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Vörösmarty Mihály

Liszt Ferenchez
(részlet)

1840. november vége, december eleje

Hírhedett zenésze a világnak,
Bárhová juss, mindig hű rokon!
Van-e hangod a beteg hazának
A velőket rázó húrokon?
Van-e hangod, szív háborgatója,
Van-e hangod, bánat altatója?
...

Zengj nekünk dalt; hangok nagy tanárja,
És ha zengesz a múlt napiról,
Légyen hangod a vész zongorája,
Melyben a harc mennydörgése szól,
S árja közben a szilaj zenének
Riadozzon diadalmi ének.
...

És ha hallod, zengő húrjaiddal
Mint riad föl e hon a dalon,
Melyet a nép millió ajakkal
Zeng utánad bátor hangokon,
Állj közénk és mondjuk: hála égnek!
Még van lelke Árpád nemzetének. 
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Tisztelt Megyei Jogú Városok Polgármesterei!
Tisztelt Oktatási, Kulturális és Művelődési Osztály vezetői, 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmények Igazgatói!

�011-et az UNESCO a Magyar Nemzeti Bizottság javaslatára Liszt-évvé 
nyilvánította. Ehhez kapcsolódva dr. Hoffmann Rózsa, mint a Nemzeti Erő-
forrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára, és dr. Kupper András 
országgyűlési képviselő, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkor-
mányzat alpolgármestere azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy az 
Érd Megyei jogú város által pártfogolt, a kőrösi csoma sándor általános 
iskola által rendezett többfordulós országos Liszt ferenc Műveltségi ve-
télkedőt támogassák. 

Kiemelt célunk, hogy az általános iskolai korosztály megismerhesse 
egyik legjelentősebb magyar zeneszerzőnk munkásságát, életútját, szer-
teágazó és sokszínű személyiségét, magyarságát, világpolgár szemléletét 
valamint az, hogy Liszt Ferenc alkotásain keresztül gazdagító élményben 
részesítsük tanulóifjúságunkat. „zene nélkül nincs teljes ember”. Úgy 
érezzük, hogy az ilyen jellegű játékos tudáspróbák segítségével elő tudjuk 
segíteni a felnövekvő nemzedék kultúra iránti fogékonyságát. 

a Magyar köztársaság 2011 első félévében az európai unió tanácsa 
soros elnökségét látja el. az új esztendőben kétszeresen is ránk irányul a 
nemzetközi figyelem a politikai-diplomáciai és a kulturális eseménysoro-
zatok kapcsán. a megyei jogú városok és Budapest főváros Xi. kerület 
Újbuda Önkormányzata számára meghirdetett országos Liszt ferenc Mű-
veltségi vetélkedő megvalósulásával méltán tudjuk prezentálni, hogy a 
fiatal korosztály is részese a bicentenárium rendezvénysorozatának. Ezzel 
a lehetőséggel az általános iskolai korosztály is méltón kapcsolódni tud a 
hazai és a nemzetközi Liszt-évhez. 

várjuk az intézmények jelentkezését! találkozunk az országos döntőn.

Budapest, �010. december �0.

 Dr. HOFMANN rÓzSA
 államtitkár
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„Magyar hazáMnak hű fia, Liszt ferenc”

Minden nemzet vágya, hogy kultúrájáról, erényeiről, történelméről, nemzete 
nagyjairól hírt küldjön a nagyvilágba. Úgy tartják, valami igazán nagy do-
log kell ahhoz, hogy az üzenetre mindenhol figyeljenek, és a földkerekség 
lakói kíváncsiak legyenek arra, hol az a hely, ahol e nemzet gyökeret vert.  
�011-ben ünnepeljük Liszt Ferenc születésének �00. évfordulóját. Kell-e 
annál több, minthogy az európai zenekultúra egyik meghatározó magyar 
egyéniségéről beszélnek világszerte? De Lisztről szólva nem feledkezhe-
tünk meg Cziffra Györgyről sem, aki idén lenne kilencven éves, és akit a 
valaha élt egyik legnagyobb Liszt-előadóként tartanak számon. ebben az 
évben érkezünk egy másik fontos évfordulóhoz is: 130 éve született Bartók 
Béla, akire meghatározó hatása volt Lisztnek. 

