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TISZTELT OLVASÓINK! 

 

Kedves „FARKAS FERENCES” Szülők! 

Kedves „FARKAS FERENCES” Növendékeink! 

Kedves Partnereink, s érdeklődő Olvasóink! 

 

Szeretettel köszöntöm Önöket a 2020 – 2021 - es tanévben megjelenő, Budavári 

Hírmelódia első számának első oldalán. 

Iskolaújságunk digitális formában jelenik meg, terveink szerint tanévente két 

alkalommal, minden félév végén. Szeretnénk, ha valamennyi növendékünkhöz és 

családjához eljutna. 

Fontosnak tartjuk, hogy beszámolhassunk a velünk történtekről, zenetanáraink 

és tanítványaink közös munkájáról, a bennünket érintő eseményekről, hírt 

adhassunk elért eredményeinkről, sikereinkről. 

Köszönöm Kollégáim áldozatos munkáját, a gyerekek kitartó szorgalmát, a szülők 

töretlen bizalmát, minek következtében van mit hírül adni még ebben a nehéz, a 

járványügyi helyzet miatt oly bizonytalanná vált időszakban is. 

Köszönöm a publikáló kollégáknak és növendékeknek a cikkeket, s külön köszönet 

Lajtos Anna iskolatitkárunknak, az újság szerkesztőjének. 

Az alábbi idézettel indítom útjára Zeneiskolánk újságját: 

„Mechanizálódó korunk olyan úton halad, melynek végén az ember géppé válik. 

Ettől csak az ének szelleme véd meg.(…) Hisszük, hogy az emberiség boldogabb 

lesz, ha megtanul a zenével méltóképpen élni.” 

 

(Kodály Zoltán, 1966) 

 

Jó olvasást kívánva: 

Fodor Barbara 

intézményvezető 
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A ZENE VILÁGNAPJA 

 

Október elseje a zene világnapja, ebből az alkalomból országszerte több koncertet, 

hangversenyt és más zenei programot is rendeznek. A világnap célja, hogy a 

társadalom széles rétegei számára népszerűsítse a zeneművészetet, és - az 

UNESCO elveinek megfelelően - szorgalmazza a népek közti barátságot és 

megbékélést. 

  

A zene világnapját 1975 óta Yehudi 

Menuhin hegedűművész és az 

UNESCO zenei tanácsának a 

felhívására ünneplik október 1-jén. 

 

Idézet a Torontóban megrendezett 

első Zenei Világnapon elhangzott 

beszédből: 

„Arra szeretnék buzdítani minden 

várost, falut és országot, hogy 

rendezzenek sokféle zenei eseményt 

ezen a napon. Örülnék, ha nemcsak 

koncerteken, rádióműsorokban 

szólalnának meg régi és főként mai 

művek, hanem spontán 

megnyilvánulásként utcákon és 

tereken is muzsikálnának énekesek, 

kórusok, jazz - zenészek és a 

komolyzene legjelentősebb előadói.” 

– mondta Menuhin. 

„Kérem Önöket, tegyenek meg 

mindent ezen esemény érdekében, 

mely nemcsak a zene, hanem a világ 

számára is fontos. 
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Egyesek Önök közül talán koncertet adnak a Zeneművészek Nemzetközi Kölcsönös 

Segélynyújtási Alapja javára, mely intézményt - mint tudják - a zene ügyének előre 

haladása és megóvása végett hoztak létre és azért, hogy a zeneművészeket 

közelebb hozzák egymáshoz.” 

Intézményünk hagyományosan minden 

tanév első hangversenyét e jeles 

alkalomból rendezi meg. 2011 őszén, 

mikor birtokba vehettük zeneiskolánk 

új Lisznyai utcai központját, a Zene 

Világnapján rendeztük meg az avató 

ünnepséget. 

 

Idén a járványügyi protokoll szerint csak kisebb szereplői létszámmal és szűkebb 

közönség körében tarhattuk meg az ünnepi koncertet, de ez nem kisebbítette az 

esemény jelentőségét.  Ennek ellenére is ugyanolyan lelkesedéssel készültek 

növendékeink felkészítő tanáraikkal együtt.   A koncertet Hommné Papp Andrea 

tanárnő szervezte és vezette. A nyolc műsorszám méltón képviselte egész 

zeneiskolánk tanszakait, képet adva igényes pedagógiai munkáról, a növendékek 

lelkes gyakorlásáról. A közönség végül nagy tapssal fejezte ki háláját. 

