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meglepetést számunkra, de ezeket „Vándorélet” – a Jeunesses 
leszámítva nem sok negatívumot Musicales kárpát-medencei magyar 
tudnék megemlíteni. középiskolások számára meghirde-

A zeneiskolából négy társammal tett internetes mûveltségi vetélkedõ 
(Szilágyi Bogi, Lenyu Timi, Sógor döntõje zajlott 2011. december 10-
Tamás és Kiss Marci) együtt én, fel-én, Budapesten. Iskolánk csapata, a 
készítõ tanárunk (Hudivók Marian-„Kürt utcai zenészek” I. helyezést 
na), valamint a versenyt szervezõ értek el. 

Felkészítõ tanáruk: egyesület egyik munkatársa vett 
részt az úton. Hajnalban indultunk Hudivók Marianna. 

A csapat tagjai: Budapestrõl. A vonatút ugyan eleinte 
hosszúnak tûnt (több mint 13 óra), de Aranyos János, 
közben gyorsan elütöttük az idõt töri Sógor Tamás, 
tételek tanulásával (inkább csak pró-Szilágyi Boglárka, 
bálkozással) és felejthetetlen Solo Kiss Marcell, 
kártya partikkal. Kora estére meg is Lenyu Tímea, 
érkeztünk, és a szállás elfoglalása számos ajándékkal tértek haza. 
után azonnal egy lehetõleg olcsó, és Nyertek egy Weimari utazást is, 

Aranyos János helyi specialitásokban gazdag étter-melynek élményeirõl  
gordonka szakos tanulónk met akartunk keresni. Fél órás bo- számol 

lyongás után kikötöttünk egy olasz be. 
étteremben. Ha az ott töltött idõ alatt 
bármikor megéheztünk, oda tértünk Az ebben a tanévben megrende-
be. Szóval elmentünk Németország-zett Vándorélet – Liszt vetélkedõn 
ba olasz kaját enni… azóta sem is-elért elsõ helyezésünk lehetõséget 
mertem meg egy tipikus német fo-teremtett arra, hogy pár napot tölt-
gást sem. Jsünk 2012 áprilisában a német-

A következõ napon várost néz-országi Weimarban, Liszt életének 
tünk egy helyi idegenvezetõvel. Egy egyik legmeghatározóbb helyszínén. 
füst alatt két kirándulást is letudtunk, Nos, mi kihasználtuk ezt a lehetõsé-
ugyanis kicsit olyan volt mintha get, és több mint egy hónappal az 
Londonban lennénk, legalábbis az esemény után elmondhatom: megle-
idõjárást tekintve. A két percenként hetõsen jó hangulatú kiránduláson 
váltakozó esõs és napsütéses idõsza-vagyunk túl. Az idõjárás, és a hazai 
kok ellenére körbesétáltuk a gyö-vonattársaság ugyan tartogatott némi 
nyörû várost, megtekintettük többek 
között Goethe és Liszt házát. 

Egy újabb szeles napon kiutaz-
tunk a város szélén található buchen-
waldi koncentrációs táborba. Az él-
mények itt néha megrázóak, ám 
meglehetõsen érdekesek és figye-
lemfelkeltõek voltak, fõleg a csapa-
tunkban található történelemfüggõ 
egyéneknek. Délután szerettünk vol-
na egy kicsit „haknizni” a város kö-
zepén (itt az egy nappal azelõtt beta-
nult, jellemzõen négyszólamú ma-
gyar/zulu dalok elõadását értem), a 
szakadó esõ azonban közbeszólt…

Másnap máris hazaindultunk. 
Többszörös átszállások, és a pozso-
nyi vesztegelésünk után, az éjszaka 
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1823. január 22. Ez a dátum ol- Czakó Erika) Gaál Eszter balatoni 
vasható Kölcsey Ferenc Himnusz dalait kísérte, népzenei együttesünk 
címû kéziratán. Ennek emlékére ün- (vezetõ: Hajdú Ágota) szatmári és 
nepeljük 1989 óta ezt a napot. erdélyi népdalokat adott elõ.

Nyíregyházán a Magyar kultúra Január 21-én, a Nyíregyházi Fõ-
napjának nyitórendezvénye 2012. iskolán ünnepi mûsorral folytató-
január 20-án a Kodály Zoltán Ál- dott a rendezvénysorozat a megye 
talános Iskola hangversenytermé- diákjainak és zenepedagógusainak 
ben zajlott le. elõadásában. (Mándi Ákos és Ben-

A „Nyíregyháza Város Kultúrá- csik Panna– Kisvárda, Daróczi Sán-
jáért Katona Béla” díjat átvehette dor és Daróczi Sándorné – Újfehér-
Pregitzer Fruzsina színmûvésznõ, tó, Schroff Szilárd – tanára: Nagy 
aki a város kulturális életében ki- Gyula, zongorakísérõ: Takács Juli-
emelkedõ szerepet tölt be. anna, Nagy Richard – tanára: Potor-

Az ünnepségen intézményünk ta- nainé Telenkó Tünde, zongorakísé-
nárai és diákjai adtak hangversenyt. rõ: Szabó Antalné, Kruppáné Janka 
Felcsendült Liszt: Koronázási Misé- Erzsébet, Pólikné Smid Ildikó, Tün-
je (Tündik Judit, Fesztóry Ágnes) és dik Judit, Fesztóry Ágnes, Canto 
a II. Magyar Rapszódia (Kruppáné Guitarras, Piccoli Archi Ifjúsági 
Janka Erzsébet, Pólikné Smid Il- Vonószenekar, karmester: Nagyné 
dikó). Gitárzenekarunk (vezetõjük: Ligeti Edit – Nyíregyháza.)

közepén megérkeztünk Budapestre, 
ahonnan következõ reggel indultunk 
haza. 

Felejthetetlen élményekkel let-
tünk gazdagabbak. Ha már csak az 
együtt eltöltött idõre gondolok, 
azonnal elkap a nevetés. Másoknak 
is elõszeretettel ajánlom, hogy ve-
gyenek részt versenyeken, hátha õk 
is hasonló jutalomban részesülnek. 
Mindannyian köszönjük Mariann 
néninek a lelkiismeretes felkészítést, 
anyaggyûjtést. Ha õ nincs, biztosan 
nem jutunk el idáig. 

Jövõre esetleg Mozart verseny? 
Salzburg? J

2012. február 28-án a zeneiskola hangversenytermében 
tartottuk meg volt növendékeink hangversenyét.

A mûsorban fellépett Csizinszky Zsuzsa – zongora, Zen-
tai Anett – fagott, Molnár Eszter – oboa, Takács Tibor – zon-
gora, Kazár Ticiána – ének és Tamás Attila –zongora.
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Kalmár Villõ 1. osztály – Kiemelt Nívódíj Balogh Krisztina 4. osztály – Nívódíj  
Tanára: Nyesténé Raizer Márta Tanára: Nyesténé Raizer Márta 
Zongorakísérõje: Tamás Attila Zongorakísérõje: Tamás Attila

Kiss Benedek 2. osztály – Kiemelt Nívódíj Barota Boglárka 4. osztály – Kiemelt Nívódíj
Tanára: Nyesténé Raizer Márta Tanára: Panyiczki Anikó 
Zongorakísérõje: Tamás Attila Zongorakísérõje: Tamás Attila

Lukács Petra 2. osztály – Nívódíj Szokolay Gergõ 4. osztály – Dicséret
Tanára: Nyesténé Raizer Márta Tanára: Bottyán Blanka 
Zongorakísérõje: Tamás Attila Zongorakísérõje: Tamás Attila

Kovács Fanni 3. osztály – Nívódíj   Kiss Réka Anna 5. osztály – Dicséret
Tanára: Nyesténé Raizer Márta Tanára: Bottyán Blanka 
Zongorakísérõje: Tamás Attila Zongorakísérõje: Tamás Attila

Kovács Kitti 3. osztály – Dicséret  Szentpéteri Fanni 5. osztály – Kiemelt Nívódíj
Tanára: Csiszár Bernadett Tanára: Panyiczki Anikó 
Zongorakísérõje: Radó Zsuzsa Zongorakísérõje: Tamás Attila

Soltész Dóra 3. osztály – Dicséret  Cseh Annamária 7. osztály – Kiemelt Nívódíj
Tanára: Bottyán Blanka Tanára: Panyiczki Anikó 
Zongorakísérõje: Tamás Attila Zongorakísérõje: Tamás Attila

Subert Janka 3. osztály – Kiemelt Nívódíj  Lengyel Letícia 7. osztály – Nívódíj
Tanára: Nyesténé Raizer Márta Tanára: Csiszár Bernadett 
Zongorakísérõje: Tamás Attila Zongorakísérõje: Radó Zsuzsa

Telekfi Fanni 3. osztály – Nívódíj    Tarcali Eliza 7. osztály – Kiemelt Nívódíj
Tanára: Nyesténé Raizer Márta Tanára: Panyiczki Anikó 
Zongorakísérõje: Tamás Attila Zongorakísérõje: Tamás Attila

Ádám Ildikó 4. osztály – Dicséret  Vizvári Eszter 7. osztály – Nívódíj
Tanára: Nyesténé Raizer Márta Tanára: Bottyán Blanka 
Zongorakísérõje: Tamás Attila Zongorakísérõ: Tamás Attila

2012. február 9-én, 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 
Furulyás Találkozót 
rendeztünk iskolánk-
ban, melyen 32 szólis-
ta és 4 kamaracsoport 
vett részt. 

A zsûri tagjai voltak: 
Széplaki Zoltán és 
Bánfi Balázs 
furulyamûvészek.
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sét… vagy ha nem akarok túl Zsolt, Szilágyi Zoltán, Kánya ahol fogadhattuk a gratulá-Nem olyan 
hivatalos lenni, akkor egy Szilárd, Czegle Noémi, Nagy ciókat vagy éppen nevettünk túl régen valaki 
olyan társaság, ami lehetõvé Fruzsina, Dudás Zoltán, Lu- magunkon egy jót, sõt ha azzal a kéréssel 
teszi, hogy a zeneiskolában kács Roland, és a Chicken idõnk akadt rá, még ehettük fordult hozzám, hogy írjak a 
akárkivel, akárhol és akármi- pox zenekar. vagy ihattunk is valamit.zeneiskolánkban már több 
kor nevess egy jót. A koncertet meghallgatva A koncert szervezését el-éve mûködõ DÖK- rõl. Az il-

Idén 2. alkalommal ren- feltételezem, hogy mindenki sõsorban Pataki Éva, DÖK-letõ, aki megkért eme nemes 
deztük meg a már majdnem rengeteget készült, vagy ami segítõ tanár bonyolította le, feladatra, kihangsúlyozta 
„hagyományosnak” nevez- még valószínûbb: mindenki akinek ezúton is köszönjük azt, hogy sokszor az embe-
hetõ DÖK koncertünket annyira tehetséges, hogy egy lelkiismeretes munkáját. És reknek fogalmuk sincs arról, 
2012. február 13-án. A DÖK ilyen koncertre való felké- hát persze a toborzásban hogy mi az a három betû egy-
szempontjából ez a koncert szülés nem nagy munka. (Bár fontos szerepet játszott Berki más mellett. Tehát: most 
az év fénypontja. A meglehe- ha a magam nevében szól- Zsófi is (aki nem ismerné: mindenkivel tudatom, hogy 
tõsen jó hangulatú koncerten nék, akkor azt mondanám, egy „hosszú hajú, nádszál a DÖK egy mozaikszó, a Di-
énekes produkciókat hallhat- igenis nagy munka!) karcsú, tiszta tekintetû, ked-ákönkormányzat rövidítése. 
tunk nagy számban, legin- És ami a legérdekesebb, ves hangú, tehetséges lány”, Akinek ez igazán felkeltette 
kább könnyûzenei dalokat, hogy a produkciók nagy ré- aki szereti a kávét és jelenleg az érdeklõdését, kérem, ol-
de musical részleteket és szét zeneiskolai tanárok köz- DÖK- elnök, azt viszont nem vasson tovább! 
francia sanzonokat is. remûködése nélkül (vagy szereti, ha hosszú ódákat A helyi DÖK segítségé-

Fellépõk voltak: Canto csak egy kis korrepetícióval) zengek róla, úgyhogy ennyi vel próbáljuk a zeneiskolai 
Guitarras, Szalmási Viven, próbáltuk megtanulni. Úgy elég is lesz).diákokat egymáshoz köze-
Vraukó Lili, Nagy Richard, gondolom, hogy mindenki si- Jövõbeli terveink között lebb hozni. Egy olyan társa-
Berki Zsófi Anna, Aranyos kerrel is járt. A koncertet egy szerepel, hogy az év során ságot alkotunk, ami lehetõvé 
János, Gaál Eszter, Varga kis evés-ivással zártuk le, még több programot sikerül-teszi új barátok megismeré-

jön összehoznunk, akár ré-
gebbi diákokkal is. Gondo-
lunk itt még több koncertre, 
akár nem csak a Vikárban, 
vagy éppen 1-2 közösen el-
töltött délutánra. A DÖK-ta-
gok száma jelenleg nem túl 
sok, de szeretnénk, ha ennél 
csak jóval több lenne, így ha 
zeneiskolai diák vagy, és 
szeretnél csatlakozni, keress 
meg engem, Zsófit, vagy Pa-
taki Évát a könyvtárban! 

