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TISZTELT OLVASÓINK! 

Kedves „FARKAS FERENCES” Szülők! 

Kedves „FARKAS FERENCES” Növendékeink! 

Kedves Partnereink, s érdeklődő Olvasóink! 

„Amit mi nevelésnek nevezünk, az nem egyéb, mint az agy programozása abban a korai 
szakaszban, amelyben még formálható. Az emberiség jövője a neveléstől, ettől a változtatható 
programrendszertől függ….  
Ebből az következik, hogy a nevelés az emberiség egyik legfontosabb tevékenysége.”  

(Szentgyörgyi Albert) 

Bízom benne, hogy a zeneiskolánkban folyó nevelés – melynek legfontosabb 

hatására Szentgyörgyi Albert gondolata oly jól rámutat – pont napjainkban, a 

szükséges változások kialakításával sok-sok évre előre meghatározva, kedvező 
irányba készíti elő a ránk bízott gyermekek jövőjét. Egyenlő esélyt, támogatást, a 
lehetőségek széles tárházát biztosítva, a személyes képességek fejlesztésére 
törekedve érhetjük el pedagógiai céljainkat. Ezen keresztül lehetséges a jövő 
társadalmában kulturális értékeink megőrzése, fejlesztése, a hétköznapokban való 
megjelenése. 

A 2020-2021-es tanévet is ezen célok mentén teljesítettük és – minden nehézség 
ellenére – sikerrel zártuk. 

Az iskolaújság 2. számát lapozva elámulhatunk növendékeink tehetségének 
legszélesebb körű megnyilatkozásán, melyek hírünket – a Budapest I. Kerületi 
Farkas Ferenc Zeneiskola jó hírét – viszik szerte az országban. Az eredmények, 
az élmények megvalósításához azonban sok hétköznapi, egymásra figyelő és 
segítő pillanatra, óráról órára való együttműködésre volt és van szükség. 

Valamennyi kollégám nevében köszönetet mondok tanítványainknak, szüleiknek 
és partnereinknek. 

Lapozzák bátran a tanévet záró kiadványunkat, jó olvasást kívánok: 

Fodor Barbara 

intézményvezető 
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Katonáné Kun Emese 

ONLINE TANÁRI HANGVERSENY 

 

 

Utóbbi évben már megszokhattuk, hogy minden folyamatosan változik, 
naponta jön az „újratervezés”. Meg kellett tanulnunk az E-kréta használatát, a 
tavaly márciusban a pandémia miatti távoktatás bevezetésre kerülése szükségessé 
tette az IKT eszközök napi 
használatát. 

A tanévnek a számunkra egyik 

legörömtelibb eseménye a 
Tanári Hangverseny. Az első 
félév lezárása után a február a 
készülődésről, azaz a koncert 
műsorának összeállításáról, a 

próbákról szól, ahol most mi, 
tanárok mutathatjuk meg zenei 
tudásunkat, példát mutatva 
evvel növedékeinknek. Az 
elmúlt tanévben még hagyományos módon, élőben tudtuk megrendezni ezt a 

hangversenyt, idén a járványhelyzet miatti szigorítások már nem tették ezt 
lehetővé, sőt még azt sem, hogy a koncert helyszínéül választott Budavári 
Önkormányzat aulájában tudjuk rögzíteni a műsort. Így közösen eldöntöttük, 

hogy zeneiskolánk kamara 

termében készítjük el a műsor 

videó felvételét, és ezt YouTube 

megosztón keresztül tesszük 
elérhetővé  közönségünk számára. 
A próbafolyamat a szokásos 
lelkesedéssel és 
együttműködéssel  zajlott a tanári 
kar körében. A felvételt Rábai 
Szilárd készítette, aki több mint tíz 
éve iskolai  hangversenyeink 

