
 

VERSENYKIÍRÁS 
 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT 
 

 
„Tiszán innen –Dunán túl” Kerületi 

Népdaléneklési Verseny  
az  

5-6. évfolyam  
7-8. évfolyam  

9-13. évfolyamok számára  
 
 

 

• A verseny ideje: 2017. január 25. szerda 12:00 óra (a kategóriák pontos 
beosztását a jelentkezések után küldjük meg) 

 
• A verseny helyszíne: Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 

        1173 Budapest, Pesti út 80. 
 

 

 

 

• A verseny célja:  
Elsősorban a tehetséggondozás, tehetségnevelés, a népi kultúra, néphagyományok 

megismertetése, a népdaléneklés elterjesztése, a kodályi és bartóki hagyományok 

ápolása, az önálló előadásmód fejlesztése. A versenyt az általános tantervű és az emelt 

óraszámú, illetve emelt szintű képzésben tanító iskolák számára hirdetjük. A fővárosi 

versenyen minden olyan iskolás diák részt vehet, aki nem művészeti tagozatos iskolába 

jár, megfelel a korosztályi csoportok elvárásainak. 

Természetesen nem zárhatók ki a külön órákon, magántanárnál gyakorló tanulók sem, 

azonban a versenyt nem a művészeti iskolák számára rendezzük, így támogatjuk az 

iskolai népdal, és népzeneoktatást.  

 

 

 

• A verseny korcsoportok szerinti megoszlása:  
Belépő korcsoport: 5 - 6. évfolyam (ők az országos minősítésben nem vesznek részt) 

I. korcsoport: 7 - 8. évfolyam  

II. korcsoport: középiskola 9 - 12. évfolyam 

 

 

• Korcsoporton belüli műfaji kategóriák:  
1. kategória: szóló ének 

2. kategória: kisegyüttes (maximum 3 fő) !!!!!!  
3. kategória: énekegyüttes (4-8 fő) !!!!!! 
A kisegyüttesek és az énekegyüttesek kategóriájában a benevezett tanulók maximum 25 %-

a az alacsonyabb életkorhoz is tartozhat.  



 

• A verseny anyaga: 
A versenyzők csak hangszeres kíséret nélküli népdalcsokorral szerepelhetnek.  

 
Javaslat a népdalcsokor összeállításához:  

- vagy azonos tájegységről válogatott dalok 

- vagy azonos gyűjtőtől származó dalok  

- vagy saját tájegység dalai 

- vagy egy témakörhöz tartozó népdalcsokor 

 

 
 
A műsoridő egy kategóriában sem lépheti túl a 3 percet! 
 
 
 
• A műsor szerkesztéséhez javasoljuk, hogy:  

- azonos tájegységről válogatott dalokat  

- saját tájegységük dalait  

- egy témakörhöz tartozó népdalcsokorral készüljenek a tanulók. pl. katonadalok, 

szerelmes dalok  

- az előadás maximum 3-5 percig tarthat  

- a népdalcsokrot magyar népdalokból kell összeállítani  

 

 

 

• A verseny fordulói:  
1. forduló: iskolai (házi)  

2. forduló: kerületi  

3. forduló: fővárosi 

4. forduló: országos 

 

 

 

• A verseny jellege, részei: 
A produkciókat népzenészekből, zenepedagógusokból, szakemberekből álló zsűri 

hallgatja meg. Az előadások beosztás szerint zajlanak szólóének kategóriában, illetve 

kisegyüttes- és énekegyüttes kategóriában. A zsűri a bemutatókat követően általános 

értékelést tart, majd a minősítések kiosztását követően igény szerinti személyes 

konzultáción véleményezi az előadásokat. 

 

A verseny keretében kiemelt arany, arany, ezüst és bronz minősítést szerezhetnek a 

produkciók előadói. Ezen kívüli sorrendet a szervezők nem állítanak fel. 

