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Immár a 28. számot tartja kezében a kedves olvasó. Hagyományunkhoz
híven visszatekintünk az előző tanév eseményeire, sikereire, remélve azt,
hogy újból megmelengetik zenész lelkünket a programok és a versenyek,
megmérettetések díjainak sokasága.
Nagy öröm az újság szerkesztője számára, hogy többen segítik a lap
fennmaradását, legyen az biztató szó, vagy eseményleírás. Köszönet illeti
őket. Külön köszönet a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány kuratóriumának, hiszen minden tanévben támogatja anyagilag e lap megjelenését.
A 2014/15-ös tanévben is rengeteg programban és sikerben volt részünk.
A lap terjedelme nem engedi meg, hogy minden egyes hír helyet kapjon, de
a legfontosabbakat megemlítjük.


2014. június 23-27. között családias hangulatban izgalmas tábort
szerveztem saját Vikáros diákjaimnak és kis barátaiknak. A délelőtti
programokat a suliban tartottuk,
ahol a zenélésen kívül, labdával
zsonglőrködést gyakorolhattunk, valamint naponta 2-3 új társasjátékkal
ismerkedtünk meg. A nagy kedvencünket a Marrakech-t szeretettel
ajánlom mindenkinek. Délutánonként szabadtéri programok voltak:
népi ügyességi játékok, kézművesség, lovaglás, íjászat, tájfutás, és egyszer-kétszer hangszerbemutatót, kis
koncertet is tartottunk az erdészet és
a múzeumfalu táborozói számára.
Hálás köszönet a szülőknek a sok finomságért, amit hoztak hét közben,
és szintén nagy köszönet a sok-sok
izgalmas program megvalósulásáért: Subertné Palkó Mariann, Fekete
Krisztián, Könczei Bálint, Módy Virág, Mustárház, Sóstói Múzeumfalu, Pál Miklós Erdészet, Okos Méhecske játékbolt és népi játszóház.
Hajdú Ágota
pedagógus
♫
IV. Hagyományőrző Népzenei
és Néptánc Tábor – Tiszafüred
2014. július 20-26.
Részt vettek: Dudás Anna, Tóth
Gergely József, Bödőcs Katalin, Szi-

lágyi Boglárka, Fábi János, tanáruk: tanultakat, ez igazi örömzene volt.
Köszönet a Zenekultúra TámogatáKönczei Bálint
sáért Alapítványnak az anyagi segítségért! Jövőre Veletek ugyanitt!
♫
Módy Virág
tanuló
Augusztusban immár másodszor
♫
vettem részt a Csutorás Nemzetközi
Népzenei és Néptánc táborban. A taVII. Országos Oboástábor,
valyi szép emlékek után, alig vártam, a nyár utolsó hónapját, hogy Kurzus és Fesztivál 2014. auguszutazhassak Örkénybe. A beköltözés- tus 4-10. Nyíregyháza (intézmékor már ismerősként fogadtak, és na- nyünk is helyszíne volt a tábornak)
Aktív résztvevők: Dudás Panni,
gyon örültem, hogy a barátaimmal
találkozhattam újra. Miután min- Pucsok Attila, Susla Luca (tanáruk:
denki megérkezett, fogattal jártuk Nyesténé Raizer Márta)
Passzív résztvevők: Bottyán
körbe a települést, azután megnyitó
ünnepséggel és táncházzal melegí- Blanka, Nyesténé Raizer Márta, Purtettünk be. Másnap a közös éneklés né Orha Andrea pedagógusok
után hangszeres csoportokra osztód♫
va kezdődött a munka. Én ismét Széles András haladó citera csoportjába
XVI. Szatmári Zenei Napok
kerültem, akikkel I. világháborús katonadalokat tanultunk. Nagy meg- Zenei tábor: 2014. aug. 13-14.
tiszteltetés volt, hogy megkértek a Nyíregyháza, 15-19. Szatmárcseke
Koncertek: Szatmárcseke, Tisza„Győztesek énekén” való szereplésre a tanév során elért eredményeim csécse, Csenger, Nyíregyháza
Közreműködött a Piccoli Archi
alapján – zalai népdalokat adtam
elő. Az előadás után jó hangulatú tá- Ifjúsági Zenekar Nagyné Ligeti Edit
bortűz és táncház kerekedett. Felejt- vezetésével.
hetetlen volt a citerás táncház, ahol
én is szolgáltattam a talp alá valót, a
dabasi strandfesztivál, a baráti fagyizások, de nem feledem az éjszakai „zsíros deszkát” sem. A tábort a
hagyományos záró gálaműsorral fejeztük be, ahol bemutattuk a családtagoknak, ismerősöknek a hét során
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Névadónkra emlékezünk
Vikár Sándor állami díjas zene- terjesztésnek is. Az 1960-as évek elepedagógus, iskolaszervező 110 éve, jén az Országos Filharmónia közreműködésével ifjúsági bérlet sorozatot
1905. április 10-én született.
indított a megyében, zenei ismertetőAz Őrségben található, Vas me- ket és zenekritikákat írt a megyei nagyei Szalafőn született. Tanulmányait pilapokba. A fáradhatatlan zenepedaa budapesti Zeneakadémián Kodály gógus a nyíregyházi zeneiskola melZoltán tanítványaként végezte. 1932- lett zeneiskolát szervezett Kisvárdán,
ben Nyíregyházára került, ahol előbb Mátészalkán, Tiszavasváriban és Ibénektanárként dolgozott, majd a taní- rányban, továbbá segítette a magántás mellett előadásokat tartott. Meg- oktatásban részt vevő ének- zenetanáhatározó szerepet játszott a város ze- rokat is. A fiatal tehetségeket felkarolnei életének elindításában: szimfoni- ta, s mindent megtett azért, hogy takus zenekart és kórust alapított. 1937- nulmányaik befejezése után megtalálben a zeneszerző jelenlétében nagy- ják a helyüket Nyíregyházán. Maga is
szabású Kodály Zoltán-ünnepélyt tar- lelkes látogatója volt a hatvanas évektottak a városi színházban, amelyet ő ben indult Nyírbátori Zenei Napok
szervezett. Két évvel később a Kálvi- hangversenyeinek. Komponálással is
neum Tanítóképző Intézet zenetaná- foglalkozott, egyaránt szerzett énekes
raként azzal bízták meg, hogy a Bes- és hangszeres műveket hegedűre,
senyei Irodalmi Társaság védnöksége csellóra, zongorára és klarinétra.
alatt zeneiskolát indítson, amelynek 1964-ben saját műveiből állított össze
1950 és 1974 között az igazgatói szerzői estet a nyíregyházi színházban. Több zenei tárgyú tankönyvet is
teendőit látta el.
A zenei élet szervezése mellett lel- jegyzett, és megírta A nyíregyházi zekes támogatója volt a zenei ismeret- neiskola történetét is.

Vikár Sándor
(A kép 1983. április 1-jén készült
Budapesten)

Művészete elismeréseként 1983ban Állami Díjat kapott, a Nyíregyházáért Pro Urbe Éremmel is kitüntették.
Vikár Sándor 1985. március 1-jén
hunyt el Nyíregyházán, ahol 1989ben emléktáblát avattak tiszteletére,
és nevét viseli a város 1939-ben általa
alapított zeneiskolája. 2002-ben felavatták Zagyva László róla készített
szobrát Nyíregyházán.

