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Kedves Szülők! 

Kedves Növendékeink! 

Kedves Partnereink, s érdeklődő Olvasóink! 

 

Újságunk legújabb kiadványa beszámol a 2021-2022-es tanév első félévének eseményeiről, zeneiskolánk 

tanárainak, diákjainak élményeiről. 

 

Ez a tanév is új feladatokat, új lehetőségeket kínál az intézmény falai között tevékenykedők számára. 

Terveinket a járványügyi helyzet ugyan felülírta, de a zenei nevelés fontosságát nem tudja csorbítani. 

Kollégáim kiváló, magas színvonalú szakmai munkája, a gyermekekért, fiatalokért vállalt felelősségérzete, 

valamint a tanítványaink szüleitől érkező visszajelzések megerősítenek abban, hogy hittel, bizakodva 

nézzek a jövő felé: a kitartással végzett személyiségfejlesztő oktatásunk, a Farkas Ferenc Zeneiskola 

közösségének ápolása, értékeinek megőrzése életre szóló útmutatót ad a hozzánk járó növendékek kezébe. 

 

Minden tanév elején elkészül az intézmény Munkaterve, mely tartalmazza a tanév rendjét, a zeneiskolai 

programjainkat (http://www.farkasferenc-zeneiskola.hu/wp-

content/uploads/FFZ_Munkaterv_2021_2022-2.pdf), melyben mindig kijelölöm a tanév mottóját. Idén 

Victor Hugo szép gondolatát választottam intézményünk vezérgondolatául; ezzel kívánok jó olvasgatást: 

„Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és 

megtölteni igazsággal.” 

 

 

       

Fodor Barbara 

         intézményvezető 
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Katonáné Kun Emese 

 

A Zene Világnapja 

 

A Zene Világnapját 1975 óta ünneplik október 1-én Yehudi Menuhin hegedűművész és az UNESCO zenei 

tanácsának felhívására. A felhívás arra buzdítja a világ lakosságát, hogy ezen a napon mindenfelé 

rendezzenek zenei eseményeket, koncerteket.  

A mi iskolánk hű ehhez a gondolathoz, 

hiszen minden tanév első programja az 

október 1-i Zene Világnapja alkalmából 

rendezett hangverseny. 

Az új járványügyi protokoll értelmében ezt 

a koncertet is kisebb szereplőgárdával és 

korlátozott számú közönség fogadásával 

tartottuk meg. De ennek ellenére is töretlen 

lelkesedéssel álltunk neki a felkészülésnek, 

hiszen az elmúlt évben a járvány terjedése 

miatt nem rendezhettünk élő hangversenyt 

novembertől májusig. A zenei életünk 

online térbe való áthelyezése ugyan áthidaló 

megoldás, de mind a növendékek, mind a 

tanárok ki vannak éhezve a közönség előtti 

szereplésre, az élő koncert varázsára. A 

nyolc műsorszámból álló koncert hű képet 

nyújtott egész iskolánk szakmai 

működéséről, kulturális és nevelési 

irányelveiről. A kisszámú közönség lelkes 

tapssal hálálta meg a szereplő növendékek 

és felkészítő tanáraik munkáját. 

A képen szereplő növendékek: Szabó Zoltán Bendegúz, Takácsy Hanna, Máté Hédi, Horváth Zsombor, 

Fodor Emese, Nyíri-Szabó Kinga, Koncz Domonkos, Bossányi Viktória, Gyenes-Kaló Johanna, Virág 

Villő, Schneider Izabella. 

A műsort konferálta: Hommné Papp Andrea.  
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Oláhné Uhlmann Inez 

 

Zeneakadémiai hangverseny 2021 

 

 

Iskolánk életében mindig  kiemelt szerepet tölt be az a koncertünk, amelyet a Zenekadémia Solti-termében 

szoktunk megtartani. Idén is nagyon vártuk ezt az eseményt, és már hónapokkal korábban elkezdtük a 

felkészülést a növendékeinkkel.  