Amerre jártam, mindenütt ösztönöztem kulturális intézményeket, társa-
ságokat, felszólaltam az országgyűlésben, hogy lehetősége szerint min-
denki foglalkozzon a jubileummal. Szinte mindenütt sikerült felkelteni az 
érdeklődést, sőt új ötletek, programtervek is születtek. célom volt, hogy a 
jövő generációi számára tegyük természetessé, hogy Liszt ferenc a magyar 
kultúra része. Fontos, hogy a gyermekek közel kerüljenek a zenéhez, meg-
ismerjék a zeneirodalom sokszínűségét. Éppen ezért nem tudok elképzelni 
olyan ének-zene tanmenetet, amelyből hiányzik Liszt ferenc.  

a Liszt-emlékév kapcsán több országos és helyi verseny is szerveződött, 
miközben ezekre készülnek, anyagot gyűjtenek a gyerekek, gyarapodik 
tudásuk. Az így szerzett információk – a csapatjáték, az izgalom, a részvé-
tel dicsősége nyomán – úgyszólván egy életre beégnek. az egyik országos 
versenyt az érdi kőrösi csoma sándor általános iskola szervezte. Megtisz-
teltetés számomra, hogy a verseny fővédnökének választottak.

Bár arra vágytam, hogy az emlékév mindenütt a világon hirdesse e kis 
ország dicsőségét, de ha gyermekeink életben tartják és gyermekeiknek is 
átadják tudásukat Liszt ferencről, mindent elértünk. köszönöm azoknak, 
akik ezért a célért dolgoztak, megerősítve mindannyiunkban a büszkesé-
get, a magyar kultúra értékeinek tiszteletét. 

Dr. kupper anDrás
országgyűlési képviselő, Újbuda alpolgármestere 
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keDves versenyzŐk! 
tiszteLt szÜLŐk, peDagÓgusok!
tiszteLt  zeneszeretŐ kÖzÖssÉg!

Büszkeséggel tölt el, hogy Érd Megyei Jogú Város ismét olyan kulturális 
esemény főszereplőjévé vált, amely nemcsak városunkban, nemcsak e 
térségben, de az egész országban hírét viszi a nagyszerű ténynek: Érd a 
kultúra városa!

Az elmúlt években nem egy olyan kezdeményezésnek adtuk otthont, 
amely hamar túllépett Érd, Pest megye legnagyobb városának határain. A 
legismertebb ezek közül a Magyar Írószövetséggel közösen alapított Bella 
István-díj, amelyet minden évben a Magyar Kultúra Napján egy fiatal, te-
hetséges költőnek adományozunk.

ezúttal a zenéé s a zenetörténelem egyik legnagyszerűbb alkotójáé, a 200 
éve született Liszt ferencé a főszerep. 

fontos eseményről van szó, mert amiről szól: a zene, életünk egyik leg-
meghatározóbb élménye. A zene összeköt. Közös nyelvet teremt olyankor 
is, ha nem értik egymás beszédét az emberek. Olyan eszközzel szól az élet-
ről, amelyet mindenki ért, de legalábbis átérez. És ez közösséget teremt. a 
közösség pedig építő energiáival nagyszerű tetteket hajthat végre. Érden 
ennek mindig is hagyománya volt. ezúttal a kőrösi csoma sándor álta-
lános iskola vezetői és tanulói „ébredtek” elsőként, s állhatatos munkával 
megszervezték ezt a Liszt-emlékév programjait tekintve is egyedülálló ver-
senysorozatot. Ezért e helyen is köszönetet mondunk Maitz Ferenc igazgató 
úrnak, a verseny ötletgazdájának; Rápli Györgyi egyetemi gyakorlatvezető 
tanárnak, a Magyar zeneiskolák és Művészeti iskolák szövetsége elnökhe-
lyettesének, a verseny szakmai koordinátorának, valamint Varga Károly ny. 
főiskolai tanárnak, aki a verseny szakmai anyagát állította össze.  

És nem utolsó sorban azoknak a versenyzőknek, illetve az őket felké-
szítő pedagógusoknak, akik e versenyen való részvételükkel is hirdetik a 
magyar kultúra, a zene és Liszt Ferenc nagyságát.

Valamennyiüknek sok sikert kívánok!

t. MÉszáros anDrás
polgármester, Érd Megyei Jogú Város
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keDves ifjÚ Barátaink, koLLÉgáink!

