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FELHÍVÁS 

A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Liszt Ferenc Zeneiskolája 

2023. február 23-án (csütörtök) 

TOLNA MEGYEI TROMBITÁS NAPOT 
rendez az alapfokú művészeti iskolák növendékei számára. 

 

Trombitás nap: nem verseny, hanem találkozó. 

A találkozó célja: tehetséges növendékeink bemutatkozása, trombitát oktató tanárok kapcsolatának 

szorosabbá tétele, egymás munkájának megismerése, a tehetséges tanulók továbbtanulásának 

elősegítése. 

A találkozó értékelése: a találkozón arany, ezüst, bronz fokozatok, valamint különdíjak kerülnek 

kiosztásra.  

A találkozó anyaga: egy kötelező és egy szabadon választott mű. A kötelező műveket kotta nélkül, 

a szabadon választott műveket lehet kottából is játszani. Pontazonosság esetén a kívülről játszó 

növendék kap korcsoportjában különdíjat. 

A nevezési határidő: 2023. január 16. (hétfő) 

Nevezési feltételek:  

-Nevezni kizárólag elektronikus úton lehet, melyhez kérjük csatolni a befizetést igazoló bizonylat 

másolatát! A versenyzőket születési idejük szerint, korcsoportonként kell nevezni. (Számla igény 

esetén a számlázási nevet, címet szíveskedjenek feltüntetni.) A befizetett nevezési díjat nem áll 

módunkban visszafizetni. Megértésüket köszönjük! 

-A jelentkezés a részvételi díj befizetésével és 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. 

Jelentkezni online 2022. december 15. és 2023. január 16. között lehet az intézmény 

honlapjáról (www.szekszardizeneiskola.hu ) is elérhető link alatt:   

https://forms.gle/sVT2tXYopQQXECBb9 

Cím:  Szekszárdi Garay Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolája 

 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. 

Tel: 74/511-028, Fax: 74/511-029 

 Web: www.szekszardizeneiskola.hu  

E-mail: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.sulinet.hu 
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Részvételi díj: 3500 Ft/tanuló 

A részvételi díjat kérjük a következő számlaszámra átutalni: 

Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány 

K&H Bank 10404601 – 46014706 – 00000000 

A befizetést igazoló bizonylat közleményébe kérjük feltűntetni a találkozó megnevezését 

/Trombitás nap/ és a jelentkező növendék nevét.  

 

Korcsoportok: 

 I. korcsoport: 2013. június 1-jén, illetve után,     

 II. korcsoport: 2011. június 1-je és 2013. május 31. között,   

 III. korcsoport: 2008. június 1-je és 2011. május 31. között,   

 IV. korcsoport: 2005. június 1-je és 2008. május 31. között, 

 V. korcsoport: 2005. május 31. előtt született tanulók. 

Kötelező darabok: 

I. korcsoport: Krieger: Menuett 

 Rebikov: Cseh népi tánc 

 Susato: Rondo e Saltarello 

II. korcsoport: Bogár: Két régi magyar tánc 

 Sugár: Dal és tánc 

III. korcsoport: Fitzgerald: English Suite I. és III. tétel 

 Purcell: Trombitaszó és Ária  

IV. korcsoport: Tornyos: Scherzo 

 Székely: Rondino 

V. korcsoport: Albinoni: Concerto F-dúr /Fam Kiadó 19/1998/ Sztán Isván 

 Albinoni: Concerto Esz-dúr /Doksicer féle átirat/ két tétele – lassú, gyors 

A találkozó programjáról a rendezőbizottság-elektronikus úton-részletes tájékoztatót küld a 

jelentkező iskolák részére. 

Sikeres felkészülést kívánunk a versenyre jelentkezőknek és a felkészítő tanáraiknak! 

 

 Ágostonné Béres Kornélia Kovács Zsolt 

      tagintézmény vezető trombita tanár  

 

 

Szekszárd, 2022. október 31. 
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