
 
 

A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 
 

Játsszunk Bartókot! 
Bartókkal - Bartókról 

címmel  
 

országos vetélkedősorozatot hirdet két korcsoportban; - az iskolák 6-8., illetve 
 9-12. osztályos tanulói részére. 
 
A vetélkedő célja Bartók személyének, művészetének, pedagógiai és tudományos 
munkásságának teljesebb megismerése. 
 
A sorozat támogatója az Emberi Erőforrás Minisztériuma Kulturális Államtitkársága. 
 
A három fordulós vetélkedősorozatban az általános-, közép-, és alapfokú művészeti 
iskolák tanulói vehetnek részt. Egy iskola korcsoportonként csak egy-egy 6 fős 
csapatot indíthat. A két korcsoport vetélkedőjére egy helyszínen, egymást követően 
kerül sor. 
 
A vetélkedősorozat felépítése: 
 
I. forduló:  Megyei, illetve fővárosi forduló 
A megyei (fővárosi) válogatókat a jelentkezők száma alapján szervezzük (megyék 
összevonása adott esetben lehetséges).  
 
II. forduló:  Regionális elődöntő hat régióban 
1. régió: Nógrád, BAZ, Heves, Szabolcs-Szatmár 
2. Régió: Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád, JNSz. 
3. Régió: Bács-Kiskun, Pest, Fejér 
4. Régió: GYMS, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém 
5. Régió: Zala, Somogy, Tolna, Baranya 
6. Régió: Budapest 
 
III. forduló:  Országos döntő 

Budapest 
 
A vetélkedő értékelése: 
A vetélkedő eredményét a Zsűri pontozással állapítja meg. A pontozás szempontjai 
fordulónként egységesek és előzetesen rögzítettek (helyes válasz – nem helyes 
válasz).  
A II. fordulóba az egyes régióba beosztott megyék 6 legmagasabb pontszámot elért 
csapata kerül. 
A döntőbe a regionális elődöntők 6 legmagasabb pontszámot elért csapata kerül. 
 
A vetélkedő rendezése: 
A megyei / fővárosi fordulót rendező - résztvevő - iskolák a rendezéshez támogatást 
kapnak. 



A regionális elődöntőt rendező - résztvevő - iskolák a rendezéshez támogatást, az 
ide továbbjutó csapatok szükség esetén útiköltség-hozzájárulást, a felkészítő tanárok 
szerény ösztöndíjat kapnak. 
Az országos döntőbe jutó csapatok szükség esetén útiköltség-hozzájárulást, a 
felkészítő tanárok ösztöndíjat kapnak. 
A támogatási összegeket és a rendezés körülményeit az iskolával, vagy az iskola 
alapítványával kötött megállapodások tartalmazzák. 
 
 
A vetélkedő időbeosztása: 
 
Az I. forduló időpontja 2016. november vége, december eleje 
A II. forduló időpontja 2017. február eleje 
A III. forduló időpontja 2017. március közepe 
 
Jelentkezési határidő 2016. november 10. 
A jelentkezést a bartok135@mzmsz.hu címre kérjük eljuttatni. 
 
 
A vetélkedő tematikája, illetve a hanganyagok letölthetők / meghallgathatók a 
www.mzmsz.hu honlapról. 
A felkészüléshez segédanyag készül, de felhasználható bármilyen egyéb forrásból 
származó információ (pl. Ujfalussy József és Kroó György Bartók könyvei) 
A regionális elődöntőn, illetve az országos döntőben a csapatoknak Bartók műveket 
is be kell mutatni (vagy/és; zongora, hegedű, ének). A bemutatóhoz az iskolából 
azonos korcsoportos vendég hívható. 
 
 
Budapest, 2016. október 15. 
 

Sikeres felkészülést kíván a Rendező Bizottság 
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