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VERSENYFELHÍVÁS 
 

 Regionális Gordonkaversenyre   
  
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 régió alapfokú művészetoktatási intézmények, zeneiskolák tanulói számára 
gordonkaverseny kerül meghirdetésre. 
 
Célja, hogy az igen magas szakmai színvonalat igénylő megyei és országos versenyek megmérettetése 
mellett azok a növendékek is lehetőséget kapjanak, akik ezeken részt venni nem tudnak. Bízunk abban, 
hogy ez a hangulatos szakmai találkozó és egymás megismerése ösztönöz bennünket és növendékeinket 
a további kitartó munkára és örömteli muzsikálásra.  
 
A verseny időpontja:  2017. március 11. (szombat) 
 
Helyszíne:  Vörösmarty Mihály Gimnázium 
 (2030 Érd, Széchenyi tér 1.) 
 
A verseny zsűrije: 
A versenyen háromtagú, művésztanárokból álló zsűri értékeli a versenyzők teljesítményét. 
 
Korcsoportok: 

I. korcsoport 11 éves korig (2006. jan. 1-jén, vagy később született tanulók) 
II. korcsoport 13 éves korig (2004. jan. 1-jén, vagy később született tanulók) 
III. korcsoport 15 éves korig (2002. jan. 1-jén, vagy később született tanulók) 
IV. korcsoport 19 éves korig (1998. jan. 1-jén, vagy később született tanulók) 

 
A verseny anyaga: két kötelező és egy szabadon választott mű a megadott játékidőben. 
 

I. Korcsoport 
1. Egy etűd az alábbiak közül 

 S. Lee: 40 könnyű etűd op. 70.-ből a 11. vagy 3. vagy 17. etűd vagy 
 Popper: 15 etűd op.76/I-ből a 2. etűd 

2. Egy magyar mű az alábbiak közül 
 Szokolay: Bölcsődal (Könnyű előadási darabok gordonkára, EMB Z.8295) vagy 
 Borgulya András: Kis dudás (Gárdián: Gordonkaiskola I/120.) vagy 
 Szokolay: Kis szvit I-II. tétel (Előadási darabok gordonkára I.) vagy 
 Hajdu Mihály: Két kis darab gordonkára (Gordonkamuzsika I – Kezdők muzsikája) 

3. Szabadon választott mű max. 4 percben 
 

II. Korcsoport 
1. Egy etűd az alábbiak közül 

 Popper: 15 etűd op.76/I-ből 12. etűd vagy 
 Somló: Tanulmányok gordonkára 5. vagy 27. etűd vagy 
 S. Lee: 40 melodikus etűd op.31/I-ből a 11. etűd 

2. Egy magyar mű az alábbiak közül 
 Papp Lajos: 4 kis darabból egy mű (EMB Z.6111) vagy 
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 Farkas Ferenc: Régi magyar táncok a 17. századból – az 1. mű (EMB Z.2424) 
3. Szabadon választott mű max. 5 percben 

 
 

III. Korcsoport 
1. Egy etűd az alábbiak közül 

 Somló: Tanulmányok gordonkára 40. vagy 50. etűd vagy 
 S. Lee: 40 melodikus etűd op.31/I-ből a 4. etűd vagy 
 Dotzauer: 113 gyakorlat gordonkára – 11. etűd 

2. Egy magyar mű az alábbiak közül 
 Bartók: Gyermekeknek 4 és 9., vagy 11 és 12. (EMB Z.2325) vagy 
 Hidas Frigyes: Vidámság C-dúrban (Gárdián: Gordonkaiskola II/2. - 114) vagy 
 Járdányi: Szonatina I. és II. tétel (EMB Z.6528/A) 

3. Szabadon választott mű max. 6 percben 
 

IV. Korcsoport 
1. Egy etűd az alábbiak közül 

 S. Lee: 40 melodikus etűd op.31/I-ből a 9. etűd vagy 
 Dotzauer: 44. etűd (Dotzauer-Klingenberg-Pejtsik II. EMB Z.13487) vagy  
 Kummer: 10 melodikus etűd op.57-ből a 8. etűd (EMB Z. 13873) vagy 
 Merk: 20 etűd op. 11-ből az 1. etűd (Peters 10775) 

2. Egy magyar mű az alábbiak közül 
 Vecsey: Valse triste (Moment Musicaux gordonkára EMB Z.13888) vagy 
 Járdányi: Melódia (EMB, Z.2840) vagy 
 Farkas: Arioso (EMB Z. 2990 vagy Friss: Gordonkaiskola V/39.) vagy 
 Kodály: Lírikus románc (EMB Z.14333) 

3. Szabadon választott mű max. 7 percben 
 
 

A verseny egyfordulós. A versenyanyagot kotta nélkül, a megjelölt kiadványokból kell játszani. 
 
 
A verseny jelentkezési határideje:  2017. február 3. péntek 
 
A jelentkezési lapot az alábbi címek valamelyikére küldjék: 
Levélcím:   Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola 
 2030 Érd, Felső u. 33. 
e-mail:  zenesuli.erd@gmail.com 
fax:  23/365-641 

 
A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról is: www.erdizeneiskola.hu.  
 
A verseny nevezési díja tanulónként 3000.- Ft/versenyző, melyet átutalással kell az Érd 
Zenekultúrájáért Alapítvány számlaszámára befizetni: 

Erste Bank: 11600006 – 00000000 – 05555000 

Kérjük az átutaláskor a megjegyzés rovatban tüntessék fel: 
„gordonkaverseny”; a település nevét; a jelentkezők létszámát. 
Számlaigényüket kérjük a jelentkezési lapon jelezzék, a számlázási cím pontos megadásával. 
 
A befizetések határideje: 2017. február 17. péntek 
 
A rendezvény részletes programját a beérkezett nevezések feldolgozása után minden érintett iskola 
részére eljuttatjuk.  



 

 

 
A verseny ideje alatt a gimnáziumi büfé rendelkezésre áll.  
 
A pedagógusok versenyen való részvétele a 277/1997. Korm. Rendelet értelmében beszámítható a 
továbbképzés teljesítésébe, erről igény esetén tanúsítványt állítunk ki. A jelentkezési lapon kérjük 
jelezni igényüket. 
 
Ha a versennyel kapcsolatban további információkra van szüksége, vagy kérdései vannak, szívesen 
állunk rendelkezésére:  

Tel: 23/365-641 
zenesuli.erd@gmail.com 

 
A versenyen induló tanulóknak és tanáraiknak jó felkészülést kívánunk! 
 
Érd, 2016.  11.  16. 
 
 
 Üdvözlettel a lebonyolító intézmény nevében: 
 
 
 
  
 Stiblo Anna sk  
 igazgató 
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