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VERSENYFELHÍVÁS 

A „Fúvóskultúráért Alapítvány” és a  

veszprémi Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola meghirdeti a  

VI. VESZPRÉMI REGIONÁLIS „SZŰCS JÓZSEF” FAFÚVÓS 

VERSENYT. 
 

 

Tisztelt Intézményvezető Kolléga!  

  

Ezúton szeretnénk felhívni az Ön, és furulyát, oboát, fagottot tanító kollégája figyelmét a VI. 

Veszprémi Regionális „Szűcs József” Fafúvós Versenyre, amely 2023. február 2-án 9 órai 

kezdettel a furulyásoknak, 15 órai kezdettel az oboistáknak és fagottosoknak kerül 

megrendezésre. Létszámtól függően az oboa- és fagottverseny időpontja átkerülhet február 3-

ra, erről a jelentkezések lezárása után adunk tájékoztatást. 

A rendezvényt azzal a céllal hoztuk létre, hogy lehetőséget adjunk a növendékeknek a 

szereplésre, hogy a tanárkollégák megismerjék egymást, és egymás munkáját. 

  

Nevezési feltételek, versenykövetelmények 

A versenyen a környező megyék zeneiskoláiban tanuló növendékek vehetnek részt különböző 

korcsoportokban.  

A versenyműsor furulya esetében kötelező és szabadon választott művekből áll, oboa és fagott 

esetében pedig szabadon választott művekből. A versenyanyag játszási módja kiírástól függő 

(kottából, illetve kotta nélkül). Háromtagú zsűri értékeli a növendékek teljesítményét, arany, 

ezüst, bronz fokozattal minősíti azt.  

  

Nevezés 

A verseny maximum összlétszáma egy napon 40 fő lehet, túljelentkezés esetén a versenyt két 

napra bontjuk (február 2. csütörtök: furulya, február 3. péntek: oboa, fagott) 

  

Nevezési díj: 3500 Ft amelyet a befizetési határidőig átutalással kell teljesíteni alapítványunk 

számlájára (Fúvóskultúráért Alapítvány, OTP Bank 11748007-24810243). A közlemény 

rovatban fel kell tüntetni a versenyző nevét és hangszerét. A kiállított számlát a verseny napján 

minden résztvevő megkapja.  

A jelentkezést kérjük online formában az iskola www.zenede.hu honlapján kitölteni. 

  

A jelentkezési határidő után jelentkezést nem áll módunkban elfogadni.  

Jelentkezési határidő: 2023. január 19.  

Befizetési határidő: 2023. január 26. 

 

A verseny helye és ideje:  

Veszprémi Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola 

Veszprém, Megyeház tér 5.  

2023. február 2. (csütörtök) 9 óra FURULYA 

2023. február 2. (csütörtök) 15 óra OBOA, FAGOTT (túljelentkezés esetén február 3. péntek 

10 óra) 

 

http://www.zenede.hu/
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Furulya: 

I. korcsoport: furulya 1. osztályosok (általános iskola 3. osztályosok)   

II. korcsoport: furulya 2-3. osztályosok (általános iskola 4. 5. osztályosok) 

III. korcsoport: furulya 4-5. osztályosok (általános iskola 6. 7. osztályosok) 

IV. korcsoport: furulya 6-7. osztályosok (általános iskola 8. gimnázium 9. osztályosok) 

V. korcsoport: furulya 8+ osztályosok (gimnázium 10. 11. 12. osztályosok)  

 

Oboa osztályonként:  

oboa 2. osztályosok 

oboa 3. osztályosok   

oboa 4. osztályosok  

oboa 5. osztályosok 

oboa 6. osztályosok 

oboa továbbképző osztályosok 

 

Fagott osztályonként:  

fagott 2. osztályosok  

fagott 3. osztályosok   

fagott 4. osztályosok  

fagott 5. osztályosok 

fagott 6. osztályosok 

fagott továbbképző osztályosok 
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Furulya versenyanyag: 

A versenyanyagot csak villás (barokk vagy reneszánsz) rendszerű hangszeren szabad játszani. 

A játékidő maximuma a kötelező és szabadon választott művek játékidejét együtt tartalmazza. 

Az I.-II.-III. korcsoportban mindkét művet kotta nélkül kell játszani. 

I. korcsoport: W. Dlugoraj: Cantio polonica (Lőrincz-Paragi: Furulya ABC/74; EMB Z.14090) 

Maximális játékidő 4 perc.  

II. korcsoport: G. Ph. Telemann: Menuet (Lőrincz-Paragi: Furulya ABC/125; EMB Z.14090) 

 

Maximális játékidő 5 perc. 

A további korcsoportokban a versenyanyag két egymástól eltérő zenetörténeti stílusú és 

karakterű mű. 

III. korcsoport: A művek maximális időtartama 7 perc 

 

A IV.-V. korcsoportban az egyik mű játszható kottából. 

IV. korcsoport: A művek maximális időtartama 8 perc 

V. korcsoport: A művek maximális időtartama 10 perc 

 

Oboa versenyanyag:  

Két egymástól eltérő zenetörténeti stílusú és karakterű mű. 

A 2.-3. osztályban mindkét művet kotta nélkül kell játszani. 

2. osztályosok: A művek maximális időtartama 3 perc. 

3. osztályosok: A művek maximális időtartama 4 perc. 

A 4.-5. osztályban egyik mű játszható kottából. 

4. 5. osztályosok: A művek maximális időtartama 6 perc. 

A 6. és a továbbképző osztályokban mindkét mű játszható kottából. 

6. osztályosok: A művek maximális időtartama 8 perc. 

Továbbképző osztályosok: A művek maximális időtartama 10 perc. 
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Fagott versenyanyag: 

 

Két egymástól eltérő zenetörténeti stílusú és karakterű mű. 

A 2.-3. osztályban mindkét művet kotta nélkül kell játszani. 

2. osztályosok: A művek maximális időtartama 3 perc. 

3. osztályosok: A művek maximális időtartama 4 perc. 

A 4.-5. osztályban egyik mű játszható kottából. 

4. 5. osztályosok: A művek maximális időtartama 6 perc. 

A 6. és a továbbképző osztályokban mindkét mű játszható kottából. 

6. osztályosok: A művek maximális időtartama 8 perc. 

Továbbképző osztályosok: A művek maximális időtartama 10 perc. 

 

Mindenkinek sikeres felkészülést kívánunk! 