Katonáné Kun Emese 
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250 ÉVE SZÜLETETT BEETHOVEN 

 

A zeneszerző ősei flamandok, de a 

család később Bonnba költözött. Apja a 

választófejedelem udvarában énekelt, 

s 27 éves korában feleségül vett egy 21 

éves özvegyasszonyt. Hét gyermekük 

született, közöttük Ludwig a második. 

Keresztlevele tanúsága szerint 1770. 

december 17 - én keresztelték, a kor 

szokása szerint valószínűleg születése 

másnapján, eszerint december 16-án 

született. Iszákos apja, Mozartéhoz 

hasonlóan megpróbált csodagyereket 

nevelni fiából, de ez nem sikerült. 

Ezért minél előbb kenyérkeresetre 

fogta, s alig 10 éves korától kezdve – 

támogatói révén – ő volt a család 

eltartója. 

 

1781 - ben Németalföldön utazgatva 

nyilvánosan kellett játszania, 12 - 13 

éves korában jelentek meg első 

zeneművei; s kinevezték udvari 

másodorgonistává Bonnban.  

1787 - ben utazott először Bécsbe, hogy 

Mozarttól tanuljon, de nem tudjuk, 

találkoztak - e. Ugyanis ebben az évben 

halt meg szeretett édesanyja, ezért 

hazajött, s évekig ő nevelte két öccsét.  
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Csak Mozart halála után, 1792 - ben költözött Bécsbe Waldstein gróf 

támogatásának köszönhetően. A bécsi klasszikusok első tagjától Haydntől akart 

tanulni, akinek erre nem volt elég ideje, viszont Breuning udvari tanácsos 

támogatása megnyitotta számára Bécs legelőkelőbb házait, s 8 évig tanult 

Salierinél. Előbb zongoravirtuózként lett népszerű, s csak később zeneszerzőként. 

Prágában, Drezdában és 1796-ban Berlinben tett körutat, de mindvégig Bécshez 

ragaszkodott. 

1798 - ban (tehát 28 éves korában) kezdődött fülbetegsége, mely lassan egyre 

fokozódott, s hangszeres virtuóz helyett ez tette őt végképp zeneszerzővé. 

Nyaranta a Bécs körüli falvakban dolgozott (nagyon szerette a természetet), de 

utazgatott az Osztrák - Magyar Monarchiában, így jutott el Magyarországra is. 

Martonvásáron, a Brunswick grófok birtokán gyulladt szerelemre egyik 

grófkisasszony iránt, aki az a „halhatatlan kedves” lehetett, akihez egy 

hagyatékában fennmaradt levele szól. (Erről a szerelemről írt regényt Székely 

Júlia.) 

1814 - ben szerepelt utoljára nyilvánosan, de 

súlyos betegségei sem gátolták alkotóerejét, 

mely még élete utolsó évében 1826 - ban sem 

tört meg. Bár már 1819 - ben  teljesen süket 

lett, hihetetlen belső hallása képessé tette a 

komponálásra. Haláláig szörnyű fájdalmak 

közepette dolgozott. 1827 koratavaszán 

váltotta meg a halál. 

Március 18 - i temetésén Bécsben mintegy 20 - 30000 ember vett részt, s közöttük 

vitte a halotti fáklyát Schubert is, akit kérésére mellé temettek, másfél év múlva.  

A szerzőóriás küzdelmes élete műveiben is tükröződik, de a küzdelem kimenetele 

nem bukás, hanem győzelem. 

Németh Béla 
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A MI ZENEISKOLÁNKBAN 

MÉG A RADIÁTOR IS MUZSIKÁL… 

 

Idén három csellista növendékemmel készültünk az őszi XVI. Országos Friss Antal 

Gordonkaversenyre. 

Már tavasszal - a karanténidőszak alatt - elkezdtük gyakorolni az ehhez szükséges 

tananyagot, ami az online forma miatt néha vicces volt, néha pedig rendkívül 

bosszantó. Azután folytattuk nyáron - végre személyes találkozásokkal - és végül 

ősszel az iskolában. 

A gyerekek szorgalmasan gyakoroltak, sokat próbáltunk zongorával is, majd pár 

héttel a területi válogatók időpontja előtt kiderült, hogy a vírushelyzet miatt az 

alkalmat csak digitális formában, fogják tudni megrendezni. 