Aranyos János
DÖK elnökhelyettes

J

Aranyos János
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2012 második félévében Az idei tanévben egy aki népzene majd magán-
újra átalakult a DÖK: Borvíz DÖK tag befejezte zeneisko- ének szakra járt és Leitner 
Zsuzsanna elnökhelyettes tá- lai tanulmányait, õ Borvíz Ivett, aki hegedû fõtárgyas   A DÖK-höz csatlakozni 

kívánó diákokat várjuk szere-vozását illetõen, a helyettesi Zsuzsanna, aki fuvola szakos volt.. 
tettel. Akik szeretnének tár-posztot Aranyos János, míg növendék volt és egyben a A zeneiskolai verseny-
sulni, azokat kérjük, hogy ír-János titkári posztját Czegle DÖK elnökhelyettese. eredmények, díjak és a sok 
ják föl nevüket és elérhetõsé-Noémi vállalta el. A tanév végén újabb öt fellépés mind a fiatalok te-
güket, melyet a portán talál-2012. március 22-23. kö- tag int búcsút a zeneiskolá- hetségét mutatja. Remélem, 
ható DÖK dobozba helyez-zött került megrendezésre a nak és a diákönkormányzat- sokat láthatjuk õket még a 
zenek. Szintén ide várjuk öt-Nyír-Diák verseny. A DÖK nak. Berki Zsófi Anna, aki színpadon. Mindegyikõjük-
leteiteket és véleményeiteket tagok közül a szólóének ka- elõször zongora majd gor- nek sikeres felvételit kívá-
is!tegória III. díjasa Czegle donka szakra járt (DÖK el- nok, a tanulmányuk folytatá-

Noémi, a legmuzikálisabb nök), Gaál Eszter, aki orgo- sához erõt és kitartást, az 
elõadó Nagy Richárd lett, na és népzene szakon tanult élethez pedig sok boldogsá-
míg a Vikár DÖK díját Gaál nálunk, Dudás Zoltán gitár got, sok sikert!
Eszter kapta. szakon ért el kiemelkedõ si-  Pataki Éva

kereket, Kõrösi Szabó Eszter, DÖK segítõ tanár
 Pataki Éva

I. korcsoport: II. díj – Britschgi Boglárka III. díj – Pelle Júlia 
(hegedû 5. o.) (gordonka 6. o.) 

Zongora: tanára: Andorfi Orsolya, tanára: Joó Csabáné, 
I. díj – Hecker Noémi (4. o.) zongora: Jeneyné Právicz zongora: 
tanára: Szabó Antalné Julianna Jeneyné Právicz Julianna
Fúvós – ütõ: III. díj – Bereznai Boglárka 
I. díj – Dankó Jázmin (hegedû 4. o.) Fúvós – ütõ:

(fuvola 5. o.) tanára: Tündik Judit, I. díj – Guti Szabolcs 
tanára: zongora: Tündik Tünde (vibrafon 8. o.) 

Kádárné Bedõ Adrienne, tanára: Joó Csaba, 
zongora: Nagy Dávid II. korcsoport: zongora: Nagy Dávid
II. díj – Subert Janka II. díj – Sigmond Abigél 

(furulya 3. o.) Zongora: (oboa 8. o.) 
tanára: Nyesténé Raizer I. díj – Orosz Katalin (6. o.) tanára: 

Márta, tanára: Pólikné Smid Ildikó Nyesténé Raizer Márta, 
kíséret: Tamás Attila II. díj – Kiss Kornélia (8. o.) zongora: 
II. díj – Polyák Gréta tanára: Konrádné Kun Erika Tirpákné Lizák Teodóra

(fuvola 5. o.) III. díj – Baksa Zsófia (6. o.) III. díj – Petrohán Csenge 
tanára: Subertné Palkó tanára: Konrádné Kun Erika (fuvola 6. o.) 

Marianna, tanára: Subertné Palkó 
zongora: Jeneyné Právicz Vonós: Marianna, 

Julianna I. díj – Tarek Terézia zongora: 
III. díj – Fehér Ábel (gordonka 7. o.) Jeneyné Právicz Julianna

(vibrafon 5. o.) tanára: Joó Csabáné, III. díj – Kopcsa Flóra 
tanára: Joó Dániel, zongora: Jeneyné Právicz  (fuvola 6. o.) 
zongora: Iváncza László Julianna tanára: 
III. díj – Sitku Márton II. díj – Módis Emese Kádárné Bedõ Adrienne, 

(fagott 5. o.) (hegedû 8. o.) zongora: Nagy Dávid
tanára: tanára: Suhanyecz Viktória, III. díj – Vinnai Márton 

dr. Csiszár Bernadett, zongora: Takács Julianna (kürt 7. o.) 
zongora: Radó Zsuzsa II. díj – Pelle Fanni tanára, zongora: 

(gordonka 8. o.) Nagy Dávid
Vonós: tanára: Joó Csabáné, Nagydíj – Vincler Doroti 
I. díj – Komiszár Vanda zongora: (fuvola 8. o.) 

(gitár 5. o.) Jeneyné Právicz Julianna tanára: 
tanára: Czakó Erika III. díj – Ware Lara Kádárné Bedõ Adrienne, 

(hegedû 6. o.) zongora: Nagy Dávid
tanára: Tündik Judit, 
zongora: Tündik Tünde
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Figyelem!G

A Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Önkormányzat 
Megyei Pedagógiai, Közmû-
velõdési és Képzési Intézete 
2012. március 7-én intézmé-
nyünkben rendezte meg 5-6. 
osztályosok számára megyei 
népdaléneklési minõsítõ 
versenyét, valamint a Mérei 
Ferenc Fõvárosi Pedagógiai 
és Pályaválasztási Tanácsadó 
Intézet „Tiszán innen – Du-
nán túl” Országos Népdal-
éneklési Minõsítõ versenyét 
(7-8., 91-0. évfolyam).

Népzene szakos tanuló-
ink közismereti iskolájuk ne-
vezésével vehettek részt ezen 
a versenyen, ahol az alábbi 
eredményeket érték el:

5-6. osztályosok 
korcsoportja:
Arany minõsítés: 

Dienes Györk Márton,
 Zentai Janka

Ezüst minõsítés: 
File Beatrix, Sárosi Petra

7-8. osztályosok 
korcsoportja:
Ezüst minõsítés: 

Módy Virág

9-10. osztályosok 
korcsoportja:
Ezüst minõsítés: 

Gaál Sándor

Kisegyüttes kategória:
Arany minõsítés: 

Zentai Janka, 
Sárosi Petra, 
Dienes Györk Márton

Felkészítõ tanáruk: 
Hajdú Ágota
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Nem volt még egész estét betöltõ gi-
tárest a Sóstói úti Bencs Villában. A kez-
deményezés viszont sikeres lett, hisz 
2012. március 16-án este nem csupán a 
koncertterem telt meg zsúfolásig, de a 
szomszédos helyiségekben is pótszéke-
ken, lépcsõfokokon ülve hallgatták a gi-
tármuzsika rajongói a Vikár Sándor Ze-
neiskola növendékeit. Büszke lehetett 
tanítványaira Czakó Erika tanárnõ, az 
iskola gitár tanszakának vezetõje, hisz 
rutinos követõi kitettek magukért. Az 
„ötök koncertjét” Komiszár Vanda, 
Béres Enikõ, Lipcsei Bence, Kovács 
Beatrix (Muzsika Zeneiskola) és Du-
dás Zoltán adta. Köszönet illeti õket az 
élményért, s remélhetõleg további sike-
rek kísérik majd valamennyiüket a kö-
zeljövõ zenei megmérettetésein.

Orémusz Maja 
rendezvényszervezõ

Orémusz Maja 

Immár a XI. virágcsokrot nyúj-
tották át vonósaink a város nyugdí-
jasainak 2012. március 10-én. 

A Piccoli Archi Ifjúsági és Gyer-
mekzenekar frappáns mûsorral fo-
gadta a Vikár Sándor Zeneiskolába 
érkezõ vendégeket.

A koncertet szervezték és a zene-
karokat vezényelték: 

Andorfi Orsolya Mária és 
Nagyné Ligeti Edit.
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Azok a zongorista növen- más, mint a többi. Az idei volt kombinálva adták elõ a Éva Édességbolt és Kávézó 
dékek, aki 2012. március 22- a repeta, az alábbi mottóval: könnyedebb mûfajba sorol- segítségével történt. 
én a „Csokoládé koncert” „Újra egy koncert, ható zenemûveket. Köszönjük a nagyszerû 
közremûködõi voltak a Vikár mely más, Gitáros, ütõs és trombitás élményt! Reméljük, a jövõ-
Sándor Zeneiskola hangver- mely édes, növendékek is szereplõi vol- ben is sikerül megrendeznie 
senytermében, mindannyian mely könnyed, tak a produkcióknak. Pólik- Ildikónak növendékeivel 
imádják az édességet tanár- mely desszert né Ildikó munkáját több Vi- együtt egy hasonló, könnyed, 
nõjükkel együtt. Pólikné egy hosszú nap után…” káros kolléga segítette, és szórakoztató hangversenyt. 
Smid Ildikó lelkes csokolá- A vendéglátók forró cso- örömmel kapcsolódtak be a 
défogyasztó elolvasta Joanne koládéval várták a látogató- szülõk is a szervezésbe.  „Úgy gondolom, az élet-
Harris: Csokoládé címû kat, akiknek nem mindenna- Koncentráció, mosolygás, ben egy a fontos. Az, hogy 
könyvét, és megfogalmazó- pi élményben volt részük. csillogó szemek, öröm, bol- boldogok legyünk. Boldog-
dott benne, hogy aki a csokit Olyan csodálatos dolog tör- dogság. Errõl szólt az est. ság. Egyszerû, mint egy csé-
szereti, az rossz ember nem tént a pódiumon, amivel ma- Mindez a Generációk Jól- sze csokoládé, vagy tekervé-
lehet, ezért ennek kapcsán radandó örömöt szereztek a létéért Közhasznú Alapít- nyes, mint az emberi szív. Ke-
tenni kell valami közösség- szereplõk a hallgatóságnak. vány, a Szociális Gondozási serû. Édes. Élettõl lüktetõ.” 
formáló dolgot. Múlt évben A mûsorban a zongorista Központ Értelmi Fogyatékos (Joanne Harris)
meg is született egy olyan gyerekek különbözõ ütõ- Személyek Nappali Intézmé-
hangverseny gondolata, mely hangszerekkel, csörgõkkel nye valamint a Felbermann 

Legmuzikálisabb elõadó: II. díj Sitku Eszter – hegedû 
Nagy Richard (Eötvös József Gimnázium)

(Zrínyi Ilona Gimnázium) (Tanára: Szabó Tünde Júlia
(Tanára: Potornainé Telenkó Tünde) Zongorakísérõ: Pólikné Smid Ildikó)

2012. március 22-23-án adott ott-
hont iskolánk a versengésnek. Április- Vikár DÖK díj: III. díj Kócs Kata – fuvola 
ban, az ünnepélyes díjátadó Gálán a kö- Gaál Eszter (Vasvári Pál Gimnázium)
vetkezõ diákok mutathatták be újra si- (Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázi- (Tanára: Subertné Palkó Marianna
keres produkciójukat. um) Zongorakísérõ: Konrádné Kun Erika)

(Tanára: Hajdú Ágota)
Különdíj – népzene kategória: 

Szólóének kategória: Varga Zsolt Deák Mária – citera 
(Bánki Donát Mûszaki Középiskola) (Lippai János Szakközépiskola)

II. díj Lõrinczi Valentin (Tanára: Potornainé Telenkó Tünde) (Tanára: Hajdú Ágota)
(Wesselényi Miklós Szakközépiskola)
(Tanára: Joó Csaba) Hangszeres kategória: Különdíj – legtehetségesebb elõadó: 

Sógor Tamás – zongora 
III. díj Czegle Noémi I. díj Szabó Eszter – zongora (Kölcsey Ferenc Gimnázium)
(Kölcsey Ferenc Gimnázium) (Kölcsey Ferenc Gimnázium) (Tanára: Fesztóry Ágnes)
(Tanára: Potornainé Telenkó Tünde) (Tanára: Fesztóry Ágnes)

Repeta a 

Szabó Tünde Júlia
ig.h.

Szabó Tünde Júlia

CSOKOLÁDÉ 

koncertbõl

     



szesülhetett a fõdíjban, ti- én, szombaton a Budai Cisz-A Nemzeti Tehetségsegí- Bajor Péter, a Magyar Te-
zenkettõ pályázatot pedig terci Szent Imre Gimná-tõ Tanács „Felfedezettjeink” hetségsegítõ Szervezetek 
különdíjjal ismertek el. zium dísztermében.címmel pályázatot hirdetett Szövetsége elnöke vezetése 

A zsûri a Vikár Sándor Ebben az idõpontban a 2011-ben a Tehetségpontok alatt tartalmas programmal 
Zeneiskola Akkreditált Te- Tehetség napján – Bartók és Tehetségsegítõ Tanácsok várták a meghívottakat. 
hetségpont pályázatában Béla születésnapja alkalmá-számára. A Vikár Tehetség- Köszöntõt mondott Dr. 
szereplõ Sógor Tamásról ból – immár hagyományosan pont három kiemelkedõ Sólyom László volt köztársa-
szóló anyagot kiemelkedõen összegyûltek a hazai tehet-munkát végzõ, sokoldalúnak sági elnök, tehetségnagy-
magas színvonalúnak találta, ségügy elhivatottjai, hogy ítélt tehetséges diák pályáza- követ. Elõadást tartott töb-
és különdíjban részesítette. A kifejezzék meggyõzõdésü-ti anyagát nyújtotta be. A fel- bek között Prof. Csépe Valé-
különdíj átadására a 2012-es ket: a tehetség nemzeti ügy, a hívásra az ország több intéz- ria, az MTA fõtitkárhelyet-
Országos Tehetségnapon ke- fiatal tehetségek támogatása ményébõl 300 pályamû érke- tese, Dr. Pakucs János, a 
rült sor, 2012. március 24- a jövõ záloga. zett, melyek közül három ré- Magyar Innovációs Szövet-

ség tiszteletbeli elnöke, Prof. 
Bagdy Emõke pszichotera-
peuta, klinikai szakpszicho-
lógus, pszichológus, és Dr. 
Gloviczki Zoltán közoktatá-
sért felelõs helyettes állam-
titkár.
A „Felfedezettjeink 2012” 
pályázat díjazottjait köszön-
tötte és a díjakat átadta: Prof. 
Csermely Péter a Nemzeti 
tehetségsegítõ Tanács elnö-
ke.

Sógor Tamást a Vikár 
Sándor Zeneiskola zongora 
szakos növendékét a díját-
adóra elkísérte fõtárgytanára 
Fesztóry Ágnes, valamint az 
iskola igazgatója Tamás At-
tila, helyettese Szabó Tünde 
Júlia és dr. Csiszár Bernadett 
tanárnõ. 
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elõadó képességeinek maximumát tár- De nézzük sorjában a történéseket. 
hatja a hallgatóság elé.  2012. március 25-én hagyomány sze-

rint Vácott rendezték meg immáron 12. 
De hol is kezdõdtek a dolgok: alkalommal az országos gitárversenyt 

Gyerekkorom óta vonzódom a zené- Kislányom 11 éves, s a Kodály Zol- Luis Milan és John Dowland emlékére. 
hez. Mindig lenyûgözött az akkoriban tán Általános Iskola ötödik osztályos Czakó Erika gitármûvész, kislányom 
igen ritka alkalmak közé tartozó megta- tanulója. Három éve második hangsze- gitártanárnõje bizalmat szavazva gyer-
pasztalás, az élõ elõadáson való részvé- rül a gitárt választotta nagy örömömre, mekemnek, beválasztotta a nevezõk tá-
tel élménye, s ez az érzés azóta is meg- hiszen kisiskolás koromban szüleim en- borába, s ezzel részesei lettünk egy egé-
maradt. Csak élveztem az összhatást, s gem is megajándékoztak egy becses szen merész, s különleges vállalkozásá-
fogalmam sem volt arról, hogy mi is hathúrossal, s bár zenetanárok nem for- nak, miszerint kislányunkkal együtt öt 
történik attól a pillanattól kezdve, hogy málták játéktudásomat, az autodidakta fõt indított ezen a háromévente megren-
valaki elindul egyfajta zenei úton, ad- évek mégis nagyon megszerettették ve- dezendõ nívós versenyen.
dig a fázisig, amíg elõadásával képes lem ezt a hangszert. Nagy lelkesedé- A minket érintõ területi válogató 
örömteli perceket, igazi kikapcsolódást semben el is határoztam, hogy gyerme- 2012. január 25-én került megrende-
nyújtani másoknak. kemmel egy idõben magam is belekez- zésre Debrecenben.

