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JÁRDÁNYI PÁL 

HEGEDŰDUÓ-TALÁLKOZÓ 

A VÁCI TANKERÜLETI ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE 

 

SZENTENDRE 

 
Találkozó időpontja: 2020. május 6.  

(14.00 órától 20.00 óráig. A kezdés időpontja a jelentkezők számának függvényében 

változhat.) 

 

A találkozó célja: Járdányi Pál zeneszerző születésének 100. évfordulója tiszteletére 

rendezi meg a szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola a 

Találkozót. A Találkozó célja a zeneszerző hegedűpedagógiai alkotásainak újra 

felfedezése és megszólaltatása.  

 

A Találkozó védnökei: a zeneszerző gyermekei, dr. Járdányi Zsófia 

hegedűművész, az LFZE docense és dr. Járdányi Gergely Liszt-díjas 

nagybőgőművész, a vicenza-i konzervatórium professzora, akik személyesen 

vesznek részt a találkozón.  

Rendező: Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 040006 

2000 Szentendre, Duna korzó 24. 

Telefon: 06-26-785162 

 E-mail: vujicsics@vujicsics.net, honlap: www.vujicsics.net 

 

A találkozó jellege: egynapos szakmai rendezvény 

A jelentkezés feltétele: bármilyen korú zeneiskolai tanuló és tanára jelentkezhet! 

 

Nevezni két kategóriában lehet:  

A: Növendék – Növendék (nincs korhatár) 

B: Növendék – Tanár 

 

A verseny anyaga: A fesztiválon megszólaló darabok, duók kizárólag a Sándor – 

Járdányi – Szervánszky Hegedűiskola öt kötetéből, illetve a Járdányi Hegedűduók 

kötetből választhatók. A darabválasztással kapcsolatban szakmai tanácsot , 

segítséget kérhetnek Járdányi Zsófia hegedűművésztől, kérjük, hogy ez irányú 

kéréseiket február 15-ig írásban jelezzék a vujicsics@vujicsics.net címre. 

Amennyiben nagyobb létszámban érkeznek kérdések, a művésznő személyes 

szakmai konzultációt is szívesen tart Szentendrén.   

 

http://www.vujicsics.net/
mailto:vujicsics@vujicsics.net


A műsoridő: Egy produkció maximum 8 perc időtartamú lehet. A választott 

zenei anyagot kottából is elő lehet adni! (Időkorláton belül maximum 3 darab 

játszható.)  

A találkozóra a Váci Tankerületi Központ alapfokú művészeti iskolái 

jelentkezhetnek. 

 

A Találkozó programja keretében szakmai tanácsadásra és konzultációra, 

valamint Járdányi Zsófia és tanítványa bemutatójára is sor kerül.  

A 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 5.§-a (3) d) bekezdése alapján a 

hétévenkénti továbbképzés nem akkreditált képzésben való részvétellel is 

teljesíthető. A Fesztivál résztvevőinek igény esetén tanúsítványt állítunk ki 5 óráról. 

A tanúsítvány díja: 2000 forint.  Az igényt a jelentkezési lapon kell feltüntetni.  

 

A Jelentkezési lap letölthető iskolánk honlapjáról. www.vujicsics.net 

 

Jelentkezés határidő: 2020. március 30.  

 

A Találkozón minden szereplő kap oklevelet. A legjobb produkciókat a Járdányi 

család CD-vel, kottával jutalmazza. 

A Találkozó alkalmával kottabörzét tervezünk, amelyre meghívtuk az Editio Musica 

Budapest Zeneműkiadót. Minden jelentkezőt arra ösztönzünk, hogy hozza el azt a 

kottát, kiadványt, amit szívesen megmutat szakos kollégáinak, hogy valóban 

hatékony szakmai fórummal és tudásátadással egészíthessük ki a közös együttlétet! 

Várjuk jelentkezéseteket! 

 

dr. Járdányi Gergelyné Holló Judit tanár, Négyessy Katalin tanszakvezető,  

B. Egri Márta ig.h., Zakar Katalin igazgató 

 

Szentendre, 2019. 11. 27. 
 