Tennivalóim tehát kibővültek ezzel kapcsolatban:  

Szereznem kellett egy megfelelő felvevő - készüléket, majd „gyorstalpaló” képzésen 

megtanulni annak kezelését. Ez nem ment volna kedves kollégám, Rábai Szilárd 

segítsége nélkül, - amit ezúton is köszönök neki. 

Keresnem kellett egy helyszínt a versenyanyag felvételéhez, amely mind 

akusztikailag, mind háttérkép szempontjából megfelelő, valamint találni egy olyan 

délelőttöt, amikor senki munkáját nem zavarjuk. 

Azután találnunk kellett a három növendékkel, és a korrepetitor kollégával egy - 

mindenki számára alkalmas - időpontot. 

Így érkezett el a felvétel napja, amikor azonban újabb kihívásokkal kellett 

szembenéznünk. Kiderült ugyanis, hogy a teremben az egyik radiátor rezonál a 

cselló bizonyos hangjaira mély, berregő hangot adva, ami a felvételen is hallható 

volt. 

Mindenféle trükkel próbálkoztam, hogy elnémítsam, mindhiába. Végül igen 

kreatív megoldást választottam. 
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Amikor előkészültünk a növendékkel és a hangszerrel, beállítottam a kamerát, 

majd elindítottam a felvételt. Azután odaperdültem a radiátorhoz, és mindkét 

kezemmel leszorítottam, hogy beléfojtsam a hangot. Ezután jelt adtam a 

kezdéshez, majd mozdulatlanná dermedve megvártam a produkció végét. Végül 

pedig visszasuhantam a kamerához, hogy leállítsam. 

Ezt a kis jelenet - sort azután minden egyes felvételnél elő kellett adnom.  

Mivel a versenyzőknek vágás nélkül, egyhuzamban kellett feljátszaniuk egy 

hosszú, és nehéz etűdöt, valamint egy előadási darabot zongorakísérettel, és előtte 

pár szóval még fel is kellett vezetniük mindezt, ezért ez a feladat óriási 

koncentrációt igényelt a részükről. Apró pontatlanságok minden nekifutásnál 

becsúsztak, emiatt több felvételt is készítettünk, ami viszont nagyon kifárasztotta 

a gyerekeket. 

Azonban a felvételek mennyiségével egyenes arányban nőtt sajnos a szépséghibák 

száma is. Így hát egyszer meg kellett húzni a határvonalat, és letenni a 

hangszereket. 

Engem még az is nyugtalanított, hogy vajon sikerül - e időben átjátszani a 

hanganyagot a számítógépre, majd pedig pendrivera, és hogy a hangminőség 

elfogadható lesz - e, mert sajnos második „dobásunk” nem volt.  

A gyerekekről azonban ekkorra végre lehullt a több hónapi munka terhe, így 

néhány perc múlva már vidáman beszélgetve baktattunk a közeli cukrászda felé… 

Most tehát izgatottan várjuk az eredményhirdetést, és nagyon boldogok leszünk, 

ha valakinek sikerül tovább jutnia az elődöntőbe, de azt hiszem bármi is legyen a 

végeredmény, mi már mindenképpen nyertesek vagyunk! 

Oláhné Uhlmann Inez 
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Növendékek a felkészülésről: 

 

RÉVÉSZ LILLA 

„Ez az időszak kiszámíthatatlan volt minden téren, 

ez sok mindenre kihatott, a csellóversenyre is. A 

vírus miatt kétséges volt, hogy a verseny hogyan 

kerül megrendezésre, de végül az online megoldás 

mellett döntöttek. Eleinte szokatlan volt számomra 

az egész, hogy egy kamerának kellett játszanunk, 

amely rögzíti minden egyes mozdulatunkat, 

rezdülésünket, és ezáltal visszanézhetővé teszi a 

pillanatot. Ettől függetlenül gyorsan hozzászoktam 

a helyzethez. 

Végül is jobb online zenélni, mint sehogy.”  

 

KELEN MÁRTON 

 „Idén rendhagyó módon került megrendezésre az 

Országos Friss Antal csellóverseny területi 

válogatója. 