Ma már pontosan tudom, hogy egy dek a gitártanulásba jobb késõn, mint 
zenészpalántának nem elég ismernie a soha alapon. Utódom gyorsvonatnyi se- Lányom három éves pályafutása 
kottát, nem elég technikailag képesnek bességgel haladt el mellettem a fejlõdés alatt volt már pár nyilvános fellépése ál-
lennie a darab eljátszására, s még az sem pályáján, de töretlen élvezettel végzett talános iskolájában és a Vikárban is, de 
elég, ha alkalmas érzelmeket is közve- lassú csiszolódásomnak az idõnkénti a családban mindenki érezte, hogy ez 
títõ módon világra hozni a dallamot a együttzenélések felemelõ pillanatain valami másfajta megmérettetés.
hangjegyekbõl. A hangszerén kívül õt felül akadt még egy figyelemreméltó Megkezdõdtek a próbák, a darab ki-
magát is szó szerint fel kell hangolni a hozadéka. Nevezetesen az, hogy kicsit választások, megnövekedett a gyakor-
megfelelõ pillanatra, hogy aztán meg- belülrõl is megtapasztalhatom, mi zaj- lásra fordítandó idõ, s napról napra érez-
történhessen az a fajta varázslat, ami az lik a kulisszák mögött. hetõvé vált egyfajta dimenzióváltás felé 

2012. március 23-25. között Vácon 
rendezték meg a XII. Országos Gitár-
versenyt Luis Milan és John Dowland 
emlékére, ahol a Vikár Sándor Zeneis-
kola AMI négy gitár szakos tanulója 
versenyzett. Nagy reményekkel indul-
tak az országos döntõbe, hiszen a Deb-
recenben megtartott válogatón maxi-
mális pontszámmal jutottak tovább. Az 
elsõ fordulóból mindannyiuk továbbju-
tott a döntõbe, ahol a következõ kima-
gasló eredmények születtek:

Komiszár Vanda I. kcs. – III. díj
Béres Enikõ II. kcs. – III. díj
Lipcsei Bence III. kcs. – II. díj 

(elsõ díjat nem adtak ki)
Dudás Zoltán IV. kcs. 

nagyon szépen szerepelt
Felkészítõjük, Czakó Erika gitár-

mûvész-tanárnõ megkapta a legkiemel-
kedõbb tanárnak járó különdíjat.

Gratulálunk eredményes munká-
jukhoz!

2012. március 23-25-ig Kaposváron a VII. Országos Jeney Zoltán Fuvola-
versenyen szerepeltek Dankó Jázmin (I. kcs.) és Vincler Doroti (IV. kcs.), Kádár-
né Bedõ Adrienne tanárnõ növendékei Nagy Dávid zongorakísérõvel.

Vincler Doroti különdíjat kapott, a legszebben elõadott kötelezõ etûd elõ-
adásáért.
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közeledés, amit akkor nem is igen tud- aki épp következett, s olyan is, aki ve- mástól. S mivel itt ugyebár nem készül 
tunk megfogalmazni. lünk együtt akkor érkezett. Õszintén célfotó, így mindig hallható lesz pár 

Elérkezett az elõdöntõ napja, a nap, szólva abban a pillanatban nem tudtam elégedetlen hang a folyosókon ered-
mely minden várakozást felülmúlt. eldönteni, hogy azoknak lehet-e jobb, ményhirdetés után.
Mind az öt növendék kimagasló teljesít- akik már úgymond letudták az elsõ for- Mi tagadás, én is a saját kislányomat 
ményt nyújtva csoportjuk legjobbjaként dulót, s kifújhatják a gõzt, vagy nekünk, érzékeltem a legjobbnak, de tudom, 
szerepelt, s került be a váci döntõbe. s a velünk együtt érkezõknek, kik hoz- hogy pontosan 75-en éreztek még így 

Hihetetlenül felemelõ érzés volt, s zánk hasonlóan csak másnap mutathat- rajtam kívül, négyõjükkel beszéltem is. 
az együttes siker szinte hatványozta jó ják meg a közönségnek, s a zsûrinek ké- De a tréfát félretéve azt gondolom, hogy 
érzéseinket. Hazaérve az örömködést pességeiket. a Vikárosok maximálisan elégedettek 
pillanatok alatt felváltotta a nagyon ke- Rövid élménybeszámolók, s Czakó lehetnek a teljesítményükkel, – egy má-
mény munka. A versenyzõk hangolása Erika, vezetõ gitártanárnõnk tájékozta- sodik, három harmadik helyezés, – hisz 
csak akkor kezdõdött igazán. Újabb da- tója után épp következett az egyik nyír- nem csak a díj az, amit itt nyertek valójá-
rabválasztások, még több napi gyakor- egyházi fellépõ, s a következõ pillanat- ban, hanem az a plusz, amivel nem csak 
lás. Lélekápolás, csiszolás, újabb gya- ban már a nézõtéren is találtuk magun- játéktudásban lettek többek, de jellemük 
korlások. És jöttek sorban a próba fellé- kat. Kissé régimódi megjelenésével, de is formálódott a felkészülési idõszak 
pések. A tanári kar elõtt, vendég meghí- kifogástalan akusztikájával barátságo- alatt tanúsított kitartásukkal, átélt örö-
vottak elõtt, aztán újra a tanári kar kö- san fogadott minket a koncertterem, s meikkel, kétségeikkel, olykor könnye-
vetkezett kibõvítve érdeklõdõ közön- az ezt követõ napok itt szerzett élmé- ikkel. Ez a plusz, szemben bármilyen 
séggel, majd ismét sok-sok próba, s nyei elvarázsolták szempillantás alatt helyezéssel, életre szóló valós, használ-
újabb fellépés a Bencs villában, egy kü- formális hiányosságait. ható értéket képvisel számukra.
lönleges miliõjû környezetben, telthá- Hasonlóan voltam a szállással is. Az A három nap alatt alkalmam volt be-
zas közönség elõtt. ódon épület a maga labirintusszerû fo- tekinteni a verseny boszorkánykonyhá-

A lányomon azt tapasztaltam, hogy lyosóival, sajátos szagával, szocreálos jába, ahol gyermekeink felkészítõ taná-
kissé izgulós alaptermészetével ellentét- berendezéseivel, a már régen elfelejtett ra, Czakó Erika két tanszéki kolléga se-
ben szinte már várta a verseny napját, s üzemi konyha fílingjével, hatalmas, gítségével a színpadra lépés utolsó pil-
mintha a felkészülési idõ alatt gyökeres parkszerû udvarával, az udvaron sétáló lanatáig fáradhatatlanul csiszolta, báto-
változások mentek volna végbe egyéni- siket gyerekek megérintõ közelségével rította, lelkesítette, nyugtatta, vagy épp 
ségében, hozzáállásában. A gyermeki együtt elválaszthatatlan részei lettek az tüzelte – ha azt kellett – a kis zenésze-
hangszerek tanáruk céltudatos, odaadó, élményhalmaznak, amivel gazdagabban ket, hogy a kellõ pillanatban, amikor 
s hozzáértõ munkájának köszönhetõen térhettünk haza a harmadik nap végére. egyedül maradnak hangszerükkel a pó-
szinte tökéletes állapotba kerülve várták De nézzük magát a versenyt! Úgy diumon, minden tökéletes legyen.  Ez a 
a legvégsõ próbatételt. Elkészült az öt éreztem, hogy a szervezõk nagyon lel- versenyre hangolás utolsó, s a többi ele-
kis zenész versenyre hangolva. kiismeretesen, rutinosan, s kedvesen méhez hasonlóan éppoly nélkülözhe-

Vácott a Bartók Béla Zeneiskola végezték feladataikat. Ritkán akadtak tetlen része, ami után a fellépõ valóban 
adott otthont a megmérettetésnek. Nyu- kisebb, zavarónak nem nevezhetõ csú- képessé válik arra, hogy kihozza magá-
galmat árasztó terek, utcák fogadtak szások, de egyébként minden a helyén ból a maximumot egy nagyszerû elõ-
minket a Duna-parti településen. A szál- volt. A gitárosok nagyon felkészültek adás keretében. Ezt a kimagasló telje-
lásunk a közelben volt a Cházár András voltak, technikailag kimagaslóan stabil sítményt a tanárnõ részérõl a zsûri több 
Siketek Országos Intézetének nevelõott- zenészeket hallhattunk. Azok már ke- különdíjjal is értékelte.
honában, pár percnyi sétára az iskolától, vesebben voltak, akik a technikai tudás Gyermekeink fejlõdése, teljesítmé-
s ez a néhány pillanat épp elégséges, s mellett kellõ érzékenységgel tudták nye, s a zene iránt érzett szeretete akkor 
egyben szükséges is volt a versenyre megszólaltatni a versenydarabokat, fog a legjobb irányba mutatni, ha a gye-
való ráhangolódás megkezdéséhez, s mint például a mi ötös fogatunk minden rek-tanár-szülõ hármasban mindenki 
néminemû feszültségmentesítéshez. egyes tagja kivétel nélkül. jól végzi a dolgát külön-külön, s egy-

A feleségem, kislányom, s jómagam A zsûri tagjait az eredményhirdeté- ségben is jól harmonizálnak. Nem vita-
pénteken délután érkeztünk, hisz az el- sen ismerhettük meg. Szimpatikus volt tom, hogy egy ilyen jól mûködõ három-
sõ korcsoport, melyben érdekeltek vol- Eötvös József, a zsûri elnöke, Liszt-dí- szög létrejöttéhez a jó szándékon kívül 
tunk, csak szombaton kezdte a progra- jas gitármûvész. A díjátadás elõtti ösz- szükségeltetik némi szerencse is, mint 
mot. Elsõ utunk természetesen a zeneis- szefoglaló értékelésében az általa ta- szinte mindenhez az életben.
kolához vezetett, ahol már javában zaj- pasztalt magas színvonal méltatása Annyi bizonyos, hogy 2012. március 
lottak az események. Az elõtérbe lépve mellett megemlítette, hogy õ maga épp 25. óta a kislányom új lendülettel, s na-
azonnal érezhetõvé vált egyfajta külön- harminc éve volt itt elõször – akkor még gyobb kedvvel nyúl nap, mint nap hang-
leges szféra, ami azonnal magával raga- a II. Országos Gitárversenyen – mint szeréhez, s jobban várja a gitárórákat. S 
dott, s szinte másodpercek alatt bekebe- versenyzõ. Annyit megjegyeznék a zsû- azt is elmondhatom, hogy bárhogyan is 
lezett. Nyüzsgött a helyiség a különbö- ri munkáját illetõen, hogy nem voltak alakul az õ zenei pályafutása, ez a már-
zõ korú, nemû gitáros palántáktól, taná- könnyû helyzetben. Sok, igen tehetsé- ciusi hétvége felejthetetlen emlék marad 
raik, szüleik kíséretében mozgalmassá ges növendéket hallhattunk azon a hét- családunk mindhárom tagja számára.
az tették aula légkörét. végén, s gyakran hajszálnyi volt az ele-

Akadt csapattársunk, aki már elját- ve szubjektíven érzékelhetõ különbség, 
szotta az aznapi versenyszámát, volt, ami elválasztotta a tehetségeket egy-

Komiszár István
Komiszár Vanda tanulónk édesapja

Komiszár István
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2012. április 13-án, Bu- A Fesztivál résztvevõi Mûsoruk volt:
dapesten az V. Internet Vers voltak: Gaál Eszter – ének, – Gaál Eszter (zongora): Gál 
Fesztiválon a népzene tan- zongora, Deák Mária – Sándor: Folyóparton
szak 12 fõvel vett részt, ahol ének, kalimba, Dienes – Deák Mária (kalimba) – Álmos már a folyópart,
nagyon szépen szerepeltek. Györk Márton, Módy Vi- Hajdú Ágota (basszus cite- dúdol a szél egy kis dalt:
Az eseményt egy internetes rág, Lengyel Levente, Si- ra): Áprily Lajos: A rím - Aludj békén, csendesen,
elõválogatás elõzte meg, mon Gergõ, Tóth Gergely, – Zenekar (citera- ének- álmod mély és szép legyen.
ahonnan sikeresen továbbju- Kucsmár Szintia, Hajdú zongora): Róth Katalin: 
tottak. Gaál Eszter valamint Ágota – citera, Sárosi Petra, Mosolyodat zsebre vágtam Dörmög a fûz, dörmög 
Deák Mária növendékünk Tóth Johanna, Zentai Jan- – és egy csipetnyi szatmári mélyen,
és Hajdú Ágota népzeneta- ka – ének. népzene (ének-citera, vala- gyökér mozdul lent a 
nár zenésítették meg a kiírás- mennyi diák részvételével) mélyben,
ban szereplõ verseket, és a és a lombos zöld szakálla
közös próbák során a hang- árnyékát a vízbe mártja.
szerelés lehetõségeivel kísér-
leteztek a zenekari mûsor- Lassan múló percek jönnek,
számban. Gaál Eszter szóló- álomhálót szövögetnek,
ban is színpadra lépett, ter- ráborítják fûre, lombra,
mészetesen egyéni, önálló a hold fénye táncol rajta.
versmegzenésítéssel. A szak-
mai zsûri és a közönség egy-
aránt gratulációval illette az 
ifjak bemutatkozását, elisme-
rõen nyilatkoztak róluk. 

A népzene csoport  
„Üde gyermeki hangzás”, 
míg Gaál Eszter „A jövõ re-
ménysége” néven kapott dí-
jat. A különleges megméret-
tetésen, az oklevél mellett 
emléklapot, és értékes 
könyvjutalmat kaptak isko-
lánk tanulói.

Felkészítõ tanáraik: 
Hajdú Ágota és 
Kiss Zoltán.