 

A gyerekek és a szülők is lelkesen, nagy érdeklődéssel várták az eseményt. Szólistákkal és zenekarokkal 

készültünk, nagyon sok növendékünk bevonásával. A fellépő gyerekeknek előzetesen külön koncerteket 

szerveztünk, hogy ott tökéletesíthessük a produkciókat. 

 

A romló járványügyi adatok miatt a meghívók, és a jegyek nyomtatását az utolsó pillanatra hagytuk, de 

végül két héttel a rendezvény előtt elkezdtük a közönség szervezését. A belépőjegyeket pillanatok alatt 

elkapkodták, és mindannyian nagy izgalommal folytattuk az előkészületeket. 

 

Alig egy héttel a koncert előtt kaptuk azonban a hírt, hogy a járvány-helyzet súlyosbodása miatt semmilyen 

zeneiskolai rendezvényt nem lehet megtartani, törölni kell a intézményi programok közül az összes 

tervezett koncertet, vizsgát, minden közös eseményt, így a Zeneakadémia koncertet is.  Nagyon nehéz volt 

ezt elfogadni, a szülők és a diákok is folyamatosan kérdezgették, hogy nincs-e valami megoldás erre a 

helyzetre, hiszen annyi munkát fektettünk bele mindannyian a felkészülésbe, az előkészületekbe. Azonban 

nem volt mit tenni, fel kellett dolgoznunk, hogy a koncert elmarad. 

 

Sajnos a jelenlegi helyzetben minden nap gyakorolnunk kell az alkalmazkodást a pillanatnyi változásokhoz: 

A munkavégzésünknél, az ingadozó tanulói és tanári jelenlét okozta változások miatt, az órarendek napi 

szintű újratervezésénél, a különböző rendezvények, vizsgák, és programok más-más módon való 

megszervezésénél, és gyakorlatilag az életünk minden területén. Nagyon megterhelő ez mind a tanulók, 

mind a pedagógusok számára, hiszen napról napra változik minden, a veszélyhelyzet folyamatos, a saját-, 

a tanítványaink-, és a kollégáink egészségi állapota miatti aggodalom, és az állandó létbizonytalanság miatt 

egyre nő a feszültség mindenkiben. 

 

A mi kezünkben azonban különleges lehetőség van ennek a stressznek a feloldására, ez a kulcs pedig a 

zene. Éljünk tehát ezzel, használjuk, bíztatva gyermekeinket, növendékeinket, hogy minden nap vegyék elő 

a hangszereiket, és muzsikáljanak! 

Ebben az embert próbáló időszakban kívánok mindannyiunknak kitartást, türelmet, és jó egészséget! 
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Katonáné Kun Emese 

 

 

CSUPA-CSOPA 

Látogatás a Csodák Palotájában 

 

A Közép-Budai Tankerületi Központ jóvoltából 2x10 db belépőt kaptunk a Csodák Palotájába, kiemelkedő 

növendékeink jutalmazására. A látogatásra 2021. december 10-én délután került sor Zelenáné Báródi 

Gabriella tanárnő szervezésében. A kis csapatunk zömében a 3. osztályosok köréből került ki, egy-két felső 

tagozatos növendékkel bővülve. A Csodák Palotájában tett látogatás egy szuper közösségépítő program, 

így nagyon örültünk a lehetőségnek.  

A Csodák Palotája Magyarország első interaktív tudományos játéktere, mely több mint 20 éve fogadja a 

hozzá érkező és játszva tanulni vágyó látogatóit minden korosztályból. 

Öveges József álmodta meg ezt a meghökkentő kiállítást, aki a hatvanas évek környékén, amikor a világ 

még nem is ismerte a tudományos intézményeket, ő már akkor elképzelt egy olyan létesítményt, ahol a 

látogatóknak lehetőségük van megismerni a tudomány adta érdekességeket, és ezt Csodák Palotájának 

keresztelte el. A 2017-ben Óbudára költözött létesítmény már az ötödik helyszínen várja látogatóit. A 

folyamatos megújulásának  köszönhetően már nem csak a fizika iránt érdeklődők találják meg a megfelelő 

kikapcsolódást, hanem a biológia, kémia és a geológia szerelmesei is részesei lehetnek ennek a 

természettudományos csodának. Az így megújult Csodák Palotája immár két szinten, 5000m2-en, több mint 

250 interaktív játékos eszközzel, nyolc tematikus részlegen várja a hozzájuk látogató csoportokat. 