A 2019/20-  as évvégi vizsga is online zajlott, ahol 

nekem nagyon nehéz volt eldönteni, hogy melyik 

felvétel lenne a legjobb, mivel sosem éreztem úgy, 

hogy az a felvétel tökéletes lett volna. Ezért én 

egyáltalán nem örültem az online 

megmérettetésnek, sokkal boldogabb lettem volna, 

ha élőben kerül megrendezésre. 

Egy csütörtöki délelőtt került sor a felvételek elkészítésére. Végül is másfél óra 

folyamatos próbálkozás után Inez néni azt mondta, hogy ezek közül a felvételek 

közül majd kiválaszt egyet. Akkor úgy éreztem, hogy borzasztóan sikerült. 

Körülbelül egy héttel a felvétel elkészítése után láttam a videót és akkor már egy 

fokkal jobbnak éreztem. Az eredmény a mai napig sem derült ki, de már nagyon 

kíváncsi vagyok, hogy ez elegendő lesz - e a továbbjutáshoz.”  
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TAKÁCSY HANNA 

„Egy online verseny teljesen más kihívások elé állítja 

a tanárt és a diákot egyaránt, mint az élőben 

megrendezett. Először is Inez néninek ki kellett 

találnia, hogy hogyan és mivel vesszük fel a 

versenydarabot. Amikor a felvételre sor került, egy 

vicces helyzet adódott. A cselló hangjától berezonált 

a radiátor, ami a felvételen is hallható volt. Ezért 

Inez néninek a radiátoron kellett tartania a kezét, 

amíg a darabjaimat felvettük. Így nem a kamera 

mögött, hanem tőlem messze, a látószögömön kívül 

állt. Furcsa volt így játszani, talán picit nehezebb is, mert megszoktam, hogy 

mindig látom Inez nénit és a gesztusaira is tudok támaszkodni.  

Végül többszöri próbálkozásra sikerült felvenni a versenyanyagot. 

Számomra az is vicces volt, amikor szellőztetés után nyitva maradt az ablak, és 

kintről egy tabáni varjú be akart kapcsolódni a versenybe. Lilla épp befejezte a 

darabját, amikor a varjú az ablak előtti ágon „énekelni” kezdett. Remélem ezt 

utólag ki tudták vágni a hanganyagból.  

A versenydarabok felvétele után Inez nénivel elmentünk a Mandula cukrászdába, 

és ott meghívott minket egy-egy süteményre. A cukrászdában kipihentük a felvétel 

fáradalmait, és megbeszéltük, ki mit gondol erről a délelőttről, milyen érzés volt a 

kamera előtt és nem élő versenybizottság előtt játszani.  

Mivel nekem ez az első csellóversenyem, nincs összehasonlítási alapom. Viszont 

nagyon élveztem a felvétellel eltöltött délelőttöt, és kíváncsian várom az 

eredményt.” 
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ZENEISKOLÁNK NÖVENDÉKEI 

A XV. ORSZÁGOS LUBIK IMRE 

TROMBITAVERSENYEN 

 

A 2020/21 - es tanév a megszokottól kicsit eltérően kezdődött a zeneiskolások 

számára. A kialakult járványhelyzet miatt már az előző félév és a nyár is sok 

bizonytalanságot okozott a tanításban.  

Készültünk ugyan a 3 évente 

megrendezendő, sorrendben a XV. Lubik 

Imre Országos Trombitaversenyre, de a 

pontos lebonyolításban nem lehettünk 

biztosak. Egy ilyen felkészülés sok 

odafigyelést, koncentrációt, lemondást 

igényel növendéktől, szülőtől és tanártól 

egyaránt. Éppen ezért, a két jelentkező 

tanuló Sciotti Sofia és Biacs Gergely 

feladata nem volt könnyű. 

Mindketten először vettek részt ilyen rangos 

versenyen, a várható nehézségekre 

megpróbáltak felkészülni. A leginkább 

megterhelő a szeptember hónap volt mindenki 

számára. Remélem, annyi műhelytitkot 

elárulhatok róluk, hogy egyes pillanatok 

nagyon megterhelők, mások viszont igen 

mókásra sikerültek az intenzív felkészülés 

során. 
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Elhangzott egy - két irgum – burgum, viszont sokszor kacagott növendék és tanár 

kínjában, mikor sehogy sem sikerült megvalósítani a megbeszélteket. Bár sok 

nehézséggel szembesültünk, mindkét tanuló elismerte: a cél elérése fokozottabb 

odafigyelésre, kidolgozásra késztette őket. A szakmai előnyök mellett azt is 

éreztük, hogy a sok eltöltött idő és erőfeszítés közelebb hozza a növendéket és a 

tanárt egymáshoz.  