Ki volt Lajtha László? tizeddel idõsebb Bartókéval és Kodá- daléneklési Vetélkedõt zeneiskolák és 
A XX. század elsõ felének Bartók lyéval, legalább ugyanannyira külön- mûvészeti iskolák alap- és középfokon 

Béla és Kodály Zoltán mellett legjelen- bözik is az övékétõl. Máig tartó mellõ- tanuló növendékei számára. A vetélke-
tõsebb magyar zeneszerzõje, népzene- zöttsége, meg nem értettsége nagyrészt dõre Hudivók Marianna vezetésével 
kutatója és zenepedagógusa – általában éppen annak köszönhetõ, hogy egészen benevezett a Vikár Sándor Zeneiskola 
így határozzák meg Lajtha László zene- egyéni utat járt be. öt gimnazistából – Aranyos János, Kiss 
történeti helyét. A kép azonban ennél (Forrás: Solymosi Tari Emõke zenetör- Marcell, Sipos Anna, Sógor Tamás, 
jóval árnyaltabb, hiszen zongoramû- ténész, Lajtha kutató) Szilágyi Márton – álló csapata is.
vész volt, karmester, egyházzenész, A versenyre 2012. április 4-én ke-
hangversenyszerkesztõ és zenei isme- 2012. június 30-án ünnepeljük Laj- rült sor Budapesten, ahonnan a nyír-
retterjesztõ, hangszertörténeti szakem- tha László születésének 120. évforduló- egyházi diákok, a decemberben végzõ-
ber, a nemzetközi kultúrdiplomácia ki- ját, 2013. február 16-án pedig halálának dött „Vándorélet Liszt nyomában” Kár-
emelkedõ alakja, hazai és európai tudo- 50. évfordulójára emlékezünk. pát-medencei vetélkedõ gyõzelme 
mányszervezõ… Életének sok-sok szá- Ebbõl az alkalomból rendezte meg a után, ismét gyõztesen térhettek haza! 
la összetéveszthetetlenül egyedi szöve- budapesti Lajtha László Alapfokú Mû-
déket alkot. S bár munkássága sok te- vészetoktatási Intézmény a III. Orszá- Hudivók Marianna
kintetben valóban rokon a nála egy év- gos Lajtha László Mûveltségi és Nép- szolfézs tanszakvezetõ

Hudivók Marianna

Mosolyodat zsebre vágtam, Befészkelte magát mélyre,
Ott ül a meleg kabátban, Két ránc közt a meredélybe,

Csöndes-puhán meghúzódva, Ha hiányzol, belenyúlok,
Vár a hûvös, rossz napokra. S gondolatban hozzád bújok!

Róth Katalin: Mosolyodat zsebre vágtam

Gál Sándor: 
Folyóparton
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A 2012. április 18-án, Katona Zsófia Eszter va-
Kisvárdán megrendezett II. gyok és részt vettem egy me-
Weiner Leó Megyei Zongo- gyei zongoraversenyen. Bár 
raverseny eredményei: erre a versenyre elõször nem 

akartam menni, mert nem 
Katona Zsófia Eszter éreztem magamban elég ki-
(I. kcs.) – I. helyezés tartást és bátorságot, de Ildi-
Felkészítõ tanára: kó néni (aki már 5 éve tanít 
Pólikné Smid Ildikó engem) bízott bennem. Így, 

2012. április 18-án, Kisvár-
Orosz Lilla (I. kcs.) dán indultam ezen a verse-
– dicséret nyen. Sokat készültem, Ildi-
Felkészítõ tanára: kó néni még hozzánk is eljött 
Tirpákné Lizák Teodóra és vette a fáradtságot, hogy 

hétvégén is tanítson. Megérte 
A zsûriben helyet fog- a sok munka, mert a jól össze-

laltak Grünwald Béla és Pless állított darabok és a lendüle-
Attila zongoramûvészek, a tes zongorázás a zsûrit is le-
Debreceni Egyetem Zenemû- nyûgözte. Így amikor ered-
vészeti Karának tanárai. mény hirdetés volt, biztos vol-

tam, hogy helyezést fogok el-
érni, mert hallottam a többi-
eket játszani. Nem reméltem, 
hogy elsõ helyezett leszek, de 
az lettem! 

senyzünk. Sokkal nagyobb 2012. március 14-én zaj- VII. korcsoport, Hosszú volt az út, de tar-
épületre számítottam. A ver-lott a IX. Országos zongora tanár-diák páros talmasan töltöttük el, mert a 
seny elõtt izgultam. Amikor négykezes és kétzongorás Sógor Tamás és tanár nénik az úton is foglal-
már elkezdtünk játszani az iz-verseny debreceni válogatója. Fesztóry Ágnes koztak velünk, hasznos taná-
galom megszûnt. Zongorázás Iskolánk képviseletében in- Felkészítõ: csokkal láttak el bennünket. 
közben az egymásra mosoly-dultak: Fesztóry Ágnes Az úton még fáradt voltam, de 
gás Katával segített, és jó ér-II. korcsoport ahogy megérkeztünk ez el-
zéssel töltött el. Kruppa Katalin és szállt, mert kíváncsi voltam, 

Megkönnyebbülés volt, Pucsok Tünde Mindegyik páros bejutott hogy milyen nagy lesz a zene-
hogy túl lettünk a versenyen, Felkészítõ tanáraik: a balassagyarmati országos iskola, és a terem ahol ver-
így a hétvége játékkal telt el. Kruppáné Janka Erzsébet döntõbe. A IX. Országos 
De várakozás teli is volt, hisz Pólikné Smid Ildikó zongora négykezes és két-
az eredményt még nem tud-zongorás verseny 2012. áp-
tuk. IV. korcsoport rilis 20-22-ig zajlott Balas-

A hétvége fontos esemé-Baksa Zsófia és sagyarmaton. 
nye volt még az eredmény-Konrád Kíra 
hirdetés, hisz itt tudtuk meg, Felkészítõ tanáraik: Eredmények:
hogy harmadikok lettünk. A Konrádné Kun Erika Sógor Tamás 
gálakoncertet figyelmesen Kruppáné Janka Erzsébet – Fesztóry Ágnes – I. díj
végighallgattuk, és ez méltó 
zárása volt az egész hétvé-VI. korcsoport Kruppa Katalin 
gének.Berki Zsófi Anna és – Pucsok Tünde – III. díj

Papp Teodóra 
Felkészítõjük: Berki Zsófi Anna Pucsok Tünde
Kruppáné Janka Erzsébet – Papp Teodóra – III. díj tanuló

Pucsok Tünde

Mindent köszönök Ildikó néninek!
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A Vikár Sándor Zeneiskola AMI és a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Pedagógiai Közmûvelõdési és Képzési Intézet 
szervezésében tartottuk meg  2012. április 27-én Megyei 
Tanári Hangversenyünket a Mûvészetoktatás Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Napja alkalmából. A hangversenyt 
Láng Erzsébet az MPKKI igazgatónõje nyitotta meg.

Közremûködtek:
Andorfi Orsolya Mária – hegedû, Kiss Zoltán – zongora, 

Tündik Judit – hegedû, Fesztóry Ágnes – zongora, Nagy 
Dávid – zongora és kürt, Konrádné Kun Erika – zongora, 
Tirpákné Lizák Teodóra – zongora, Kóti Gergõ – hegedû, – 
Molnár Katalin – gitár, Mándi Ákos – zongora (Mátészalka).

szervezésében adtak közös A hajdúböszörményi gitá-
koncertet a régió gitárzene- rosok eddig minden évben el-
karai. Idén a hajdúböszörmé- jöttek hozzánk, a Vikár Sán-
nyi Bartók Béla Zeneiskola ti iskola által szervezett regi- dor Zeneiskola falai közé avagy a Vikáros 
gitártanára, Göndöcz Viktor onális gitárzenekari találko- muzsikálni, most nekünk volt gitár tanszak 
vállalta fel a rendezvény le-zón mutatkozott be a Canto lehetõségünk, hogy a Bartó-tavaszi zsongása
bonyolítását. Hajdúböször-Guitarras. kos zenei mûhelyt közelebb-
mény zenei életének egyéb-Bemutatkozás, de csak rõl megismerhessük, az otta-Mozgalmasan alakul a ta-
ként is nagy hagyományai abban az értelemben, hogy ez ni hangversenyterem kiváló vasz a gitár tanszakon. A díj-
vannak, elég csak a „Jazz-volt az elsõ zenekari találko- akusztikai adottságait megta-esõvel záruló váci gitárver-
Blues Jamboree”-ra, a Kotta zó, melynek a böszörményi pasztalhassuk. Nem voltunk seny utáni hetek eseményei-
Fesztiválra, vagy a Klasszi-iskola adott otthont. A fellépõ egyedül a vendégek sorában: rõl számolunk be az alábbi-
kus Gitár táborra gondolni. gitáros csapatok ugyanis már Balmazújvárosból (Veres Pé-akban.
Gitáros kamarazenei találko-nem elõször látták-hallották ter Mûvészetoktatási Intéz-2012. március 28-án 
zót hosszú idõ után elsõ ízben egymást. Az elmúlt öt évben mény), Debrecenbõl (MEA Hajdúböszörményben jár-
szerveztek itt.a nyíregyházi gitár tanszak Zeneiskola, Mihály Katalin tunk, ahol az ottani mûvésze-
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mely nem merült ki a részt- Canto Guitarras tavaszi zson-
vevõ kamaraegyüttesek tag- gásának legutóbb sikeres 
jainak szolidáris jelenlétével. helyszíne volt. 
Szülõk, nagyszülõk, barátok, 
kollégák is eljöttek hangver- Szereplõk voltak: 
senyre, nagy örömünkre. A Cseke Barbara, 
nagyobb létszámú kamara- Póka Csenge, 
csoportok mellett figyelem- Béres Enikõ, 
reméltó muzikalitással, pon- Molnár Beatrix, 
tossággal és eleganciával ját- Jenei Flóra, 
szottak a kisebb együttesek, Szikszai Petra, 
duók, triók is. Szilágyi Szabolcs, 

Újra igazolódni láttuk a Tokárszky Máté, 
kodályi tételt, mely a gitáros Révész Tamás, vezetésével), Derecskérõl részvevõket.
világra alkalmazva a követ- Petz Dávid, (Bocskai István Ált. Isk. és A hajdúböszörményi láto-
kezõ: „nem sokat ér, ha ma- Dudás Zoltán, AMI, Suba Sándor vezetésé- gatás élménye tovább fokoz-
gunkban gitározunk: szebb, Gaál Eszter, vel) és a debreceni Kodály ta a szokásos áprilisi gitár ka-
ha ketten (vagy még többen) Molnár Katalin, Zoltán Zenemûvészeti Szak- marahangversenyre való fel-
összegitároznak!” Ebbéli Márton László, középiskolából (Óváry Zol- készülési kedvet. Az itthoni 
meggyõzõdésünktõl lelke- Olajos Gábor.tán vezetésével) is érkeztek koncertet debreceni, balmaz-
sülten vártuk a következõ al- Az együttes vezetõje, a gitáros csapatok, hogy újraél- újvárosi kollégák, növendék-
kalmat, a debreceni Klasszi- nyíregyházi kamaratalálkozó jék az együttes zenélés örö- ek, zenemûvészeti szakkö-
kus Gitárzenekarok IV. Deb- szervezõje: Czakó Erika.mét. A színvonalas három- zépiskolások közremûködé-

április receni Fesztiválját, melyet a órás koncert után a házigaz- sével tartottuk meg 
25-én. Debreceni Egyetem szerve-dák egy kis vendégmaraszta-  Örvendetes volt látni a 

zett május 5-én, és amely a ló eszem-iszomra invitálták a koncert iránti érdeklõdést, 

gedûbe is belevezetem az ér-Ha valaki azt mondja: Ze-
zéseimet, a vibrátó és a moz-ne, legtöbbször a muzsikusok 
gás két olyan eszközöm, által, hangszerekkel vagy 
mely segíti ezt.énekléssel eljátszott darab jut 

Létezik egy másikféle ze-eszünkbe, vagy a kotta. Ám 
ne is, melyet nem az ember, van egy olyan élmény a kot-
hanem a Természet alkot. Jó ták és a hangszerek mögött, 
példa erre a madárcsicsergés mely hatással van testünkre-
szimfóniája, melyet a szél ál-lelkünkre. Én leginkább emi-
tal susogó levelek, vagy a rej-att szeretek hegedülni és zon-
télyes csönd kísér, mely szá-gorázni. Ahogy kiadjuk ma-
momra az egyik legszebb ré-gunkból az érzelmeket, átve-
sze a zenének. Bár látszólag a zetjük a hangszerbe, amibõl 
kettõ kicsit ellentmond egy-megszületik a gyönyörû ze-
másnak, nekem az éjszakai ne. Bár a muzsikálás nagyon 
csendet a legjobb hallgatni, igényli a fej használatát, ér-
megnyugtat. Mostanában az zés nélkül csak egy ujjgya-
éjszakai csendben szokott ná-korlat, én az érzelmek kimu-
lunk énekelni egy fülemüle. tatása miatt szeretem. A he-

Olajos Gábor
gitártanár

Olajos Gábor
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Õ az éjjeli szólista. Szerintem ményt szemlélõ tekintete láthatatlanul, átélve érzéseit, A zene azonban az alko-
a csönd kiemeli a hangot, és pont beleakadjon, és hangu- izgulni, mikor életével ját-tásnak csak az egyik ága. 
szünet, csend nélkül sem len- latot teremtünk a színekkel és szik tudásáért. Tényleg pá-Még nagyon sok van, ezen 
ne szép a zene. árnyékokkal. Színekkel és ár- ratlan élmény volt.kívül kettõ a kedvencem: a 

Az ember akkor is zenét nyakkal érzelmeket viszünk Helen Keller – bár róla rajzolás és az írás. Igazából 
teremt, mikor lélegzik, lép, bele. Minden vonás számít, még csak most fogok olvasni mind a három tevékenység 
hozzáér valamihez, vagy ál- ugyanúgy, mint a szavak. – kicsi korában megsüketült nagyon hasonló, de néhány 
tala megmozdul valami. Mikor a zenét hallgatjuk – és megvakult, mégis annyi dologban eltér: például az élõ 
Ilyenkor elõfordulnak kelle- ha jó az elõadó és a darab –, kitartás volt benne, hogy vég-muzsika elszáll, esetleg lé-
mes, vagy borzasztó hangok bele tudjuk élni magunkat, hezvitte a szinte már lehetet-lekben marad meg. A fest-
is, mint mikor a lisztet össze- átvesszük a rezgéseket és az lent: elvégezte az egyetemet, mény viszont megmarad, 
kaparjuk a gyúródeszkán egy érzelmeket. Nekem az alko- és írónõ lett.csak úgy, mint az általunk 
kés segítségével. Ennek hal- tás egyfajta kikapcsolódás a Én is alkotás közben ér-írott könyv is. Sõt, ha írunk 
latára kiráz a hideg, és na- mindennapi, zûrzavaros élet- zem igazán jól magam. A egy könyvet, tartalma telje-
gyon rossz érzés fog el. bõl. Elvezeti a gondolatomat, holdfényben hegedülni az sen bennünk marad, ha pedig 