Közvetlenül megérkezésünk után az Öveges színpadon látványos kísérletsorozatot láthattuk, ahol a 

gyerekek megismerkedhettek a tűz és a jég birodalmával, és a kísérlet segítőit közülük választották ki. 

Nagy tetszést aratott gyerekek körében a Tükör szoba, a Tudósok Csarnoka, a Mágneses mező, az 

Űrállomás, a Természet műhelye, az Illúziók világa és a „Newton almáskertje” című tematikus egységek. 

Az élményektől elfáradva jól esett leülni a Play-bárban, ahol az otthonról hozott uzsonnát el lehetett 

fogyasztani, de vásárolni is lehetett az ott kínált harapnivalók és innivalók közül, és végezetül még jutott 

egy kis idő búcsúzóul kipróbálni az asztalokon lévő társasjátékokat. 

Szinte alig vettük észre úgy elrepült az a három óra, amit ott töltöttünk, de indulni kellett haza, hiszen az 

iskola előtt várták a gyermekeket a szüleik. Fáradtan, de élményektől gazdagodva értünk vissza. 
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Új innovátor mesterpedagógusunk: Németh Béla 

 

R. Örömmel értesültem róla, hogy ettől az évtől új mesterpedagógust üdvözölhetek személyedben. 

Ez a legmagasabb fokozat, amelyet a minősítési rendszer szerint el lehet érni. Milyen szakterületen 

lettél mester? 

NB. Szűkebb szakmám, a szolfézs területén. Innovátori (megújító) mesterpedagógusnak jelentkeztem. 

Mesterprogramom a szolfézstanári munkát fogja segíteni. 

R. Milyen előzmények motiváltak a pályázat elkészítésére? 

NB. Mielőtt ide kerültem, 19 évig tanítottam Nagykátán. Itt számos innovációs tevékenységet végeztem, 

itt szereztem a pedagógus II. minősítésemet, ennek során sok anyag gyűlt össze, s ezt kamatoztattam a 

mesterprogramom megírása során. 

R. Milyen innovációk voltak ezek? 

NB. Pl. A Muzsikaszínház, amelynek keretén belül olyan darabokat mutattunk be, mint a Muzsika hangja 

c. musical, vagy a Don Quijote musical, Kodály Háry János keresztmetszete és a Dzsungel könyve musical. 

Ezek hangszerelése, betanítása, vezénylése stb. során sokszínű tapasztalatra tettem szert, ezeket igyekszem 

itt, a megváltozott körülmények között is hasznosítani. Számos módszertani továbbképzést is végeztem, pl. 

rendszeresen használok kottaíró programot, szolfézstanítást segítő alkalmazásokat.  Sikeresen készítettem 

fel diákokat különféle szereplésekre, versenyekre.  

R. Konkrétan mire gondolsz? 

NB. Mindig szívügyem volt a szolfézs órák élményszerűvé tétele. Egyik lehetőség, hogy minél közelebb 

hozzam az itt elsajátítandó elméletet a tanulók választott hangszeréhez. Olyan segédanyagot fogok 

összeállítani, amelyet használva akár egy miniatűr zenekar is kialakulhat spontán módon az órán tanult 

dalok bemutatására. A másik fő terület, az igényes zongorakíséretek keresése a Margaréta 

tankönyvsororozat dalaihoz. Öt év áll rendelkezésemre a program megvalósítására.  

R. Milyen nehézségek adódtak a pályázatírás és a minősítés során? 

NB. Az idő rövidsége. Egy év még csak elég lett volna, de úgy kellett dolgoznom, hogy közben minden 

rám háruló intézményi munkát elvégezzek. Szabadidőmben és éjszakánként. S a vírus okozta kihívásokra 

sem lehetett számítani. Maga a védés is online módon történt.  
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R. Hol hasznosul majd ez az innováció?    

NB. Elsősorban az iskolán belül, de a program második felében lesznek bemutatók is, és megfelelő 

mennyiségű visszajelzés után kiléphetünk tágabb körbe – akár online formában.  