Mivel a beszámolás végül online felvétel formájában történt, talán még több teher 

hárult Valentiny Gábor zongorakísérőre. Ő kiválóan, nagy türelemmel látta el 

feladatát és remélem mondhatom, a végére azért kicsit megkedvelte a 

trombitásokat. A felkészülést segítette Lukin Zsuzsanna tanárnő is és rengeteget 

tett a sikerért két szülő: Márton Andrea és Gombkötő Beáta.  

A csattanó mint mindig, a végére marad: mindketten bejutottak a verseny 

Zalaegerszegen megrendezendő döntőjébe, mely áprilisban lesz. Gratulálunk 

mindenkinek. 

Szita Csaba  
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INTERJÚ SZITA CSABA 

TROMBITATANÁRRAL 

 

- Miért épp a trombita lett a te 

hangszered? 

- Nem volt ebben semmi tudatosság, 

előzetes elhivatottság. Ezt adták a 

kezembe, mert a hatvani zeneiskolában itt 

volt hely. De hamar megtetszett. 

Szerettem a tanáromat, jól éreztem 

magam, jó társaság volt. Két és fél - három 

órát töltöttem a zeneiskolában egy - egy 

délután. Három év múlva meghalt a 

tanárom, de a következő is jó szakember 

volt. Versenyekre küldtek, ezek sorra 

sikerültek, s utána nem sokkal felvettek 

Pestre, a Bartók Konzervatóriumba. 

- Ez éles váltás volt? 

- Óriási. Itt már nem arról szólt a dolog, hogy kiállsz a főtéren és megdicsérnek. 

Kollégium, hosszú gyakorlások, zárt világ. Néha kimentünk egy - egy meccsre, 90 

percig ordítottunk torkunk szakadtából, aztán vissza. Érettségi felé vált különösen 

komollyá a dolog: 24 - en voltunk, s 3 – 4 - nek volt esélye a továbbtanulásra a 

Zeneakadémián. Végül Budapesti Tanárképzőbe vettek fel. A főiskola után 

azonnal folytattam tanulmányaimat Debrecenben, s ott szereztem egyetemi 

diplomát. 

- Azután jött a munka. 

- Eleinte színházi zenekarok Pesten: Operettszínház, Vígszínház, Bábszínház, 

bátyám révén fél évig Amerikába is eljutottam. Tanítottam is, pl. Gyömrőn. A 

munka mellett beiratkoztam az ELTE angol szakára, nappali tagozatra. Közben 

Budakeszire kerültem, itt megnősültem, jött két gyerek. 
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Hosszú időt töltöttem itt, 2000 - től 2018 - ig. Nagy ambícióval láttam neki a fúvós 

élet fellendítésének ebben a  sváb faluban. 6 - 7 trombitást iskoláztam be sikeresen. 

Ment a munka reggeltől estig, nálam volt a zeneiskola kulcsa. Befogadott a 

közösség, a gyerekeim is jól érezték magukat itt. Csináltam mindent: a sörsátortól 

kezdve az úrnapi körmeneteken át a koszorúzásig. 

- Hogyan szakadt meg mégis mindez? 

- Pályázat útján jutottam ki Palesztínába, épp Betlehembe. Nagy szakmai kihívás 

volt itt tanítani, de volt olyan színvonalú, mint egy spanyol vagy olasz iskoláé. 

Sajnos csak 3 és fél hónapra kaptam tartózkodási engedélyt. Nem volt ugyan itt 

életveszély, de mindennapos volt a stressz, s a két gyerek miatt nem mertem 

vállalni tovább, hazajöttem. Ha lehetne, újra kimennék.  

- S hogy érzed magad nálunk? 

- Jól. Úgy érzem befogadtak, jó a közösség, tetszenek a gyerekek.  

- Nekik mit üzensz, mint szaktanár? 

- Zenéljenek örömmel, ne görcsöljenek! Ha saját hangszert szeretnének, először 

csak valami olcsót vegyenek, s csak 5 - 6. év körül valami komolyabbat. De igazán 

kiváló hangszerei vannak az iskolának, ezt is használhatják mindvégig. Az idő 

majd megmutatja, mennyire tehetségesek, mire vihetik a szakmában.  