Kitüntetett pedagógusaink
2014. szeptember 25-én Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésén dr. Kovács Ferenc polgármester úr Bencs- emléklapot adott át a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola két tanárának eredményes munkájukért. Gratulálunk az emléklappal kitüntetett pedagógusoknak: Nyesténé Raizer Mártának és Hudivók Mariannának.
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Hagyományos programjainkkal találkozhatnak minden tanévben az érdeklődő, zeneszerető vendégeink: „Határon innen és túl” – a szomszédos országok zeneiskolái és a Vikár Sándor
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola közös reprezentatív hangversenye, tanári
hangverseny, diákönkormányzati nap,
Krúdy és kora a zenében, a Piccoli
Archi Ifjúsági Zenekar aranyvasárnapi
hangversenye, Régi- és kortárs est, Csokoládé koncert, Mega – hangverseny,
előképzős hangverseny, zenei világnapi megemlékezés, szakmai napok, Ifjú
tehetségek hangversenye a Szabolcsi
Szimfonikus Zenekarral. Ezen kívül
több felkérésnek eleget téve a város különböző programjain hallhatóak tanáraink és növendékeink produkciói.
Nyissunk itt egy fényképalbumot,
amely számot ad ezekről a tevékenységekről. Minden fotó sajnos nem kap helyet, de a helyszínek és események
igen. Íme:
Kis esti zene –, Vidor Fesztivál –,
Adventi programok –, Tirpák Fesztivál
–, Down Egyesület programja – Kossuth tér, Városi tanévnyitó értekezlet,
„Beszélő hangszerek” –, „Állatparki séta”, megzenésített versek – Bencs Villa, Népmese napja és könyvbemutató –
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár,
Idősek Akadémiája, Demecseri Káposztás Napok, Családi délután – Korányi-kertváros, Erdei Tornapálya,
Óvodapedagógusok Teréz napi Találkozója, Eastart Galéria –, Pál Gyula terem-kiállítás megnyitók, Fogadás az
Osztrák Tiszteletbeli Konzulátus az
Osztrák Köztársaság Nemzeti Ünnepe
alkalmából, Városi Ballagás –, Ápolók
Nemzetközi Napja –, Prima Primissima díjátadó –, Címzetes orvosi oklevelek átadása – Megyeháza, A magyar
kultúra napja, LIKE Tehetségkutató
verseny, Tehetség Roadshow – Váci
Mihály Kulturális Központ, városunk
templomai, városunk nevelési-oktatási
intézményei, óvodái, Nyíregyházi Főiskola, Szivárvány Idősek Otthona, Idősek Otthona – Oros, Csodavár, Sóstó,
Móricz Zsigmond Színház, Zirci Ciszterci Apátság, Nagykárolyi Református Templom.
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Szakmai nap zongoristáinknak
A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zongora tanszaka szakmai napot szervezett 2014. november 12-én az intézmény hangversenytermében. A szakmai nap meghívott vendége Gáspárné Tóth Marica
zongoratanár-kamaraművész, zongoraművész-tanár, a
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének főiskolai tanársegédje volt.


X. Vass Lajos Népzenei Verseny
Kárpát-medencei döntője
Budapest, 2014. november 8.
Népzenész diákjaink eredményei:
Lipcsei Hajnalka – nívó díj
Népzenei együttes – kiemelt nívódíj
Az együttes tagjai: Virágos Evelin,
Czuczor Ramóna, Lipcsei Hajnalka, Gincsai Panna, Stefán Krisztina, Papp Olívia, Módy Virág.
Felkészítőjük: Hajdú Ágota

senyen két tanulónk vett részt versenyen kívül. Az értékelő bizottság a
szép kamaraprodukcióért emléklappal és ajándék kottákkal jutalmazta
Dóka Csengét és Ludnai Mátyást.
Felkészítő tanáruk: Fekete Krisztián.
♫

A 2015. március 14-én Bácstopolyán (Szerbia – Vajdaság) megrendezett „Amikor a tücskök ciripelnek” X. Nemzetközi Vonósversenyen I. díjban részesült Pál Eszter
♫
Réka hegedű szakos tanulónk.
IV. Nemzetközi Bartók Béla Zon- Felkészítő tanára: Suhanyecz Viktória, zongorakísérő: Takács Juligoraverseny
anna.
Budapest, 2014. december 5-7.
♫
Hecker Teodóra I. kcs. – III. díj
Felkészítő tanára: Szabó Antalné
A 2015. március 16-án BácstopoMolnár Csaba I. kcs. – III. díj
Felkészítő tanára: Tirpákné Lizák lyán (Szerbia – Vajdaság) megrendezett „Égi húrok” III. NemzetköTeodóra
zi Gitárversenyen tanulóink a kö♫
vetkező eredményeket érték el:
A budapesti Rácz Aladár Zeneisko- Szilágyi Szabolcs IV. kcs. – II. díj
lában 2015. március 12-én meg- Felkészítő tanára: Kiss László
rendezett VIII. Országos Zeneis- Torda Tamás IV. kcs. – III. díj
kolai Rácz Aladár Cimbalomver- Felkészítő tanára: Czakó Erika

Czakó Erika tanárnő a versenyen
részt vett az értékelő bizottság munkájában.
♫
A 2015. március 27-29-ig Vácon
megrendezett XIII. Országos Gitárversenyen Komiszár Vanda a
III. korcsoportban I. helyezést ért el.
Felkészítő tanára, Czakó Erika tanári különdíjban részesült.
Kovács Beatrix a Zenetanárok Társaságának különdíját kapta, tanára:
Kiss László.
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A 2015. március 27-29-ig Kaposváron megrendezett VIII. Országos Jeney Zoltán Fuvolaversenyen
Nagy Rebeka az I. korcsoportban
III. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Subertné Palkó
Mariann, zongorakísérő: Konrádné Kun Erika.

A 2015. április 24-25-én Nagykanizsán megrendezett III. Országos
Elektroakusztikus-Zenei Versenyen Fazekas Patrik tanulónk
klasszikus szintetizátor kategória II.
korcsoport I. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Barázné Orosz
Klára
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További versenyeredmények
Középiskolások II. zenei versenye,
Nyíregyházi Főiskola,
2015. január 24.
Módy Virág – citera, népihangszeres kategória II. korcsoport különdíj,
tanára: Hajdú Ágota
Konrád Kíra – fuvola, klasszikus
hangszeres kategória I. korcsoport
III. díj,
tanára: Subertné Palkó Mariann,
kísérő: Konrádné Kun Erika
Kovács Beatrix – gitár, klasszikus
hangszeres kategória II. korcsoport
II. díj,
tanára: Kiss László
♫