R. Gratulálok, és mindannyian kíváncsian várjuk a fejleményeket! 

(Muzsika Színház: Háry János, 2015) 
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Németh Béla 

 

Bemutatkozik a „Wolfies” kórus 

 

Zeneiskolánkban 2016-ban alakult egy kamarakórus „Kicsinyek kórusa” néven, amely 2020-ban nevét 

„Wolfies”-re változtatta. A kórus munkáját kezdetektől Fodor Barbara intézményvezető és Czabán 

Angelika intézményvezető-helyettes irányította A 10-14 fős kis csapat alsó tagozatos, illetve magánének-

szakos növendékekből áll; próbáikat rendszeresen az igazgatói irodában tartják, amely különleges 

atmoszférát teremt ezeknek az alkalmaknak. Büszkék rá, akik bekerülnek a csapatba. 

A kórus rendszeres résztvevője a zeneiskola különböző rendezvényeinek. A 2019 novemberében 

megrendezett Farkas Ferenc Fesztiválon kimagasló eredményt értek el.  

Sajnos ezt a lendületet megtörte a két Covidos esztendő: a korlátozások a csoportos foglalkozásokat is 

sújtották. A tanév elején szeptemberében aztán újra indulhatott a munka: nagy kedvvel és szorgalommal 

készültek a Zeneakadémián tartandó koncertünkre. Az élő koncertet sajnos nem lehetett az újabb hullám 

miatt megtartani, a munka mégsem veszett kárba: az ő produkciójukról is készült videofelvétel, amely 

online formában meghallgatható. Erre a rendezvényre Fodor Barbara mellett Németh Béla készítette fel a 

gyereket. 
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A kórusmunka igazi közösségteremtő alkalom, a közös éneklés során mindenki megtapasztalhatja, hogyan 

kell egymásra figyelni, egymáshoz alkalmazkodni egy közös cél érdekében. Ez a közösségi élmény sok 

éven át tartó barátságokat hoz, amire később is szívesen gondolunk vissza. 

 

Miért szeretsz kórusra járni? 

Wolfies tagok válaszoltak erre a kérdésre: 

 

„Tetszenek a dalok amiket éneklünk és jól érzem magam a próbákon.” 

Ilyés Mihály 

„Jó együtt énekelni az osztálytársaimmal és a többiekkel.” 

Gál Emma 
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Oláh Miklós 

 

Gondolatok a vonószenekar munkájáról 

 

Ahogy azt az intézményünk honlapján is olvashatjuk, kerületünkben mintegy 120 éve folyik hangszeres 

zenei oktatás. Arról, hogy az ifjúsági vonós együttes mikor jött létre, sajnos nincs pontos információnk, de 

ez a munka is félévszázados múltra tekinthet már vissza. 

Amikor 1987-ben a zeneiskola tantestületébe kerültem, az akkori intézményvezető Ángyán Károly átadta 

nekem a zenekar irányítását, ami örömteli, ugyanakkor újszerű feladat volt számomra. 

Mint minden iskolai együttes - a növendékek cserélődése miatt - zenekarunk munkája is hullámzó 

színvonalon működhet. Nagy öröm volt számunkra, amikor országos megmérettetéseken harmadik, majd 

második díjat nyertünk, vagy ahogyan Franciaországban, Ausztriában, Németországban helytállt az 

együttes. Hatalmas megtiszteltetés ért minket, amikor Lencsés Lajos oboaművész, a Stuttgarti 

Rádiózenekar szólistája kérésemre elvállalta, hogy az ott zajló európai fesztiválon eljátssza zenekarunk 

kíséretével Kodály Zoltán Epigrammák című darabját és még szervezett nekünk egy koncertet is egy szép 

terembe, ahol a hallgatóság - az ottani 

szokás szerint - gyűjtést rendezett a 

számunkra. Ezen az úton Windberg 

Anna volt a koncertmesterünk, aki 

jelenleg - három gyermek 

édesanyjaként - a Budapesti Vonósok 

Kamarazenekarban kollégám, de 

szívesen emlékszem vissza például a 

Kelemen Barnabással, és sok-sok 

volt növendékünkkel átélt közös 

élményeinkre is. 