„Vezércsillagom, hogy Magyarország egykor büszkén mutathasson rám” 
– írja a nagy zeneszerző.

a kőrösi csoma sándor általános iskola nevelőtestülete zenei rendez-
vényekkel, fesztiválokkal neveli tanulóifjúságát az értékálló kultúra megis-
merése céljából már több mint két évtizede.

Az évente megrendezett „Örvendjen az egész világ!” országos kórus-
fesztiváljainkkal az énekkari, zenei kultúra megismertetése, művelése a 
legfőbb célunk. 

A „Hangok nagy tanárja” �00. évfordulóját általános iskolai tanulók 
részére meghirdetett többfordulós vetélkedősorozattal kívánjuk méltókép-
pen megünnepelni.

Célunk: az általános iskolai korosztály megismertetése a legnagyobb 
magyar zeneszerző munkásságával; muzsikájának, műveinek megérteté-
se, megszerettetése. olyan művészként szeretnénk őt bemutatni, amilyen 
valójában volt: egyrészt kora ünnepelt sztárja, virtuóz előadóművész, 
másrészt olyan zeneszerző, aki kompozícióival hatalmas távlatokat nyitott, 
melyek az impresszionizmuson át egészen Bartók művészetéig vezetnek.
nem utolsó sorban pedig olyan mesterről van szó, akinek keze alól az 
európai zenekultúrát meghatározó előadók és szerzők kerültek ki.

„A zene kifejezi mindazt, ami szavakkal elmondhatatlan, mégsem ma-
radhat kimondhatatlanul.” (Victor Hugo)

E gondolatok jegyében tartalmas felkészülést, színvonalas vetélkedést 
kívánok a jelentkező csapatoknak. találkozzunk az országos döntőn, 
�011. szeptember 17-én, Érd városában!

Maitz ferenc
igazgató
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n a kőrösi csoma sándor általános iskola gyermekkara
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országos Liszt ferenc MűveLtsÉgi vetÉLkeDŐ

a verseny kezdeményezője és szervezője az érdi Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola.

A bicentenárium alkalmából Érd Megyei Jogú Város (MJV) Önkor-
mányzat polgármesteri hivatala és a versenyt kezdeményező, majd koor-
dináló érdi kőrösi csoma sándor általános iskola négyfordulós országos 
játékot hirdetett. rendezőként 2010 decemberében felhívással fordultunk 
a megyei jogú városok polgármestereihez és Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzat polgármesteréhez a műveltségi verseny helyi meg-
hirdetése, felkarolása és támogatása céljából. Elképzelésünk találkozott 
az NEFMI Liszt-év koncepciójával, melyet dr. Hoffmann Rózsa oktatásért 
felelős államtitkár asszony megyei jogú városokhoz intézett körlevele is 
megerősített.

kik vehetnek részt ebben a verseny jellegű zenei játékban? a megyei 
jogú városok és Budapest főváros Xi. kerület Újbuda Önkormányzat álta-
lános iskolái és az alapfokú művészetoktatási intézmények 2010/2011-es 
tanévben 5–8. osztályos, vagyis 10–15 éves tanulóinak maximum 5-5 fős 
tanulócsoportjai. Intézményenként több csapat is nevezhet.

az országos vetélkedő fővédnöke dr. Kupper András Budapest fővá-
ros Xi. kerület Újbuda Önkormányzat alpolgármestere, országgyűlési 
képviselő; védnöke T.  Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város pol-
gármestere. 

további különlegessége az eseménysorozatnak, hogy míg kocsis zol-
tán zongoraművész– karmester a nemzeti filharmonikus zenekarral a 
magyar Liszt-év nagykövete, addig a megyei jogú városok és Budapest Xi. 
kerület játékának „nagykövete” Oravecz György zongoraművész. szemé-
lyében kocsis zoltán és Lantos istván világhírű tanítványát köszönthetjük. 

a 10–15 évesek számára kiírt négyfordulós játék fő célja nem lehet 
más, mint az, hogy ehhez a korosztályhoz is közelebb kerülhessen Liszt Fe-
renc élete és munkássága. Az életút feltárásával a diákok megismerked-
hetnek egy gazdag személyiség cselekedeteivel, gondolkodásmódjával, 
világszemléletével, virtuóz előadó-művészetével, mely akár példaértékűvé 
is válhat az ifjúság számára. a játékon résztvevők elsősorban olyan műve-