♫
2015. április 18-án a Józsefvárosi
Zeneiskolában került megrendezésre az V. Országos Zeneiskolai
Oboafesztivál és Tehetségnap.
Intézményünk tanulóinak eredménye a következő:
Babály Éva – dicséret
Takács Julianna – bronz oklevél
Pettendi Diána – bronz oklevél
Felkészítő tanáruk: Bottyán Blanka
Nielsen Emil – ezüst oklevél
Kalmár Villő – arany oklevél
Dudás Panni – arany oklevél
Felkészítő tanáruk: Nyesténé
Raizer Márta tanári különdíjban
részesült
Zongorán közreműködött: Nagy Dávid
♫

A XVII. Vécsey Vásárhelyi Kamara Néptánc és Népdaléneklési Versenyen immár 3. éve nyerte el intézményünk a népdaléneklési kategória
♫
vándordíját 2015. február 20-án.
A legeredményesebb felkészítő ta2015. május 21-23. között XXIII. nár Hajdú Ágota.
alkalommal rendezték meg Máramarosszigeten a Nemzetközi Tanulóinak eredményei:
Hangszeres Előadói és Képzőmű- I. korcsoport szóló kategóriában
vészeti Versenyt.
II. helyezés – Czuczor Ramóna
Tanulóink eredménye:
II. korcsoport szóló kategóriában
Pál Eszter Réka 1. o. (hegedű) – I. II. helyezés - Lipcsei Hajnalka
díj
Horváth Eszter 1. o. (hegedű) – I. Az együttesek kategóriájában II. kordíj
csoportban I. helyezést ért el ManFelkészítő tanáruk: Suhanyecz Vik- dulafa énekegyüttesünk.
tória, zongorán közreműködött: Tagjai: Akai Viktória,
Iváncza László
Nagy Krisztina,
Gincsai Panna,
Lipcsei Hajnalka,
Stefán Krisztina.
Felkészítő tanárok:
Hajdú Ágota,
Tar Trencsényi Tímea.
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Hangszeres Gálahangverseny
Kodály Zoltán Általános Iskola , 2015. március 13.
I. KORCSOPORT
II. DÍJ
KÖZÖNSÉGDÍJ
Hecker Teodóra 5. o. zongora
Máté-Tóth Eszter 5. o.
(tanára: Szabó Antalné)
(tanára: Subertné Palkó Mariann)
Forgács Ákos 4. o. gordonka
(tanára: Béres Angelika)
I. DÍJ
Kiss Benedek 5. o. furulya
Karászi Bálint 4. o. gitár
(tanára: Nyesténé Raizer Márta)
(tanára: Czakó Erika)
Máté-Tóth Eszter 5. o. fuvola
(tanára: Subertné Palkó Mariann)
Nagy Rebeka 4. o. fuvola
(tanára: Subertné Palkó Mariann)

III. DÍJ
Simkó Boglárka 4. o. hegedű
(tanára: Soltész-Jakimcsuk
Ildikó)
Kovács Levente 5. o. trombita
(tanára: Nagy Gyula)
Lázár Csanád 5. o. vibrafon
(tanára: Joó Csaba)
Kalmár Villő 4. o. oboa
(tanára: Nyesténé Raizer Márta)

II. KORCSOPORT
NAGYDÍJ
Komiszár Vanda 8. o.
(tanára: Czakó Erika)
I. DÍJ
Bereznai Boglárka 7. o. hegedű
(tanára: Tündik Judit)
Torda Tamás 6. o. gitár
(tanára: Czakó Erika)
Pintér Anna 7. o. fuvola
(tanára: Kádárné Bedő Adrienne)

II. DÍJ
Britschgi Boglárka 8. o. hegedű
(tanára: Tündik Judit)
Dajka Boglárka 7. o. fuvola
(tanára: Kádárné Bedő Adrienne)
Máté-Tóth Zsófia 8. o. fuvola
(tanára: Subertné Palkó Mariann)
Babicz Pál 8. o. fagott
(tanára: Zentai Anett)

III. DÍJ
Hecker Noémi 7. o. zongora
(tanára: Szabó Antalné)
Kovács Eszter 7. o. hegedű
(tanára: Szabó Barbara)
Kovács Fanni 6. o. fuvola
(tanára: Kanálné Hostisóczki
Mária)
Dankó Jázmin 8. o. fuvola
(tanára: Kádárné Bedő Adrienne)

Bach – Händel – Scarlatti zenei műveltségi vetélkedő
Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, 2015. március 20.
I. Korcsoport

II. Korcsoport

I. hely: Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti I. hely: Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola „Szonáta” csapata
Iskola „Fúga” csapata
Bodnár Farkas,
Hecker Noémi,
Dóka Eszter,
Lengyel Letícia,
Makay Andrea,
Orosz Virág,
Makay Klára,
Sivadó Rebeka,
Pucsok Tünde,
Tóth Martin
Torda Sztella,
Vinnai Mirtill
Felkészítő tanár: Hudivók Marianna

Felkészítő tanár: Hudivók Marianna

III. hely: Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti III. hely: Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola „Orgona” csapata
Iskola „Szvit” csapata
Czimer Marcell,
Dobó Hanna,
Németh Eszter,
Pelle Fanni,
Forgács Péter,
Henzsel Áron,
Pelle Júlia,
Tarek Ferenc,
Kiss Benedek,
Kovács Gergely
Tarek Gabriella,
Tarek Teréz
Felkészítő tanár: Hudivók Marianna

Felkészítő tanár: Joó Csabáné
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I. Nyíregyházi Megyei Zongoraverseny és Találkozó
Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, 2015. március 25.
I. korcsoport
Különdíj
Lakatos Eszter – Vikár Sándor
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola,
Nyíregyháza,
tanára: Tirpákné Lizák Teodóra
Szép Sára – Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza,
tanára: Süvegné Csapó Gabriella
Szabó Hunor – Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza,
tanára: Jeneyné Právicz Julianna

Különdíj „a legstílusosabb barokk előadásért”
Pucsok Tünde – Vikár Sándor
Különdíj
Potornai Kamilla – Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola,
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza,
tanára: Pólikné Smid Ildikó
Nyíregyháza,
tanára: Szabó Antalné
III. helyezés
Hecker Noémi – Vikár Sándor
Különdíj „a legszebb hangért”
Bacskai Balázs – Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola,
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza,
tanára: Szabó Antalné
Nyíregyháza,
tanára: Kruppáné Janka Erzsébet
I. helyezés
Pucsok Tünde – Vikár Sándor
II. helyezés
Nagy-Jánvári Fédra – Vikár Sán- Zenei Alapfokú Művészeti Iskola,
dor Zenei Alapfokú Művészeti Is- Nyíregyháza,
tanára: Pólikné Smid Ildikó
kola, Nyíregyháza,
tanára: Tirpákné Lizák Teodóra
II. korcsoport

Különdíj „a legstílusosabb barokk előadásért”
Molnár Csaba – Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola,
Nyíregyháza,
I. helyezés
tanára: Tirpákné Lizák Teodóra
Bacskai Balázs – Vikár Sándor
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola,
Különdíj „a legszebb hangért”
Kőhegyi Fanni – Vikár Sándor Nyíregyháza,
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, tanára: Kruppáné Janka Erzsébet
Nyíregyháza,
tanára: Tirpákné Lizák Teodóra
III. korcsoport
Különdíj
II. helyezés
Kőhegyi Fanni – Vikár Sándor Elek Péter – Vikár Sándor Zenei
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza,
Nyíregyháza,
tanára: Szabó Antalné
tanára: Tirpákné Lizák Teodóra
I. helyezés
Molnár Csaba – Vikár Sándor
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola,
Nyíregyháza,
tanára: Tirpákné Lizák Teodóra
Lengyel Áron – Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza,
tanára: Pólikné Smid Ildikó