Voltak olyan időszakok, amikor a létszám miatt szinte vegetált a zenekari munka és inkább csak 

kamarázásnak nevezhettük az ott zajló együtt-muzsikálást. Szívből örülök, hogy egy ideje ismét stabil kis 

csapat állt össze, akikre számítani lehet úgy a jelenlét, mint a technikai felkészültség szempontjából. Mivel 

többnyire nagyobb növendékekkel dolgozunk, érezhetően erős rajtuk az iskolai terhelés és persze a 

világjárvány sem könnyítette meg a munkánkat, de alázattal és lelkesedéssel készült a csapat a kitűzött 

célokra. 
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Mint mindenki, mi is szomorúak vagyunk az elmaradt koncertek miatt és bízunk ennek a helyzetnek a 

mielőbbi megváltozásában. Nagy dolognak tartom, hogy az utóbbi időben olyan művekkel ismerkedhettünk 

meg, mint a Vivaldi La Follia, vagy Telemann Nemzetek Táncai című szvitje és hálás vagyok a volt 

növendékek segítségéért  is. Számomra nagy élmény a közös zenélés irányítása, a tagokkal való őszinte, 

közvetlen kapcsolat és remélem, hogy ez kölcsönös, hiszen a darabok tanulása közben muzsikus-társakká 

válunk. 

Bár vannak érettségizőink és sok az egyéb feladat is, nagy 

reményekkel nézek a következő félévi zenekari munkára, bízva az 

évet záró szép produkcióban. 

Végül szeretnék megosztani egy kedves történetet, amely nagyon 

sokat jelent számomra.  

Az elmúlt nyáron Pápán egy koncert után beszélgettem Beczner 

Barbarával,a Budapesti Vonósok új titkárával és szóba került, hogy 

az I.kerületben tanítok. Kissé meghökkenve kérdezte meg, hogy 

mióta és  hogy nem foglalkoztam-e véletlenül a vonószenekarral?! 

Kiderült, hogy 35 évvel ezelőtt nálunk hegedült és az akkori 

tagokkal (pl. a Greguska fiúk) azóta is rendszeresen összejárnak 

kamarazenélni. Másokról is tudom ezt, ami óriási megerősítést 

jelent nekem, mert azt gondolom, hogy ez lehet a munkánk 

legfontosabb célja és eredménye. 

 

A zenekari tagok mondák: 

 

„Nagyon szeretem a zenekart, mert közösen lehet zenélni, ami teljesen más, mint egyedül. Szerdánként, 

amikor nyolcvanezer leckém van, az egyetlen, aminek örülni tudok, az az, hogy holnap lesz zenekar.” 

Pálos Vince 

„Azért szeretem a zenekart, mert közösen zenélünk. Ha együtt játszunk, mindenkire szükség van, hogy 

igazán jó legyen. Viszont ha szépen szól, akkor nem lehet megmondani, hogy kinek köszönhető, mert 

mindenki érdeme.” 

Szabó Cecília 

  

  

https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=hu&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
https://drive.google.com/u/0/settings/storage?hl=hu&utm_medium=web&utm_source=gmail&utm_campaign=storage_meter&utm_content=storage_normal
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Lendvainé Berta Barbara 

 

Tücsök zenekar 

 

Zeneiskolánk Tücsök Zenekara a 2014 -15-ös tanév óta működik. Oláhné Uhlmann Inez cselló tanárnő 

a  karmester, vele együtt szervezzük a próbákat. Mindig a tanév elején pontosítjuk a próbák időpontját és a 

növendékek az órarendjüket a zenekarhoz igazítják. Három és négy szólamú műveket játszunk, ez azt 

jelenti, hogy nem csak hegedűsök vannak az együttesben, hanem csellisták és egy nagybőgős is színesíti a 

hangzást. A zeneiskola 2. osztályától már az ügyesebb gyerekek is csatlakozhatnak, de a nagyobbakra is 

számíthatunk, akik segítenek egy-egy szólamban.  

