
Kedves Gyerekek! 

A Kereszténydemokrata Néppárt „Nyitva van az aranykapu” címmel országos 
gyermek rajzpályázatot hirdet általános iskolai tanulók részére. A pályázat témája az 
1050 esztendővel ezelőtt, 959-ben történt hadjárat egyik legnevezetesebb 
eseménye, az Apor vezér csapataiban harcoló BOTOND vitéz mondájának, illetve a 
kalandozó magyarok életének megörökítése. 

Bizonyára Ti is ismeritek Botond vitéz mondáját, amely 959-ben esett meg. Történt 
ugyanis, hogy a honfoglalást követően a magyarok Nyugat- és Kelet-Európában 
folytattak háborúkat. A bizánci császár az augsburgi vereség hírére beszüntette a 
magyaroknak addig rendszeresen fizetett adót. Ezért a magyar seregek 
Konstantinápoly ellen vonultak. 

Itt hadakozott az aprócska Botond vitéz is, Apor kapitány mellett. A bizánci császár 
nem volt hajlandó a magyarok követeivel tárgyalni, ezért Botond buzogányával 
hatalmas rést ütött Konstantinápoly híres érckapuján. A várból a görögök legerősebb 
katonája lépett elő, hogy a két sereg előtt megbirkózzon Botonddal. Botond hosszú 
viadalban, tisztességes küzdelemben legyőzte a görög óriást. Talán tudjátok, hogy 
erről szól az ismert gyermekdal is: „Búj, búj, zöld ág, zöld levelecske, nyitva van az 
Aranykapu, csak bújjatok rajta!” 

Ti hogyan képzelitek el Botond történetét? Hogy nézhetett ki egy magyar harcos és 
hogyan egy görög? Milyen sátraik, fegyvereik lehettek őseinknek és milyen a 
konstantinápolyiaknak? Hogyan képzelitek el a híres bevehetetlennek hitt várat és 
annak mesés aranykapuját? Használjátok bátran a fantáziátokat, illetve előzetes 
ismereteiteket. Bizonyára magatok is számos más mondát ismertek őseink életéből 
melyekből ihletet meríthettek és örömmel megörökítenétek. Nagy szeretettel várjuk a 
rajzaitokat! 

Kategóriák 

I. korcsoport: 
Általános iskola alsó tagozat 
II. korcsoport: 
Általános iskola felső tagozat  

Beküldési cím és határidő 

A pályázatokat a következő címre kérjük elküldeni: 
Info13 Egyesület 1325 Budapest Pf.:112 
A borítékon kérjük feltüntetni: 
„Nyitva van az aranykapu” 
Beküldési határidő: 2009. július 31-ig.  
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Eredményhirdetés 

2009. augusztus 20-án, melyről a díjazottak, illetve a kiállított művek alkotói megadott 
postacímükre írásbeli tájékoztatás kapnak. 

Díjazás 

A zsűri egy első, két második és három harmadik helyezett alkotást választ ki 
mindkét kategóriában. A legtöbb internetes szavazatot kapott alkotás 
közönségdíjban részesül. Lehetőség van a pályázathoz egyéb díjak felajánlásával is 
csatlakozni. A díjazottak oklevelet és tárgyjutalmat vehetnek át az 
eredményhirdetésen. Minden kiállított pályamunka alkotója meghívást kap a kiállítás 
ünnepélyes megnyitójára, valamint oklevéljutalomban részesül. 

Kapcsolat 

Tóth Gábor: +36 30 275 94 85 
toth.gabor (at) kdnp.hu  

A pályamunkák tetszőleges technikával készülhetnek (színes ceruza, tus, zsírkréta, 
tempera, vízfesték, pasztell, kollázs). A pályamunka legnagyobb terjedelme 
maximum A4-es vagy A3-as méretű lehet. Kérjük az alkotások hátoldalára feltüntetni:  

 a mű címét  
 az alkotó nevét és életkorát  
 pontos címét és telefonszámát  
 az iskola nevét és címét 

Minden pályázó maximum 3 pályaművel indulhat a versenyen. A beérkezett műveket 
a zsűri a megadott két korcsoportban bírálja. Az augusztus 1-ig beküldött alkotások a 
weblapunkon is megtekinthetőek, internetes szavazási lehetőséggel. A zsűri által 
kiválasztott alkotások augusztus 20-tól szeptember 15-ig kiállítás keretében 
megtekinthetőek lesznek a KDNP I. kerületi helyiségében: 1013 Budapest, Attila u. 
63. 
 