Érd

Eger

győr

Kaposvár

Kecskemét

Miskolc Nagykanizsa Nyíregyháza Pécs Salgótarján
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ket hallgatnak és elemeznek, amelyek e korosztály számára befogadha-
tók. a műveken keresztül pedig bepillantást nyernek nemcsak a korabeli 
zenei élet, de a XiX. századi magyar és európai kultúra világába is.  

a vetélkedő 2011. március 1-jétől szeptember 17-ig tart. záró rendezvé-
nye csatlakozik a hagyományosan megrendezésre kerülő Érdi napokhoz.

az első forduló az ALAPJÁTÉK, melyet helyi meghirdetésben és szerve-
zésben (március és április között) a városok bonyolítanak.  A csapatok 
többféle iskolatípusból és eltérő alapfelkészültséggel, alapismeretekkel 
rendelkező tanulókból tevődnek össze. az első forduló létszámát tekintve 
a leggazdagabb. Éppen ezért az érdi versenygazdák – szem előtt tartva a 
játék kitűzött célját – az alapjáték tematikáját is úgy állították össze, hogy 
a résztvevő ifjúsági korosztály képviselői már ebben a fordulóban képet 
kapjanak Liszt ferenc életének egészéről. fontos ennek az alapelvnek az 
érvényesítése, hiszen minden gyerek számít, minden zeneszerető játékos 
bőséges és gazdagító ismeretekhez kell, hogy jusson a Liszt-életmű tanul-
mányozása során.

A második forduló a VÁROSI ELŐDÖNTŐ. Itt a városi iskolák legeredmé-
nyesebb csapatai játszanak. Ez a forduló szintén helyi meghirdetésben és 
szervezésben zajlik május és június között. Innen már csak egy-egy csapat 
folytathatja a játékot. Ők a harmadik fordulón, az ún. ORSZÁGOS TERÜLETI 
KISDÖNTŐN vesznek részt Érd városában. ennek időpontja: 2011. szeptember 
10. és 11. 

A negyedik forduló az ORSZÁGOS NAGYDÖNTŐ Érd városában. Ekkor a területi 
kisdöntők győztes csapatai, valamint a három legnagyobb összpontszámot 
elért csapat méri össze tudását. időpontja: 2011. szeptember 17. 

hogy a résztvevők egyenlő eséllyel indulhassanak a versenyen, és 
megoldásaik elbírálása ne képezhesse vita tárgyát, ezért a játékosok egy 
előre megküldött, a tanulást minden tekintetben segítő szöveget kapnak. 
ebből minden csapat maximálisan felkészülhet a versenyre. a játékosok 
sikere felkészülésük mélységétől függ. 

Az országos játékban �0 város, 1�0 iskolájának ��� csapata vesz 
részt, mely összesen 1110 gyerek aktív munkáját jelenti.

hódmezővásárhely zalaegerszeg Veszprém Szombathely Szolnok

Szekszárd

Szeged

Székesfehérvár

Sopron

Budapest, Újbuda
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Budapest XI. kerület 
Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola (1)
Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium (1)
Bocskay István Általános Iskola (1)
Domokos Pál Péter Általános Iskola (1)
Farkasréti Általános Iskola (1)
Gazdagrét – Csíkihegyek Általános Iskola (1)
Gazdagrét – Törökugrató Általános Iskola (1)
Gárdonyi Géza Általános Iskola (2)
Kelenvölgyi Általános Iskola (1)
Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium (1)
Őrmezei Általános Iskola (1)
Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola (1)
Teleki Blanka Általános Iskola (3)
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola (4)
Újbudai Alma Mater Általános Iskola és AMI (1)
Weiner Leó Zeneiskola (8)

Eger
Dobó István Gimnázium (1)
Eszterházy Károly Gyakorló Általános Iskola, 
Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (4)
Farkas Ferenc Zeneiskola, AMI (4)
FÁIESZ Balassi Bálint Tagiskola (3)
FÁIESZ Tinódi Sebestyén Tagiskola (2)
Felsővárosi Általános Iskola (1)
Hunyadi Mátyás Általános Iskola (1)
Lenkey János Általános Iskola (1)
Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium (1)
Sancta Maria Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola (1)

Érd
Bolyai János Általános Iskola (9)
Hunyadi Mátyás Általános Iskola (1)
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (4)
Széchenyi István Általános Iskola (1)

Vörösmarty Mihály Gimnázium (4)
Teleki Sámuel Általános Iskola (1)