-  Igazán érdekes, gazdag volt eddigi életpályád, kívánom, hogy a további is 

legalább ilyen legyen. Köszönöm a beszélgetést. 

Németh Béla  
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115 ÉVE SZÜLETETT FARKAS FERENC, 

ISKOLÁNK NÉVADÓJA 

 

115 éve született és 20 éve hunyt el Farkas Ferenc kétszeres Kossuth - díjas 

zeneszerző, zenepedagógus, iskolánk névadója. 

Az idei tanév kiemelt eseményeként a december 

4 - re meghirdetett Zeneakadémiai Ünnepi 

Hangverseny megrendezésével szerettünk 

volna tisztelegni emlékének, de sajnos az élet 

közbeszólt. A járványügyi óvintézkedések miatt 

le kellett mondanunk ezt a jeles eseményt, 

amira már oly régen készültünk. A 2019 - 2020-

as tanév novemberében nagy sikerrel 

megrendezett három napos Farkas Ferenc 

Fesztivál már ezt az évfordulós 

eseménysorozatot készítette elő. 

Az I. kerületi Budavári Önkormányzati 

Zeneiskola hosszú idő óta jó kapcsolatot ápolt a 

zeneszerzővel. Iskolánk együttesei és 

növendékei magyarországi és külföldi 

szereplései alkalmával rendszeresen műsorukra tűzték műveit, így a „tanár úr” 

már a ’80 - as évek végétől gyakori látogatója volt hangversenyeinknek. 

Zeneiskolánk akkori igazgatója, Fodor Ferenc Farkas Ferenccel való baráti 

kapcsolatának köszönhetően 1994 - ben szerzői estet rendezett az idős 

zeneszerzőnek, aki több zeneművet készített az iskola gitárzenekara számára. 

Farkas Ferenc 2000. október 10 - én, 95 éves korában távozott el közülünk. A zene 

iránt elkötelezett életének utolsó pillanatáig dolgozott, s talán elmondható, hogy 

halála is jelzés értékű számunkra. Zongorája mellett, egy kórusmű komponálása 

közben hullott kikezéből  a ceruza. 

A névadó ünnepséget a zeneiskola 2002. november 30 - án tartotta, délelőtt a Dezső 

utcai központban emlék - kiállítás megnyitásával, este pedig Ünnepi Hangverseny 

keretében, melyet a Zeneakadémia Nagytermében rendeztek meg.  
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A délelőtti Farkas Ferenc életét bemutató kiállítással egybekötött ünnepségen 

Fodor Ferenc igazgatón kívül Kocsár Miklós Kossuth - díjas zeneszerző mondott 

beszédet és Farkas András karmester, Farkas Ferenc Svájcban élő fia, családi 

élményeit elevenítette fel. Kocsár Miklós beszédében mondta mesteréről: 

„A hanyatló XX. század „hírhozója” s ”búcsúzója” lett. Szerény, de hatalmas 

életműve beérte annyival, hogy tette a dolgát. Mint a nagyok általában. 

Tündökölni nem, de használni azt tudott. Farkas Ferenc csodálatosan egyeztette 

a nyelv-zenéjét és a zene-nyelvét. Egész életét a kifinomult ízlése navigálta.” 

A Zeneakadémiai hangverseny megnyitóján Szokolay Sándor így méltatta 

mesterét:   

„Európai muzsikus volt, aki sosem feledte kötődését szülőföldjéhez. Egész 

tevékenységét a „kodályi - bartóki” eszmeiség hatotta át: magyarként volt európai, 

s európaiként volt magyar, magyar lélekkel, magyar szellemiséggel, mely csaknem 

minden művében tagadhatatlanul felszínre tör.” 

Pedagógiai munkássága a XX. században Kodály után a legjelentősebb, kiváló 

zeneszerzők sora került ki mesteriskolájából. Mint zeneszerzés tanár elsőrendű 

feladatnak tartotta a növendékek szakmai felkészítését. 