állandó operatőre,  technikai 

jártasságát, tudását itt 
kamatoztatva. Ez most mégis más volt, mint egy élő hangverseny rögzítése.  
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Elérkezett a nagy nap, mikor is pontos, 

előzetes beosztás alapján érkeztek a 
koncerten szereplő tanárok a felvételre. 
Szilárd a saját professzionális 
berendezését hozta el, két videó 
kamerával és külön hangrögzítővel 
készítette a felvételt. Délelőtt 10 órakor 
kezdődött a műsor 
felvétele,  gondoskodni kellett arról, 

hogy a déli órákban még ne kezdődjön a tanítás a nagyterem szomszédságában 
lévő tantermekben, hiszen ez behallatszik 

a hangfelvételbe, és lehetőleg minden 
zavaró tényezőt előre kiiktassunk. Avval 
végképp nem tudtunk  számolni, hogy 
délelőtt milyen fényviszonyok lesznek. A 
csodálatos napsütés sajnos nem 

kedvezett, mert az erős háttérfény teljesen 
élvezhetetlenné tette volna a képet.  A 

sötétítő függöny behúzása sem jelentett 
megoldást, így kreatívan fehér A4-es 

papírokkal ragasztottuk tele az ablakokat 

a függöny mögött, így biztosítva az ideális 
fényeket. Az elmúlt félévben már tapasztalhattuk az online vizsgáknál, hogy a 

növendékekkel készített videófelvétel elkészítése nem is olyan egyszerű feladat. 
Némelyikük jobban izgult a kamerától, mint a közönség előtt. Bizony tanárainkat 

is alaposan próbára tette ez a feladat. 

A végeredmény nagy meglepetésre 
fantasztikusan sikerült, köszönhetjük 
Rábai Szilárd több napi áldozatos 
munkájának. Profi, ötletes vágások a zenei 
textúra teljes harmóniájával, ami  újabb 
szintre emelte a koncert élményét. A 
nézőközönségtől érkezett pozitív 
visszajelzések megerősítettek minket 
abban, hogy lépést tudunk tartani korunk új 
elvárásaival.  
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Sztankay Rita 

TEHETSÉGGONDOZÁS A ZENEISKOLÁBAN 

 

Zeneiskolánk vonós tanszaka 2021. május 18-án, kedden délelőtt szakmai napot 
tartott, mely keretében az Oktatási Hivatal képviseletében Kovácsikné Falvay 
Edit szaktanácsadó előadását hallgattuk meg. Az előzetesen március 18-ra 

tervezett eseményt, a járványügyi veszélyhelyzet általi távoktatás miatt, többszöri 
átidőzítés ellenére, az iskolák 
újranyitásakor sikerült realizálni. 

Kovácsikné Falvay Edit a VI. Kerületi 
Tóth Aladár Zeneiskola csellótanára, a 

vonós munkaközösség vezetője és 
tehetség-gondozó koordinátora, a 
Budapesti Csellóverseny egyik fő 
szervezője, valamint az Oktatási Hivatal 
szaktanácsadója osztotta meg velünk 
sok-sok éves tapasztalatát. 

A „Tehetségkutatás és tehetséggondozás 
a zeneiskolában” című előadás első 
részében PPT vetítés keretében a - 

Növendék-tanár-támogató családi 
háttér - hármasságának egyensúlyáról 
hallhattunk. Ezután kötetlen beszélgetés 
következett a témáról. A második 
részben négy vonó tanszakos 
növendékünk játszott előadási darabot, 

ezek gyakorlásáról nagyon hasznos ötleteket kaptak a gyerekek és a tanárok. 

Szabó Cecília (tanára: Sztankay Rita) és Marosi Kata (tanára: Lendvainé Berta 
Barbara) hegedűn, Kelen Márton, Révész Lilla csellón (tanáruk: Oláhné Uhlmann 
Inez) csillogtatták meg hangszeres tudásukat, melyért őszinte dicséretet kaptak 
Edit nénitől. 
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Sok hasznos ötlettel gazgdagodtunk a hallottak, látottak alapján, amit 
beépíthetünk pedagógiai eszköztárunkba és felkérés született a következő, Falvay 

Edit által tartott konzultációra. 
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Szita Csaba 

XV. ORSZÁGOS LUBIK IMRE TROMBITAVERSENY 

 
 

A 2020/21-es tanév a kialakult helyzet miatt már önmagában is sok kihívás és 
próbatétel elé állította a diákokat és tanárokat. A trombitásoknak ráadásul ebben 
a tanévben került megrendezésre az országos verseny, melyet régi hagyományok 
szerint 3 évente rendeznek. Mint már tudjátok, a válogatókat még ősszel 
megtartották, amin Sciotti Sofia I. korcsoportos és Biacs Gergely II. korcsoportos 

növendékek jutottak a 
zalaegerszegi döntőbe. Bár azt már 
tudtuk, hogy az országos döntőt a 
szokásos november végi időpont 
helyett tavasszal rendezik, 

izgalomra máris adódott ok 
anélkül, hogy egyáltalán 
elkezdődött volna a felkészülés. 