Győr
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, 

AMI és Kollégium (2)
Hódmezővásárhely
Bethlen Gábor Református Gimnázium (1)
HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda (1)
Kertvárosi Katolikus Általános Iskola (1)
Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola (3)
Németh László Gimnázium és Általános Iskola (1)
Szent István Általános Iskola (1)
Varga Tamás Általános Iskola (1)

Kaposvár
Kodály Zoltán Központi Általános Iskola (3)

Kecskemét
Belova Magyar Ilona Általános Iskola (1)
C. Ó. Á. I. Hunyadi János Általános Iskola (1)
C. O. Á. I. Matthias János Általános Iskola (1)
Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája (1)
KMI Kodály Zoltán Ének - Zenei Iskola (3)
Széchenyi városi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános 

Iskolája (1)
Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI (1)

Miskolc
Bársony János – Hunyadi Mátyás Általános Iskola (1)
Fazekas – Istvánffy Általános és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (4)
Kazinczy Ferenc Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (1)
Miskolci Egressy Béni - Erkel Ferenc Zeneiskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (4)
Selyemréti Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (1)

rÉsztvevŐ intÉzMÉnyek (zárójelben a csapatok száma)
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Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű 
Iskola Tagintézménye (1)

Vörösmarty Mihály Általános Iskola (1)

Nagykanizsa
Általános Iskola és Óvoda – Kiskanizsa (1)
Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa – Miklósfa (1)
Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa – Palin (1)
Batthyányi Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola (1)
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola (1)
Hevesi Sándor Általános Iskola (1)
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (1)
Péterfy Sándor Általános Iskola (1)
Rozgonyi úti Általános Iskola (1)

Nyíregyháza
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium (1)
Vikár Sándor Zeneiskola (9)
Görög Katolikus Általános Iskola (1)

Pécs
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Művészeti 1. számú 

Általános Iskolája (1)                                                               
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Művészeti Iskolája (1)
Budai Városkapu Iskola Bártfai Utcai Általános Iskolája (1)
Budai Városkapu Iskola Bártfai Szieberth Róbert Általános Iskola és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézménye (1)
Budai Városkapu Iskola Bártfai Vasas-Somogy-Hirdi Általános Iskolája (1)
Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános Iskola és Középiskola (1)

Vas

Győr-Sopron-
Moson

Veszprém

Zala
TolnaSomogy

Baranya

Komárom

Fejér

Bács-Kiskun

Békés
Csongrád

Hajdu-Bihar

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Heves

Nógrád

Pest
Szolnok

Borsod-Abaúj-
Zemplén

Bp. XI. (29)

Érd (20)

Zalaegerszeg (7)

Veszprém (2)

Szombathely (4)

Szolnok (26)

Szeged (12)
Szekszárd (3)

Sopron (10)

Salgótarján (6)

Nagykanizsa (9)

Győr (2)

Eger (19) Nyíregyháza (11)

Kecskemét (9)

Miskolc (12)

Hódmezővásárhely (9)

Székesfehérvár (17)

Pécs (12)

Kaposvár (3)

Országos
Liszt Ferenc
Műveltségi 
Vetélkedő

Országos
Liszt Ferenc
Műveltségi 
Vetélkedő
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Megyervárosi Iskola, Testvérvárosok tere (3)
Városközpont Iskola Mátyás Király utcai Általános Iskolája (2)
Városközponti Iskola Belvárosi Általános Iskola (1)

Salgótarján
Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6)

Sopron
Deák Ferenc Általános Iskola (1)                                                        
Gárdonyi Géza Általános Iskola (4)                                              
Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (2)                
Lackner Kristóf Általános Iskola (1)                                                   
Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI  (1)                        
Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - DNÖ (1)

Szekszárd
Baka István Általános Iskola (1)
Garay János Általános Iskola, és AMI Liszt Ferenc Zeneiskolája (1)
Garay János Általános Iskola és AMI (1)

Szeged
Arany János Általános Iskola (1)
Béke utcai Általános Iskola (1)
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium (1)
Rókusi Általános Iskola (1)
Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (2)
Tabán Általános Iskola (2)
Tarján Városi Két-tannyelvű Általános Iskola (1)
Tiszaparti Általános Iskola (2)
Zrínyi Ilona Általános Iskola (1)

Székesfehérvár
Hétvezér Általános Iskola (1)
István Király Általános Iskola
Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény (2)