Az egyik pénteki napon, megtisztít, és segít feltöltõd- udvaron a hûvös éjben, vagy késõbb olvassuk, minden 
télen, mikor a korcsolyapá- ni. csukott szemmel zenélni, le-szóról eszünkbe jutnak az ak-
lyán volt testnevelésóránk, Az alkotók mûveire sze- írni a fejemben megszületett kori gondolatok, feltámad 
felfedeztem, hogy az, amikor rintem hatással bír magánéle- történetet, életutat teremteni, bennünk újra az érzések 
lendületesen, ívesen, de las- tük, korszakuk, gondolkodá- vagy rajzolni – számomra ez pompás kavalkádja. És ami a 
san korcsolyázok, éppen suk és érzelmeik. jelenti az örömet az életben.legfontosabb, ha valaki más 
olyan, mint mikor hegedülök. Például itt van két nagyon Az alkotás szerintem leg-olvassa, benne is feltámad 
Egyre megy elõre, egyenlete- ismert, egy korban élõ, de gyakrabban az, mikor fejben egy érzés, és megérti, mirõl 
sen, és egyfajta lendülettel. A teljesen ellentétes zeneszer- kigondolunk, részletesen el-van szó, miközben saját véle-
zenéhez még az is hasonla- zõ: Mozart és Beethoven. tervezünk valamit, majd vég-ménye és álláspontja is kia-
tos, mikor levegõt vesz az Beethoven élete nagyon szo- hezvisszük. Így születik meg lakul. Ha festünk egy képet, 
ember. Szerintem a muzsika morú, és küzdelmekkel teli a gondolat apró magjából a arról is van valamiféle elgon-
a lélek lélegzése. Az indula- volt, melyet lehet hallani ál- csíra, a növény, majd a pom-dolásunk: tudjuk, hogy mit 
tok elhagyják a testet a kifújt talában komoly, szomorú, pás virág – a mû.akarunk ábrázolni, és mi a 
levegõvel, és friss, erõt adó vagy éppen komor mûveibõl Alkotni minden ember rejtett értelme. Úgy helyez-
levegõ megy a helyére. is. Mozart egy rendkívül sze- tud, az is, aki nem születik zük el a lényeget, hogy a fest-

retetteljes és bolondos em- különös tehetséggel. Én na-
berként élt, habár sokan gyon hálás vagyok, amiért 
(irigységük miatt) megkese- van tehetségem, szorgalmam 
rítették életét. Zenéje egye- és lehetõségem, és akárhová 
dülállóan tökéletes, gyógyító vet a sors, az alkotás nekem 
hatású, könnyed, röppenõ, mindig megmarad kikapcso-
ugyanakkor érzelmekkel teli. lódás, vagy éppen munka ké-

Liszt Ferencben azt cso- pében. Ha abbahagynám, ke-
dálom, ahogyan ki tudta fe- vesebb lennék. 
jezni elgondolását a zenében, Az én számomra a zene, a 
vagy meg tudott jeleníteni festés és az írás nagyon egy-
egy-egy eseményt. séges, összeolvadó dolog. Ha 

Michelangelo még né- nézek egy képet, mondjuk 
hány nappal halála elõtt is egy portrét, összeáll bennem 
szobrászkodott. Megnyugtat- az alak története, ami miatt 
ta, mikor a finom márvány- úgy néz ki, és olyan érzést 
port érezhette pórusaiban és sugároz magából. Ha zenét 
orrában. Valósággal szerel- hallgatok vagy játszok, szí-
mes volt a kõbe – állítja neket látok a hangulatokhoz 
Irving Stone Michelangelo vagy hangokhoz.
címû könyvében, mely óriási Megpróbáltam szavakba 
élmény volt számomra. Cso- önteni gondolataimat, de 
dálatos volt onnantól kezdve még mindig maradt bennem 
percrõl-percre átélni az éle- olyan dolog, amirõl írni tud-
tét, hogy odakerült elõször nék. Remélem, az olvasók ér-
barátja segítségével a festõ- tik, amit el szerettem volna 
mûhelybe, majd szobrász- mondani.
kodni Bertoldo mesterhez, 
egészen odáig, hogy lelke el- Dóka Eszter
hagyta testét. Mintha ott le- hegedû szakos tanuló 
hettem volna végig mellette 

Dóka Eszter

A rajz Eszter munkája, Michelangelo: Ifjú fej a Sixtusi kápolna freskójáról.
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A Vikár Fúvószenekar a mûsort Nagy Gyula tanár úr Zoltán, Dávid Zoltán, Roth 
nyújtott kellemes szórako- irányításával, majd Sitku Elõd, Sápi Péter, valamint 
zást a következõ szabadtéri Eszter játszott két mûvet he- énekes növendékeinket: Csá-
programokon Nagy Dávid ta- gedûn Nagy Dávid zongora- ki Edina, Czegle Noémi, 
nár úr vezetésével: kísérõvel. Ebergényi Vilmos, Sorbán 

2012. április 28. szombat A Nyír Plazában május Fanni, Nagy Richard, Hege-
– Nyíregyháza-Sóstógyógy- 12-19. között színes kulturá- dûs Attila.
fürdõ – Svájci Lak Panzió és lis rendezvényekkel várták Ugyanezek a diákok fel-
Étterem az odalátogatókat. Egy héten léptek a Városnapokon má-

2012. május 1. kedd – keresztül színházi, irodalmi, jus 18-án, majd május 20-
Bujtos – Városliget – Majális zenés, táncos, filmes – köny- án Hajdú Ágota interaktív 

2012. május 11-én, a Me- nyû és komoly programok gyermekmûsora szórakoztat-
gyeházán ünnepeltek a Jósa zajlottak a boldog békeidõk ta a nagyérdemût.  

Köszönjük a szereplõk-András Kórház dolgozói a és a retró jegyében. Intézmé-
nek és tanáraiknak – Potor-Nemzetközi Ápoló Nap al- nyünk diákjai 2012. május 
nainé Telenkó Tünde, Nagy kalmából. 12-én Májusi idõutazás 
Gyula, Nagy Dávid –, hogy a Iskolánk fanfárosai – címmel adtak mûsort. 
szorgos hétköznapok után Schroff Szilárd, Gáll Barna- A közönség láthatta, hall-
hétvégén is dolgoztak a Vikár bás, Gaál Benedek, Dávid hatta a Borz-alom zenekart: 
S á n d o r  Z e n e i s k o l a  Zoltán, Roth Elõd, Sápi Pé- Gáll Barnabás, Schroff Szi-
képviseletében.ter, Tomcsik Zoltán – kezdték lárd, Gaál Benedek, Tomcsik 

2012. április 28-án, Bu-
dapesten tartották a Magyar 
Zeneiskolák és Mûvészeti Is-
kolák Szövetsége, a József-
városi Zeneiskola, valamint 
az Oboás Társaság Alapít-
vány rendezésében a IV. Ze-
neiskolai Oboa Fesztivált, 
mely egyben Országos Te-
hetségnap volt.

Dudás Panni 
– ezüst fokozatot ért el.

Felkészítõ tanára: 
Nyesténé Raizer Márta

Zongorakísérõje: 
Tirpákné Lizák Teodóra

magába foglalta a Kárpát-medencét, ap- a közönségdíjat is õ kapta. 1997-tõl a 
ja családja Léváról származott, édes- Gyõri Filharmonikus Zenekar karna-
anyja pedig Hunyad megyébõl jött. A gya. Operarepertoárján 64 mû szerepel, 
Medveczky család egy Árva megyébõl vezényelte a szimfonikus zeneirodalom 
származó régi nemesi família. jelentõs részét. Vendégszerepelt Európa 

Elõször a zongorával ismerkedett valamennyi országában, az Egyesült Ál-
meg, majd négy éven keresztül a Bartók lamokban, Venezuelában, Japánban és 
Béla Zenemûvészeti Szakközépiskolá- Thaiföldön is.
ban ütõhangszereken tanult játszani. Ta- Nyíregyházára évek óta nagy öröm-
nára Schwartz Oszkár volt. 1960-ban a mel jön a Szabolcsi Szimfonikus Zene-
Magyar Állami Hangversenyzenekar kart dirigálni. 
üstdobosa lett, egészen 1963-ig. 1968-

2012. május 8-án a Kodály Zoltán ban a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõis- Köszönet illeti a zenekarban játszó 
Általános Iskola hangversenytermében kola karmesterképzõ szakán folytatta ta- kollégákat:
a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar nulmányait, ahol tanára Kórodi András Nagyné Ligeti Edit, 
hangversenyét hallhatta a közönség. volt. 1969 és 1987 között a Magyar Ál- Andorfi Orsolya Mária, 

A zenekart Medveczky Ádám ve- lami Operaház korrepetitori tisztségét Suhanyecz Viktória, 
zényelte, fuvolán közremûködött Illés töltötte be. 1987 és 1996 között szintén a Tündik Judit, 
Eszter. Magyar Állami Operaház alkalmazásá- Szabó Tünde Júlia, 

Mûsoruk volt: ban állt, ám már nem, mint korrepetitor, Joó Csabáné, 
Schubert: D-dúr nyitány olasz stílusban hanem mint karmester, sõt 1991-ben fõ- Béres Angelika, 
Mozart: D-dúr fuvolaverseny zeneigazgató is lett. 1987-tõl a Magyar Kóti Gergõ, 
Beethoven: VII. szimfónia Á-dúr Szimfonikus Zenekar mûvészeti veze- Joó Dániel, 

Op. 92. tõjének nevezték ki. 1971-ben Olaszor- Nagy Dávid, 
szágba utazott, ahol Franco Ferrara Czakó Tamás, 

Medveczky Ádám karmester, Kos- mesterképzõjén vett részt. 1974-tõl kez- Kanálné Hostisóczki Mária, 
suth-díjas, Liszt-díjas, érdemes mûvész, dõdõen a Zenemûvészeti Fõiskolán ta- Subertné Palkó Mariann, 
a Magyar Állami Operaház örökös tagja nított, ahol docensi kinevezést kapott. dr. Csiszár Bernadett, 
1941. június 15-én született Budapes- Abban az évben lett a Magyar Televízió Bottyán Blanka, 
ten. Szülei révén már megszületésével I. karmesterversenyének II. díjazottja és Nagy Gyula (az egyesület elnöke).
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Rendezvényeink decemberben
Ø a mûvészeti nevelés Kodály örökségének hogy az alapfokú zeneokta- A legtehetségesebb mû-

fontosságára, és mással õrizõi és bemutató helyei az tás közkinccsé, az országos vészpalánták adtak ünnepi 
nem helyettesíthetõ hatás-állami zeneiskolák. Túl a iskolahálózat révén min- hangversenyt a kettõs jubi-
rendszerére,napi munkán – amelynek denki számára elérhetõvé leum tiszteletére ezen a na-

hozadéka „mindössze” vált, de az is ennek köszön- pon. 
Ø a mûvészeti nevelés-annyi, hogy értõ fülû és ér- hetõ, hogy kiugróan tehet- A mûvészeti versenyek 

nek a gyermekek személyi-zõ szívû zeneszeretõ embe- séges magyar muzsikusok gyõzteseinek bemutatóján 
ségének fejlõdésében, ér-reket nevelnek – évrõl évre lepték el az egész világot: a szerepelt iskolánk növen-
zelmi életük gazdagításá-kiugró tehetségeket is fel Kodály-módszer ugyanis a déke: 
ban betöltött szerepére,tudnak mutatni. tehetséggondozásban is si- Lipcsei Bence – gitár. 

Két évfordulót is ünne- keres nevelési koncepciót 
Ø a mûvészetoktatás pel a zenei nevelési szak- teremtett. Az eseményen részt vett 

társadalmi hasznosságára, ma: 90 éve, 1922-ben, Ka- 1980 óta pedig e kon- felkészítõ tanára 
amely elsõsorban a szabad-csóh Pongrácz javaslatára cepcióhoz csatlakoztak fo- Czakó Erika és 
idõ tartalmas kihasználásá-döntött úgy a székesfõvá- kozatosan a társmûvésze-
ban, a tanulók szocializá-ros, hogy intézményesen tek. Így a zenét tanulók szá- iskolánk igazgatója 
ciójában, és a fiatalokat ért segíti a gyerekek zenei ne- ma országosan 108 ezer ta- Tamás Attila. 
káros hatások ellensúlyozá-velését. 60 éve pedig, 1952- nuló, míg napjainkra az 
sában jelentkezik,ben, államosították az or- alapfokú mûvészeti isko- A rendezvény a Nem-

szág zeneoktatását. Ez a lákban a tánc-, képzõ- vagy zeti Tehetség Program tá-
döntés alapozta meg a ma- szín- és bábmûvészeti kép- mogatásával, az MZMSZ, Ø a mûvészetoktatási 
gyar hangszeres zeneokta- zésben 149 ezer kisgyerek az MZTSZ és a Mûvésze-intézményeknek a helyi 
tás sikerét, így lehetett – vesz részt. tek Palotája együttmûkö-kultúrában és a hagyo-
Kodály Zoltán által - a zene A rendezvény célja volt, dése révén jött létre.mányõrzésben betöltött 
valóban mindenkié. Ennek hogy felhívja a figyelmet Forrás: MZMSZszerepére. 
nemcsak az lett a hozadéka, 

A 2012. május 16-án iskolánk nagytermében meg-
rendezett Réz-ütõ Mega koncerten született eredmé-
nyek:

Vándordíjasok:

Sike Panna – ütõ
Tomcsik Zoltán – réz

Gratulálunk valamennyi szereplõnek és a felkészítõ 
tanároknak: Nagy Gyula, Nagy Dávid, Joó Dániel, Joó 
Csaba.

Köszönjük a zsûri – Ortutay Éva tanárnõ és Gyur-
csán Tibor tanár úr - munkáját! 

Köszönjük az Opus Music Kft. által felajánlott díja-
kat!

