
Tisztelt Igazgató Úr / Hölgy!  

 

A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 

 

2019. március 14-én 

rendezzük meg a  

VI. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt 

 

A verseny helyszíne változatlanul a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola épülete (2132, Göd, Ifjúság u. 1-3.)  

A verseny jelentkezési határideje: 2019. február 1. 

A verseny nevezési díja: 4000 Ft / fő 

A rendezvény részletes programját a beérkezett nevezések feldolgozása után minden 

érintett iskola részére eljuttatjuk.  

Jelentkezésüket kérem a következő email címre küldjék:  

 

godimuveszetoktatas@gmail.com 

A jelentkezésnek tartalmaznia kell: (2.sz. melléklet) 

 a küldő intézmény pontos megnevezését  

 a növendék nevét, hangszerét, hangszeres évfolyamát és tagozatát  

 a tanuló általános iskolai, vagy középiskolai osztályát 

 a szabadon választott mű szerzőjét, címét  

 a felkészítő tanár, valamint a zongorakísérő nevét  

 

 

 



Felhívjuk a tisztelt jelentkezők figyelmét, hogy csak a hiánytalanul és olvasható 

nyomtatott betűkkel kitöltött jelentkezési lapokat tudjuk elfogadni! 

 

A verseny napjára ebéd igényelhető, melyet a kitöltött 3. sz. melléklet visszaküldésével 

áll módunkban elfogadni.



A VI. Pest Megyei Rézfúvós Verseny négy korcsoportban kerül kiírásra: 

 

I. korcsoport: általános iskola 1-4 osztályos tanulói 

II. korcsoport: általános iskola 5-6 osztályos tanulói 

III. korcsoport: általános iskola 7-8 osztályos tanulói 

IV. korcsoport: középiskolás növendékek (18 éves korig) 

 

A versenyen résztvevő növendéknek két (zongora kíséretes) darabot kell előadnia 

kotta nélkül: Kötelező mű - mely hangszerenként, korcsoportonként más - (1.sz. 

melléklet) valamint egy szabadon választott előadási darab, mely karakterben a 

kötelezőtől eltérő. A választott mű időtartama ne haladja meg  

1 I. és II. korcsoportban az 5 percet, 

2 III. és IV. korcsoportban a 8 percet. 

 

Ha a versennyel kapcsolatban további információkra van szüksége, vagy kérdései 

vannak, szívesen állunk rendelkezésére:  

 

Tel / fax: 27/532-115, 70/392-2463-Szavári Anita, 20/955-5363-Nyikes Róbert 

 

godimuveszetoktatas@gmail.com 

szavari.anita.god@gmail.com                rsekiny@gmail.com 

 

A versenyen induló növendékeknek és tanáraiknak sikeres felkészülést kívánunk! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel:          Bajkó Ildikó                     Szavári Anita             Nyikes Róbert                                   
                                                      igazgató                        művészeti igazgatóhelyettes            rézfúvós szaktanár 

 

 

Göd, 2018. 10. 12. 

mailto:szavari.anita.god@gmail.com


1.sz. melléklet 

 

 

A VI. Pest Megyei Rézfúvós Verseny kötelező anyaga korcsoportonként 
 

 

 

I. korcsoport  (ált.isk. 1-4 osztály) 

 

Trombita: J. Haydn: Szerenád  (Repertoire I. Trumpet EMB Z.14 277) 

 

Kürt: Zempléni L.:  Apor Lázár tánca  (Szilágyi-Beleznay: Előadási darabok kürtre 1. EB 53002) 

  

Tenorkürt-Baritonkürt: Viski J.: A bundának… mnd.  (Varasdy: Trombitaiskola I.  EMB Z.12 485) 

 

Harsona: Brodszky F.: Gólyanóta  (Ujfalusi-Steiner:Előadási darabok rézfúvósokra  EMB Z.13 114) 

 

Tuba: Brodszky F.: Gólyanóta * (Ujfalusi-Steiner:Előadási darabok rézfúvósokra  EMB Z.13 114) 

 

 

 

II. korcsoport  (ált.isk. 5-6 osztály) 

 

Trombita: Ludwig v. Beethoven: Kontratánc (Repertoire I. Trumpet EMB Z.14 277) 

   

Kürt: W. A. Mozart: Pásztordal  (Szilágyi-Kökényessy:Kürtiskola 2. EMB Z.13 370) 

   

Tenorkürt-Baritonkürt: G. B. Pergolesi: Dal   

(Ujfalusi-Steiner:Előadási darabok rézfúvósokra  EMB Z.13 114) 

 

Harsona: Anonymus: Régi Német tánc   

(Ujfalusi-Steiner:Előadási darabok rézfúvósokra  EMB Z.13 114) 

 

Tuba: G. B. Pergolesi: Dal*  (Ujfalusi-Steiner:Előadási darabok rézfúvósokra  EMB Z.13 114) 

 

 



III. korcsoport  (ált.isk. 7-8 osztály) 

 

Trombita: Székely E.:Rondinó (Varasdy: Trombitaiskola II. EMB Z.12 657) 

    

Kürt: G.F.Handel: Ária (Szilágyi-Kökényessy:Kürtiskola 2. EMB Z.13 370)  

  

Tenorkürt-Baritonkürt: Tambourin a 18. századból (Steiner: Harsona ABC  EMB Z.14 144) 

 

Harsona: G.B.Pergolesi: Aria  (Ujfalusi-Steiner:Előadási darabok rézfúvósokra  EMB Z.13 114) 

 

