
XVIII. ORSZÁGOS HEGEDŰVERSENY  

Varga Tibor emlékére 

A verseny időpontja: 2022. december 2-4.  

Rendező: Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 030724 

9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57. 

Tel/fax: 96/329-742 

E-mail: info@gyorikonzi.hu 

Honlap: www.gyorikonzi.hu 

Társrendező: Bartók Kórus Alapítvány 

9025 Győr, Simon János püspök tere 16. 

A verseny célja: A hegedű tanszak pedagógiai eredményeinek bemutatása, tehetségkutatás. 

A verseny jellege: gyakorlati verseny. 

A verseny fordulói: országos forduló. Az országos forduló elődöntő-döntő formában kerül 

megrendezésre. 

A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon 

való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz! 

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, 

étkezés) a nevező intézmény gondoskodik. 

Korcsoportok: 

I. korcsoport: 9-10. évfolyam, 

II. korcsoport: 11. évfolyam és a szakképző 1/13. évfolyam, 

III. korcsoport: 12. és 13. évfolyam, és a szakképző esetén 2/14. évfolyam tanulói. 

A verseny követelményei: 

A műveket kotta nélkül kell előadni! A kiírt versenyanyagtól eltérni nem lehet. 

A kötelező és szabadon választott jogtiszta művek eredeti kottáit a verseny helyszínén 

regisztráláskor) be kell mutatni. 

A verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek. 

I. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező művek: egy etűd az alábbiak közül: 

J. Dont 24 előkészítő gyakorlat (op. 37) no. 14. (detaché) vagy no. 10, 

vagy 

J. F. Mazas 45. etűd 

Szabadon választott mű: egy virtuóz jellegű előadási darab.  

A teljes műsoridő maximum 15 perc. 

Döntő: 

Kötelező művek: egy tétel az alábbiak közül: 
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W. A. Mozart: E-dúr adagio (K 261), 

vagy 

W. A. Mozart: D-dúr hegedűverseny (K 211) II. tétel, 

vagy 

J. Haydn: C-dúr hegedűverseny, II. tétel, 

vagy 

J. Haydn: G-dúr hegedűverseny, II. tétel. 

Szabadon választott mű: egy 19-20. századi versenymű saroktétele.  

A teljes műsoridő maximum 15 perc. 

II. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező művek: egy etűd az alábbiak közül: 

P. Rode: 24 caprice–ból, a 2. vagy 22.  

Szabadon választott mű: egy virtuóz jellegű előadási darab. 

A teljes műsoridő maximum 15 perc. 

Döntő: 

Kötelező művek: egy mű az alábbiak közül: 

Tóth Péter: Scherzo (Kontrapunkt Kiadó K-0294) 

vagy 

Káté István: Hommage á Giuseppe Tartini – Változatok Corelli Gavottjára (L’arte del arco) 

(Sempre Kiadó) 

Szabadon választott mű: egy 19-20. századi versenymű saroktétele. 

A teljes műsoridő maximum 18 perc. 

III. korcsoport: 

Elődöntő: 

Kötelező művek: egy etűd az alábbiak közül: 

P. Rode: 24 caprice-ból a 4. vagy 24. 

Szabadon választott mű: az alábbi versenyművek egyikének I. tétele kadenciával: 

W. A. Mozart: G-dúr hegedűverseny (K 216), 

vagy 

W. A. Mozart: D-dúr hegedűverseny (K 218), 

vagy 

W. A. Mozart: A-dúr hegedűverseny (K 219). 

Döntő: 

Kötelező művek: két tétel J. S. Bach partitái közül:  

E-dúr Prelúdium és Loure, 

vagy 

E-dúr Prelúdium és Gavotte, 

vagy 

h-moll Allemande és Double, 



vagy 

h-moll Boureé és Double, 

vagy 

d-moll Sarabande és Gigue, 

vagy 

d-moll Allemande és Gigue 

Szabadon választott: egy 19-20. századi versenymű saroktétele. 

A teljes műsoridő maximum 20 perc. 

Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a 

versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 

pontot adhatnak a versenyzőknek a kötelezően és szabadon választott művek bemutatására 

fordulónként. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által fordulónként adott 

pontok összege, ami legfeljebb 120 pont (első döntő: 3x20 pont, döntő: 3x20 pont). 

Értékelési szempontok: Zenei formálás, előadásmód, intonáció, ritmika, hangszín, egyéni hang, 

technikai biztonság. 

A verseny díjai: a versenybizottság korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat 

adhat ki. A versenybizottság a helyezéseket, díjakat nem köteles kiadni, a helyezéseket, díjakat 

megoszthatja több versenyző között. 

A nevezés módja: A versenykiírás mellékleteként megjelenő –az Oktatási Hivatal, illetve az 

országos döntőt rendező iskola honlapjáról letölthető nevezési lap használata kötelező! A 

géppel kitöltött nevezési lapot nyomtatás majd aláírás és bélyegzés után szkennelve (PDF 

formában) elektronikusan a rendező iskola e-mail címére kell elküldeni. 

A versenyszervezéssel kapcsolatos további információ a rendező intézmény honlapján 

olvasható. 

A nevezési határidőt be kell tartani! 

Az országos forduló nevezési határideje: 2022. október 17. 

 