A 2012. május 16-án 
megrendezett kisvárdai 

III. Regionális csellóverseny eredményei:

Szabó Balázs – Nívódíj
Nagy Dóra Felicia – Dicséret
Aranyos János 
– Kiemelt nívódíj, Legeredményesebb résztvevõ 

Felkészítõjük: Béres Angelika
Zongorakísérõ: Tirpákné Lizák Teodóra

Tarek Gabriella – Nívódíj
Tarek Ferenc – Dicséret
Tarek Teréz 
– Kiemelt nívódíj, Legeredményesebb résztvevõ 

Felkészítõjük: Joó Csabáné
Zongorakísérõ: Jeneyné Právicz Julianna

Rezes tanulók

I. díj – Schroff Szilárd
II. díj – Gáll Barnabás
III. díj – Roth Elõd

Ütõsök

I. díj – Guti Szabolcs
II. díj - Szilágyi Zoltán
III. díj – Csekk Fekete Zalán
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év mûvésze elismeréssel ju- ba, amelyet a kolozsvári Ze-
talmazta, 2007-ben Bartók neakadémia követett. Tizen-
Béla-emlékdíjban részesült. két éves koromtól minden 
Európa számos országában nyaram gyakorlással telt, de 
koncertezett, több külföldi még ma is minden délután 
egyetemen tartott mesterkur- gyakorlok. A nyári szünidõ 
zusokat, tanított a kolozsvári kezdetekor, júniusban fel-
zeneakadémián, jelenleg a utaztam Kolozsvárra, és 
Debreceni Egyetemen oktat. nagybátyám irányításával 

tanultam hegedülni. Amikor 
A hegedûmûvész így vall épp nem volt az országban, 

tanulóéveirõl: mert számos fellépése miatt ben, mestere Ruha István vi-A Szatmárnémeti Filhar-
„Elképesztõen sok mun- gyakran utazott, nekem is, és lághírû hegedûmûvész volt. mónia és a Szabolcsi Szim-

kával jár, amíg valaki eljut fiainak is kiadta a gyakorol-1985-ben a Szatmárné-fonikus Zenekar közös hang-
arra a szintre, hogy hegedû- nivalót, melyet hazaérkezté-meti Dinu Lipatti Filharmó-versenye zajlott iskolánkban 
vel a kezében felléphessen a vel komolyan számon is kért. 2012. május 19-én. nia szólistája, 1990-tõl az in-
színpadra, és a világ több Vidéki rokonként lelkiisme-tézmény igazgatója, majd A koncerten elhangzott 
pontján hallgassák a játékát. retesen végeztem a munkát, Vivaldi: Négy évszak 2000. január 1-jétõl fõigaz- címû 
Egyedül én bírtam ki a csa- és naponta gyakoroltam. El-Fátyol gatója. 2000-ben Szent-mûve. Szólót játszott 
ládból azt a sok évig tartó lenõrzéskor kiderült, unoka-Rudolf Györgyi Albert-díjjal tüntet- hegedûmûvész. 
elõkészületi munkát, amely testvéreim inkább más pályát Fátyol Rudolf ték ki. 2003-ban megkapja a 1957. má-
ahhoz kellett, hogy elindul- szeretnének, mert gyakorlás mûvészetek doktora címet, jus 2-án született a Szatmár 
hassak a pályán. Ötévesen helyett szórakoztak. Nagybá-valamint Szatmárnémeti megyei Nagykárolyban. 
kezdtem otthon, aztán hét- tyám velem sokszor órákon díszpolgári oklevelét. Egyetemi diplomáját a ko-
évesen felvettek a szatmárné- át foglalkozott, mert látta, 2006-ban a Romániai Ze-lozsvári Gheorghe Dima Ze-
meti zenemûvészeti líceum- hogy kitartóan készülök.”nekritikusok Szövetsége az neakadémián szerezte 1984-

2012. május 19-én, Mándokon és Kunhegyesen ren- SIMON GERGÕ (citera) – BRONZ minõsítés
dezték meg a KOTA XVI. Énekes és hangszeres szólisták FILE BEATRIX – ZENTAI JANKA – DEÁK MÁRIA 
térségi és országos minõsítését. – EZÜST minõsítés

Mándokon a térségi fordulón a zsûri arany fokozatot nem Kunhegyesen az országos fordulón intézményünk egy 
adott ki. Iskolánk tanulói az alábbi eredményeket érték el: diákja szerepelt sikerrel:

DUDÁS KLÁRA (citera) – ARANY minõsítés
FADEL ÁIJÁ (citera) – KIVÁLÓ minõsítés
TÓTH JOHANNA (ének) – EZÜST minõsítés Felkészítõ tanáruk Hajdú Ágota 
DEÁK MÁRIA (citera) – EZÜST minõsítés – tanári díjban részesült.
KUCSMÁR SZINTIA (citera) – EZÜST minõsítés Gratulálunk! 
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nekultúra Támogatásáért Alapít-A múlt évben elõször megrendezett 
vány Ifjú . A zenei tehetségkutatás legki-nagy sikerû koncert folytatása az

tehetségek hangversenye a Szabolcsi emelkedõbb színterei az Oktatási Mi- 
Szimfonikus Zenekarral nisztérium által meghirdetett országos , melyet 
2012. május 26-án hangszeres tanulmányi versenyek. tartottunk a Kodály 

Emellett a Vikár Sándor Zeneiskola di-Zoltán Általános Iskolában. 
ákjai számos megyei, országos és nem-Az ötletgazdák, vagyis a zenekar és 

Vikár Sándor Zeneiskola AMI zetközi megmérettetésre is eljutnak. Az a  ezzel 
ezeken való részvételt az iskola költ-a hangversennyel akarta kifejezni, lát-
ségvetése nem tudja az alapítvány se-tatni, hallatni azt a fontos törekvésüket, 
gítsége nélkül biztosítani, így legfõbb mely a zenei tehetséggondozásról, a te-
feladata az országos, illetve más verse-hetségek felismerésérõl és támogatásá-
nyeken való megjelenés, táborokba, ról szól. A közös kezdeményezés apro-
kurzusokra, szakmai rendezvényekre pója, a megye és Nyíregyháza város fia-
való eljutás segítése, hangversenyek tal zenészeinek patronálása, valamint 
szervezése, melyen a fiatal tehetségek nyítása, szükség esetén pedig hozzájá-bemutatása.
bemutatkozhatnak. További célja a ze- rul az intézményben folyó zeneoktatás Fontos, hogy a tehetséges gyerekek 
neiskola versenyeinek és rendezvénye- feltételeinek javításához, hangszerek és támogatást kapjanak. Ebben nyújt se-

Ze- inek szakmai vezetése, szervezése, irá- tartozékok vásárlásához.gítséget a zeneiskola alapítványa, a 
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A Gyermeknap a világ sok országá-
ban ünnepnap. A Nemzetközi Gyer-
meknap megünneplése Törökországból 
ered. Magyarországon 1931-tõl ünnep-
lik (akkor még Gyermek Hétnek hív-
ták), 1950 óta már csak egy napig tart.

Gyerekek. Õk a legfontosabbak. 
Nem csak odahaza a családoknak, ha-
nem itt, iskolánkban is. Hiszen õket ok-
tatjuk, tanítjuk a zenélés örömére. Tel-
jesen jogos, ha van anyák napja, van pe-
dagógusnap, akkor igen, legyen gyer-
meknap is. Május utolsó vasárnapján. 

perceken át játszó felnõtteket. Annyira 
Nyíregyháza város a Váci Mihály 

gyerekek voltak. Újra. 
Mûvelõdési Központban ünnepelte a 

Ismeritek? „Akit az istenek szeret-
gyerekeket, szórakoztatta, ellátta mû-

nek, örökre meghagyják gyereknek.” 
sorokkal, programokkal az odalátogató 

(Heltai Jenõ: Marianne emlékkönyvé-
családokat. 

be.)
A Vikár Sándor Zeneiskola megbí-

Ez történt ott, akkor. Örök gyerekek 
zást kapott 2012. május 27-re. Egy órás 

próbálgatták kipirulva hangszereinket 
mûsort kértek tõlünk a nagyszínpadra. 

saját csemetéjükkel együtt. 
Köszönet népzenészeinknek, Hajdú 

Tudtátok, hogy a hegedûnek mekko-
Ágotának, Olajos Gábornak, Suhanyecz 

ra varázsa van? Az egyik szemüveges 6 
Viktóriának, a Borz-alom trombitások-

éves kisfiú folyton kerülgetett. „Szeret-
nak, Nagy Gyulának, a gyermek vonós-

ném újra!” Átadom, segítek fölvenni, 
zenekarnak és Andorfi Orsolya Máriá-

húzni a vonót. Elindul, körbejár. Jönnek 
nak. 

a többiek, õk is szeretnék már. „Mind-
A megbízás mellett a szervezõk lehe-

járt, csak még befejezem a zenémet!” 
tõséget teremtettek számunkra, hogy 

Egy másik 6 éves, szõke Petike, ki-
népszerûsítsük, kiállítsuk, bemutassuk 

próbálás után átölelte a hangszert. 
hangszereinket, melyeket természete-

„Mindig az volt az álmom, hogy egy-
sen ki lehetett próbálni a vállalkozó ked-

szer hegedülhessek.” 
vûeknek. Szép betûkkel díszelgett mo-

Ekkor én már egészen meghatódva 
linónkon iskolánk neve, hirdetve mely 

szólítottam meg az édesapját. Igen, õk 
intézményt képviseljük. Köszönjük az 

majd jönnek a felvételi napján a Vikár-
Örökségünk Könyvkiadó Kft-nek, kö-

ba. Megbeszéltük. 
szönjük Szabó Tamásnak, nagyon szé-

Nyüzsgõ, zajos, de szép nap volt. 
pet készített! 

Amelyik kollégám odaadó kézzel terel-
Gyermeknap. Leírom a szót és el-

gette a piciket, tudja, mire gondolok. 
gondolkodom… Igen, az volt, hiába 

Köszönöm, hogy segítettetek nép-
néztek rám esdeklõ tekintettel a szülõk. 

szerûsíteni iskolánkat! 
„Én is kipróbálhatom?” – kérdezték 

Szabó Tünde Júliaizgatottan néhányan. Bólintottam. 
ig.h. Hogyne. Aztán mosolyogva néztem a 

Szabó Tünde Júlia

A 2012. május 18-19-én, Márama-
rosszigeten megrendezett XX. Hang-
szeres Elõadói és Képzõmûvészeti 
Nemzetközi Versenyen 

Britschgi Boglárka Zsófia 
(hegedû, 3/B.) 
II. díjban részesült.

Felkészítõ tanára: 
Andorfi Orsolya Mária

Zongorakísérõje: 
Jeneyné Právicz Julianna

A mûsorban fellépõ szólisták voltak: A zenekart vezényelte: Bartal 
László, a Magyar Állami Operaház 

Kis Imola Villõ – hegedû (tanára: karmestere.
Tündik Judit), Pethõ Levente- zongora 
(Weiner Leó Zeneiskola, Kisvárda) A koncertre 210 db jegyet vásárol-
Sitku Eszter – hegedû (tanára: Szabó tak meg az érdeklõdök. A támogatói 
Tünde Júlia), Czakó Erik- zongora jegyek eladásából befolyt összeget a 
(tanára: Csoba Tünde), Vincler Doroti – Szabolcsi Szimfonikus Zenekar a Vi-
fuvola (tanára: Kádárné Bedõ Adri- kár Sándor Zeneiskola „Zenekultúra 
enne), Aranyos János – gordonka Támogatásáért” Alapítványának 
(tanára: Béres Angelika), Sógor Tamás ajánlotta föl, melyet szívbõl köszö-
– zongora (tanára: Fesztóry Ágnes). nünk!
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Deák Máriának, Ricának, vagy Íme, a megoldás: Az idõk kezdetén H. Á.: A nyolcadik osztály az egyik 
ahogyan egy ideje a népzene tansza- a népi ének és citera mellett furulyát is mérföldkõ a diákok életében, mert ak-
kunk szólítja „anyunak” a szemszögé- tanítottam. Mindegy, hogy milyen kor valami lezárul és valami új lép a 
bõl tekintek a múltra, aki a Lippai Já- hangszerre jár hozzám valaki, úgy- helyére, ezért sokan a zeneiskolát is 
nos Szakközépiskola közgazdaság és sem ússza meg, hogy mindent ki ne befejezik ekkor, mondván a közép-
informatika szakon érettségizõ diákja. próbáltatnék vele, s így van ez a kí- iskola mellett úgysem lenne rá idõ. 

Gaál Eszter Kossuthos Gimnazis- váncsiskodókkal, érdeklõdõkkel is.) D. M.: Nagyon szeretek citerázni. 
ta, gyakori szereplõje iskolai és városi H. Á.: Azért nem teljes homály ez Sokan mondták a barátok közül, hogy 
ünnepségeknek, és a zeneiskola bejá- a 2002-es év. Arra emlékszem, hogy ha szereted, akkor ne hagyd abba, más 
ratával szemközti hirdetõ táblának az óráidat össze kellett hangolni a meg hogy minek ez, miért mész órára, 
egyaránt. Ez utóbbira gyakori kiváló szomszédotok óráival, mert mindig inkább gyere kicsit bulizni. De én sze-
eredményeinek köszönhetõen került együtt kellett járnotok haza. Miért is retem, egyre jobb zenéket tanulunk, 
fel évrõl évre. volt ez ilyen fontos? mindig nagyobb a kihívás, egyre ér-

D. M.: A város szélétõl terjedõ vi- dekesebb zenei világba jutok el és ez 
déki világ közepén élünk, Császár- tetszik.

Hajdú Ágota (H. Á.): Pontosan szállás–Butyka és onnan jó messzire 
mikor kezdted el a zeneiskolát?  (elsõ elnézve, ahol az ég a földet éri, na ott 
kvíz kérdés) van Alispán tanya, ott lakunk. Szám-

Deák Mária (D. M.): Általános is- tanilag kifejezve 3 kilométerre a busz-
kola 2. osztályban, ami… – röpke fej- megállótól. Amikor kicsi voltam ak-
számolás és máris meg van az ered- kor volt fontos, hogy a szomszéd lá-
mény – 2002-ben. nyokkal együtt járjak haza, mert õket 

H. Á.: A családban volt valaki, aki a buszmegállótól mindig kocsival 
hangszeren tanult? vitték a szülõk, így ha velük mentem, 

D.M.: Anya még kicsi korában fu- akkor engem is. Ha éppen jó az út, 
rulyázott, apa pedig énekelt. akkor kocsival vagy biciklivel is lehet 

H. Á.: Hogyan jött az ötlet hogy közlekedni, ha pedig sár van, akkor 
zeneiskolába járj? sártaposó+váltócipõ, kitartás, erõn-

D. M.: A testvérem tanult citerázni lét, türelem a városba jutás módja. De 
és egyszer eljöttem vele, és megtet- volt már olyan is, hogy egyszerûen 
szett a népi furulya. nem tudtam hova lépni, így nem in-

(Igen, népi furulyát említett, ami dultam el, vagy amikor várható volt a 
az elõtte álló információból nem logi- nagy havazás, akkor még a suliból ha-
kus következtetés, s mivel már én sem marabb eljöttem... Néha ilyen okok 
emlékszem erre a láncreakcióra ezért miatt kellett szólnom, hogy most ezért 
tovább feszegetjük a kérdést. nem tudok zeneiskolába menni. 

