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Részletes beszámoló a Szőnyi Erzsébet 
Regionális Szolfézsversenyről

2018. április 21-én, immár tizenhe-
tedik alkalommal hívtuk verse-
nyezni, játszani a környékbeli tele-
pülések gyermekeit zeneiskolánkba, 
a Törökbálinti Szőnyi Erzsébet Alap-
fokú Művészeti Iskolába, a Szőnyi 
Erzsébet Regionális Szolfézsverseny 
keretein belül.

Célunk közel két évtizede azo-
nos: névadónk, Szőnyi Erzsébet 
szellemiségét méltón képviselni, a 
szolfézs tantárgy zeneoktatásban 
betöltött szerepét kiemelni, közös-
ségformáló erejét hangsúlyozni, a 
szolfézst szerető és értő növendékek 
számára pedig lehetőséget teremte-
ni arra, hogy összemérhessék tudá-
sukat.

A közel három hónapig tartó előkészítő, szervező munkát egy kollé-
gáinkból álló kisebb team vállalta magára – Filkey Péter igazgató, Tóth-
né Pfeffer Lilla igazgatóhelyettes, Feleki László, Károly Ágnes és Nagy 
Enikő iskolatitkár. A verseny lebonyolításában egész tantestületünk részt 
vett. 

A tavalyi hagyományt folytatva idén is Szigetiné Horváth Zsuzsanna 
mesterpedagógust, a III. kerületi Aelia Sabina AMI szolfézstanárát,  
a Zenei Készségfejlesztő Feladatgyűjtemény köteteinek társszerzőjét  
kértünk fel a szolfézsverseny szakmai összefogására, illetve a verseny 
követelmény rendszerének és anyagának összeállítására.

A zsűri tagjai voltak: Igó Lenke (zsűri elnök), Bárdosné Molnár  
Katalin, Rápli Györgyi, Szigeti Diána, Szigetiné Horváth Zsuzsanna. Az 
ő munkájukat társ- zsűritagként zeneiskolánk tanárai segítették: Arielle 
Bidoul, Békésiné Tájler Ildikó, Flór Noémi, Gyótárné Pölcz Zsuzsanna, 
Sebestyénné Zádor Ilona, Szilfai Márta.

Idén 77 tanuló versenyzett 5 korcsoportban (előkészítőtől a 4. szolfézs 
osztályig), 9 Budapest környéki zeneiskolából. Biatorbágy, Budakeszi, 
Budaörs, Érd, Herceghalom, Martonvásár, Sóskút, Szentendre, Török-
bálint.

A résztvevők száma korcsoportonként:
I. korcsoport: 35 fő; II. korcsoport: 24 fő; III. korcsoport: 8 fő;
IV. korcsoport: 9 fő; V. korcsoport: 1 fő.
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A díjazott növendékek felkészítő tanárai: Bokorné Forró Ágnes, Juhos 
Kiss Eszter, Molnárné Szombatfalvy Csilla, Pál Eszter Veronika, Szakály 
Szilvia, Szinyéri Judit, Tóthné Pfeffer Lilla. A zsűri értékelésében különös 
figyelmet fordított a zenei előadásra, így külön díjazták a szép éneklést 
is. Különdíjban részesült: Steiner Csenge, Richter Lilla, Czeglédi Fanni, 
Gerencsér Ágnes, Szili Réka, Zimon Zsombor, Tóth Máté, Csépány Dóri.

A zeneiskolák eredményei:
Budakeszi: első díj: 1; második díj: 1; különdíj: 1
Budaörs: különdíj: 1; 
Biatorbágy: különdíj: 1; 
Érd: első díj: 1
Martonvásár: első díj: 1; harmadik díj: 3; különdíj: 2;
Sóskút: második díj: 2; 
Szentendre: első díj: 3; második díj:1; különdíj: 1
Törökbálint: második díj: 3; harmadik díj: 4; különdíj: 5

Az eredményeket minden évben kielemezzük a versenyt követően. 
Ezzel nem csak a következő évi anyag összeállításának munkáját segít-
jük, hanem pontos visszajelzést adunk a tanároknak is. Az elemzések 
szerint:

Az írásbeli és szóbeli részből álló versenyanyagot a tanulók többsége 
70% felett teljesítette. Az írásbelit a versenyzők 44 %-a, a szóbelit pedig 
15%-a teljesítette 90% felett. 9-en nyújtottak be 100%-os írásbelit és  
4 hibátlan szóbeli született. 

A legsikeresebb a kisebb korcsoportoknál a kottakép és a hallott dal-
lam egyeztetésére irányuló feladat volt (96% oldotta meg hibátlanul), 
míg a nagyobbaknál a dallamdiktálás bizonyult a legkedveltebbnek 
(79%).

 A verseny menetének összeállításakor azt is fontosnak tartottuk, hogy 
ne csak a versenyzés lehetőségét nyújtsuk a gyerekeknek, hanem szóra-
koztató, közösség építő programokkal is hozzájáruljunk a tartalmas 
együttléthez, így évről-évre változó háttérprogramokat szervezünk. 

A zsűri döntéshozatalának ideje alatt tavaly kórusműhely indult, idén 
Sztravinszkij: Tűzmadár szvitjének zenéjére készítettek festményeket a 
gyerekek Kassayné Gráfel Judit képzőművész segítségével, majd a játszó 
szobában zenei készségfejlesztő társasjátékokat próbálhattak ki. Zene-
iskolánk Dísztermében pedig a résztvevő versenyzők tanáraink szerve-
zésével minikoncertet adtak elő. 

Reméljük munkánkkal maradandó élményt szereztünk! Jövőre is vá-
runk szeretettel minden érdeklődőt! 

Károly Ágnes


