
„TISZÁN INNEN, DUNÁN TÚL” ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI MINŐSÍTŐ VERSENY 

az általános- és középiskolás diákok számára 

Versenykiírás a 2018/2019-es tanévre 

 

 

A verseny meghirdetője: Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 

 

A verseny Hajdú-Bihar megyei szervezője: 

 Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ  

 4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7. 

 

A verseny célja: a tehetséggondozás, tehetségnevelés, a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése, a 

magyar népi kultúra, néphagyományok megismertetése, a népdaléneklés elterjesztése, a kodályi és bartóki 

hagyományok ápolása, az önálló és csoportos előadásmód fejlesztése. 

 

A verseny korcsoportok szerint megoszlása: 

 I. korcsoport: 5-6. évfolyam 

 II. korcsoport: 7-8. évfolyam  

 III. korcsoport: 9-12. évfolyam 

A versenyen minden olyan diák részt vehet, aki nem népi ének tagozatos képzésben vesz részt, megfelel a 

korosztályi csoportok elvárásainak. 

 

Korcsoporton belüli műfaji kategóriák: 

1. kategória: szólóének 

2. kategória: kisegyüttes (maximum 3 fő)  

3. kategória: énekegyüttes (5-8 fő)  

A kisegyüttesek és az énekegyüttesek kategóriájában a benevezett tanulók maximum 33 %-a az alacsonyabb 

életkorhoz is tartozhat.   

 

A verseny jellege, részei: 
A verseny gyakorlati jellegű. A zsűri a bemutatókat követően általános értékelést tart. Korcsoportonként 

kiosztja a minősítéseket, melynek keretében életkori és műfaji kategóriánként kiemelt arany, arany, ezüst 

és bronz minősítést szereznek a produkciók előadói. Ezen kívüli sorrendet a zsűri nem állít fel. 

 

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez ajánlott irodalom: 

 „Tiszán innen, Dunán túl” – népdalgyűjtemény 

 Bodza Klára, Paksa Katalin, Vakler Anna: Magyar népi énekiskola I.-IV. 

 Magyar népzenei antológiák 

 Bartók Béla és Kodály Zoltán népdalgyűjtéseinek kiadványai 

 

Javaslat a népdalcsokor összeállításához:  

 vagy azonos tájegységről válogatott dalok 

 vagy azonos gyűjtőtől származó dalok  

 vagy saját tájegység dalai 

 vagy egy témakörhöz tartozó népdalcsokor 

 

A versenyzők csak hangszeres kíséret nélküli népdalcsokorral szerepelhetnek. 

 

A műsoridő egy kategóriában sem lépheti túl a 3 percet. 

 

 



A nevezés módja, határideje: az iskolák elküldik jelentkezésüket 2019. március 1-ig a megyei 

versenyszervező részére a mellékelt jelentkezési lapon. Cím: Versenyek.POKDebrecen@oh.gov.hu 

 

A versenyző által fizetett díjak: a versenyen a részvétel ingyenes. 

 

Fordulók:  

 

1. forduló (iskolai) időpontja: a köznevelési intézményben meghatározott időpontban 

 

2. forduló (megyei) időpontja: 2019. március 29. (péntek) 14 óra 

 

3. forduló (országos döntő) időpontja: 2019. május 18. (Érd) 

 

A megyei válogatókról történő továbbjutás feltételei: az országos döntőbe a megyei fordulóból csak a 

korcsoportok kiemelt arany minősítésű produkciói juthatnak tovább műfaji kategóriánként (szólóének, 

kisegyüttes és énekegyüttes). Ez korcsoportonként és kategóriánként a fővárosból maximum 3-3-3 előadás, 

megyénként 2-2-2 produkció.  

 

Díjazás: a versenyen részt vevő legeredményesebb diákok oklevelet, könyvutalványt kapnak. 

 

A szervezők elérhetősége:  

Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ 

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.  

Tel: 52/536-584 

www.oktatas.hu 

Versenyek.POKDebrecen@oh.gov.hu 

 

 

Debrecen, 2019. január 17. 

 

 

 

Őri Józsefné Dalmi Anikó 

főosztályvezető 
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