Az ország lezárása miatt nagy 
találgatásba kezdett tanár, diák, 
szülő egyaránt. Most mi lesz? 

Megtartják? Ha igen élőben, vagy 

ismét felvételt kell küldeni? 
Miközben találgattunk, az idő 
röpült, s máris azzal 
szembesültünk: ideje komolyan 

nekifogni a készülésnek. 

Sofi és Gergő gyűrte, dagasztotta a 

darabokat, de hát el is kellene 
azokat játszani próbán és még 
inkább koncerten. Viszont a 
meghozott rendelkezések nem 
igazán támogatták ezt a célt. 
Szerencsére a szülők minden követ 
megmozgattak. Gombkötő Beáta 
és Marton Andrea próbahelyszínt, 
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koncertlehetőséget szerveztek a gyerekeknek, mikor ők elkészültek a darabokkal. 

És ekkor bezárt teljesen az ország. 

Ugyan az már a felkészülés közben kiderült, hogy felvételt kell ismét küldeni, de 
a teljes zárás már tényleg komoly kihívások elé állított mindenkit. Gombkötő 

Beáta révén a Lágymányosi 
Ökumenikus Központban 
találtunk otthonra. Mindenki 
hozzátette a magáét és szerintem 
tényleg egy második otthonra 
leltünk. Márciusban elkezdődtek 
a próbák és felvételek. 
Vasárnaponként fokozatosan,  

hétről hétre javult Sofi és Gergő 
teljesítménye. Lukin Zsuzsanna 
tanárnő fáradtságot nem ismerve 
játszotta már sokadszorra a 
zongoraszólamot.  Ennek 

eredményeképpen április 

közepére elkészültek a felvételek. 

Jól sikerültek 

 Bár eltartott az értékelés egy 
darabig, megérte izgulni. Sofia az 
I. korcsoport 2. helyezettje lett 

Gergő pedig a II. korcsoportban 

lett 6. helyezett. Mivel ez egy 

országos tanulmányi verseny, így mindkét eredmény fantasztikus a tanulóktól. 
Gratulálunk a tanulóknak és mindenkinek, aki részt vett a felkészülésben és várjuk 
a folytatást. 
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MAROSI KATA BEMUTATKOZÁSA 

 

Az általános iskola 1. osztályban 
iratkoztam be a zeneiskolába. A 
hegedű hangja nagyon megtetszett, 

mivel ez a hangszer hasonlít legjobban 
az énekhanghoz. 3. osztályos voltam, 
amikor a budavári iskolában 
Lendvainé Berta Barbara nénihez 
kerültem. Sokáig nem tudtam, hogy 

zenei pályára szeretnék menni. A 
vizsgákra és koncertekre való 
készülésbe egyre több időt és energiát 
fektettem. Az együtt zenélést és a 
zenekarozást Oláh Miklós tanár úrral 
nagyon szeretem; az itteni közösségi 
élet meghatározó volt a tanulási évek 
alatt. A zenei táborokat is nagyon élveztem. A fejlődés mellett persze a jó társaság 
sem elhanyagolható. A zeneiskola nyári tábora a „Zebor”, valamint Ácsné Szily 
Éva néni vászolyi „Sok húron pendülünk” tábora és az őszi hegedűs kurzusa sokat 
segített a fejlődésemben. Igaz, a mostani világjárvány megnehezítette a 
szerepléseket és koncertekre is csak videofelvételek formájában került sor. Az 
online oktatás is nehézségeket okozott, de sikerült megoldanom és folytattam a 
felkészülést. Ez alatt az időszak alatt is napi szinten sokat gyakoroltam 1,5-3 

órákat, nem volt szabad kihagyni egy napot sem a konziba való felvételi miatt. De 
sok segítséget kaptam az itt tanító hegedű tanároktól is, amikor Pl. Barbara nénit 
helyettesítették, mert beteg volt. Varga Judit tanárnő a zongorakísérőm, akitől 
zeneileg sok segítséget kaptam. Nagy hatással volt rám a Rónaszéki Tamás tanár 
úr is, aki többször is meghallgatott a felkészülés során. 