 Elsőként a főtárgy tanárokkal  egyeztetve megtanulja mindenki a saját szólamát a főtárgy órán. Amikor 

már egyedül is el tudják játszani, összpróbát szervezünk. Ezt mindig nagyon várjuk; amikor 18-20 hangszer 

együtt szólal meg, nagy élményt nyújt mindannyiunknak. A felső szólamot, ami a vezető dallam a 

kisebbek tanulják, mert az könnyebben rögzül. A növendékeim közül a legkisebbek az első hetek 

gyakorlásakor a korrepetíciós órán a zongorakísérő, Lukin Zsuzsa tanárnővel is gyakorolhatják a megadott 

darabot, amíg az intonáció, zenei tisztaság rögzül. Ez nagy segítség, mert amíg nem válik rendszeressé az 

otthoni gyakorlás, ez egy biztos támaszt jelent. 

Sajnos az elmúlt évben a pandémia nehezítette a feladatunkat, de Inez tanárnővel próbáltuk felszínen tartani 

az együttest. Az online oktatás alatt sikerült egy műsorszámot videóra rögzíteni, de azt az élményt nem 

pótolhatja, amit a személyes próbák jelentenek. 

Ebben a tanévben újból elővettük a Papp Lajos Lovagi játékok művének tételeit az újabb tücskökkel bővült 

együttessel, s abban reménykedünk, hogy a zeneiskola Hangszersimogató programján lesz lehetőségünk 

előadni. Mindeközben ahogy nőnek és gyakorolnak a gyerekek, úgy ügyesednek, és ami eddig nehéz volt, 

az már jóval könnyebb feladat számukra. 

A 2021-2022-es tanév 1. felében a Tücsök Zenekarral készültünk a zeneakadémiai nagykoncertünkre, ami 

sajnos a járvány miatt elmaradt, így a Reneszánsz táncokat nem tudtuk előadni. 

A szülőknek  rendezett főpróba koncertünket még megtarthattuk, jól sikerült és ez sokat jelentett.  A 

gyerekeknek nagy élmény volt a szereplés  és erősítette az összetartozást. 

 Az együtt zenélés nem csak kitartásra nevel, de egyfajta közösségformáló szereppel is bír és a 

zenei  tanuláshoz erős motivációt nyújt. A „zenekarozás” előny a zenei élményszerzésben és hatalmas 

maradandó emléket nyújt. 
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Manapság a sok különóra mellett nehezen hangolható össze a zenekari próba. De azok a gyerekek, akik 

igazán kitartóak és 2-3 év hangszeren való tanulás után nem adják fel, időt szánnak a megkezdett 

tanulmányokra és gyakorolnak, nem bánják meg.  Később bekerülhetnek az ifjúsági zenekarba, amit Oláh 

Miklós tanár úr tart. A  zenekari munkát már kicsi korban meg lehet tanulni, el lehet kezdeni. Ez azért is 

fontos, hogy a nagy zenekarba tovább tudjuk integrálni a  zenét szerető gyerekeket és gazdagabb lelkületű 

emberré válhassanak. 

 

 " Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség 

legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját... Sokszor egyetlen élmény egész 

életére megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az 

iskola kötelessége." 

                                                                                                          Kodály Zoltán  

 

Miért szeretsz Tücsök zenekarra járni? 

" Jó, hogy találkozhatok a barátaimmal, jól érzem magam. Sokat tanulhatok."  

Szili Anna 

"Azért szeretem a zenekart, mert sokan játszunk együtt benne, és van benne karmester is." 

Koncz Domonkos 
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„Együtt könnyebb hegedülni. (Sőt még + barátokat szerezhetek!)”  

Marossy Dániel 

„Mert többen vagyunk és szebb a zene így. De közben van benne valami bulis is. Van keksz.”  

          Bereczky Dóra 

„Mert ismerkedhetek, szórakozhatok a barátommal és ez egy plusz élmény, amiben nem akárki 

részesülhet.” 

Illyés Lilla 

„Mert ott a többiekkel tudok tanulni és ha hibázok van segítségem.” 