IV. korcsoport
Különdíj „a legszebb hangért” és
„a legstílusosabb barokk előadásért”,
I. helyezés
Konrád Kíra – Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza,
tanára: Kruppáné Janka Erzsébet
Tanári díjak eredményes felkészítésért:
Kruppáné Janka Erzsébet,
Pólikné Smid Ildikó,
Tirpákné Lizák Teodóra
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A 2015. május 13-án megrendezett VI. Kisvárdai
Regionális Csellóversenyen növendékeink a következő eredményeket érték el:
Tarek Terézia – kiemelt nívódíj
Pelle Júlia – nívódíj
Pelle Fanni – nívódíj
Tarek Ferenc – dicséret
Felkészítő tanáruk: Joó Csabáné tanári különdíjban
részesült.
Forgács Ákos – dicséret
Felkészítő tanár: Béres Angelika
Zongorakísérők voltak:
Jeneyné Právicz Julianna és
Pokoraczky Panna
♫

„Játsszunk ismét operát!”

A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, a Magyar Zeneszerzők Szövetségével közösen a
Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Állami Operaház
támogatásával „Játsszunk ismét operát!” címmel, országos zenei műveltségi versenyt hirdetett, a középiskolás – 15-19 éves – korosztály számára. A verseny fővédnöke Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója. A verseny anyaga az operatörténet
négy évszázadát öleli fel a kora-barokktól a XX. századig. A háromfordulós versenyre 82 csapat nevezett be.
Az I. forduló egyik válogatóját iskolánkban rendezték meg 2015. május 28-án. Rangos zsűri – Duffek Mihály dékán, Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar;
A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA Kaskötő Marietta zenetörténész, Miskolci Egyetem Bar18. Országos Népzenei Minősítő keretében térségi tók Béla Zeneművészeti Intézet; Käfer György klarinétművész, Opera Nagykövet – értékelte a három csapat telszintű minősítőn kiváló fokozatot ért el:
jesítményét. Örömünkre iskolánk diákjai: Dóka Eszter,
Lipcsei Hajnalka, Módy Virág (citera)
Lengyel Letícia, Makay Klára, Sivadó Rebeka, Torfelkészítőjük: Hajdú Ágota
da Sztella, Vinnai Mirtill, az elérhető 91 pontból 87-et
Virágos Evelin (ének)
gyűjtöttek, így első helyen jutottak be az októberi köfelkészítője: Fekete Krisztián
zépdöntőbe.
Hudivók Marianna
A XI. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny előfelkészítő tanár
döntőjén arany fokozattal középdöntőbe jutott
Módy Virág és Lipcsei Hajnalka (citera).
Mindkét verseny Mándokon került megrendezésre (A szerkesztő: A regionális középdöntő II. fordulója lezajlott 2015. november 5-én. Intézményünk csapata to2015. május 16-án.
vábbjutott az országos döntőbe, melyet Budapesten ren♫
deznek meg 2015. december 14-én.)
Tiszalökön került megrendezésre az V. Megyei Krétakör Művészeti Verseny 2015. május 23-án. Zongorista növendékeink valamennyien ARANY minősítést
szereztek.
Újvári Sára Ek.
Fazakas Anna 7. o.
Orosz Mercedesz 7. o.
Perjéssy Anna 7. o.
Felkészítőjük: Takács Julianna
♫
A 2015. június 5-én, Tuzséron megrendezett XI. Regionális Keyboard-Szintetizátor Versenyen
Siktár Zsolt tanulónk I. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Barázné Orosz Klára
♫
A 2015. június 6-án Tarpán, a KÓTA által szervezett
Térségi Minősítésen Czuczor Ramóna (népi ének) KIVÁLÓ fokozatot ért el. Ezen a helyszínen rendezték
meg a Vass Lajos Szövetség által meghirdetett Kárpát-medencei Népzenei Verseny elődöntőjét, ahol
ARANY fokozattal a középdöntőbe jutott. Felkészítő
tanára: Hajdú Ágota.
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Népdaléneklési verseny a Zeneiskolában
2014. december 16-án, Kodály Zoltán születésnapján került megrendezésre az egész szolfézs tanszakot átfogó népdaléneklési verseny. A jeles eseményen 105 növendék vett részt, akik a szolfézs órák keretén belül készültek fel a megmérettetésre.
A versenyből a szolfézscsoportok valamennyi tagja
„profitált”, nemcsak a résztvevő gyermekek, mert közösen tanultuk az előírt dalanyagot. A kötelező népdalokat
az adott évfolyam anyagából választotta ki Hudivók Marianna tanszakvezető tanárnő, a választható dalok között pedig – a közelgő karácsonyi ünnepekre való tekintettel – karácsonyi énekek is szerepeltek, ami az ünnepre való ráhangolódásukat is nagyban segítette.
A program már kora reggel elkezdődött és a sok versenyző énekes gyermeknek köszönhetően késő délutánig eltartott. A zsűri soraiban Nadzon Gusztávné (isko-

Előképző 1
Fekete Noémi I. helyezés – Forgács Zsuzsanna
Gubacsi Kata II. helyezés – Forgács Zsuzsanna
Előképző 2
Hegedűs Dorina I. helyezés – Forgács Zsuzsanna
Soltész Hanka I. helyezés – Forgács Zsuzsanna
Újvári Sára I. helyezés – Henzselné Csabáné
Asztalos Kitti II. helyezés – Olajosné Lahocsinszky
Ágnes
Vincellér Anton II. helyezés – Kaczári Istvánné
1. osztály
Grexa Emese I. helyezés – Forgács Zsuzsanna
Hajzer Antónia I. helyezés
– Olajosné Lahocsinszky Ágnes
Kerecseny Milán I. helyezés – Joó Csabáné
Lengyel Áron I. helyezés
– Olajosné Lahocsinszky Ágnes
Lőrinczi Zsanett I. helyezés
– Olajosné Lahocsinszky Ágnes
Petris Márton I. helyezés
– Olajosné Lahocsinszky Ágnes
Lengyel Réka II. helyezés – Forgács Zsuzsanna
Molnár Csaba II. helyezés – Joó Csabáné
Petró Hanna II. helyezés – Henzsel Csabáné

lánk volt fagott-, furulya- és szolfézstanára), valamint
Arany Judit, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának végzős hallgatója és a Cantemus Kóruscsalád
múlt évi ösztöndíjasa foglaltak helyet, akik nagyra értékelték a résztvevő gyermekek felkészültségét és lelkesedését, valamint sokuknak az érzelmekkel teli előadásmódját.
A legszebben szereplő növendékek könyvjutalomban és oklevélben részesültek az eredményhirdetésen,
melyet a Kodály Zoltán tiszteletére rendezett koszorúzás és hangverseny követett.
Mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy csodás
élményekkel és örömteli érzésekkel zártuk a napot. Minden résztevő gyermeket dicséret illet, aki a népdaléneklési versenyre felkészült és vállalta a megmérettetést.
A következő eredmények születtek évfolyamok
szerint:

Támba Virág II. helyezés – Forgács Zsuzsanna
Bihari Boglárka III. helyezés – Forgács Zsuzsanna
3. osztály
Kalmár Villő I. helyezés – Joó Csabáné
Sivadó Zita II. helyezés – Hudivók Marianna
Tamáska Dániel II. helyezés – Hudivók Marianna
4. osztály
Forgács Péter I. helyezés – Hudivók Marianna
Henzsel Áron I. helyezés – Hudivók Marianna
Kiss Nóra II. helyezés – Sáráné Major Hilda
5. osztály
Kovács Gergő kiemelt I. helyezés – Hudivók
Marianna
Fodor Fanni I. helyezés – Hudivók Marianna
Orosz Virág I. helyezés – Hudivók Marianna
Tóth Martin I. helyezés – Hudivók Marianna
Bodnár Farkas II. helyezés – Hudivók Marianna
Hecker Noém III. helyezés – Hudivók Marianna
Makay Andrea III. helyezés – Hudivók Marianna
Pucsok Tünde III. helyezés – Hudivók Marianna

TOVÁBBKÉPZŐ
Makay Klára I. helyezés – Hudivók Marianna
Tarek Teréz I. helyezés – Hudivók Marianna
Dóka Eszter II. helyezés – Hudivók Marianna
2. osztály
Fodor Menta Dorka I. helyezés – Sáráné Major Hilda Kovács Beatrix II. helyezés – Hudivók Marianna
Harsányi Lili I. helyezés – Forgács Zsuzsanna
Olajosné Lahocsinszky Ágnes
Lakatos Eszter II. helyezés – Forgács Zsuzsanna
szolfézs szakos tanár
Sarkadi Sándor II. helyezés – Forgács Zsuzsanna
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30 éves a Piccoli Archi Zenekar
2015. április 18-án, a hagyományos
„Tavaszi virágcsokor” hangverseny keretében ünnepeltük a Piccoli Archi Zenekar megalakulásának 30. évfordulóját. Az ünnepi koncerten Halkóné Dr.
Rudolf Éva képviselő asszony bevezető
gondolatait követően először a Gyermekzenekar lépett színpadra. Előadásukban Gluck: Himnusz, Mozart: Menüett és a Santa Lucia nápolyi dal hangzott el, Takács Julianna tanárnő zongorakíséretével, Suhanyecz Viktória tanárnő irányításával. A Gyermekzenekar
műsorát az Ifjúsági Zenekar fellépése
követte, akik Respighi: Antik táncok, Sibelius: Románc, Holst: St. Paul’s Suite
és Anderson: Plink, Plank, Plunk művét
adták elő. Nagy örömünkre több volt nö-

vendékünk is együtt muzsikált velünk,
akik ma már mindannyian vonóstanárok: Pavliskó Diana, Fazekas Bernadett, Vernes Árpád és Béres Angelika.
Az est szép pillanata volt a „Pro Piccoli
Archi” emlékérem átadása, melyet Pék
Ádám koncertmester vehetett át 16 éves
zenekari tagságáért. A hangverseny
után jó hangulatban folytatódott a múlt
felidézése.
A jubileum kapcsán sor került az elmúlt évek fellépéseinek, eredményeinek felelevenítésére is. Csak néhányat
említenék közülük, melyeken a jelenlegi zenekari tagok közreműködtek: a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola 70 éves jubileumi hangversenye
(2009), a Harmónia Kamarakórus 10
éves jubileuma, Régi- és kortárs zenei
est, VIDOR Fesztivál. Minden évben
megrendezett hangversenyeink: Tavaszi
virágcsokor, Szatmári Zenei Napok
hangversenyei és zenei tábor, Aranyvasárnapi hangverseny. Versenyek: Országos Zenekari Versenyen az ifjúsági zenekar 2011-ben I. díjat, 2014-ben II. díj
kapott, a Gyermekzenekar 2011-ben II.

díjat nyert. Határon túli fellépések:
2010-ben felléptünk az iserlohni zeneiskola tavaszi hangversenyén, majd a IX.
Ifjúsági Kamaraegyüttesek Fesztiválján
vettünk részt a romániai Sepsiszentgyörgyön. 2012-ben az eperjesi zeneiskola tanévzáró hangversenyén közreműködtünk.
Nagyné Ligeti Edit
zenekarvezető
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M veltségi vetélked
Johann Sebastian Bach, George Friedrich Händel és Giuseppe Domenico Scarlatti születésének 330. évfordulójára megrendezett műveltségi vetélkedőn vettem
részt a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában. Két korosztály többtöbb csapata indult. Én a második (idősebbek) korosztály „Passió” nevű csapatában
versenyeztem. A vetélkedő felkészülési
menetét Henzsel Csabáné szolfézs tanárnőm vezette és szervezte. Először a csapattársaimmal együtt elosztottuk a tanulnivalókat és a zenehallgatási anyagot. Az
én részem Johann Sebastian Bach életrajza és legismertebb műveinek megtanulása, valamint zenéinek hallgatása volt. A
szolfézs órákon kívül otthon szinte minden délután zenehallgatás volt a kikapcsolódásom. Mint a fénylő hullócsillagok
szikrázása, egyre és egyre ragyogóbban
törtek elő Bach művei. Nem esett nehezemre a zenehallgatás mellett még az életrajzot is tanulni. Minden információt egyegy művéhez kötöttem, kapcsoltam. Ibolya néni sok érdekességet mesélt, könyveket hozott a három zeneszerzőről. Teltekmúltak a napok és észre sem vettem, mint

egy dübörgő mennydörgés egyre csak közeledett a vetélkedő napja. Szabó Soma tanár úr tartott mindkét korosztálynak egy
előadást, amiből megtudtuk, hogy mire
számíthatunk a vetélkedőn. Számtalan figyelemfelkeltő és érdekes információt hallottunk, amit vicces módon adott elő. Elérkezett a várva várt nap, 2015. március
20-a. A mi csapatunk nagyon jól összedolgozott. A legnehezebb feladat számomra
az volt, amikor Soma bácsi kivetített az
egyik zeneszerző műveiből egy kotta
részletet. Nem volt egyszerű felismerni,
hogy melyik műből való. Kedvenc vicces
logikai fejtörőm a következő volt: egy kirakó darabjaiként megkaptunk egy rövid
kottasort és össze kellett illesztenünk a darabokat. Mit ne mondjak, ez volt az egyik
legizgalmasabb verseny, amin részt vettem. Sokat nevettem, mókás és vicces emlékként, valamint nagyszerű tapasztalatként éltem meg.
„A zene az a bizonyos harmadik, áram
alatt lévő sin az élet metróalagútjában. Ha
megérinted, a sokkhatás kizökkent az órák
unalmas vánszorgásából, segít, hogy
érezz valamit, hogy benned is fellobban-

jon mind az a rengeteg érzés, amit az iskola és a tévé és a mosogatógép vacsora utáni feltöltésének megszokott körforgásában nem tudtál megtapasztalni.” (Joe Hill)
Gönczi Dorina
zongora szakos tanuló


