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Orbán György+ Nemzetközi Zongoraverseny 

 
Felhívás  

 
A szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola 2021. november 26-28 között meghirdeti az 

Orbán György+ Nemzetközi Zongoraversenyt.  

A versenyre várjuk Magyarország és a határon túli alapfokú művészeti iskolák növendékeit. 
 
A verseny fővédnöke: Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész 
 
A verseny helyszíne: a szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola (2000 Szentendre, Duna 
korzó 24.) 
 
A verseny célja kettős 
 
1. Tisztelgés Orbán György Kossuth-díjas zeneszerzőnk előtt, aki mintegy 130 művet írt a gyermekek számára. 
Hagyományteremtés, azzal a céllal, hogy a verseny segítse elő műveinek méltó megszólaltatását és zenei 
világának népszerűsítését az ifjúság és a zongoratanárok körében.  
 
2. Orbán György művei mellé a barokk stíluskorszakban született műveket párosítjuk (a szerző nincs 
megkötve). A barokk kor zenéjében megtalálható a polifónia csodálatos világa, a mesélő érzelemgazdagsága 
és az éteri tiszta hangzás bravúrral ötvözve. Mindezek Orbán György zenéjének is ihlető elemei. 
 
A bátor és a szokásostól eltérő darabválasztást, a kevésbé ismert és felfedezésre érdemes művek 
megszólaltatását ajánljuk és értékeljük. 
 

A verseny anyaga 
 
A versenyen kötelező játszani minden korcsoportban legalább egy Orbán-művet, valamint egy darabot 
vagy tételt a barokk korban született művek közül a műsoridő betartásával. 
 

Korcsoportok 
 
I.  korcsoport : Előképző és 1. osztály 

Műsoridő: 3 perc 
 
II.  korcsoport: 2. és 3. osztály 

Műsoridő: 4 perc 
 

III.  korcsoport: 4. és 5. osztály 
Műsoridő: 6 perc 
 

IV.  korcsoport: 6. és továbbképzős osztályok 
Műsoridő: 8 perc  

 
 
 

 



 
A verseny követelményei 
 
A műveket kotta nélkül kell előadni, a megadott műsoridő nem léphető túl. 
Egy felkészítő tanár maximum 3 növedékével nevezhet. A szervező intézmény fenntartja magának a jogot, 
hogy a versenyre beérkező jelentkezések számát limitálja. (200 fő) 
 
 

Választható Orbán-művek 
 
A darabok „A barátságos zongoraiskola” I-IV. kötetében, a „Varázserdő” című  

gyűjteményben (EMB), „Az új harang” (EMB Z. 20 003), a „Veni, sol!” című kötetben (EMB Z. 15 

120.), valamint az „Aulos/ Kétágú síp” című kiadvány I-II kötetében (EMB), és a Zongoraszvit (EMB) 

című kiadványban találhatóak. 
 

 
A verseny díjai 
 
A versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki. 
 
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező 
intézmény gondoskodik. 
 
Nevezési díj: 6000 forint / versenyző. 
 
A nevezési díjakat 2021. október 15-ig kérjük átutalni a Vujicsics Tihamér Zeneiskolai Alapítvány 10403112-
31112190-00000000 (K&H Bank) számlaszámra.  
A részvételi szándék a nevezési díj beérkezésével válik teljessé. 
A nevezéseket a versenyre online jelentkezési lapon kérjük elküldeni, amelynek linkje megtalálható lesz 2021 
október 1-től a www.vujicsics.net honlapon az eseménynél.  
 
Nevezési határidő: 2021. október 15.  24.00 óra. 
 
A rendező iskola:  
Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola 
2000 Szentendre, Duna korzó 24. 
 
További információk a versennyel kapcsolatban: 36 30 7144752, orbanpiano@gmail.com 
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