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Az UNESCO 2011‑et nemzet‑
közi Liszt‑évvé nyilvánítot‑
ta. Az emlékév egybeesik 
Magyarország európai uniós 
elnökségével, így lehetőséget 
kínál a világhírû zeneszerző és 
zongoramûvész munkásságá‑
nak európai bemutatására és az 
ország kulturális életének rep‑
rezentálására.

Mint arról már korábban 
beszámoltunk, a bicentenárium 
alkalmából Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 
és a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola vetélkedőt 
hirdetett általános és alapfokú 
mûvészetoktatási intézmények 

részére. Az országos négyfor‑
dulós játékra 20 város 120 isko‑
lájának 222 csapata nevezett. 
A zenei játék ötletgazdája, kez‑
deményezője és fő szervezője 
egyben a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola, fővédnöke dr. 
Kupper András, Újbuda alpol‑
gármestere, országgyûlési kép‑
viselő, védnöke T. Mészáros 
András, Érd polgármestere. 
A program  szakmai koordiná‑
tora Rápli Györgyi zenepedagó‑
gus, a Magyar Zeneiskolák és 
Mûvészeti Iskolák Szövetsége 
elnökhelyettese. „Olyan 
mûvészként szeretnénk őt 
bemutatni, amilyen valójában 

volt. Egyrészt kora ünnepelt 
sztárja, virtuóz előadómûvész, 
másrészt olyan zeneszerző, aki 
kompozícióival olyan távlatokat 
nyitott, amelyet az impresszi‑
onizmuson át egészen Bartók 
mûvészetéig vezetnek” – olvas‑
ható a szervező intézmény tájé‑
koztató kiadványában.

A vetélkedősorozat már‑
cius 1‑jével vette kezdetét. 
A játékban 5‑8. osztályos, vagy‑
is 10‑15 éves tanulók, maximum 
ötfős csoportok vesznek részt. 
A felkészülést egy előre meg‑
küldött szöveg, illetve hang‑
anyag segíti. 

– Az első forduló, amit min‑
den magyar gyereknek tudni 
illik Lisztről. A második for‑
duló, amit minden gyereknek 
tudni kell, aki tovább jutott. 
A harmadik forduló Liszt nagy 
városai és utazásai. A negyedik 
Liszt nagy mûfajai, mûvei és 
tettei – nyilatkozta lapunknak 
Varga Károly játékvezető.

Az első érdi alapjátékon 
húsz csapat – a Bolyai János 
Általános Iskola, a Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola, a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola, a Széchenyi István 
Általános Iskola, a Teleki 
Sámuel Általános Iskola és a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
színeiben – indult, közülük hat 
jutott a második fordulóba, ahol 
a városi iskolák legeredménye‑
sebb csapatai mutatták be tudá‑
sukat. 

A helyi városi fordulót 
május 28‑án 9 órától a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános 
Iskola aulájában rendezték. 
A zsûriben Sárközi Márta, a 
Humánpolitikai Iroda vezetője, 
valamint Bazsinka Zsuzsanna, 

Király Miklós és Köves Péter 
operaénekesek foglaltak helyet. 
A zsûri elnöke Kaskötő Marietta 
muzikológus volt. Az érdi játé‑
kon a szervező iskola négy csa‑
pata és a Bolyai János Általános 
Iskola két csoportja mérte össze 
tudását. A versenyt Maitz Ferenc 
igazgató, programmenedzser 
nyitotta meg: 

– A vetélkedősorozatot azért 
hirdettük meg tavaly december‑
ben, hogy az általános iskolai 
korosztálynak közel hozzuk 
ennek a nagy zeneszerzőnek az 
életét, munkásságát – mondta, 
majd bemutatta a zsûri tagjait. 
Végül sikerekben gazdag ver‑
senyzést kívánt a gyermekek‑
nek és átadta a szót T. Mészáros 
András polgármesternek. 

A háromórás zenei versenyt 
Varga Károly nyugalmazott főis‑
kolai tanár vezényelte le. Karcsi 
bácsi kedves, derûs egyénisége, 
közvetlensége hamar oldottá 
tette a légkört. A vetélkedő több‑

Mérlegen 20 város, 120 iskola 222 csapata, 1100 gyermek

Mit kell tudni Liszt Ferencrõl?
Az érdi Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola Liszt 
Ferenc születésének 200. és halálának 125. évforduló-
ja tiszteletére rendez országos mûveltségi vetélkedõt. 
A cél a zeneszerzõ életének és munkásságának minél 
alaposabb megismertetése a 10-15 éves korosztállyal, 
játékos formában.

féle játékelemet tartalmazott. 
A diákok mûveket hallgattak és 
elemeztek, dalokat és ritmusgya‑
korlatokat adtak elő. A kérdések 
ezúttal is Liszt Ferenc életútjára 
– születésétől egészen a haláláig 
–, sokoldalú zenei tevékenysé‑
gére vonatkoztak. A versenyzők 
szinte minden kérdésre azonnal 
tudták a választ – nem csoda, 
hiszen elmondásuk szerint 
egy‑másfél hónapot készültek a 
vetélkedőre.

A csapatok közös énekléssel, 
a zsûri és a közönség bevonásá‑
val, méltóképpen zárták a váro‑
si fordulót. Az eredményeket 
Kaskötő Marietta értékelte: 

– Elérkeztünk a mai nap legiz‑
galmasabb pontjához, az ered‑
ményhirdetéshez. Gyerekek, 
fantasztikus versenyt tudhatunk 
magunk mögött. Félelmetes, 
hogy mennyire alaposan és 
milyen lelkesedéssel készültetek 
fel a versenyre – hangsúlyozta 
a zsûri elnöke, majd oklevele‑
ket nyújtott át a díjazottaknak. 
A játékon végül a Kőrösi iskola 
2. számú csapata bizonyult a 
legjobbnak, 102 ponttal, így ők 
képviselhetik a várost az orszá‑
gos kisdöntőn. Mögöttük mind‑
össze egy ponttal lemaradva 
végzett a Kőrösi 1.

Szeptember 10‑én és 11‑én a 
kelet‑, közép‑ és nyugat‑magyar‑
országi kisdöntőkön a Megyei 
Jogú Városok és Újbuda egy‑egy 
intézményi csapata tanúsíthat‑
ja jártasságát a zene világában. 
A várva várt szeptember 17‑i 
nagydöntőn az ország legjobb 
hat csapata bizonyíthatja felké‑
szültségét Liszt Ferenc életéből 
és munkásságából.

 Kovács Renáta

A zsûri ezúttal se volt könnyû helyzetben

Varga Károly itt vetélkedõt vezényel

A vetélkedõnek szerves része volt a ritmusgyakorlatok elvégzése
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