
                  
 

JELENTKEZÉSI LAP  
A KÖZÉPISKOLÁSOK III. ZENEI VERSENYÉRE  

 
SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA 

HELYI FORDULÓ  
Nyomtatott betűkkel (olvashatóan) kérjük kitölteni! 

 
A nevező iskola adatai: 

 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Címe: .………………………………………………………………………………………….. 

A nevezett tanuló neve és e-mail címe: 

..…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Korcsoport (kérjük a megfelelőt bekarikázni!) 

 
1. korcsoport       2. korcsoport 

 
 
Felkészítő tanár: ………………………………………………………………………………... 

A tanár elérhetősége (telefonszám, e-mail): ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 
A versenykiírásban foglaltakat elfogadom:                               

                                                                                                      
…………………………………… 

         felkészítő tanár aláírása 
 
 
 
Kelt, ……………… .......................  
            
        ………..………………………….. 
 a jelentkező aláírása 
 
 
 
 



                  
 

 
JELENTKEZÉSI LAP  

A KÖZÉPISKOLÁSOK III. ZENEI VERSENYÉRE  
 

ZENETÖRTÉNET és NÉPRAJZ KATEGÓRIA 
HELYI FORDULÓ  

Nyomtatott betűkkel (olvashatóan) kérjük kitölteni! 
 
A nevező iskola adatai: 

 

Neve:…………………………………………………………………………………………… 

Címe:…………………………………………………………………………………………... 

A nevezett tanuló neve és e-mail címe: 

..…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Korcsoport (kérjük a megfelelőt bekarikázni!) 

 
1. korcsoport       2. korcsoport 

 

Témakör (kérjük a megfelelőt bekarikázni!) 

 
Zenetörténet                                                Néprajz  

 
 

Prezentáció címe (témája):…………………………………………………………………….. 
 
Felkészítő tanár: ……………………………………………………………………………….. 

A tanár elérhetősége (telefonszám, e-mail): …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

A versenykiírásban foglaltakat elfogadom:                               
                                                                                                      
…………………………………… 

         felkészítő tanár aláírása 
 
 
Kelt,   ..........................................  
            
             ………..…………………………. 
 a jelentkező aláírása  



                  
 

 
JELENTKEZÉSI LAP  

A KÖZÉPISKOLÁSOK III. ZENEI VERSENYÉRE  
 

KLASSZIKUS HANGSZERJÁTÉK KATEGÓRIA 
HELYI FORDULÓ 

Nyomtatott betűkkel (olvashatóan) kérjük kitölteni! 
 

A nevező iskola adatai: 

 

Neve: …………………………………………………………………………………………… 

Címe: …………………………………………………………………………………………... 

A nevezett tanuló neve és e-mail címe: 

….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

A versenyre való jelentkezés előfeltétele minimum 3 éves hangszeres gyakorlat. 
Követelmény: 2 különböző stílusú darab (tétel) kifejező előadása kotta nélkül. 

Hangszeres kíséretről minden jelentkező maga gondoskodik. 
 

Korcsoport (kérjük a megfelelőt bekarikázni!) 

 
1. korcsoport       2. korcsoport 

 
Hangszer megnevezése:………………………………………………………………………… 
 
Felkészítő tanár: ………………………………..……………………………………………… 

A tanár elérhetősége (telefonszám, e-mail): …………………………………………………… 

A verseny anyaga:  

1. ... ………………………………………………………………………………………… 

2. ... ………………………………………………………………………………………… 

A versenykiírásban foglaltakat elfogadom:                               
                                                                                                                  
…………………………………… 

         felkészítő tanár aláírása 
Kelt,   ..........................................  
            
        …….………..……………………. 
 a jelentkező aláírása  



                  
 

JELENTKEZÉSI LAP  
A KÖZÉPISKOLÁSOK III. ZENEI VERSENYÉRE  

 
NÉPDALÉNEKLÉS KATEGÓRIA 

HELYI FORDULÓ  
Nyomtatott betűkkel (olvashatóan) kérjük kitölteni! 

 
A nevező iskola adatai: 

 

Neve:……………………………………………………………………………………………. 

Címe:.…………………………………………………………………………………………... 

A nevezett tanuló neve és e-mail címe: 

..…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………… 

Korcsoport (kérjük a megfelelőt bekarikázni!) 

 
1. korcsoport       2. korcsoport 

 
Választott anyag az 1. korcsoportban:  

Kötelező dal: ………………………………………………………………………………….. 

Népdalcsokor:…………………………………………………………………………………. 
 

Választott anyag a 2. korcsoportban:  

Kötelező dal: ………………………………………………………………………………… 

Népdalcsokor I. ………………………………………………………………………………… 

Népdalcsokor II. ……………………………………………………………………………….. 

 
Felkészítő tanár: ……………………………………………………………………………….. 

A tanár elérhetősége (telefonszám, e-mail): …………………………………………………… 

A versenykiírásban foglaltakat elfogadom:                               
                                                                                                      
…………………………………… 

         felkészítő tanár aláírása 
Kelt,   ..........................................  
            
        …….………..……………………. 
 a jelentkező aláírása  



                  
 

 
JELENTKEZÉSI LAP  

A KÖZÉPISKOLÁSOK III. ZENEI VERSENYÉRE  

 
NÉPI HANGSZER KATEGÓRIA 

HELYI FORDULÓ  
Nyomtatott betűkkel (olvashatóan) kérjük kitölteni! 

 
A nevező iskola adatai: 

Neve:……………………………………………………………………………………………

Címe: ………………………………………………………………………………………….. 

A nevezett tanuló neve és e-mail címe: 

..…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Korcsoport (kérjük a megfelelőt bekarikázni!) 

 
1. korcsoport       2. korcsoport 

 
A népi hangszer megnevezése:………………………………………………………………… 
 
Felkészítő tanár: ……………………………………………………………………………… 

A tanár elérhetősége (telefonszám, e-mail): …………………………………………………… 

A verseny anyaga az 1. korcsoport számára: egy összeállítás maximum 7 perc (zenekar), 

illetve 5 perc (szóló hangszer) lehet! 

1. ... ………………………………………………………………………………………… 

A verseny anyaga a 2. korcsoport számára: két összeállítás (különböző dialektusterületről), 

összeállításonként maximum 7 perc (zenekar), illetve 5 perc (szóló hangszer) lehet! 

1. ... ………………………………………………………………………………………… 

2. ... ………………………………………………………………………………………… 

A versenykiírásban foglaltakat elfogadom:                               
                                                                                                      
…………………………………… 

         felkészítő tanár aláírása 
 
Kelt,   ..........................................  
            
        ………..………………….………. 
 a jelentkező aláírása  
 
 