A nyári szünethez közeledve sokan átgondoljuk az év ese-
ményeit, történéseit. Ennek eredményeképpen máris szavak-
ba zsugorodnak vagy néha végeláthatatlan mondatokká szö-
võdnek a dátumok, helyszínek eredmények, események… Az 
idõvonal mentén haladva elmélázgatunk egy-egy „lájkolt” 
eseményen és megosztott pillanaton. Ha a fáradtság és a sok 
tennivaló miatt nem lennénk motiválva erre kellõképpen, ak-
kor helyi gondviselõnk az intézményi „nagyúr”, vagyis a ha-
táridõ gyorsan tettekre késztet. Én is ennek a különös hajtó 
erõnek köszönhetõen torpantam meg nyüzsgõ, tartalmas teen-
dõim közben, s kopácsolom a billentyûket. Most azonban a 
kötelességen a jóérzés kerekedik felül, hiszen a felidézés pil-
lanata kellemes idõtöltésnek ígérkezik. Köszönhetõ mindez 
annak, hogy nem csak magamban morzsolgatom a naptárból 
kiszemezgetett eseményeket, hanem kedves beszélgetõtársa-
immal, diákjaimmal idézzük fel az élményeket. Idén két olyan 
remek növendékem érettségizik, akik jubileumi zeneiskolai 
évükkel büszkélkedhetnek. 

     

     



H. Á.: Most ismét egy mérföldkõ: dóan változtatjuk, és amikor tetszik a H. Á.: Emlékszel az elsõ szerep-
az érettségi. Tavaly mondtad, hogy hangulata akkor azt mondjuk, hogy ez lésedre? 
már idén sem biztos, hogy fogsz jönni, így jó. D. M.: Jaaaaaaaaaajjjjj… Még fu-
mert „jaj, hogy lesz érettségim?” – már H. Á.: A zene mellett van más hob- rulyával volt. Emlékezetes maradt, 
elõre sopánkodtál. Most mégis itt vagy bid is, amivel már csak nagyon ritkán mert az orrom elõtt beszélgettek, kint-
és egy országos versenyre készültünk, foglalkozol. Miért döntöttél így? rõl behallatszott a motorok zúgása, és 
ahol szólóban és kis kamarában is D. M.: Anyuval beszéltük meg. A én sírva szaladtam le a színpadról.
ezüst minõsítést értél el, az írásbeliket citera mellett sokáig együtt csináltam H. Á.: Ez azért annyira nem viselt 
közben ügyesen, és várhatóan jól meg- a lövészetet is. De fizikailag is elég fá- meg, mert azóta is itt vagy. Elsõ ge-
csináltad… Most hogyan tovább? rasztó volt, és idõben is sokat igényelt. nerációs gyerekem vagy, sokféle gye-

D. M.: Hát most már végképp nem A zenében a sok-sok év miatt, már job- rekkel találkoztál, akik itt az elmúlt 10 
tudom, mert a közelmúltban újdonság- ban benne vagyok, és mivel nagyon évben felhívták magukra a figyelmet. 
ra tettem szert az éneklés terén. Meg- szeretem és nekem is jól esik a gyakor- Voltak olyanok, akik 1-2 év múlva 
lepõdtem én saját magamon is, mert lás és persze a sikerek is, ezért inkább már szólóban is szerepeltek, te vi-
nem gondoltam volna soha, hogy egy- ezt folytattam már idén az érettségi szont pár éve kezdtél el egyedül is ver-
szer még erre adom a fejemet. Bizta- évében. Eddig jól megfért a kettõ egy- senyezni, és egyáltalán szerepelni. 
tást kaptam az iskolánkban az énekta- más mellett, de a zenében is egyre több Nálad miért tartott ez ilyen sokáig?
náromtól is, Gyula Sándornétól is. A mindenbe kóstoltunk bele és mind tet- D. M.: Nem vagyok az a szemé-
VersZene Fesztivál volt az elsõ énekes szik, ezért több idõ kell ehhez is. Meg lyiség, aki azonnal vevõ a kihívásra, 
szereplésem, ahol egy-egy sort szóló- aztán itt a közösség is, a zenekar, vagy- rögtön belevágni mindenbe, vagyis 
ban is énekeltem. Nagyon fura volt is a „család”. régebben nem ilyen voltam, ez folya-
magamat énekkel hallani, de nagyon H. Á.: Manapság általában az matosan alakult. Lehet, hogy a zene is 
élveztem és a közönség annyira vevõ alapján döntik el a gyerekek és a szü- segít ebben, hogy egyre jobban bízok 
volt a mi mûsorunkra, nagyon jó volt lõk a zenei tanulmányok mélységét és magamban. Simán elmerek vállalni 
nekik zenélni. A végén mekkora tapsot idõtartamát, hogy van-e benne hasz- egyénileg is szerepléseket, vagy isko-
kaptunk!!! (és díjat is) nuk, kell ez a jövõhöz stb. Egyfajta lai dolgokat is bíznak rám. DÖK el-

H. Á.: Az, hogy szívesen énekelnél praktikus szemléletbõl. Szerinted ne- nök vagyok a Lippaiban, állandóan 
is, a verszene próbákon derült ki. ked lesz ebbõl a 10 évbõl hasznod, van valami ügy, amiben emiatt nyü-
Együtt hangszereltük az egyik verset, vagy konkrétan abból, amit megtanul- zsögni kell. Ha meg nincs, akkor te-
amibe beleszerettél, és én meg az éne- tál? szek róla. Pl. már több alkalommal 
kes dallamot csûrtem-csavartam. Az D. M.: Ha lesz lesz, ha nem akkor szerveztem táncházat, mert úgy lá-
egyik próbán pedig amikor elakadtam meg nem. Ha zenész lennék, akkor tom, a diákok nem ismerik igazán a 
az énekben te egyszer csak folytat- biztosan. De nincsenek ilyen céljaim. népzenét, és néptáncot, én meg teszek 
tad… Na, akkor esett le az állam a Viszont ahhoz is jó alapot jelent, ha róla, hogy ez ne maradjon így. Az is-
nagy csudálkozástól, s kellett a tanári óvónõ vagy bármilyen gyerekekhez kolai programokon szoktam zenélni. 
napló, amivel visszatámogassam, kapcsolódó szakmát tanulok a jövõ- Erre a diákok egyik fele kicsit fújol, a 
hogy ez a gyerek még énekelni is tud. ben, de egyelõre ennyire még nem lá- másik meg tapsol és részt vesz. Ne-
Ebbe a verszenébe egyáltalán miért tok elõre… Már egy csomó mindent kem ez az utóbbi a fontos.
fogtál bele? megtapasztaltam a zenén keresztül, H. Á.: Játszol zenekarban, kama-

D. M.: Mondtad, hogy itt ez a pá- sok helyre eljutottam, olyan szituáci- rában, kísérsz énekeseket, szólózol… 
lyázat, kezdjünk vele valamit, és meg- ókban voltam, amiben otthon ülve egy melyik áll hozzád közelebb. 
látjuk mi lesz belõle. könyvvel kezemben nem lehet. Sike- D. M.: A szóló. Itt nagy a kihívás.

H. Á.: Akkor én rángattalak ebbe reket értem el, és nagyon sokat nevet- H. Á.: Az országos döntõbe csak 
is bele? tünk, sok élményem van. Mindig van- 1-2 ponton múlt a továbbjutásod. Na-

D. M.: Igen, de nem volt nehéz, nak új dolgok itt a suliban, mindig gyon jó kis szakiskolás anyagot ját-
mert nagyon megtetszett, egész más, más, mivel mindig vannak új diákok, szottál, és egy hajszálon múlt. Ezt mi-
mint a tananyag, pláne, hogy nem is ci- akikkel együtt zenélünk, szóval izgal- lyen érzés megélni?
teráztam benne és úgy alapból a hang- mas, tetszik, kihívás és ezért már meg- D. M.: A verseny elõtt nem akar-
szerek is egész másként szólaltak meg. éri. Régebben én voltam a legkisebb tam továbbjutni, mert féltem tõle. 
Ezek az új dolgok nagyon jók, más, most meg én vagyok az egyik leg- Amikor viszont éreztem, hogy jól si-
mint amit eddig tanultunk (8 évig). idõsebb. Volt, hogy én figyeltem a na- került a területi válogató, akkor már 

H. Á.: Miben különbözik a tan- gyokra, most meg én lettem a rang- vágytam rá. Amikor pedig kiderült, 
anyag meg ezek a zenei nyalánksá- idõs. Ezért is vagyok „anyu”. hogy két ponttal maradtam el a to-
gok? H. Á.: Volt itt iskolán kívüli le- vábbjutástól akkor csalódtam ma-

D. M.: Hát az egyiket megtanuljuk hetõség bõven! gamban.
és attól szép, hogy ha jól megy, akkor D. M.: Gyerek táncház, oviban be- H. Á.: Milyen a zenekari élet?
élvezhetõ, a verszenében meg min- mutató. Soha nem volt olyan, hogy D. M.: Összekovácsolódtunk ez-
dent a meglévõ játéktechnikára, zenei nem érek rá, mert mindig ott akartam zel a kis csapattal. Apránként alakult. 
ötletekre, fantáziára bízunk, azt állan- lenni. Elkezdtem az énekeseket kísérni, be-
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kerültem a csoportba, amikor már szövõdnek egyre szorosabbra. Ara-
megnõttek végre… nyos János egyike ennek a baráti kör-

H. Á.: Hogyan tovább? Nyári szü- nek, akivel emlékezetes, francia nyel-
net? Nyári munka? Mióta vállalsz me- ven énekelt sanzont adott elõ. Errõl 
lót? kérdeztem Eszter elõször.

D. M.: Legyen meg a szóbeli érett-
ségi elõször, aztán mindegy. 11 éves Hajdú Ágota (H. Á.): Hogyan jött 
korom óta dolgozom nyaranta. Min- az ötlet, miért pont sanzon, miért pont 
dent, ami dohánnyal kapcsolatos. Jancsi?
Mármint a növénnyel. 12 éves korom Gaál Eszter (G. E.): Az iskolám-
óta fizetést is kapok érte. Anyu meg- ban megkértek, hogy menjek el erre az 
kapja és ránk költi. Õ kezeli a pénzt, ének versenyre, mert, hogy énekelek 
én az igényt nyújtom be. Így szoktuk és tanulok franciát, én pedig viccbõl 
meg. Jövõre elvégzem az ötödévet, beneveztem. Azonban a próbák elõre 
áruforgalmazói szakképesítést ad. haladtával nagyon megkedveltem. 
Utána akár egy bolti eladóit is szíve- Jancsi pedig jó fej, abszolút hallása 
sen elvégeznék – szeretnék már dol- van, zseni, és bármit lekottáz, hamar 
gozni végre –, vagy autószerelõit ta- meg is tanulja. Kiválasztottam egy ze-
nulnék. Régen azt szerettem volna, az nét, õ pedig meghallgatta, lekottázta. 
tetszett, de fizikailag nem vagyok túl H. Á.: (Hm. Te aztán tudsz felada-
erõs ehhez. tokat adni rendesen!!! Még jó hogy keresni, kutatni, megmagyarázni…. 

H. Á.: 10 év alatt mindenki sokat nekem nincs abszolút hallásom.) A Ettõl sokkal fontosabb, hogy aktívan 
változik. Így a tanár-diák kapcsolat is gimnáziumi osztályodra szinte mond- zenél, közösséget teremt, és mások-
átalakult, más minõséget képvisel. hatni, hogy zenetagozatos, hiszen nak örömet szerez ezáltal.)
Hol baráti, testvéries, családias, hol többen jártok a zeneiskolába is. Ez az H. Á.: A furulyás világ mellett vers 
pedig nagyon szigorúan õszinte… osztályprogramokban, az iskola életé- megzenésítéssel is próbálkoztál idén 

D. M.: Igen, amikor tavaly készül- ben is megjelenik? egy verseny kapcsán. Ilyen sok idõd 
tünk a versenyre a konyhádban több- G. E.: Igen, év végén szinte min- van, hogy a suli meg a sokféle zeneis-
ször fõzés közben gyakoroltunk hét- den iskolai díjat a mi osztályunk ka- kolai óra mellett futja erre is?
végenként. Némi házimunkát is rám pott, mert mondhatni, hogy mindent G. E.: Nincs idõm egyáltalán, de 
bízva. Ha elfáradtam, akkor gyúrtam mi csinálunk, mindenben benne va- valahonnan szerzek, mert ezeket sze-
a fasirtot… Ehetõ volt. Bár azóta sem gyunk. Vannak saját zenei kompozí- retem, szívesen csinálom. Jövõre is 
ettem olyat. És a brokkoli leves is ma- cióink is, feldolgozások, amit ünnep- szeretnék indulni a Vers Fesztiválon.
radandó élmény volt! ségeken, rendezvényeken mutattunk H. Á.: Vidor Fesztivál. Már több-

be. Itt, ha kell, akkor éneklek, vagy féle programot megízleltünk a Vidor 
Az emlékek sokasága közepette, zongorázok, vagy furulyázok. keretein belül. Elõször a téren egy 

most mégis csak megállunk, minden H. Á.: Hoppá, most álljunk meg. gyerekmûsort csináltunk közösen, 
titkunkat nem árulunk el. Jót nosztal- Furulyát hol tanultad? Nem rémlik ze- amire nem lehetett igazán felkészülni, 
giáztunk és egyre inkább az az érzés neiskolás múltadból. mert nem tudtuk elõre, hogy milyen 
erõsödött meg Ricában is, hogy jövõ G. E.: Még általános második, har- korosztály lesz kint. Improvizálni kel-
tanévben azért jó lenne megint vala- madik osztályában, Ramocsaházán. lett sok mindent. Tavaly év végén pe-
mit tanulni, valami újat elkezdeni a H. Á.: Láttalak, hallottalak nálatok dig egy különleges koncertet rittyen-
zeneiskolában, amivel már a második egy istentiszteleten, de akkor nem ál- tettünk, majd ezt továbbgondolva 
évtizedét kezdi meg. talános iskolás szinten és nem szoprán szintén Vidoros program lett, egy 

furulyán játszottál… rendhagyó vers-színházi estet hoz-
G. E.: Megtetszett az alt furulya, és tunk létre. Ebben már rajtam kívül, 