A Szent István és a Bartók konziba felvételiztem, ami egy hosszú folyamat. 
Szolfézs felvételi előzte meg. A csoportos órákon kívül egyéni órákat is tartott 
nekem Anikó néni. Hangszerből előfelvételi is volt január elején. Mivel nem 

voltak élő koncertek, ami ahhoz fontos, hogy rutint szerezzek a színpadon, így 
még nehezebb volt kiállni a nagy termekben. 
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Mindkét konziban zártkörűen zajlott a meghallgatás februárban és márciusban. A 
felvételin csak a zongora kísérőt, Judit nénit engedték be, de a tanárnőm mégis 
bejutott valahogy és meg tudott hallgatni. 

A sok nehézség ellenére szerencsére mindkét konziba jól sikerült a felvételim, én 
mégis a Bartók konzit választottam, mert ott Soltész Ágnes tanárnőhöz kerülhetek 

majd.  
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Zelenáné Báródi Gabriella 

Hogyan vezet az eredményes szolfézsóra a sikeres hangszertanuláshoz? 

 

 Két jelentős élmény inspirált már kora gyermekkoromtól, hogy zenetanár legyek. 
Elsőként ének-zene − történelem szakos tanár Édesanyám, aki hetente többször 
gyönyörűen énekelt, zongorázott, fuvolázott nekem, majd a Magyar Rádió és 
Televízió Gyermekkórusában töltött csodálatos időszak − amely során 
gyermekként is sokszor jutott eszembe a zenetanári pálya. Később, B-tagozatos 

zongorista növendékként, rengeteg gyakorlás és több sikeres verseny után 
megfordult bennem a zongorista pálya gondolata, de mégis a zenepedagógia 
mellett döntöttem, épp’ a gyermekkórusos varázslatos, élménygazdag évek, 
különleges bel-és külföldi turnék, koncertek hatása miatt. 

1999-ben szereztem első diplomámat az ELTE TFK ének-zene karvezetői, majd 
2005-ben kiegészítő másoddiplomámat az a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

ének-zene, karvezetői szakán. Szerencsés vagyok, mert az óvodástól az egyetemi 
hallgatókig minden korosztállyal foglalkoztam már, angol nyelven tartott 
zeneovis foglalkozásoktól az ének-zene, zongora és szolfézstanításon és 
kamarakórus vezetésen át érettségiztetésig, a Magyar Rádió Gyermekkarától az 
ELTE BTK Zenei Tanszékének MA-s és BA-s hallgatóinak tartott zenei 
informatikai előadásokig volt szerencsém több területen tanítani. 

    Szívemhez legközelebb azonban az általános iskolai korosztály áll. Az Andor 

Ilona Ének-zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola 100 tagú 
Kicsinyek Kórusát és Kamarakórusát is vezettem, mint ének-zene tanár és 
karvezető. Dolgozhattam együtt a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusával 
is, a 3., 4., 6. osztályok énektanáraként a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 
Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában. 

