
X. Ferenczy Zongoraverseny – versenyeredmények 

 

I. korcsoport: 

 

Sikeres felkészüléséért elismerő oklevélben részesül:  

4. számú versenyző 

8. számú versenyző 

 

Sikeres felkészüléséért dicséretben részesül: 

3. számú versenyző 

7. számú versenyző 

 

III. díj: 

6. számú versenyző 

 

II. díj: 

1. számú versenyző 

2. számú versenyző 

 

I. díj: 

5. számú versenyző 

 

 

 

 

 



II. korcsoport: 

Sikeres felkészüléséért elismerő oklevélben részesül:  

10. számú versenyző 

11. számú versenyző 

12. számú versenyző 

20. számú versenyző 

23. számú versenyző 

24. számú versenyző 

 

Sikeres felkészüléséért dicséretben részesül: 

9. számú versenyző 

14. számú versenyző 

15. számú versenyző 

16. számú versenyző 

18. számú versenyző  

21. számú versenyző 

25. számú versenyző 

 

III. díj: 

22. számú versenyző 

 

II. díj: 

17. számú versenyző  

19. számú versenyző (+ különdíj: meghívás Rzeszowba a Chopin versenyre) 

 

I. díj: 

26. számú versenyző 



III. korcsoport: 

Sikeres felkészüléséért elismerő oklevélben részesül:  

31. számú versenyző 

33. számú versenyző 

41. számú versenyző 

44. számú versenyző 

 

Sikeres felkészüléséért dicséretben részesül: 

27. számú versenyző 

36. számú versenyző 

37. számú versenyző 

40. számú versenyző 

42. számú versenyző 

 

III. díj: 

28. számú versenyző 

35. számú versenyző 

43. számú versenyző 

 

II. díj: 

30. számú versenyző 

39. számú versenyző 

 

I. díj: 

32. számú versenyző 

 



IV. korcsoport 

Sikeres felkészüléséért elismerő oklevélben részesül:  

48. számú versenyző 

 

Sikeres felkészüléséért dicséretben részesül: 

47.  számú versenyző 

49. számú versenyző 

53.  számú versenyző 
 

III. díj: 

Ebben a korcsoportban a zsűri nem adott ki III. díjat.  

 

II. díj: 

45. számú versenyző 

 

I. díj: 

50. számú versenyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. korcsoport 

Sikeres felkészüléséért elismerő oklevélben részesül:  

56. számú versenyző 

58. számú versenyző 

 

Sikeres felkészüléséért dicséretben részesül: 

57. számú versenyző 

 

III. díj: 

54. számú versenyző 

59. számú versenyző 

 

II. díj: 

60.  számú versenyző (+ a Chopin társaság különdíja: meghívás egy lengyelországi 

tanulmányi kirándulásra; + különdíj: meghívás Rzeszowba a Chopin versenyre) 

 

61. számú versenyző 

 

I. díj: 

55. számú versenyző (+ a Chopin társaság különdíja: meghívás egy lengyelországi 

tanulmányi kirándulásra; + különdíj: meghívás Rzeszowba a Chopin versenyre) 

 

 

 

 

 

 



VI. korcsoport: 

Sikeres felkészüléséért dicséretben részesül: 

65. számú versenyző 

 

III. díj: 

Ebben a korcsoportban a zsűri nem adott ki III. díjat.  

 

II. díj: 

64. számú versenyző (+ különdíj: meghívás Rzeszowba a Chopin versenyre) 

 

67. számú versenyző 

 

I. díj: 

 66. számú versenyző 

 

 


