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Tisztelt Együttes Vezetők, Tisztelt Szólisták!

Szeretettel meghívunk benneteket a 

15. Ifj. Vigh Sándor Emlékdíjas Népzenei Versenyre, 

amely egyben 

KÓTA 21. Aranypáva Népzenei Minősítő.

A jelentkezők két egymásra épülő szinten –térségi, illetve országos - kérhetik minősülésüket.
A térségi szintre a szakmai fokozattal nem, vagy országos Bronz minősítéssel rendelkezők 
jelentkezhetnek. Országos minősítést a térségi szinten Dicséretes, vagy Kiváló minősítéssel 
rendelkezők vagy az előző KÓTA Országos minősítésen legalább Ezüst fokozatot elérők 
kérhetnek. Részletes jelentkezési lap letöltése a minősüléshez: 

https://kota-nepzene.webnode.hu/minosito-naptar/

valamint www.toronepdalkor.hu 

Nevezési díj: mindegyik szinten szólistáknak 2.000,-Ft, csoportoknak 3.000,-Ft. A KÓTA 
tagjai, 50 %-os kedvezményt vehetnek igénybe. A befizetés a KÓTA számlaszámára történő 
átutalással lehetséges: 11991102-02107897-00000000. (Kérjük, tüntessék fel a közlemény 
rovatban: „KÓTA Népzenei Minősítő” Kérjük, hogy a befizetés igazolását a minősülés 
alkalmával a regisztráció során szíveskedjetek a szervezőknek bemutatni. 

Kívánatos, hogy a minősítés alkalmával bemutatott műsor vagy egy nagyobb lélegzetű 
összeállítás, vagy két tájegységből származó, különböző hangulatú, illetve témakörű csokor 
legyen. Az összeállítások egyike lehetőleg helyi, a másik más zenei dialektus területről 

származó, jellegzetes népzenei anyag, vagy nemzetiségi népzene legyen. Elfogadható a saját 
népzenei anyagból válogatott, jól szerkesztett, hagyományápoló népdalcsokor is. 

A minősítő hangversenyen a tiszta műsoridő szólistáknál maximum 6 perc, együtteseknél 
maximum 10 perc.

http://www.toronepdalkor.hu/
https://kota-nepzene.webnode.hu/minosito-naptar/
mailto:toro.g@freemail.hu


A rendezvény időpontja: 2022. október 8. (szombat) 9.30 óra

Helyszín: a Dorogi Márton Városi Művelődési Központ Püspökladány Bajcsy Zs. utca 2/2.

A zsűri tagjai: Birinyi József  népzenekutató a KÓTA társelnöke, Vajas Evelin 
népdalénekes, népzenetanár a KÓTA népzenei főtitkára, Csider István KÓTA Díjas 
citeratanár, a Népművészet Ifjú Mestere.

A program tervezett időbeosztása:
 
8.30-tól gyülekező, regisztráció
9.30 -12.00 megnyitó, szalagkötés, a hangverseny első része
12.00-14.00 ebédszünet
14.00-16.30 hangverseny második része
17.00 órakor eredményhirdetés

Az Ifj. Vígh Sándor Emlékdíjas Népzenei Verseny alkalmával a fellépők teljesítményét a 
zsűri arany, ezüst, bronz fokozattal értékeli. Ezen felül, a legmagasabb elismerés az 
Ifj. Vigh Sándor Emlékdíj díszoklevéllel, valamint 3 db különdíj.
Olyan jelentkezőket is szívesen fogadunk, akik örömzenélésre vállalkoznak, és nem kívánnak 
versenyezni. (A műsorba elsőként a minősülőket és a versenyzőket szerkesztjük.)

Ebédelési lehetőséget biztosítunk. 
Menü: húsleves gazdagon, sertéspörkölt tésztával savanyúság. Ára: 2.000,-Ft

Kérjük, részvételi szándékát mindenki a mellékelt jelentkezési lappal kitöltve jelezze 2022. 
09. 12-ig toro.g@freemail.hu email címre vagy Vighné Szabó Ildikó 4150 Püspökladány 
Szabó Pál u. 24. postacímre.

Püspökladány, 2022. szeptember 3.

Hadházi Andrásné

         elnök sk.
 


