztán nincs nekünk 

távol, se közel, 

jó és rossz irányt 

semmi se mutat, 

nem leljük soha 

többé az utat. 

 

 

Rongyszőnyeg – 16. 

 

Szép könyvemet lassan becsuktam. 

Hullatja tarka tollait a táj. 

Árny béleli kicsiny szobámat, 

vad lombokat hajt az indás homály. 

 

Zöld csoda-fény dereng az égen, 

a világ vége látszik most ide. 

Szép könyvemet lassan becsuktam, 

belédobtam a boldog semmibe. 

 



 

 

 

ABC 

 

B 

 

Benn a belső boltozatban, 

bánatban és borúlatban 

születik a szerelem, 

hogy egy s kettõ: sok legyen. 

 

K 

 

Kétely kelti a tudást, 

kétely űzi a hitet. 

Kételyt kelt a gondolat, 

kételyt űz a szeretet. 

 

S 

 

Születik a szerelem, 

hogy egy s kettő: sok legyen, 

szerte kígyó-sziszegésben, 

sebes sirály-szárnyverésben. 

 

 

A vers megzenésített változatát MP3 formátumban office@vasarhely.ro e-mail címre küldd 

be november 4-ig. 

A pályázathoz mellékeld a teljes neved (személy vagy együttes), életkorod és elérhetőséged.  

Csak egy pályaművet nyújthatsz be. 

 


