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VI. Nemzetközi Hegedű Fesztivál 
 

A verseny időpontja: 2019.03.08-09. 
A rendező intézmény: Törökszentmiklósi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola 
   és a Zeneiskoláért Alapítvány 
   5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 5. 
   Telefon:  
   Balázs Zsolt intézményvezető: 06-20-777-8423 

Titkárság: 06-56/390-143 
   E-mail: kodalyz@gmail.com 
   Honlap: www.mikloskodalyami.hu 
A verseny célja: az alapfokú képzésben résztvevő hegedűs növendékek tehetséggondozása, 

tehetségkutatás, szakmai tapasztalatcsere, egymás meghallgatásának 
széleskörű lehetősége, országos és nemzetközi kapcsolatok építése. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny 
A verseny kategóriája: egyéni 
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, nemzetközi döntő (egyfordulós) 
A fesztivál formája: A Fesztivált alsófokú zeneiskolai tanulmányokat folytató hegedűs 

          növendékek számára hirdetjük meg 5 korcsoportban. 
          A verseny valamennyi korcsoport számára egyfordulós. 
 

Korcsoportok: 
 

 I. korcsoport 2008.06.01.-én és utána születettek 
 II. korcsoport 2007.06.01. – 2008.05.31. 
 III. korcsoport 2006.06.01. – 2007.05.31. 
 IV. korcsoport 2005.06.01. – 2006.05.31. 
 V. korcsoport 2004.06.01. – 2005.05.31. 

 
Nevezési létszám: A nemzetközi fordulón iskolánként 10, korcsoportonként max. 3 

növendék indulhat. A fesztiválon résztvevő tanulók maximális létszáma 80 fő. 
 
A verseny követelményei: 
 

- Minden művet kotta nélkül kell előadni. 
- A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni. 
- A kötelező és szabadon választott művek eredeti kottáit a verseny megkezdése előtt 

(regisztráláskor) kérjük bemutatni. Az iskola honlapján megtekinthető kották csak a 
pontos beazonosítást szolgálják. 

- Zongorakísérőről a nevező intézmény gondoskodik. 
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A fesztivál anyaga: Kötelező és szabadon választott művek 
 

- Egy kötelező mű 
- Két szabadon választott mű, mely lehet előadási darab, koncert saroktétel, szonáta 

lassú-gyors tétel. Ugyanazon mű lassú-gyors tétele 1 műnek felel meg. 
A megadott játékidő a teljes műsoridőt tartalmazza, a kötelező és szabadon 
választott darabokat együttvéve. 
 

Kötelező művek és a játékidő: 
  
I. korcsoport: Purcell: Bourrée (első rész ismétléssel) 
Dénes – Lányi – Mező: Hegedűiskola II. / 39. 
Teljes játékidő max. 6 ’ 
  
II. korcsoport: Rameau: Menüett (ismétléssel) 
Zaharina: Előadási darabok gyűjteménye 
Teljes játékidő max. 8’ 
  
III. korcsoport: Handel: Gavotte (csak az első rész ismételve) 
Régi mesterek művei III. 
Teljes játékidő max. 10’ 
  
IV. korcsoport: Beethoven: Menüett és Trió (csak a Trióban ismételve) 
Régi mesterek művei II. 
Teljes játékidő max 12’ 
  
V. korcsoport: Hummel: Walzer (csak a Trióban ismétléssel) 
Előadási darabok II. 
Teljes játékidő max. 12’ 
 
 
A zsűri elnöke : 
 
Szászné Réger Judit - Bonis Bona és Kodàly Zoltán-díjas hegedűtanár 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem didaktika és gyakorlatvezető tanára, 
a Józsefvárosi Zeneiskola tanszakvezető tanára 
 
A zsűri tagjai : 
 
Stefan Ruha - Svájc 
hegedűművész 
Conservatoire cantonal de musique, danse et theatre Sion 
 
Versánszky Ildikó - Debrecen 
hegedűművész 
a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola tanára 
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Díjazás: Fesztivál díj, Arany-, Ezüst-, Bronzminősítés, Tanári díjak 
 
A nevezés módja: A jelentkezés a nevezési díj befizetésével válik érvényessé. Kérjük az iskola 
honlapjáról, www.mikloskodalyami.hu letölthető jelentkezési lapot és a nevezési díj 
befizetésről szóló igazolást 2019. február 8-ig a kodalyz@gmail.com e-mail címre elküldeni. 
 
Nevezési díj: 5000 Ft / versenyző, külföldieknek: 20 euró / versenyző  
Számlaszám: 10045002-00336509-00000000 Magyar Államkincstár 
A pontos beazonosíthatóság érdekében befizetéskor kérjük a következő adatok feltüntetését 
a „Közlemény” vagy „Megjegyzés” rovatban: 

- a verseny neve: VI. Nemzetközi Hegedű Fesztivál - Törökszentmiklós, 
- a versenyző neve, valamint 
- a versenyző városa. 

 
A jelentkezési díjat visszalépés esetén nem térítjük vissza. 
 
A versenyzők maguk gondoskodnak a versenyre való utazásukról, szállásukról és ellátásukról. 
 
 

A fesztivál nevezési határideje: 2019. február 8. 
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását! 

 
 

Minden kedves kollégának és növendéknek eredményes felkészülést kívánunk! 
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