      Legnagyobb gyakorlatom a szolfézs tanításban van (16 év). A Farkas Ferenc 
Zeneiskola egyik lelkes és mélyen elhivatott szolfézstanára vagyok, előképzőtől 
a szolfézs ötödik osztályig foglalkozom a növendékekkel. 
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Minden igyekezetem azon volt és van most is arra irányul, hogy a felnövekvő 
generációknak úgy adjam át a NAT szerinti tudásanyagot, hogy azt a gyermek ne 
leckének, még egy tanórának fogja fel, hanem olyan közösségi élménynek, 
amelyben érzelmileg újra kiegyensúlyozottá válik. Feloldja a belső feszültséget, 
és mindeközben szinte észrevétlenül értelmi képességei is fejlődnek, tudása, 
ismeretei bővülnek. Az általam alkalmazott tanítási folyamatot a változatos 
módszerek (Kodály-metodika, Kokas-módszer, Orff-módszer) felhasználása teszi 
hatékonnyá és élményszerűvé. Ennek elsődleges célja az élményszerűség, mert 
csak ez teszi igazán lehetővé a gyermek valódi fejlesztését, készségeinek, 
képességeinek kibontakoztatását, hangszeres tanulásának megalapozását és 
kiteljesítését. Véleményem szerint az egyedül hatásos módszerek alkalmazása a 
sablonosság veszélyét rejtheti magában. A tanár bátorságán, kreativitásán, 
improvizációs készségén, valamint naprakész tudásán, felkészültségén múlik, 
milyen rugalmasan tud élni az adott lehetőségekkel. Az igazán jó és hatékony 
tanító-nevelő munka a módszerek ezer variációjából szövődik, amely a tanárnak 
és a diáknak egyaránt kihívás és öröm. A szolfézsórák alapvető célja a homogén, 
tiszta hangzású közös éneklés, a zenei írás-olvasás készségének kialakítása, 
elmélyítése, tudatosítása, melyet kiegészítve a kooperatív tanulás hatékonyan 
használható egyes feladattípusoknál.  A tapasztalat azt mutatja, hogy a 
szolfézsórán egy-két kooperatív feladat alkalmazása motiváló hatású a gyerekekre 
és érdekesebbé, színesebbé teszi a foglalkozást. Ez jól hat több hangszer esetében 
a későbbi zenekari játékra és a kamarázásra is. Az improvizációs készség javítja 
a színpadi kiállást és más jellegű teljesítményt, fejleszti a magabiztosságot, az 
önbizalmat, hozzájárulhat az érdeklődés fenntartásához. Minden gyermek kreatív, 
amíg azt el nem nyomják benne − a kreativitást azonban nem szabad erőltetni, 
hanem csak dicsérettel, bátorítással kibontakoztatni. A gyermeket megpróbálom 
felszabadítani, feloldani, ne féljen a feladattól, az esetleges hibázástól. 
Improvizációnál azért szabad hibázni, mert aki nem hibázik, nem tud mit 
kijavítani, nem tud úgy feloldódni. 

     A rendszeres zenehallgatás a szolfézsórákon elengedhetetlen. A zeneművek 
zenei és zenén kívüli 

tartalmának, üzenetének megértéséhez szükség van a zenei élmények rendszeres 
biztosítására: minden órán legyen zenehallgatás, amely az élmény (örömszerző) 
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funkción túl alapját adja a generatív készségek formálódásának. Zenehallgatási 
gyakorlatomban mindig felhívom tanítványaim figyelmét a variánsok pontos 
elemzésére, megfigyelésére, sőt továbbgondolására. A legfontosabb pedig az, 
hogy maradjon meg a növendékek szolfézs tárgy iránti rajongása. Húsz éves 
tanítási gyakorlatom óta én e célért eddigi improvizációs tudásom és módszereim 

alapján is mindent megteszek.  

      A Farkas Ferenc Zeneiskola zenei előképző csoportja a 2021/2022-es 

tanévben is elindul, s ennek keretén belül a gyerekek megismerkedhetnek a zene 

birodalmával. 

A foglalkozás előkészíti a hangszeres tanulmányaikat, fejleszti a gyerekek zenei, 
anyanyelvi, idegen 

nyelvi, kommunikációs, matematikai, logikai, koordinációs, finommotorikai, 

emocionális és szociális készségeit, kreativitásukat, stílusérzéküket, többirányú 
koncentrációs készségüket. Az órák játékosak és színesek, a tananyag 
központjában a világhírű Kodály módszer érvényesül. 

A foglalkozások időtartama heti 2×45 perc, amelyet a Lisznyai Általános 
Iskolájában tartok, az iskola teljes órarendjéhez igazodva. Ezáltal igyekszünk 
lehetőséget teremteni, hogy a gyermekeket ne kelljen a délutáni foglalkozásra 
külön behozni a zeneiskolába. A foglalkozások pontos idejét az általános iskola 
vezetőségével szeptember elején egyeztetjük. 

     Ebben a tanévben a Covid miatt változatos volt az oktatás mindenhol. A 
jelenléti oktatásomban kiemelten ügyeltem az alapos szellőztetésre, 
fertőtlenítésre, maszkhasználatra, és a gyerekek folyamatosan gondosan felügyelt 
folyadékbevitelére a járványügyi előírásokat betartva kiválóan, IKT eszközökkel, 
zenei társasjátékokkal hiánytalanul felszerelt szaktantermünkben. Így az órát is 
könnyebb volt pörgetni, vidám hangulatúvá tenni.  

