
1. melléklet a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelethez 

Javaslat a 
Pápa Város Fúvószenekara

települési értéktárba történő felvételéhez 

Készítette:

Pápai Fúvósok Egyesülete – Mógor-Schmidt Katalin elnök

Pápa, 2015. február 18.



I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Pápai Fúvósok Egyesülete

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Mógor-Schmidt Katalin
Levelezési cím: 8500 Pápa, Toldi u. 5.
Telefonszám: 30/374-4410
E-mail cím: info@papaifuvosok.hu

II. 
A NEMZETI ÉRTÉKTÁR ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése
    Pápa Város Fúvószenekara

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport
 természeti környezet  turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
    Pápa városa és környéke

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
      települési tájegységi megyei           külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása
Pápa Város Fúvószenekara 1946 óta szórakoztatja közönségét. A hosszú múltra visszatekintő
zenekar az utóbbi évtizedben lényegesen megfiatalodott.
Horváth Adrián 2008 óta áll  a zenekar élén.  Az új  karnagy új műsor  stratégiát  hozott.  A
repertoárt kissé átalakítva és még jobban kiszélesítve azt új hallgatókat hódítottak meg. Az új
lendület sikert is hozott, az I. Sárvári Fúvószenekari Versenyen Pápa Város Fúvószenekara
„B” koncert kategóriában arany minősítést kapott. Erősödtek a külföldi testvérzenekarokkal
való  kapcsolatok.  A  zenekar  az  utóbbi  években  járt  Franciaországban,  Olaszországban,
Görögországban és Hollandiában – ezáltal is népszerűsítve a magyar fúvószenét.
2011.  óta  a  zenekar  fenntartója  a  Pápai  Fúvósok  Egyesülete.  Így  az  együttes  már  maga
szervezi  életét,  fellépéseit,  2013.  márciusában  saját  próbaterembe  költözhetett,  a  felújított
Városháza pincéjében próbál a zenekar.
Sikerrel vesz részt pályázatokon, a város rendezvényeinek állandó szereplője.
2015.  január  1-jén  11.alkalommal  szervezték  meg  az  Újévi  Fúvós  Show-t,  mely
négyszer töltötte meg a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Színháztermét.
A koncert minősítő koncert is volt egyben, melyen a Magyar Fúvószenei és Mazsorett
Szövetség minősítő rendszerében szórakoztató show kategóriában, C nehézségi fokon,
kiemelt arany minősítést kapott a zenekar.



6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Pápa Város Fúvószenekara 2016-ban ünnepli fennállásának 70 éves évfordulóját. Az együttes
folyamatosan bővülő repertoárjával egyre nagyobb közönséget hódít meg magának Pápán és
környékén. 
A  zenekar  tagja  a  Magyar  Fúvószenei  és  Mazsorett  Szövetségnek.  A  fúvószenekari
hagyományok  ápolása,  a  múlt  emlékeinek  megőrzése,  összefoglalása  céljából  a  jubileumi
évben könyv jelenik meg a zenekar életéről.

7.  A  nemzeti  értékkel  kapcsolatos  információt  megjelenítő  források  listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

Pápa és Vidéke
www.papa-ma.hu

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

III. 
MELLÉKLETEK

1.  Az  értéktárba  felvételre  javasolt  nemzeti  érték  fényképe   vagy  audiovizuális-
dokumentációja

2.  A  Htv.  1.  §  (1)  bekezdés  j)  pontjának  való  megfelelést  valószínűsítő
dokumentumok, támogató és ajánló levelek 

3. A  javaslathoz  csatolt  saját  készítésű  fényképek  és  filmek  felhasználására
vonatkozó nyilatkozat

Alulírott  nyilatkozom,  hogy  a  javaslathoz  csatolt  képek  saját  készítésűek,
felhasználásához hozzájárulok.

Mógor-Schmidt Katalin
elnök

Pápai Fúvósok Egyesülete



Audiovizuális-dokumentáció:
https://www.youtube.com/watch?v=Hw4iPUmk108
https://www.youtube.com/watch?v=Xoa2QzRBj5o
https://www.youtube.com/watch?v=45fNRpHC1JY
https://www.youtube.com/watch?v=ZaCCN5lkdcU
https://www.youtube.com/watch?v=kJjnhCOZ6nc

https://www.youtube.com/watch?v=Hw4iPUmk108
https://www.youtube.com/watch?v=kJjnhCOZ6nc
https://www.youtube.com/watch?v=ZaCCN5lkdcU
https://www.youtube.com/watch?v=45fNRpHC1JY
https://www.youtube.com/watch?v=Xoa2QzRBj5o