 Noha magához legközelebb a vokális műfajt tartotta, „minden hangszernek 

anyanyelvi fokon beszélte a nyelvét, a nagybőgőtől a havasi kürtig,” írta Bónis 

Ferenc zenetudós nekrológjában. Operájának, daljátékainak, mintegy 80 filmhez 

írott, s egyéb - kórus, zenekari, hangszeres, stb. - műveinek bemutatója egymást 

érte. Hihetetlenül művelt, sokoldalú érdeklődéssel bíró muzsikus volt. Különös 

szeretettel viseltetett úgy a magyar, mint az európai költészet iránt. Számos 

magyar költő versét zenésítette meg, de francia, olasz, angol, német költők verseire 

írott dalaiból is jutna több hangversenyre való. 

Most, hogy a zeneiskola Farkas Ferenc nevét viseli, ez kötelezettséget is ró az itt 

tanítókra, tanulókra. Igyekezzenek az ő szellemiségének megfelni, vigyék tovább 

és éltessék tovább azt a gazdag örökséget, amit ránk hagyott, mert csak így 

lehetnek büszkék az iskola névadójára, mert csak így lesznek méltóak nevének 

viselésére. 

Katonáné Kun Emese 
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A magyar kultúra napja alkalmából, a Farkas Ferenc Zeneiskola 

növendékei magyar zeneszerzők műveit adják elő. 

 

A videó megtekinthető az alábbi linken: 

https://youtu.be/LQ-DjEjcG3Y 

 

https://youtu.be/LQ-DjEjcG3Y
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Nagy László: Adjon az Isten 

 

Adjon az Isten 

szerencsét, 

szerelmet, forró 

kemencét, 

üres vékámba 

gabonát, 

árva kezembe 

parolát, 

lámpámba lángot, 

ne kelljen 

korán az ágyra hevernem, 

kérdésre választ 

ő küldjön, 

hogy hitem széjjel 

ne dűljön, 

adjon az Isten 

fényeket, 

temetők helyett 

életet - 

nekem a kérés 

nagy szégyen, 

adjon úgyis, ha 

nem kérem. 
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A világhírű gitáros gratulált Szabó Zoltán 

Bendegúznak 

 

Szabó Zoltán Bendegúz a zeneiskola 6. osztályos B tagozatos gitáros növendéke 

könnyűzenei felvételt készített, melynek történetéről az M2 Petőfi Tv és az Index 

hírportál is beszámolt. 

„Az Index nemrég bemutatta Szabó Zoltán Bendegúzt, azt a 14 éves magyar fiút, 

aki hobbiból filmeket és videoklipeket készít, amikkel sorra nyeri a díjakat, nem 

csak itthon, az egész világon. 

 

A fiú azóta gőzerővel készül a 15. Országos Gitárversenyre, mostanában ugyanis 

a zene tölti ki szabadidejének nagy részét. Egyik kedvenc zenekara a Whitesnake, 

amit a Deep Purple egykori énekese, David Coverdale alapított. Bendegúz 

karácsonyra egy fehér színű, EVH Wolfgang Standard gitárt kapott – ezt a 

hangszert másik nagy kedvence, a tavaly októberben elhunyt Eddie Van Halen 

cége gyártja. Így a szomszédok örömére azzal töltötte a karácsonyi szünetet, hogy 

elektromos és akusztikus gitáron is megtanulta kedvenc dalát, ami nem más, mint 

a Sailing Ships a Whitesnake zenekartól.” - írta az Index. 

https://index.hu/kultur/2020/10/06/eddie_van_halen_gitarok_torokrak_halal_rocksztar/
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Tanára, Kiss Péter készített vele interjút. 

„A dalt egy pár éve hallottam először, a Whitesnake-nek ez a leghíresebb dala. 

Magát a zenekart még apukám mutatta nekem és ez lett az egyik kedvenc dalom. 

Eredetileg Steve Vai gitározik, ő a kedvenc gitárosom. Arra gondoltam, hogy 

megtanulom, fölveszem és elküldöm, mert nagyon élvezem játszani. 

Először amikor elkészítettem, nem nagyon tudtam, hogy hogyan küldjem el a 

Whitesnake - nek. A gitár trackeket, a háttérben a backing trackeket és a vágást 

amíg megcsináltam, elég sok idő volt. Utána először a Whitesnake oldalán 

keresztül próbálkoztam, de onnan nem jutott el közvetlenül senkihez a zenekarból. 

