
 

Bartók 135 – kiállítás és maratoni koncert szakmai beszámolója 

 

A Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola örömmel csatlakozott az 
MZMSZ 2016-ban meghirdetett országos Bartók – Kodály hasonló jubileumi pályázatához, 
programjaihoz. 

Intézményünk 2016 októberében képzőművészeti pályázatot és zenei maratoni 

koncertet hirdetett meg Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulójára és 
Bartók Béla születésének 135.évfordulójára emlékezve Komárom-Esztergom Megye 
általános és középiskolás tanulói, művészeti csoportjai részére.  

A képzőművészeti pályázatot 2 témakörben jelöltük meg:  
1. Kodály Zoltán és Bartók Béla gyermekek számára komponált hangszeres, vokális 

műveihez illusztrációk készítése, vagy  
2. Kodály Zoltán és Bartók Béla bármely zeneművének hatására készített 

képzőművészeti alkotás. 
Egyénileg vagy csoportosan készített alkotásokkal lehetett jelentkezni. Műfaji megkötöttség 
nem volt, a beadott alkotás az egyéni fantázia alapján lehetett grafika, festmény, kisplasztika, 
fotó..…stb. Az alkotások méretét nem határoztuk meg.  A képeket paszpartu keretben kértük 
beadni 2017 febr. 15-i határidővel. A beérkezett alkotásokat Lévai Ádám képgrafikus művész 
értékelte. 

A jubileumi kiállításhoz kapcsolódva hirdettük meg 2017 márc. 25-re nagy maratoni 

hangversenyünket a megye oktatási, kulturális intézményei, művészeti együttesek diákjai és 
tanárai, előadói számára, hangszeres, vokális szóló, kamarazene, zenekari, kórus 
programokkal. A kiírásban feltételként szerepelt egy-egy Bartók, vagy Kodály mű előadása. 
A műsoridő lehetőség csoportonként – a jelentkezések figyelembe vételével – maximum 45 
percben lett megjelölve. 

 
Március 25-én kiállítással kezdődött az Erkel Ferenc Zeneiskolában a Bartók 135 

egész napos program. Rendezvényünk fővédnöke Vereckei Judit, a Tatabányai Tankerületi 
Központ igazgatója volt. A kiállításra a megye 3 településéről, Tokodról, Dunaalmásról és 
Tatabányáról, ezen belül összesen 6 intézményéből érkeztek pályamunkák általános iskolai és 
középiskola tanulóktól, csoportoktól. Ünnepélyes megnyitó után adtuk át a legjobb 
alkotásokért járó díjakat a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak. 

A kiállítás megnyitó és díjátadás után kezdődött a nagy maratoni koncert. A megye 14 
művészeti csoportja részvételével 111 produkció hangzott el 38 felkészítő tanár 
közreműködésével az egész napon átívelő hangversenyen. Számunkra is meglepetés volt, 
hogy a nap folyamán nagyszámú érdeklődő követte, lelkesítő tapsokkal ünnepelte a 
különböző szólisták, kamara csoportok, együttesek, kórusok műsorát. 

A Bartók 135 zenei maraton koncert este 18.30-kor fejeződött be. 
 
Valamennyi résztvevő számára felemelő érzés volt, hogy Bartók Béla születésnapját 

ezzel a nagyszabású, közös muzsikálással tettük emlékezetessé, kapcsolódva ezzel az 
ugyanebben az időben megvalósított hasonló országos programokhoz. 

 