Komplex tanórán kívüli program csi Tamás színművész, Mónus József tián, Könczei Bálint, Szabó Tünde Júlia,
„Alma – zenés barangolás egy kalandregény világába” című témahét szervezését, koordinálását, és szakmai munkáját
láttam el. A pályázat lehetővé tette, hogy
rendkívül gazdag, színes változatos programmal tudtunk előrukkolni, melyek
egyes elemei kollégák számára is látogathatók voltak. A regényhez kapcsolódóan
zenén kívül, más területről, számos tevékenység szerepelt, melyhez neves meghívott előadókat kértünk fel: Balogh Kálmán cimbalomművész, Széll Rita táncművész, Kovács László népművészet ifjú
mestere, Fehér Mihály népművész, Gulá-

íjász, Fekete László szablyavívó tartott
egy-egy előadást, foglalkozást. Diákjaink
a logikai gondolkodáshoz kapcsolódva a
Csodák Palotájába is ellátogathattak. A
program a Fény évéről megemlékezve
Nagy Zsolt interaktív előadását is tartalmazta „A napenergia szerepe a természetvédelemben” címmel. A sikeres témahétben a tizenhét meghívott előadón kívül
több kollégát is felkértem szakmai, szervezési, gyermekfelügyeleti teendőkre.
Köszönjük munkájukat: Subertné Palkó
Mariann, Suhanyecz Viktória, Kiss Zoltán, Olajosné Lahocsinszky Ágnes, Olajos Gábor, Béres Angelika, Fekete Krisz-

Tamás Attila.
Hajdú Ágota
szervező
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Felhívás csoportos tehetségsegítő tevékenységek
megvalósítására
A Tehetséghidak Projektiroda a Tehetséghidak Program keretében felhívást tett közzé csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósításának támogatására gyerekek és diákok számára, közösségi formában intézményeken és szervezeteken keresztül.
A nyertes pályázatunk három elemből állt: versenyfelkészítő
szakkör, gazdagító programpár és szülők bevonásával megvalósuló egy napos kirándulás.
Résztvevők voltak: a fuvola versenyre készülők, Pólikné
Smid Ildikó zongorista növendékei, a magánének tanszak énekesei és a diákokból álló kísérő zenekaruk.

Tehetséggondozó műhely
„Nyár Esti kortársszene a Fény éve jegyében” címmel Kerek
Gábor Közeledő következő művei hangzottak el 2015. június
25-én intézményünk nagytermében: Sinfonietta Op. 173., Missa Brevis in jazz Op. 274., Operaminiatura Op. 275.
Közreműködtek:
 A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai
 A Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai
 A Móricz Zsigmond Színház művészei
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Tehetségfejlesztő programok
Lukács Ildikó oboaművész (Budapest) tartott oboa tehetségnapot 2015. május 22én a „Négy, komolyzenei hangszert tanuló fiatal komplex fejlesztése” elnevezésű program keretében. Három növendékünk – Barota Boglárka, Kiss Benedek Máté, Szentpéteri Fanni – vett részt 2015. június 15-én egyéni tehetségfejlesztő programon. A szakértő, Kállay Katalin furulyaművész (Budapest) a növendékek egyéni képességeit vizsgálta, és megismertette őket a hangszeres játék új aspektusaival. Négy tehetséges növendékünk Barota Boglárka, Dudás Panni, Kiss Benedek Máté és Szentpéteri Fanni mutatkoztak be iskolánk hangversenytermében 2015. június 23-án. Ez a koncert záró eseménye volt annak a tehetségfejlesztő programnak, melyet a Nemzeti Tehetségprogram és a
Nemzeti Erőforrások Minisztériuma támogatott.

kola javára egy-egy alkalomra ajándéknak.
Különleges színfoltja volt az idei
Az elmúlt tanévben is DÖK-nap „Elmetérkép” című előadása,
megrendezésre került a Di- melyet az érdeklődő tanár kollégák melákönkormányzati Nap, melyet 2015. lett számos diák és szülő is figyelemben
február 13-án, pénteken tartottunk részesített. Sok hasznos dolgot, elgonmeg. Nagy számban voltak a programra dolkodtató információt rejtett Mátéjelentkező fellépők, akik meg akarták Tóth Nóra előadása, melyet akár saját nemutatni tudásukat, kifejezésre akarták velési-fejlesztési rendszerünkbe, akár a
juttatni érzéseiket – nem feltétlenül a ze- magánéletben jól alkalmazhatunk.
A diákmunka segítése is fontos felneiskolában tanult – hangszerükön, hanem akár prózában, rajzban, festészet- adata iskolánknak, melyet az alapítben vagy a fotóikat kiállítva. Természe- vánnyal karöltve végzünk. Ezt a feladatesen sok diákunk zenélt saját hangsze- tot a jövőben is előtérbe fogjuk helyezrén, másik megvilágításban láthattunk ni, mivel számtalan lehetősége nyílik intöbb zeneiskolai növendéket. Önálló el- tézményünkben az olyan feladatoknak,
képzeléseik megvalósításában segítsé- amelyek hasznosak lehetnek a felnöget nyújtani, lehetőséget adni megnyil- vekvő, segíteni vágyó növendék számávánulásukban fontos, megtisztelő fel- ra.
Subertné Palkó Mariann
adat. Jó ötletnek bizonyult a zongora tanDÖK-segítő pedagógus
szak kezdeményezése, a kézműves kuckó létrehozása, ahol különböző csoportok készíthették el saját kis ajándéktárgyaikat – akár felajánlva azt a zeneis-

tEhEtséGGOnDOZó MunKA
ELIsMErésE
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Tehetség Program keretében Bonis Bona – a nemzet tehetségeiért díjat adományozta kiemelkedően
eredményes és áldozatos tehetséggondozó munkája elismeréseképpen 2015
júniusában Budapesten Purné Orha
Andrea tanárnőnek.

VIDÁM VIKÁR
Továbbra is fedezzük fel együtt a muzsika csodálatos világát!