Irvine Rory 

„Zenekarban könnyebb játszani, nagyon szép szokott lenni amikor már mindenki tudja.” 

          Mihálcz Ágoston 

„Tudok olyan barátaimmal találkozni, akikkel ritkán szoktam. Szeretek zenekarban játszani. Jól szoktam 

érezni magam, jókedvre derít.” 

Pop Balázs 
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Turjay Rita 

 

Fuvola zenekar 

 

A Farkas Ferenc Zeneiskola Fuvola zenekara 2006 óta működik az irányításom alatt. Állandó 

közreműködői vagyunk iskolánk bérletes hangversenyeinek, kiemelt Zeneakadémiai koncertjeinek. 

Versenyeken és fesztiválokon vettünk részt, melyeken Arany és Kiemelt Fődíjat nyertünk. 

Ezeken kívül még számos rendezvényen, kiállítás megnyitón szerepelt az együttes. Repertoárunk igen 

széles körű, a kora-barokktól, napjainkig. 

A zenekar állandó segítője Zempléni László zeneszerző, akinek számos kamaraműve, átirata hangzott már 

el koncertjeinken. 

A Fuvola zenekar összetartása, egymás iránti önzetlen szeretete, mindig vidám hangulata, példakép lehet a 

jövendő ifjú fuvolásai számára. 

 

  

Turjay Rita 

fuvola tanár 
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Mit szeretsz a Fuvola zenekarban? 

 

“Nagyon jó együtt zenélni ebben a vidám közösségben. Csodálatos hangzása van annak, amikor több fuvola 

együtt szól, szeretem a próbákat. Rita néni a próbák végén mindig meglep valami finomsággal, sütivel vagy 

csokival.” 

Barakonyi Nina 

 

“A kamarazenéléssel sokat fejlődünk, a koncertek, versenyek izgalmát és szépségét együtt átélni igazán jó 

érzés. Emellett a Fuvola zenekar nagyon jó közösség, nagyon szeretjük egymást, szeretek ide járni.” 

Horváth Rézi 

 

“Ez a közös együtt muzsikálás felüdülés egy fárasztó nap után. Jó érzéssel és büszkeséggel tölt el, hogy 

ennek a zenekarnak a tagja lehetek.” 

 

Tompa Léna Kata, Tóth Nóra, Varga Bálint 
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Tóth Csaba 

 

Bemutatkozik a fúvószenekar 

 

A zenekar a 2019/20-as tanévben alakult a zeneiskola tanulóiból. A zeneiskola sokszínűségét mutatja, hogy 

új lehetőségeket nyújt a szabadon választható tantárgyak terén. A fúvószenekar olyan típusú zenekar, 

amelyben fúvós hangszerek szerepelnek, a fúvósokat ütőhangszerekkel egészítik ki. 

Összeállítása változó, országonként eltérő, sokszor a szabad tér igényeihez alkalmazkodik. A zenekar 

jelenleg 14 főből áll, főként 12-16 éves növendékekből. Egyedi összeállítása miatt házilag készített és 

hangszerelt repertoárja van. A vírushelyzet miatt a zenekar jelenleg a zeneiskola rendezvényein lép fel, de 

további lehetőségekre is nyitottak. A zenekar foglalkozásait mindig konstruktív munka és remek hangulat 

jellemzi. Közösség alkotó ereje is van, a gyerekek nagyon szeretnek egymással zenélni, amit az is mutat, 

hogy megalakítottak kisebb kamara csoportokat is, mint a szaxofon, és a klarinét kvartett. 
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Megkérdeztük őket, mi a véleményük a zenekarról: 

 „Jó hogy a zeneiskolában tanultakat kamatoztathatjuk a főtárgy órán kívül is” 

Varga Pál 

„Lehetőségünk nyílik, hogy közösen zenéljünk.” 

Németh Domonkos 

„Szuper a hangulat a próbákon.” 

Tóth Bernadett 

„A közösség miatt járok a próbákra.” 

Arató Balázs 

„Kipróbálhatok más hangszereket is.” 

Németh Domonkos 

„Játszhatunk könnyűzenei számokat is.” 