 
 
 
• A fővárosi döntőbejutás feltételei:  

A fővárosi döntőbe a kerületi fordulóból műfaji kategóriánként (szólóének, kisegyüttes és 

énekegyüttes) csak a kiemelt arany minősítésű produkciói juthatnak tovább.  

 



• A nevezés módja, határideje: 
- kizárólag elektronikus úton info@bartokami17.hu                                                                      

- kapcsolattartó: Leskó-Dely Tercia  06/70/456-9506; tercike@gmail.com                                                                                                 

- a jelentkezés határideje: 2017. január 13. péntek  
- nevezési díj nincs 

- a verseny pontos menetrendjét 2017. január 23-án kapják az iskolák 

 

 

Sikeres felkészülést kíván a rendező iskola nevében a 
Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője! 

 

  

Budapest; 2016. december 12.                                                        Tóváriné Perémi Orsolya sk. 



 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

„Tiszán innen – Dunán túl” Kerületi népdaléneklési verseny 

az 5-6. és 7-8. évfolyamok tanulói részére 
 

2017. január 25.  
 

(Kérjük, szíveskedjék iskolánként gépelve kitölteni! Köszönjük.) 
 

INTÉZMÉNY NEVE  
 

INTÉZMÉNY CÍME  
 

INTÉZMÉNY 

TELEFONSZÁMA 
 

INTÉZMÉNY E-
MAIL CÍME 

 
 

KORCSOPORT  
 

 

VÁLASZTOTT 

MŰFAJI KATEGÓRIA 
 SZÓLÓ                 KISEGYÜTTES                 ÉNEKEGYÜTTES 

VERSENYZŐ NEVE 
(SZÓLÓ) 

 
 

VERSENYZŐ 

CSOPORT NEVE 
 

VERSENYZŐ 

CSOPORT 

TAGJAINAK NEVE 
 

 

CSOPORT 

LÉTSZÁMA 
 

FELKÉSZÍTŐ 

TANÁR(OK) NEVE 
 

FELKÉSZÍTŐ TANÁR 
E-MAIL CÍME 

TELEFONSZÁMA 

 

NÉPDALOK / CSOKOR 
 

 
 

 
A jelentkezési lapot kérjük 2017. január 13-ig visszaküldeni! 

E-mail cím: info@bartokami17.hu  
 
 

 

 

Dátum:   

 

_____________________       P.H.                __________________________ 

  Felkészítő tanár aláírása                                              Intézmény igazgatójának aláírása 



 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

„Tiszán innen – Dunán túl” Kerületi népdaléneklési verseny 

a 9 - 13. évfolyamok tanulói részére 
 

2017. január 25.  
 

(Kérjük, szíveskedjék iskolánként gépelve kitölteni! Köszönjük.) 
 

INTÉZMÉNY NEVE  
 

INTÉZMÉNY CÍME  
 

INTÉZMÉNY 

TELEFONSZÁMA 
 

INTÉZMÉNY E-
MAIL CÍME 

 
 

KORCSOPORT  
 

 

VÁLASZTOTT 

MŰFAJI KATEGÓRIA 
 SZÓLÓ                 KISEGYÜTTES                 ÉNEKEGYÜTTES 

VERSENYZŐ NEVE 
(SZÓLÓ) 

 
 

VERSENYZŐ 

CSOPORT NEVE 
 

VERSENYZŐ 

CSOPORT 

TAGJAINAK NEVE 
 

 

CSOPORT 

LÉTSZÁMA 
 

FELKÉSZÍTŐ 

TANÁR(OK) NEVE 
 

FELKÉSZÍTŐ TANÁR 
E-MAIL CÍME 

TELEFONSZÁMA 

 

NÉPDALOK / CSOKOR 
 

 
 

 
A jelentkezési lapot kérjük 2017. január 13-ig visszaküldeni! 

E-mail cím: info@bartokami17.hu  
 
 

 

Dátum:   

 

_____________________       P.H.                __________________________ 

    Felkészítő tanár aláírása                                                Intézmény igazgatójának aláírása 

 