VIDÁM VIKÁR című programsorozatunk a város zeneszerető családjait szólítja meg. Interaktív játékos foglalkozásunk testünk – lelkünk ünnepi pompában tündökölve gazdag
hangzásvilággal találkozik: zenei csemegéink az ismert
klasszikus dallamok, gyermekdalok világából merítenek, s
emellett saját szerzemények is felcsendülnek a klasszikus és
kortárs gyermekirodalomból szemezgetve. A műsort előadják intézményünk tanulói, és tanárai.
Kérjük, figyeljék faliújságunkat, hiszen a 2015/16-os tanévben is találkozhatnak zenés programunkkal!
A részvételi díj: 500,- Ft/fő, mellyel iskolánk alapítványán keresztül, tehetséges tanulóinkat támogatja a közönség.
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2015 tavaszán került sor a vítkovi
zeneiskola meglátogatására. A zeneiskolával évek óta kiváló kapcsolatunk
van. Képviselőik is számtalanszor jártak nálunk, növendékeik is rendszeres
szereplői az iskolánkban hagyományosan évenként megrendezett „Határon innen és túl” hangversenyének. Ezúttal
kedves meghívásuknak tettünk eleget.
Iskolánkat két tanár és egy növendék
képviselte. Kirmayer Krisztina tanárnő
férjének köszönhettük a biztonságos
oda és visszautazást.
Megérkezésünkkor az iskola korábbi igazgatója személyesen fogadott, elkalauzolt szállásunkra. A város szélén
csörgedező patak partján, csöndes, meghitt helyen pihenhettük ki a viszonylag
hosszú utazás fáradalmait. Finom vacsorát kaptunk, melynek elfogyasztása
közben megismerkedhettünk a következő napok programjával.
Másnap kirándultunk a környéken, ahová vendéglátónk
személyesen kalauzolt. Megtekintettünk egy várromot, a közeli város múzeumait, zeneiskoláját, ahol kedves vendéglátó
iskolánk igazgatónője fogadott. Utunk további része személyével kiegészülve Ostravában folytatódott, ahol egy már
használaton kívüli vasgyárat mint igazán monumentális ipari
műemléket jártunk körbe, majd a városban található igazán
érdekes Természettudományi Múzeumban ismerkedtünk korunk találmányainak szórakoztató modelljeivel. A napot a városszéli bevásárlóközpontban töltött szabadfoglalkozás,
majd Vítkovba visszatérve egy vietnami étteremben elfogyasztott vacsora zárta.
Látogatásunk harmadik napján került sor a vítkovi iskolá-
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val rendezendő közös hangversenyre,
ahol intézményünket Csekk Fekete
Zalán, ütőhangszeres növendékem képviselte, zongorán Kirmayer Krisztina tanárnő kísérte. Délelőtt próba a zeneiskolában, ebéd egy közeli általános iskolában, délután rövid szabad program,
majd este a hangverseny következett. A
vendéglátó művészeti iskola széles skáláját vezette elő a helyi oktatásnak.
Hallhattunk szóló és kamaradarabokat
egyaránt, zenés, táncos produkciókat,
közös, mindenki által előadott zárószámot. Növendékem szépen játszott, nagy
sikert aratott ritka ütőhangszeres produkciójával, méltán képviselte iskolánkat.
Elutazásunk napján vendéglátóink
még végigvezettek az iskola addig ismeretlen részein. Megtekintettük a
tánctermet, a képzőművészeti rész
agyagozó, korongozó, grafikai sokszorosító berendezésekkel ellátott helységeit, majd ajándékokkal, elemózsiacsomagokkal búcsúztak tőlünk a viszontlátás reményében.
Szép emlék maradt ez a látogatás,
megismerkedtünk egy másfajta szemléletmóddal, a művészeti nevelés sajátos
megközelítéseivel. A feltűnően tiszta,
virágos utcák, gondozott parkok, és
nem utolsó sorban a cseh sör íze örök élmény marad mindegyikünknek.
Joó Csaba
ütőtanár
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Kérjük , támogassa az általunk megrendezésre kerülő
országos zongoraversenyt!
A nyíregyházi Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola egyike Magyarország legrégibb és legnagyobb zenepedagógiai tradíciókkal rendelkező
alapfokú művészetoktatási intézményeinek. Intézményünk törekszik az értékek, hagyományok megőrzésére, ápolására valamint a zenei oktató-nevelő
munka színvonalának fenntartására és
fejlesztésére. Megyénkben igyekszünk
megteremteni minden olyan fórumot,
amely szükséges a tudásalapú művészeti fejlődéshez, s ez oktatásunk korszerűsítésének folyamata. Eredményessé vált
tehetséggondozó programunk, amely a
tehetséges tanulókat segíti kibontakozni, fejleszti előadói képességüket, alkotó fantáziájukat, képessé teszi őket a
megtanult művek élményszerű előadására. Nagy örömünkre szolgál, hogy a
2010 év végétől az aktív tehetségsegítő
munkánkat a régió zeneiskolái közül
egyedülállóként immár Akkreditált Tehetségpontként végezhetjük. E mellett
Kiváló valamint Referencia Intézményként törekszünk értékeink átadására, példát mutatva az ország valamennyi művészeti iskolájának.
1977 óta három évente nagy esemény történik intézményünk falai között: 2016 márciusában rendezzük meg

iskolánkban a XIV. Országos Zongoraversenyt, mely válogatójának megszervezése szintén intézményünket illeti. Az
országos megmérettetésre négy korcsoportban kb. 80 versenyző várható.
Szeretnénk, ha az értékes, hagyományteremtő rendezvényeinket külső
támogatók is pártfogolnák. Ön, e sorok
olvasója, amennyiben szívesen segíti
ezt a nagyszabású rendezvényt, kérem, jelezze szándékát, hogy személyesen fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot! A támogatóinkat mind a rendezvény ideje alatt, mind a programról megjelenő információs anyagokban folyamatosan megjelenítjük.
A Vikár Sándor Zeneiskola vezetősége nevében
Szabó Tünde Júlia
intézményvezető helyettes

Operalátogatás a Bartók Plusz Operafesztivál keretében
Iskolánk tantestülete Jeneyné Právicz Julianna zongora tanszakvezető
szervezésével 2015. június 19-én, pénteken a miskolci Jégcsarnokban megtekintette Verdi: Trubadúr című operáját. Az operát a Bartók Plusz Fesztivál
keretében nézhettük meg. Iskolánk volt
tanárai is részt vettek a lillafüredi kirándulással egybekötött művészi és zenei élményt nyújtó operalátogatáson.
Busszal utaztunk, a kirándulás jó hangulatban telt. Az időjárás azonban megtréfált bennünket. Ugyanis kánikulát jósoltak az időjósok és valóban kellemes
és meleg időben indultunk el itthonról,
viszont Lillafüreden már hűvös idő fogadott bennünket, úgyhogy majd hogy
nem fáztunk. Bizony felfért a blézer és a
kardigán. Ennek ellenére egy kellemes
órát töltöttünk Füreden sétálással és beszélgetéssel, néhányan kávé és süti mellett.
Este 8 óra körül érkeztünk Lillafü-

redről Miskolcra. Az előadás a Jégcsarnokban 21:00-kor kezdődött.
Verdi: Trubadúr című 4 felvonásos
operáját 2 részben, olasz nyelven hallhattuk a Magyar Állami Operaház művészeinek előadásában. Közreműködött
a Miskolci Szimfonikus Zenekar és a
Miskolci Nemzeti Színház zenekara
Kesselyák Gergely vezényletével. Az
előadást Galgóczy Judit rendezte. Az
opera az „Ezrek operája” címszó alatt
megrendezett Bartók Plusz miskolci operafesztivál és a Magyar Állami Operaház közös, magas művészi színvonalú
produkciója volt.
A bonyolult, cselekményeit tekintve
több szálon futó, drámai hangvételű operát olyan kiváló operaénekesek előadásában hallhattuk, mint Létay Kiss Gabriella, aki Leonórát alakította; Ulbrich
Andrea, aki Azurát, a cigányasszonyt
alakította; vagy a mexikói tenor: Hector
Lopez Mendoza, aki Azura fiát énekelte.