Az elmúlt évben Gaál Eszter a nép- vettem magamnak egyet, meg egy te- több kolléga, meghívott vendég elõ-
daléneklés mellett gyakran hallatta nort is. Van egy kis zenekarunk, akik- adók is közremûködtek. Eléggé feszí-
hangját más mûfajokban is. Vala- kel zsoltárfeldolgozásokat játszunk. tett tempóban próbáltunk. Esténként a 
mennyinek fontos közös tulajdonsága H. Á.: Ez a zenei szervezõkészség, város másik végébe kellett eljutni a 
volt, hogy élõ hangszeres kísérettel honnan van, minek tudható be? próbaterembe. Ezt hogy élted meg?
szólalt meg. Nem csak a zenei igé- G. E.: Nem tudom… G. E.: Kimondottan tetszett, jól 
nyesség, hanem az együttzenélés él- (Itt most csöndesen megjegyzem, esett sétálni, amire egyébként nem lett 
ménye miatt is törekszik erre. Érettsé- ha már így négyszemközt maradtam volna alkalmam. De a próbák is jók 
gizõ ifjúként tartalmas 10 évre tekint- az olvasóval, hogy ilyen buta kérdést voltak, viszonylag hamar lezavartuk, 
het vissza. A legtöbb barátját a zeneis- többször is feltettem, efféle okfeltáró és zeneileg is nagyon jó volt.
kolának köszönheti. Ezek pedig mind áskálódósat, amire Eszter azonnal rá- H. Á.: A Vidoros koncertre készül-
a közös órákkal, gyakorlásokkal, pro- vágta, hogy „nem tudom”. Igaza is ve, egyszer említettem neked, hogy 
dukciókkal, közösségi élményekkel van. Miért kellene mindennek az okát voltam valaha egy lemezbemutatón, 
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ahol minden vendég kapott egy kis pa- tatok, játszottatok. Ez milyen tapasz- H. Á.: Számomra egyáltalán nem 
pírra írt népdal idézetet. Erre te vérsze- talatot jelentett neked? meglepõ, hogy ruhadíszeket, kelléke-
met kaptál, és kitaláltad, hogy csinál- G. E.: Mindenképpen szeretnék ket is te magad készítettél. Szinte az 
juk meg, és három napon keresztül… velük foglalkozni. Ha zenész leszek, én ékszertáram is nyomon követi az 

G. E.: ...szerelmes idézeteket ír- akkor civilben. S ha ez hivatásom aktuális kreativitásodat. Kaptam tõled 
tam… (Fejezte be mondatomat Esz- lesz, akkor pedig amellett minden- saját készítésû gyöngy, gomb és 
ter. Azaz kb. 100 db kis idézetet má- képpen zenélni is fogok. egyéb kis nyakláncokat, karkötõket, 
solt kézzel sokféle könyvbõl és emlé- H. Á.: Az egyházzene szerepel medált. Most éppen mi a trendi nálad?
kezetbõl, azokat kivágta, hajtogatta, még a népzene mellett a felvételi pa- G. E.: Most csak a gyakorlás, de 
feltekergette, és összekötözgette szép lettán. Ez is egy különleges sajátos ze- egyébként drótból szoktam minden-
masnival, amit szintén õ maga sodor- nei világ. Valami múltad biztosan van féléket csinálni.
gatott.) Jó volt írogatni, kitalálni, rá- ezen a területen is. H. Á.: Legutóbbi kézmûvességed 
találni, kikapcsolni egy kicsit. G. E.: Otthon nyakamba varrtak a minap volt a termemben: amikor ép-

H. Á.: Hamarosan elballagsz. Lás- egy kórust, és itt a suliban pedig Hu- pen nem kellett zongoráznod akkor 
suk a jövõt. Hogy tervezed? divók Marianna néni órái meghatá- alkottál a billentyûzeten, de nem ze-

G. E.: ...Mindenképpen zenéléssel rozóak voltak. nét. Miután elmentél még néhány kó-
szeretnék foglalkozni, ebbõl élni, H. Á.: Az elmúlt 10 évben sokfelé sza színes fonaldarab árulkodott arról, 
mert máshoz nem értek és ezt nagyon jártunk együtt, sokféle fotó készült. hogy ott jártál.
szeretem. Lesz három kórusom: egy Minden helyzetben más arcodat is- G. E.: Ja, igen. „Ágó mama” fonó-
profi kórus, egy amatõr kórus, és egy merhettem meg. Láttalak a végtelen jában készült, vagyis amikor népdal-
pedig olyan ahol fogyatékos emberek türelemmel, máshol pedig grimaszos, éneket gyakoroltunk, meg aztán a 
zenélnek. vicces, játékos, néha pedig egy-egy csoporttal a verszenét, akkor virágo-

H. Á.: Egy kicsit ez utóbbiról me- feladatban elmélyült arckifejezéssel. kat horgoltam.
sélj. Honnan a motiváció ehhez? Ha egy olyan képet kellene mutatni H. Á.: A zenetanuláson kívül mit 

G. E.: Amikor kicsi voltam, akkor ami legjobban kifejezné a személyisé- kaphat még az, aki zeneiskolába jár? 
a zongoraóráim a „Magdában” vol- gedet, akkor milyen lenne az a fotó? Neked adott valami pluszt a suli?
tak. (Magdaléneum Fogyatékosok G. E.: Kalapban, és falevéllel, ami G. E.: Sok ismerõst, barátokat, na-
Református Ápoló, Gondozó Ottho- az arcom kicsit eltakarja. gyon jó barátokat. A legtöbb barátom 
na). Ott találkoztam, barátkoztam elõ- H. Á.: A kreatív személyiségedet zenesulis. És közben itt felnõttem.
ször sérültekkel. Egy kicsit másképp egyedi tervezésû és készítésû szalag- H. Á.: Nyári programok, tervek?
kell velük bánni. Le kell fordítani avató ruhád is jellemezheti. G. E.: Kántorképzõ. Ez egy melós 
mindent az õ nyelvükre. G. E.: Igen, egy pillangós ruhát dolog, de nagyon jó. 

H. Á.: Amikor a lehetséges to- kreáltam. Most a hajamban, díszként, H. Á.: Nem vagy egy nagy búcsú-
vábbtanulási területek között a zenei csatként hordom a ruha egykori dí- zós alkat, én sem, és ez így pont jó. De 
vonalon kívül a gyógypedagógia az szeit, a pillangókat. most te tutira el fogsz kerülni Buda-
autizmus szakiránnyal is szóba jött, H. Á.: Miért pont pillangó? pestre. Szerinted van rá esély, hogy 
akkor elmentünk egyszer egy speciá- G. E.: Elkezdtem gyûjteni döglött még együtt zenéljünk?
lis ovis csoportba, ahová 9 autista bogarakat, pillangókat.A pillangók G. E.: Persze, amikor tudok, jövök 
gyerek jár. Egy ilyen továbbtanulási különösen szépek, nagyon tetszenek. vissza!
szándék esetében, én fontosnak tar- A szalagavatón mindenkinek szinte H. Á.: Kiváló válasz! Várlak sze-
tom, hogy legyen tapasztalata az em- egyforma ruhája van, és gondoltam retettel!
bernek már elõtte azért, hogy tudja, csinálok egyet magamnak, ami kicsit 
mire vállalkozik. Szemmel láthatólag más, és szép. Hajdú Ágota
jól érezted magad köztük. Õk is gyor- H. Á.: Szeretsz kilógni a sorból? népzene szakos tanár
san elfogadták, hogy te ott vagy, és G. E.: Igen, de nem negatív dol-
együttmûködtek veled. Együtt tanul- gokkal.

Hajdú Ágota

„Jó utat az elmenõknek, pedig dolgozzanak serényen. Szep- az a megtiszteltetés, hogy újságunk 
hosszú õszt a maradóknak” tember végén, október elején, a vén- hasábjain az általa folytatott beszél-

asszonyok nyara idején, jutalomból getések kapjanak helyet.
Kányádi Sándor Õszeleji kívánsá- kiengedjük õket a napfényre. A jövõben is számítok kreatív kol-

gából van a fenti mondat. Versbe Félre a tréfával, nagyon büszke va- légáimra, fõleg azokra, akiknek 10 
nyúlva kívánok szépet a két lánynak gyok a két érettségizõ lányra, vala- éves évfordulót záró növendékeik 
és kívánom az írásos interjúk alkotó- mint társaikra, akik hosszú évek óta vannak. Beszélgessetek, emlékezze-
jának. iskolánk diákjai. Idén nem csak õk tek, írjátok meg, mutassátok be. Csu-

Az elmenõket természetesen vár- ketten jubilálnak, de a rovat ötletgaz- pán ennyi. 
juk vissza nagy szeretettel, a maradók dáját, vagyis a fõtárgy tanárukat illeti 

     

Szabó Tünde Júlia
ig.h.

Szabó Tünde Júlia



Komolyzenei Hangversenysoro- Iskolánk hangversenyterme A hangversenyeket beszélgeté-
zatot szervezett a Luther Passage a adott otthont eddig három alkalom- sek követték, ahol a hallgatók sze-
Kultúráért Egyesület. A koncertso- mal a programnak. A koncerteken a mélyesen, a szavak nyelvén is meg-
rozat célja az EU-n kívüli zenei kul- Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye- ismerkedhettek az elõadókkal a 
túrák bemutatása és népszerûsítése, tem fiatal tehetséges elõadómûvé- kulturális nyitottság és a társadalmi 
az unión kívüli országokból érkezõ szei léptek fel, akik országuk és kul- sokszínûség kódjain keresztül.
zenészek beilleszkedésének az elõ- túrájuk néhány reprezentatív kortárs 
segítése és kulturális célú migráció- teljesítményét, tradicionális népze- A következõ koncert idõpontja: 
jának a támogatása. néjét is elhozták Nyíregyházára. 2012. június 15.

mindegyik bejegyzéshez írta oda kitõl Kiadó: Borda Antikvárium 1827 áprilisában 14, júliusában 21 
van, próbálom kikutatni kit idéz, mert – Zebegény 2011 bejegyzés került a naplóba, mindez Pá-
az a gyanúm, nem saját gondolatok. Fordította: Hárs Ernõ rizsban. 

Mindenesetre meghatónak találom, Liszt 15 évesen nagyon fontos gon-
érzem, ahogy ez a nagy zeneszerzõ ka-Küllemre gyönyörû könyvecske, dolatokat talált meg magának. Idéz pl. a 
maszkorában összegyûjtötte ezeket a szép betûkkel, kellemes tapintású la- Bibliából, idéz Kempis Tamástól, la 
nem mindennapi gondolatokat. Komo-pokkal. Fülszövege sajnos nincs, a tör- Rochefoucauld-tól. Ezekbõl néhányat, 
lyak, fontosak, megfontolandók.ténetre és tartalomra utaló mondatok a melyeket fontosnak talált aláhúzott, ezt 

Íme, ami a leginkább megérintett: könyv jegyzeteihez lettek csatolva. a könyvben pirossal emelték ki. Nem 

2727Kürtszó 2012. június – 24. számKürtszó 2012. június – 24. szám

(Alexander von Hohenlohe herceg)
Az epilógust Klukon Edit, Ránki Dezsõ felesége (és kamarapartnere) írta.

Szabó Tünde Júlia
ig.h.

Szabó Tünde Júlia

„Isten parancsolja neked, hogy tiszteld 
szüleidet; a hála kötelez erre.” (aláhúzott)

„Isten után kinek vagy többel adósa? Hány 
álmatlan éjszakát töltöttek el anélkül, hogy 
szemüket lehunyták volna, mennyi fáradtságot 
okoztál nekik, amíg megtanultál egyedül 
járni és táplálkozni? Mennyi gondoskodásról 
és buzgalomról tettek tanúbizonyságot, 
mennyi önmegtagadásukba került, hogy 
biztosítsák számodra a megfelelõ 
táplálkozást és ruházkodást? 
Ó, ha egy jótékony ember egy éven át 
élelemmel és ruhával látna el, mennyire hálás 
lennél neki?(!) És a szüleid ne kapjanak tõled 
a hála jeleként egyebet, mint szégyent 
és megvetést, szenvedést és fájdalmat? 
Ó, mekkora hálátlanság volna ez!”

1827. április 8. London

¿ ¿
¿ ¿ ¿ ¿

¿ ¿ ¿ ¿
¿ ¿
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Jelentkezés, felvételi meghallgatás intézményünkben:
2012. június 6-7. (szerda, csütörtök)16.00 – 18.00 óra

Nálunk mindenki megtalálja a számára kedvezõ hangszert!
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G

Künn a fákon újra szól a víg kakukkmadár,
napsugárban úszik minden száll az illatár.
Nyár van nyár, röpke lepke száll virágra 

zümmög száz bogár.

(Nyár kánon)

Iskolánk a gyermekek számára hang- nak egyes hangszereket a gyermekek, emelkedõ növendékei és meghívott 
szer-ország birodalmát jelenti, ahol a ta- így saját megtapasztalásuk által már õk mûvészek rendszeresen koncerteznek 
nulók életkori sajátosságait figyelembe maguk is képesek hangszert választani. hangverseny-termeinkben. Több kor-
véve változatos zenei foglalkozásokat Ezt a célt szolgálják interaktív beirat- osztály számára különbözõ zenei mû-
kínálunk. Elsõ lépésként, kiváló peda- kozó napjaink, zenei rendezvényei. fajokban kínálunk gazdag programot. 
gógusok felmérik a jelentkezõk adott- Intézményünk rendszeres hangver- Évente 1000 gyermek látogatja a köz-
ságát és ez alapján ajánlunk olyan lehe- seny-élettel büszkélkedhet: célunk nem ismert Kakaó-bérlet hangversenysoro-
tõségeket, amelyek mindenki számára csak a hangszeres tanulmányok magas zatunkat. Évrõl évre megújulunk, fi-
örömteli zenetanulást jelenthetnek. Al- szintû biztosítása, hanem hangverseny- gyelembe véve a gyermekek, szülõk, a 
kalom nyílik arra is, hogy még a hang- látogató közönség nevelése is. Ennek közönség igényeit, újszerû kezdemé-
szeres tanulmányok elõtt kipróbálhassa- érdekében iskolánk mûvésztanárai, ki- nyezéseknek is helyet adunk. 

2011. június 18-án, hétfõn 16 és 17 órakor
BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS

2011. június 19-én, kedden 13-18 óráig
BEIRATKOZÁS és ÚJ NÖVENDÉKEK FELVÉTELE
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