Tuba: Nagy O.: Ballo Ongaro*  (Ujfalusi-Steiner:Előadási darabok rézfúvósokra  EMB Z.13 114) 

  

 

 

IV. korcsoport  (középiskola) 

 

Trombita: Telemann: Szonáta I t. (EMB Z. 13270) 

    

Kürt: F. Mendelssohn: Tavaszi dal  (Szilágyi-Beleznay: Előadási darabok kürtre 2. EB 53003)

   

Tenorkürt-Baritonkürt: W. A. Mozart: Kontratánc (Steiner: Harsona ABC  73.o. EMB Z.14 

144)  

Harsona: W. A. Mozart: Kontratánc (Steiner: Harsona ABC  73.o. EMB Z.14 144) 

 

Tuba: The Happy Farmer  (G.Schrimmer: First Solos for The Tuba Player) 

 

* Egy oktávval mélyebben játszandó 



2.sz. melléklet 

 

Jelentkezési lap a VI. Pest Megyei Rézfúvós Versenyre 
 

Intézmény neve, címe:  

 

Számlázási cím: 

 

Növendék neve:  

Növendék OM azonosítója:  

Születési dátuma: 

Korcsoport: 

Hangszer: 

Hangszeres évfolyam: 

Tagozat:  

Általános iskolai / középiskolai osztálya: 

Szabadon választott mű szerzője, címe:  

 

Felkészítő tanár neve: 

Telefonszáma: 

Email címe: 

Zongorakísérő neve: 

A VI. Pest Megyei Rézfúvós Versenyen minden résztvevőről készül fotó, video. Kérjük, 

nyilatkozzon hozzájárul-e, hogy a versenyt rendező Gödi Művészetoktatásért Alapítvány 

megjelentesse hivatalos oldalán a www.godima.blog.hu–n illetve egyéb internetes felületen a 

felvételeket. 

                                           IGEN                       NEM 
 

 

 

http://www.godima.blog.hu/


Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, tudomásul veszem a 

versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny lebonyolításához szükséges személyes adataim* 

szervezők általi kezeléséhez. Ezzel egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket 

részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem. 

 

Dátum:  

  

 ...................................................... ...................................................... 

 tanuló a szülő (gondviselő) 

 

  

 ...................................................... ...................................................... 

 felkészítő tanár P. H. igazgató 

  

 

 

 
* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről 

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. cikkealapján 

tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő személyes adatok kezelése a versenyek jogszerű lebonyolítása céljából 

szükséges. A Gödi Művészetoktatásért Alapítvány adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A fenti személyes adatokat 

kizárólag a megyei versenyt szervező intézmény és a szervező alapítvány munkatársai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk 

továbbá, hogy a versenyeredmények későbbi igazolásának céljából, az Ön érdekében a személyes adatait mindaddig 

megtartjuk, amíg nem kéri azok törlését. 

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett jogairól (tájékoztatás 

kérése, helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke, jogorvoslati lehetőségeiről NAIH, bíróság) a 

GDPR 77. és 79. cikke rendelkezik. 



 

NYILATKOZAT 

Jelen jelentkezési lap aláírásával kinyilvánítom, hogy a versenykiírás előírásait elfogadom, 

tudomásul veszem a versenybizottság szakmai döntéseit, valamint hozzájárulok a verseny 

lebonyolításához szükséges személyes adataim* szervezők általi kezeléséhez. Ezzel 

egyidejűleg tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét. Kijelentem, hogy a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés 

feltételeit, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket részletesen tárgyaló Adatvédelmi Tájékoztató 

tartalmát a jelentkezési lap benyújtását megelőzően megismertem. 

 

versenyző neve   Tanulói azonosító  

 

Dátum:  

 ...................................................... ...................................................... 

 tanuló a szülő (gondviselő) 

* Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről 

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 

RENDELETE (GDPR) 13. cikke alapján tájékoztatjuk, hogy a jelentkezési lapon lévő 

személyes adatok kezelése a versenyek jogszerű lebonyolítása céljából szükséges. A Gödi 

Művészetoktatásért Alapítvány adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeli. A fenti személyes 

adatokat kizárólag a megyei versenyt szervező intézmény és a szervező alapítvány 

munkatársai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a versenyeredmények későbbi 

igazolásának céljából, az Ön érdekében a személyes adatait mindaddig megtartjuk, amíg nem 

kéri azok törlését. 

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a személyes adatok kezelése vonatkozásában az érintett 

jogairól (tájékoztatás kérése, helyesbítés, zárolás, törlés, tiltakozás) a GDPR 15-21. cikke 

jogorvoslati lehetőségeiről (NAIH, bíróság) a GDPR 77. és 79. cikke rendelkezik 



3.sz. melléklet  

 

 

Ebédrendelés 

 

 
A verseny napján, a helyszínen előreláthatólag 560 Ft/fő áron a növendékeknek, 

résztvevőknek, kísérőknek és felkészítőknek ebédet tudunk biztosítani, melyről 

szükség esetén számlát is kiállítunk. Az étkezés díját a helyszínen lehet 

befizetni, lemondása 2019. március 5-ig lehetséges. Kérjük az étkezési igényt 

létszám szerint jelölni szíveskedjenek! 
 

 

 

Intézmény neve: 

 

Tanulók: ______ fő 

Szülő, kísérő:______ fő 

Főtárgy tanár: ______ fő 

Zongora kísérő: _____ fő részére kérek ebédet. 

 

Számlát kérek _____ főre. 

 

Számlázási cím: 
 


