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VERSENYFELHÍVÁS 

a „Bolya László” III. Regionális Rézfúvós Versenyre 
 

Az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány – hagyományaihoz híven – évente regionális hangszeres versenyt 
szervez, melynek szakmai hátterét az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja. 

E tanévben a régióban működő alapfokú művészeti iskolák, zeneiskolák tanulói számára Regionális 
Rézfúvósverseny (trombita, kürt, harsona, tenor-, baritonkürt, tuba) kerül meghirdetésre.  
A rendezvény az érdi születésű Bolya László nevét viseli, aki iskolánk fúvószenekarának újra-alapítója 
volt, korábban a MÁV Szimfonikus Zenekar első trombitásaként végezte művészeti tevékenységét.   
 
Célja, hogy az igen magas szakmai színvonalat igénylő megyei és országos versenyek megmérettetése 
mellett azok a növendékek is lehetőséget kapjanak, akik ezeken nem tudnak részt venni. Bízunk abban, 
hogy ez a hangulatos szakmai találkozó és egymás megismerése ösztönöz bennünket és növendékeinket 
a további kitartó munkára és örömteli muzsikálásra. 
 
A nevezés feltétele: A versenyre az alapfokú művészeti iskolák rézfúvós szakos növendékei nevezhetnek. 
 
A verseny időpontja:    2020. március 7. (szombat)  

 
Helyszíne:     Vörösmarty Mihály Gimnázium 

(2030 Érd, Széchenyi tér 1.) 
 

A verseny zsűrije: 

A versenyen háromtagú, művésztanárokból álló zsűri értékeli a versenyzők teljesítményét. 
 

Versenykövetelmények:  
A verseny egyfordulós.  
A versenyen kijelölt kötelező előadási darab nincs. 

A versenyre két előadási darabbal lehet nevezni, mely darabok közül az egyik magyar szerző darabja, 
vagy magyar népdal feldolgozása, vagy magyaros jellegű mű kell, hogy legyen.  

I. és II. korcsoportban a darabokat kotta nélkül kell előadni, III. és IV. korcsoportban 
elegendő az egyik darabot kotta nélkül játszani.  
 

Javasolt anyag tuba III. és IV. korcsoportban:  
Tornyos György: Scherzo (Magyar szerzők előadási darabjai EMB Z. 6185 – átirat trombitáról), 
Paolo Barotto: Paprika-Csárdás (Edition Marc Reift EMR 2180T) 
Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola magyar szerzők által írt zongorakíséretes darabjai (EMB Z. 2550) 
 
Korcsoportok: 

I. korcsoport: 2009. június 1-jén, illetve után, 
II. korcsoport: 2007. június 1-je és 2009. május 31. között, 
III. korcsoport: 2005. június 1-je és 2007. május 31. között, 
IV. korcsoport: 2005. május 31-én és előtte született tanulók. 
 
Maximális műsoridők: 

I. korcsoport: 5 perc 
II. korcsoport: 6 perc 
III. korcsoport: 8 perc 
IV. korcsoport: 10 perc 
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A verseny díjai: A versenybizottság minden korcsoportban arany-, ezüst és bronz fokozatot, valamint 
különdíjakat adhat ki. 
 
A verseny jelentkezési határideje: 2020. január 31. péntek 

 

A jelentkezési lapot az alábbi címek valamelyikére küldjék: 
Levélcím: Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 

    2030 Érd, Felső u. 33. 

e-mail: zenesuli.igh.csoka@gmail.com 

 

A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról is: www.erdizeneiskola.hu. 
 
A verseny nevezési díja tanulónként 3.500.- Ft/versenyző, melyet átutalással kell az  
Érd Zenekultúrájáért Alapítvány számlaszámára befizetni: 
Erste Bank: 11600006 – 00000000 – 05555000 

 

Kérjük az átutaláskor a megjegyzés rovatban tüntessék fel: 
„rézfúvósverseny”; a település nevét; a jelentkezők létszámát. 
 
Számlaigényüket kérjük a jelentkezési lapon jelezzék, a számlázási cím pontos megadásával. 
A befizetések határideje: 2020. február 28. péntek 

 

A verseny helyszínén az előadott művek eredeti, jogtiszta kottáit regisztráláskor be kell mutatni! 

 

Résztvevő zeneiskolák: 

A verseny, Kelet-Dunántúl (Fejér és Pest megye) zeneiskoláiban tanuló 6-, és 18 év közötti rézfúvós 

növendékek számára kerül kiírásra, négy korcsoportban.  

 

A rendezvény részletes programját a beérkezett nevezések feldolgozása után minden érintett iskola 
részére eljuttatjuk. 
 
A versenyen részt vevő pedagógusoknak igény esetén tanúsítványt állítunk ki, mely beszámítható a 
továbbképzés teljesítésébe.  
A jelentkezési lapon kérjük jelezni igényüket. 
 
Ha a versennyel kapcsolatban további információkra van szüksége, vagy kérdései vannak, szívesen 
állunk rendelkezésére:  
 
Csóka Gabriella – intézményvezető-helyettes 
30/400-6149 
zenesuli.igh.csoka@gmail.com 
vagy 
Tel: 23/365-641 
 
A versenyen induló tanulóknak és tanáraiknak jó felkészülést kívánunk! 
 
Érd, 2019. 11. 14. 
 
Üdvözlettel a lebonyolító intézmény nevében: 
Szabóné Bán Ildikó sk. 
igazgató 
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Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 

2030 Érd, Felső u. 33. E-mail: zenesuli.erd@gmail.com Tel: 23/365-641 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
„Bolya László” III. Regionális Rézfúvósverseny 

 

Időpont:  2020. március 7. (szombat) 

Helyszín:   Vörösmarty Mihály Gimnázium (2030 Érd, Széchenyi tér 1.) 
 

A résztvevők adatai: (Kérjük nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan töltsék ki!) 
 

A VERSENYZŐ 

Neve 
 

Születési ideje (év, hó, nap) 
 

Korcsoportja (bekarikázandó) 
 

I                II              III             IV     

Hangszere trombita      kürt      harsona      tenor- baritonkürt     tuba 
 

FELKÉSZÍTŐ TANÁR 

Felkészítő tanár neve  

Elérhetősége telefon 
 
 

Elérhetősége e-mail  
 

AZ ISKOLA 

Neve 
 

OM azonosítója 
 

Címe 
 

Telefon 
 

E-mail 
 

 

A MŰSOR 
 

1. mű: ……………………………………………………………………………………………………………………....................... 
  
2. mű: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Műsoridő: ……………….. perc 
 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy a versenykiírásban foglaltakat ismerem és elfogadom. 
 

Pedagógus részvételről igazolást kérek:*               IGEN                                      NEM 
Igen esetén kérjük kitölteni:  
 

születési név: ……………………….….………………………………………………………………………………………………    

születési hely, idő: …….……….…………………………………………………………………………………………………… 

anyja neve:  ……………………….……………….………………………………………………………………………………….. 

lakcím: ………………….…………….................………………………………………………………………………………….. 

A nevezési díjról számlát előre kérek:*                     IGEN                                   NEM 
 

A számla fejléce:  ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dátum: ………………………………………………………. 
 

……………………………………………….  …………………………………………….. 
 felkészítő tanár PH igazgató 

 
Jelentkezési határidő: 2020. január 31. péntek 
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