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Keressük Együtt 2014 legjobb gyerekdalát! 
Dalverseny a gyerekzene népszerűsítéséért 
Sajtóanyag, 2014. március 3., Budapest 

 

Európában is egyedülálló kezdeményezést indított útjára a Picur Rádió, 
Magyarország első gyerekrádiója: Picur viaDAL néven dalversenyt hirdetett a 
magyar gyerekdalokat játszó zenekarok számára. A pályázati felhívásra 32 
zenekar –köztük pozsonyi és erdélyi zenekar is - 76 dallal nevezett. A legjobb 
16 dal  2014. március 23-án mutatkozhat be a Petőfi Csarnokban egy családi 
fesztivál keretében. 
 
A  gyerekrádió által Picur viaDAL néven hirdetett dalversenyen a gyerekdalokat  játszó 
zenekarok indulhattak a Kiskegyed magazin, és a Boomerang csatorna támogatásával.  A 
versenybe az előzetes várakozásokat is felülmúlva 32 zenekar 76 dallal (köztük Buborék 
Együttes, Rutkai Bori Bandája, Zabszalma Zenekar, Mintapinty Zenekar, Farkasházi Réka, 
Katáng Zenekar) nevezett. A jelentkező zenekarok között van pozsonyi (Kobold Zenekar) és 
erdélyi (Osztováta Együttes) illetékességű is. 
A verseny célja  a minőségi gyerekzene népszerűsítése, a gyerekek kulturális 
nevelésének elősegítése mellett, a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány 
támogatása is. 
 
A versenyre érkezett dalok közül szakmai zsűri választja ki a legjobbakat. A zsűri tagjai: 
KARAFIÁTH ORSOLYA, költő, fordító, publicista, énekesnő. A Minivilág sorozat részeként 
írt versikéket gyerekeknek is. SERES ANTAL, a Fivérek Együttes frontembere, akik a 2010-
es Megasztár5 legjobb zenekara voltak. Antal 2011-ben létrehozta a Zenével a Rákos 
Gyermekekért Alapítványt, melynek nemcsak az alapítója, hanem zeneterápiás jelleggel, 
heti rendszerességgel a szegedi klinikán tanítja is a rákos beteg gyermekeket gitározni és 
énekelni. HÍDVÁRY PÉTER, 16 éve az Axel Springer kiadó női magazinjainak (Kiskegyed) 
szerkesztője, egyebek mellett a kulturális ajánlók felelőse. Évente egy-két mázsa könyv, 
CD, DVD, film fordul meg a kezei között. 
 



A viadalra beérkezett dalok közül március 3. és 16. között  a közönség is szavazhat a 
Picur Rádió weboldalán. A legtöbb szavazatot gyűjtött dal kapja a 2014 Év legnépszerűbb 
gyerekdala címet, előadói pedig koncertet adnak a döntőn. 
 
A döntőbe került 16 dal  2014. március 23-án a Petőfi Csarnokban – egyedülálló módon - 
családi fesztivál keretében szólal meg a szakmai zsűri és a nagyközönség előtt.  
 
A színpadi program mellett ott lesz Picur,  a Picur Rádió kabalafigurája, a Boomerang 
csatorna fotósarka, gyerekjóga, kreatív foglalkozások, arcfestés, homokfestés, képesség- 
és kézségfejlesztő játékok, és sok más meglepetés várja a közönséget. A rendezvényen 
fellép a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány 30 gyermekből álló együttese is. A 
belépő mellé a gyerekek Elevenpark Játszóház tiszteletjegyet és dobverős kulcstartót 
kapnak a Tajti Music felajánlásával. 

A zene a gyermekeknek olyan, mint egy varázslat. Zenéléssel, énekléssel szabadon 
kifejezhetik érzelmeiket, testükkel szabadon reagálhatnak a zenére. Elégedettség érzése 
tölti el őket, amikor zenélés és táncolás alkalmával megtapasztalják, hogy képesek a 
testüket és az elméjüket egyszerre, összehangoltan működtetni. Kutatások eredményei 
szerint a korai zenei tapasztalások javítják az agyműködést, és minden egyéb későbbi 
tanulási folyamatot is hatékonyabbá tesznek. A zenehallgatás javítja a problémamegoldó 
képességet, és megnyugtat. Más gyermekkel való zenés játék közben a gyerekek 
észrevétlenül megtanulják azt, hogy másokra odafigyeljenek, meghallgassák egymást, és 
közös nevezőre jussanak. 

Vida Ágnes babapszichológus, a Kismamablog szerzője a következőket mondta a Picur 
Rádiónak a zene fontosságáról:  

„A kisgyermekek világról alkotott tudásában nagyon fontos milyen zenét hallgatnak, a 
szövegértésük, a nyelvi készségeik pedig nagyon jól fejleszthetőek hallgatott mesék által. 
Gyermekkoromban hallgatott kedvenc gyermekdalaim egész életemben elkísértek. A Picur 
Rádió számomra ezt a  nosztalgiát hozza vissza, egy új, modern köntösben. Hiánypótló a 
mai gyermeknevelésben betöltött szerepe.” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

További információk: 
http://www.picurradio.com/picurviadal 
Facebook/picurviadal 
 
Picur Rádió: 
 
Szilfai Ágnes 
20/9689-454 
agnes.szilfai@picurradio.com 
 
 
 
 



A Picur Rádióról 
 
A Picur Rádió, Magyarország első gyerekrádiója, mely az online felületeken kívül a T-HOME 
IPTV szolgáltatásán, játszóházakban, rendezvényeken hallható. Idén márciusban ünnepli a 
rádió 3. születésnapját. A rádió célkitűzése a gyerekzene népszerűsítése, az igényes zenekarok 
minél szélesebb körű megismertetése, a gyerekek kulturális nevelése.  
A rádió 2013-ban a Korrektúra pályázatán, a Hangok Versenyében  Magyarország 4. 
legnépszerűbb rádiója a közönségszavazatok alapján, illetve a szakmai rádiós arculat 
kategóriában a 3. helyezést szerezte meg, valamint az  Év anyavállalata 2013 cím nyertese 
haladó szakmai kategóriában. 
A rádió hallgatóinak száma 150.000 fő/hó (forrás: rtvstat.hu) 
Célcsoport (total): 8 év alatti gyerekek és szüleik: 1 417 645 Fő, 16,7% (nok 2013 Q4) 
 
http://www.picurradio.com 
Facebook/picurradio.gyerekradio 
 
 

Picur Rádió - A gyerekek hang-adója 
 

     
 
 

             
 
 
 