Kossuth Lajos Általános Iskola (1)
Németh László Általános Iskola (1)
II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1)
Széna Téri Általános Iskola (2)
Táncsics Mihály Általános Iskola (1)
Tolnai Utcai Általános Iskola (1)
Tóvárosi Általános Iskola (2)
Vasvári Pál Általános Iskola (1)
Víziváros Általános Iskola (1)
Vörösmarty Mihály Általános Iskola (2)

Szolnok
Batók Béla Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6)
Kassai úti Általános Iskola (4)
Kodály Zoltán Ének - Zenei Általános Iskola és Tallin Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény (2)
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény (3)
Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény (1)
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola (10)

Szombathely
Paragvári Utcai Általános Iskola (4)

Veszprém
Csermák Antal AMI (2)

Zalaegerszeg
Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény (1)
Izsák Imre Általános Művelődési Központ (1)
Öveges József Általános Művelődési Központ (1)
Kertvárosi Általános Iskola Eötvös József Székhelyiskola (2)
Kertvárosi Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskola (2)

ÖSSZESEN: 20 város, 120 iskola, 222 ötfős csapat
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kÉpek Liszt ferenc ÉLetÉBŐL

n Az ifjú Liszt n a szülőház

n Liszt weimari lakóháza n Liszt-múzeum

n Házi koncert Weimarban

Országos
Liszt Ferenc
Műveltségi 
Vetélkedő

Országos
Liszt Ferenc
Műveltségi 
Vetélkedő
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a „hírheDett zenÉsz” hagyatÉkának továBBviteLe

nagyszerű kezdeményezésnek tartom, hogy a 2011-es Liszt-év alkalmá-
ból a legkisebbek számára is lehetőséget teremtünk Liszt ferenc munkás-
ságának bemutatására, annak megismertetésére. ennek a versenyszerű 
játéknak nem lehet más feladata, mint hogy eljuttassa, közelebb vigye a 
gyerekekhez a zeneszerző munkásságát és életművét, életszerűbbé tegye 
egy 19. századi polihisztor nagyságát. a játék lehetőséget kínál arra is, 
hogy a benne résztvevők bővíthessék tudásukat. 

Gyermekkoromat felidézve úgy emlékszem, hogy bár nívós zenei ok-
tatásban részesültem, de Liszt életművéből vajmi kevés jutott el hozzám. 
Nem igazán értettem, kedveltem, hisz nem is ismertem jól. Ifjúként, fel-
nőttként, előadóművészként döbbentem rá, milyen sokoldalú a liszti élet-
mű, s hogy mennyire példaértékű zenei, gondolkodásbéli elhivatottsága.

azért tartom nagyszerű kezdeményezésnek ezt a versenyszerű kihívást, 
mert a felkínált ismeretanyag, az életrajzi keresztmetszet és a hozzá tarto-
zó műismeret átfogó képet ad Liszt munkásságáról.

hiszem, hogy nem az a legfontosabb, hogy kik lesznek a győztesek, 
akiket ünnepelni lehet, hanem az, hogy akik részt vesznek a vetélkedőn, 
többet fognak tudni Lisztről, mint kortársaik. feltételezem, hogy a ver-
senyeredményektől függetlenül minden kisdiáknak felkelti érkelődését ez 
a nemes zene és annak alkotója, Liszt géniuszi nagysága. 

szívből jövő, örömteli játékot, pazar zenei feltöltekezést kívánok!

OrAVECz GyÖrGy 
zongoraművész
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n Városközpont – Érdi látkép

kÖszÖntjÜk ÉrDen!

Országos
Liszt Ferenc
Műveltségi 
Vetélkedő

Országos
Liszt Ferenc
Műveltségi 
Vetélkedő
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n tanuszoda a László téren – harangláb a városháza előtt – a minaret Ófaluban
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n Magyar Földrajzi Múzeum – Városközpont – Kutyavár

Országos
Liszt Ferenc
Műveltségi 
Vetélkedő

Országos
Liszt Ferenc
Műveltségi 
Vetélkedő
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Megjelent Érden, �011-ben n  Kiadta:kőrösi csoma sándor általános iskola n Felelős kiadó:Maitz Ferenc 
igazgató n Tipográfia: M. Nagy Péter n  Nyomdai előkészítés: Hírözön Bt. n Nyomtatás: Érdi rózsa Nyomda

n Érdligeti park – Városközpont
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n kőrösi csoma sándor általános iskola (Bajcsy-zsilinszky út 19–21.) 
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