Aztán találtam egy kontakt emailcímet  Joel Hoekstra - hoz az interneten, erre a 

címre küldtem el. 20 perc múlva már jött is a válasz  Joel Hoekstra - tól, hogy 

gratulál. Ő a Whitesnake mostani gitárosa 2013 - 14 óta. Amikor gratulált, annak 

nagyon örültem és mondtam, hogy szívesen csinálok más videókat is majd. 

Egyelőre arra gondoltam, hogy a Burn - nek csinálok egy hasonlót, ezt is megírtam 

neki. 

Most leginkább a XV. Országos Gitárversenyre és a Dabasi Gitárversenyre 

készülök, sokat gyakorlok és ezt is nagyon élvezem.” 

Bendegúz az M2 Petőfi Tv Én vagyok itt! című műsorában mesélte el történetét és 

eljátszotta azt a darabot is, amivel a gitárversenyre készül: 

https://petofilive.hu/video/2021/01/25/vilaghiru-zenesz-gratulalt-a-magyar-

tinedzsernek-szabo-zoltan-bendeguznak/# 

A Whitesnakenek elküldött videó az alábbi linken érhető el: 

Whitesnake - Sailing Ships cover by Zoltán Bendegúz Szabó (FULL SONG instrumental) 

- YouTube 

Bendegúz Youtube csatornája:  

SZZB - Guitar - YouTube 

Kiss Péter   

https://petofilive.hu/video/2021/01/25/vilaghiru-zenesz-gratulalt-a-magyar-tinedzsernek-szabo-zoltan-bendeguznak/
https://petofilive.hu/video/2021/01/25/vilaghiru-zenesz-gratulalt-a-magyar-tinedzsernek-szabo-zoltan-bendeguznak/
https://www.youtube.com/watch?v=J6xLDJH-DaY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=J6xLDJH-DaY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UC67GY4qjM2ZGPqgdJJ53zBg
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RITMUS-SUDOKU 4X4 

 

Töltsd ki az üres négyzeteket a 4 különböző ritmusértékkel úgy, hogy minden 

2x2-es téglalapban, minden sorban és oszlopban csak egyszer forduljon elő 

ugyanaz. 

 

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK! 
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KERESZTREJTVÉNY 

 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

 

Fejtsd meg a vízszintes sorokat! A függőleges oszlopban összeolvasható egy nemzeti tánc 

¾-es ütemben. 

1. Az ütemeket egymástól elválasztó jel 

2. A negyed érték fele 

3. A nyolcad érték fele 

4. A hangok időmérték szerinti elrendezése a zenében 

5. Három egyenlő értékű hang egy negyed alatt 

6. Két nyolcad között egy negyed érték – ritmusnévvel 

7. Mindig kéznél lévő „ritmushangszer” 

A megfejtés: __ __ __ __ __ __ __ 

Tudod-e, hogy melyik néphez tartozik, és mi a jellegzetes ritmusa? 

 

A keresztrejtvény megfejtését 2021. április 9. - ig várjuk a 

farkasferenc.zeneiskola@gmail.com email címre, név és a tanult hangszer megadásával. 

A tanévzárón a helyes megfejtők között ajándékokat sorsolunk ki.  

mailto:farkasferenc.zeneiskola@gmail.com
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Az Iskola Vezetősége 2020 tavaszán gondolt arra, hogy az iskolának 

logót kellene tervezni. November végére 3 logó - tervet készített Lajtos 

Anna iskolatitkár, ezekből a tantestület szavazatai alapján nyert az új 

logó. 

Néhány tanár maszkján már találkozhattatok a zeneiskola új 

szimbólumával.  
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Főszerkesztő: 

FODOR BARBARA 

intézményvezető, zongoratanár 

 

Szerzők: 

KATONÁNÉ KUN EMESE  

intézményvezető-helyettes, hegedűtanár 

KISS PÉTER  

tanszakvezető, gitártanár 

NÉMETH BÉLA  

intézményvezető-helyettes, szolfézstanár 

OLÁHNÉ UHLMANN INEZ  

tanszakvezető, csellótanár 

SZITA CSABA 

trombitatanár 

 

Szerkesztő: 

LAJTOS ANNA 

iskolatitkár 

 

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc 

Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. 

Telefon: +36-1/375-0372, +36-1/225-1804 

E-mail: farkasferenc.zeneiskola@t-online.hu 

mailto:farkasferenc.zeneiskola@t-online.hu

