
XIII. ORSZÁGOS ZONGORAVERSENY 

Sára Jenő emlékére 

 

A verseny időpontja: 2013. március 22-24. 

Rendező: Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

         4400 Nyíregyháza, Kürt u.5-11. 

 Telefon: 06-42-504-346, 504-347, 504-345, fax: 06-42-314-881 

     E-mail: info@vikarzeneiskola.hu 

      Honlap: www.vikarzeneiskola.hu 

 

A verseny célja: A versenyzők tudásának, felkészültségének, az életkorának megfelelő előadóművészi 
képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének bemutatása. A zongora tanszakok pedagógiai 

eredményeinek mérése. Tehetségkutatás. 

A verseny jellege: Gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntő. Az országos döntő egyfordulós. 

 

A nevezés feltétele: A versenyen csak azok a tanulók vehetnek részt, akik eddigi tanulmányaik során zongora 

főtárgyból két évfolyam követelményét sikeresen teljesítették.   

 

Korcsoportok:  

I.    korcsoport: 2002. június 1-jén és után született,  

II.  korcsoport: 2000. június 1-je és 2002. május 31. között, 
III. korcsoport: 1998. június 1-je és 2000. május 31. között, 

IV. korcsoport: 1991. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók. 

 

ORSZÁGOS DÖNTŐ 

 

A verseny követelményei:  

A versenyműsort kotta nélkül kell játszani. 

A műsoridőt kérjük betartani.  

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny megkezdése előtt 

(regisztráláskor) a rendező intézmény részére kötelesek bemutatni. 

 

A verseny anyaga: Kötelezően választható és szabadon választott művek.  
 

I. korcsoport: 

Kötelezően választható: egy J. S. Bach mű vagy tétel. 

A nehézségi szint felméréséhez az alábbi kötetek felsorolásával kívánunk segítséget nyújtani: 

J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach  

J. S. Bach: Kis preludiumok  

Szabadon választott művek: Két vagy több különböző stílusú és karakterű mű a barokk utáni stíluskorszakokból. 

Műsoridő: maximum 7 perc. 

 

II. korcsoport: 

Kötelezően választható: egy J. S. Bach mű vagy tétel. 
Kötelező mű kiválasztását segítő albumok: 

J. S. Bach: Kis preludiumok 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók  

J. S. Bach: Szvit tétel(ek)  

Szabadon választott művek: Két vagy több különböző stílusú és karakterű mű a barokk utáni stíluskorszakokból. 

Műsoridő: maximum 10 perc. 

 

III. korcsoport: 

Kötelezően választható: egy J. S. Bach mű vagy tétel. 

A nehézségi szint felméréséhez az alábbi kötetek felsorolásával kívánunk segítséget nyújtani: 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 
J. S. Bach: Szvit tétel(ek)  

Szabadon választott művek: Két vagy több különböző stílusú és karakterű mű a barokk utáni stíluskorszakokból. 

Műsoridő: maximum 12 perc. 
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IV. korcsoport:  

Kötelezően választható: egy J. S. Bach mű vagy tétel. 

A nehézségi szint felméréséhez az alábbi kötetek felsorolásával kívánunk segítséget nyújtani: 

J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 

J. S. Bach: Szvit tétel(ek)  

J. S. Bach: Das Wohltemperierte Klavier 

Szabadon választott művek: Egy vagy több különböző stílusú és karakterű mű a barokk utáni stíluskorszakokból. 

Műsoridő: maximum 14 perc. 

 

Az országos döntő értékelése: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik (az 
értékelőlapon meghatározott szempontok alapján) a versenyzők teljesítményét. Egy-egy versenyző végső 

pontszáma a versenybizottság által adott pontok összege. 

 

A verseny díjai: A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést, valamint Nagydíjat és különdíjakat 

adhat ki. 

A versenybizottság a legjobb XX. vagy XXI. századi magyar zeneszerző művének előadásáért Sára Jenő 

különdíjat ad ki. 

A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérő tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevező intézmény 

fedezi. 

A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által. 

 
Nevezés a döntőre: A nevezési lap az iskola honlapjáról www.vikarzeneiskola.hu letölthető 2013. február 14-

étől, melyet kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni. 

 

Az országos döntő nevezési határideje: 2013. február 22. 

 

TERÜLETI VÁLOGATÓK 

A területi válogatók ideje: 2013. február 1-jétől 2013. február 14-éig. 
A válogatók anyaga: Az országos tanulmányi verseny teljes műsora. 

 

Az Oktatási Hivatal a területi válogatók rendezésével a következő intézményeket bízza meg: 

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola  

 7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu 
Terület: Baranya, Somogy, Zala és Tolna megye. 

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola  
 6722 Szeged, Tisza L. krt. 79-81. Honlap: www.konzi.u-szeged.hu 

Terület: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye. 

Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 3525 Miskolc, Palóczy L. u. 4.  

 Honlap: www.egressy-erkelzeneiskola.sulinet.hu 

Terület: Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye. 

Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
 4400 Nyíregyháza, Kürt u. 5-11. Honlap: www.vikarzeneiskola.hu 

Terület: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

 2700 Cegléd, Kút u. 2. Honlap: www.erkel-cegled.sulinet.hu 

Terület: Fejér, Nógrád és Pest megye. 

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Kollégium 

      9022 Győr, Rákóczi Ferenc utca 57. Honlap: www.gyorikonzi.hu 

Terület: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye. 

Előkészítő szervező: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége  

 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu 

Rendező: XIII. Kerületi Zeneiskola 

  1136 Budapest, Hollán Ernő utca 21/b. Honlap: www.13kerzeneiskola.hu 

Terület: Budapest.  
 

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2013. január 9-éig 
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A nevezés módja: A nevezési lap a területi válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető, melyet kitöltve az 

iskola nevére és címére kell eljuttatni  

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 

10 fő alatti nevezési létszám esetén az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a 

nevezést befogadó iskola küld. 

 

A területi válogatón nevezési és részvételi díj nincs. 

 

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított 

értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét. 
Az országos döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt 

rendező iskola határozza meg. 

Az országos fordulón résztvevő tanulók várható létszáma: 70 fő. 

 

Az országos döntő jelentkezési határideje: 2013. február 22. 


