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Tisztelt Intézményvezető Úr! 
Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Liszt Ferenc Zeneiskolája 

2022. MÁRCIUS 18. (PÉNTEK) 

ZONGORAVERSENYT 

rendez, melyre meghívja a megye zeneiskoláinak zongorista növendékeit, 

felkészítő tanáraikat, és az érdeklődő szülőket, kollégákat! 

 

A részvételi feltételek a következők: 

- Nincs kötelezően meghatározott stílusú darab, de két különböző zenei 

korszakból legyenek a választott művek! 

- A VIII. korcsoportban zongora kamara műveket várunk (négykezes, hatkezes, 

nyolckezes) stílus megkötés nélkül, korcsoporttól függetlenül! Kotta használata 

megengedett. 

- A műsoridőt túllépni nem lehet! 

- A versenyzőket születési idejük szerint, korcsoportonként kell nevezni! 

A verseny korcsoport szerinti beosztása a következő: 

I.  korcsoport 2012. jún. 1.  után születettek 3 perc 

II.  korcsoport 2011. jún. 1. – 2012. május 31. között születettek  4 perc 

III.  korcsoport 2010. jún. 1. – 2011. május 31. között születettek  5 perc 

IV.  korcsoport 2009. jún. 1. – 2010. május 31. között születettek  6 perc 

V.  korcsoport 2008. jún. 1. – 2009. május 31. között születettek  7 perc 

VI.  korcsoport 2007. jún. 1. – 2008. május 31. között születettek  8 perc 

VII.  korcsoport 2003. jún. 1. – 2007. május 31. között születettek  10 perc 

VIII.  korcsoport kamara 10 perc 
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Jelentkezési határidő: 2022. február 15. 

A nevezési díjat átutalással kérjük befizetni az alábbi számlaszámra: 
Számlaszám: 11746005-25737189 
Lányi Péter Alapítvány 
Nevezési díj: szóló kategóriában: 3.000 Ft/tanuló, kamarazene kategóriában: 1.500 Ft/ 
tanuló. A versenyzők nevezése a nevezési díj befizetésével válik érvényessé.  
Befizetési határidő: 2022. február 15. 
Az átutalás közlemény részében kérjük feltüntetni: „zongoraverseny” és a szereplő 
nevét. 
Jelentkezni lehet 2022. január 15-től - 2022. február 15-ig online az intézmény 
honlapjáról (www.szekszardizeneiskola.hu ) is elérhető linkek alatt: 
Szóló kategória: https://forms.gle/ywTQLim5rarMU66E9 
Kamara kategória: https://forms.gle/9NdjgCqTxo2xpxLc7 
Számla igény esetén a számlázási nevet, címet szíveskedjenek feltüntetni. 
A befizetett nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni. Megértésüket köszönjük. 
A jelentkezés a „Hozzájáruló nyilatkozat – személyes adatok kezeléséhez” 

elfogadásával és aláírásával érvényes. 

A befizetési visszaigazolás másolatát és az aláírt hozzájáruló nyilatkozatot kérjük 

megküldeni az intézmény részére a jelentkezési határidőig. 

A találkozó programjáról a rendezőbizottság – elektronikus úton – részletes 
tájékoztatót küld a jelentkező iskolák részére. 
 

A rendező adatai:  Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI 

 Liszt Ferenc Zeneiskolája 

 7100 Szekszárd, Széchenyi út 38. 
 Tel: 06-74/511-028 
 E-mail: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.edu.hu  
 https://www.szekszardizeneiskola.hu/ 
 

Sikeres felkészülést és jó egészséget kívánunk a versenyre jelentkezőknek és a 

felkészítő tanáraiknak! 

    

 

Szekszárd, 2022. január 12. 
 

         Rendezőbizottság 
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