Gazdag Vendel 

„Magunk választhatjuk meg, mi legyen a következő szám.” 

Kiss Domonkos 

 

Várunk minden kedves érdeklődőt a fellépéseinken! 
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ZENESZÓ 

 

A zene tiszta levegő, 

A zene puszta levegő. 

Mégis létezik, mint a föld. 

Mégis létezik, mint a kő. 

A nagy semmit átfújhatod, 

Ha fuvolás vagy, fuvolán, 

És csupa díszes hangvirág 

Fut ki a cső túloldalán.  

A nagy semmit megrezgeted, 

Ha húron húzod a vonót, 

Zenét búg hegedű-doboz, 

Zenét szeletel az a drót. 

A nagy semmit széjjelütöd 

A dobverővel hangosan, 

Máris minden láb táncra áll, 

Minden kislány táncba rohan. 

Fura dolog ez a zene, 

Először fejedben lakik, 

S ha zengeted, szobát betölt, 

Az ajtótól az ablakig. 

Nincsen rád írva, hogy ZENÉSZ, 

Nagybetűvel, se kicsivel. 

Benned csírázik a zene, 

És ha jól öntözöd, kikel. 

És minden sírás, örülés, 

Minden dühösség, unalom 

Kiszáll belőled, ha zenélsz, 

És kirepül az ablakon. 

És berepül a rádión,  

És a világot átszeli, 

Megdagad, mint a Duna-víz, 

Bitang ereje lesz neki. 

Ha meghallja a nagy-erős, 

Talán leül, sírva fakad, 

A méregzsák már táncikál, 

A szomorú tán felkacag. 

Megy a zene, mint nagy folyó, 

Hátán embersereg hajóz, 

Mindenki zenét dudorász. 

Búvár, szakács, matróz, kalóz. 

Zene száll völgyön és hegyen, 

Ki a szájon, be a fülön. 

Mindent elönt a zeneszó, 

Ez a hatalmas vízözön. 

(Lackfi János) 
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Kedves Növendékeink! 

 

A rejtvényt szolfézs óra keretében lehet kitölteni, a helyes megfejtők között a tanév végén ajándékot 

sorsolunk ki. 
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Friss, lapzárta után jött hír 

 

2020 júniusában a Máltai Nemzetközi Golden Voice Online versenyen a Zeneiskola több növendéke 

eredményesen szerepelt. A kórus alapító tagja, Gál Réka különdíjat szerzett. Most kaptunk értesítést arról, 

hogy részt vehet 2022. március 22-28 között Máltán a nemzetközi zenei táborban, nemzetközi versenyen. 
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Szintén friss hír 

 

 

2022. február 7-én tartották meg a XI. Országos Czidra László Furulyaverseny területi válogatóját a 

Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskolában, ahol intézményünket három növendék képviselte: 

 

 

- Gál Emma a 2. korcsoportban 

- Szily Boróka a 3. korcsoportban 

- Kálmán Dániel a 4. korcsoportban. 

 

 

Mindhárman Ladányi Mariann kolléganő tanítványai, 

korrepetítoruk Pilzné Varga Judit, aki a verseny 

alkalmával csembalón kísérte a gyerekek játékát. 

 

 

Három nappal később, február 10-én rendezték meg 

a XIII. kerületi Fischer Annie Zeneiskolában a XVI. 

Országos Zongoraverseny – szintén – területi 

válogatóját, ahol Kebuszek Rudolf tanárúr 

tanítványa, Horváth Zsombor vett részt a 3. 

korcsoportban. 

 

 

A gyerekek gyönyörűen játszottak és magas, 

ígéretesnek tűnő pontszámokat kaptak a nívós 

zsűritől. Az elkövetkezendő napokban derül majd 

ki, hogy a területi válogatóról kik jutnak tovább az 

országos fordulóra. 

 

Izgatottan, nagy bizakodással várjuk az eredményt. 

 

Gratulálunk a növendékek teljesítményéhez mind a gyerekeknek, mind a felkészítő kollégáknak: Mariann 

és Judit néninek, s nem utolsó sorban Rudi bácsinak! 

 

 

            Fodor Barbara 

          intézményvezető 
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