Az előadás kezdete rendhagyó volt.
A művészek a nézőtérről vonultak fel a
színpadra szép, elegáns öltözetben, egymással beszélgetve, mintha ők is most érkeztek volna nézőként az operaelőadásra. Az opera cselekményének rendezése
klasszikus formában történt. A jelmezek, ruhák is szépek, a szereplők karakteréhez illőek voltak. A díszletek és
egyes szituációk megoldása többek számára is túl modernnek bizonyult. Az énekesek és a zenekar magával ragadó, drámai előadása felejthetetlen művészi
élménnyé tette az előadást.
Kollégáim nevében is köszönjük Tamás Attila intézményvezető úrnak a segítséget a jegyfoglalásban és a kiváló
szervezést Jeneyné Právicz Juliannának! Szeretnénk, ha minél több operaelőadáson, koncerten vehetnénk részt.
Tündik Tünde
zongora szakos tanár
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Tantestületi kirándulás 2015
– avagy a zempléni bor revitalizáló ereje

Pataki sétánk ezután a restaurált katolikus templom2015. június 23-a borús reggelén indult a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola derűs tanári kara a ba, majd a várhoz vezetett. Ekkor többen engedtünk a
zempléni főváros, Sárospatak és vidékének gasztro- csábításnak és beültünk a vár hangulatos reneszánsz kávézójába, hogy az olasz eszpresszó élvezetének adjuk át
kulturális körútjára.
magunkat.
A vidám hangulatot már utazásunk kezdetén megalaBusszal utaztunk tovább Károlyfalvára, ahol a gasztpozta zenész kollégáink figyelmessége, amelynek legfőbb hozadéka az a gyümölcspárlat volt, amely bizony ronómia helyi nagymestere várt bennünket egy-egy jókora adag babgulyással. Ennek elfogyasztása előtt bormár évtizedek óta hungaricumnak számít.
kóstolóban lehetett részünk. Mialatt a jellegzetes tájboAmit az évközi – testet és szellemet igénybe vevő – rokat szürcsölgettük, házigazdánk, aki a borkóstolás heszakmai munka közben nem tudtunk egymással megbe- lyi gurujának adta ki magát, néhány keresetlen, olykor
szélni, az most mind-mind terítékre került. A magán és sikamlós történettel próbálta hitelessé tenni az adott borközösségi beszélgetésekben, amelyekben óhatatlanul fajta élénkítő erejét. A vitalizáló hatásról rögtön meg is
néhol a zenész szakma kérdései is előkerültek, emberi győződhettünk, ugyanis az első látásra legyőzhetetlen
akadálynak tűnő Megyer-hegyet, amelyen a tengerszem
kapcsolatok alakultak ki vagy erősödtek meg.
van, az elfogyasztott borok hatására mindenki sikeresen
Csöpörgő esőben érkezett a lelkes csapat a Pataki Ke- megmászta.
rámia Manufaktúra műhelyébe, ahol az agyagedények
A testet-lelket igénybe vevő túra után azzal a rekészítésének fázisaival ismerkedhettünk meg, majd a
cég mintaboltjában ki-ki megvehette az elmaradhatat- ménységgel ülhettünk buszra, hogy nem lehet igaz a
mondás, miszerint minden jónak egyszer vége szakad:
lan szuveníreket.
ennek a kirándulásnak is lesz folytatása. Köszönet illeti
Ezt a pataki Református Kollégium látogatása kö- Jeneyné Právicz Juliannát a billentyűs tanszak vezetőjét
vette. Itt sokunkat a kollégium könyvtára nyűgözött le, a körút megszervezéséért és vezetéséért.
amelynek gazdagsága és szépsége a keszthelyi Festetics
Kiss Zoltán /optima organista/
kastély könyvtárát juttatta sokunk eszébe.

Kürtszó 2015. december – 28. szám

ó
l
n
á
j
a
v
y
Kön
Steven Isserlis:
Miért csapott Beethoven a
lecsóba?
Rózsavölgyi és Társa Kiadó,
2014
Fordította: Nemes Krisztián
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Talán ismered azt az érzést, amikor van két barátod, akik nem ismerik a másikat, de biztos vagy benne, hogy jól kijönnének egymással, és minden vágyad, hogy
végre összeismerkedjenek, hogy aztán reményeid szerint első látásra megkedveljék egymást. Nos, ez volt az igazi oka annak, hogy megírtam ezt a könyvet. Én magam elég szerencsés voltam, hogy gyerekkoromban találkozhattam ezekkel a zeneszerzőkkel e zseniális, olykor hihetetlenül nehéz természetű, máskor nagyon
szórakoztató, de mindig csodálatosan elevennek ható emberekkel. És azt akartam,
hogy te is megismerd őket, és életre szóló barátságot köss velük. A könyvben megpróbáltam a lehető leghitelesebb lenni. Szerencsére semmi szükség nincs rá, hogy
a zeneszerzőkkel kapcsolatban a fantáziámra hagyatkozzak ők maguk sokkal meglepőbb dolgokat produkáltak, mint bármi, amit ki tudnék találni.
Nagyon örülök, hogy a könyvem magyarul is megjelenik. Magyarország simán
pályázhatna manapság a világ legzeneibb országának címére és maradjon is ez így
még jó sokáig! Boldog leszek, ha a könyv révén kicsit többen kezdenek érdeklődni
ez iránt a hat nagy zeneszerző iránt, hiszen zsenialitással áldotta meg őket a sors,
különleges életet éltek és elképesztő figurák voltak. Öröm volt megírni a könyvet
remélem, olvasni is az lesz.
Részlet:
„Johannes Brahms a tiszta erős kávét szerette, friss (nem főzött) tejszínnel.
Megesett, hogy egy étteremben cikóriával kevert kávét szolgáltak fel neki. A cikória gyökérféle, ami sokkal kevesebbe kerül, mint a kávébab, és ha megfőzik a kávéhoz hasonló íze van. Amikor Brahms megkapta a kávéját, magához hívatta az étterem tulajdonosnőjét.
– Mondja csak – búgta az asszonynak –, nem tartanak véletlenül cikóriát?
Az asszony azt válaszolta, hogy de bizony, tartanak.
– Remek – felelte Brahms. – Láthatnám esetleg?
A tulajdonos hátrament, és két doboz cikóriával tért vissza
– Csak ennyi van belőle? – kérdezte Brahms szomorúan.
Az asszony sajnálkozott, és közölte, hogy jelenleg nincs belőle több.
– Nagyszerű – mondta erre Brahms vidáman, és mindkét dobozt zsebre tette. –
Akkor most menjen, és főzzön nekem egy rendes kávét!”
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Kellemes karácsonyi ünnepeket,
boldog új évet
és jó pihenést kívánunk
a téli szünetre!
 Az anyagokat gyűjtötte, az újságot szerkesztette: Szabó Tünde Júlia intézményvezető helyettes 
 Elérhetőségünk: Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola  4400 Nyíregyháza, Kürt u. 5-11.  Telefon: 06-42/504-346 
 E-mail: helyettesi@vikarzeneiskola.hu  Honlap: http://www.vikarzeneiskola.hu  Facebook: http://www.facebook.com/vikarzeneiskola 
 Készült: Örökségünk Könyvkiadó Kft-ben, 2015 novemberében 