     A 2. félév első jelenléti időszakában tovább haladtunk a tananyaggal, 

koncentrált figyelmet fordítva az új fogalmakra, új népzenei és műzenei 
szemelvényekre, a hallásfejlesztésre, az improvizációra, az írásgyakorlatokra, 
dallamkiegészítésre, dallamírásra. Az órákat a zenehallga-táshoz YouTube-os 

koncertrészlet válogatásokkal is minden órán színesítettem. 
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A márciusi-áprilisi online időszakban minden szolfézscsoportomhoz külön-külön 
az általam 10 Google Classroomra felépített szolfézsoktatás folyt. A tananyagot, 
az ezekhez kapcsolódó PPT-ket, online készségfejlesztő feladatokat, játékokat és 
zenehallgatási anyagokat, népzenei és műzenei szemelvényekhez kapcsolódó 
koncertrészleteket, továbbá a házi feladatokat Classroomon keresztül tanulták 
meg a gyerekek. Az órákat Google Meeten tartottam, a gyerekek aktívan, lelkesen 

vettek részt ezeken a foglalkozásokon. PPT-ket, zongorát, furulyát és sokféle saját 
ritmushangszert is mindig használtam a dalok kíséretéhez és a hallásfejlesztő 
gyakorlatokhoz, valamint az új fogalmak tudatosításához, elmélyítéséhez és 
gyakorlásához. A Musicators, Wordwall, Learning Apps, Okosdoboz portálok 
online zenei feladatait, játékait is használtam a tananyag elmélyítéséhez és 
gyakorlásához. Hangfájlokat is készítettem, amelyeket szintén Classroomon 
hallgattak a gyerekek az otthoni gyakorláshoz a feladatokhoz kapcsolódóan. 
Egyéni igények szerint a 4.-es szolfézscsoportosoknak korrepetálásokat is 

tartottam a szülőkkel egyeztetett időpontban, Meeten. 
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    Visszatérve az iskolai jelenléti oktatásba, májustól az írásbeli vizsgákhoz 
kapcsolódó összefoglalásra koncentráltunk. A vizsgákon a legtöbb érdemjegy 
jeles lett, többen dicsérő oklevelet is kaptak egész éves szorgalmas munkájukért, 
szép teljesítményükért, nagy örömünkre a bizonyítványosztás alkalmával már 
személyesen tudtuk búcsúztatni a tanévet. 

  

      Kodály szavaival élve: ”Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az 
életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet 

szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza." 

             ( Kodály Zoltán)                                                                            
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TANÁRI KITŰNTETETTJEINK 

 

Kebuszek Rudolf 2004 februárja óta dolgozik a Farkas Ferenc Zeneiskolában. 

2005-től kezdődően igazgatóhelyettesi feladatokat látott el, majd a 2013-14-es 

tanévben iskolánk megbízott intézményvezetője lett. 2015 óta újra teljes 

óraszámban tanít zongorát, illetve korrepetitori feladatokat is ellát. 

 

Szakmai felkészültsége, gyermekszeretete, az iskolánk iránti elkötelezettsége 

kiemelkedő. Irodai munkáját a precizitás, kollégáival való tiszteletteljes 

kommunikáció, bánásmód jellemzi. Pedagógiai tevékenységét a növendékeivel 

való óriási türelem, megértés vezeti, ezzel segítve át őket a zenetanulás 

nehézségein. Rendszeresen készíti fel növendékeit országos és regionális 

hangszeres versenyekre, tanítványai intézményünk kiemelt rendezvényein nívós 

produkciókkal színesítik a műsort. Folyamatosan keresi az új lehetőségeket 

pedagógiai eszköztárának bővítésére. Informatikai tudása, gyakorlata jóval 
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megelőzi fiatalabb kollégáit, melyet az adminisztrációs feladatoknál is jól 

kamatoztat. 2016-ban a pedagógusok minősítő eljárásában megszerezte a 

Pedagógus II. fokozatot. 

A Tanári hangversenyek állandó szereplője. Virtuóz szóló darabokban csillogtatja 

meg hangszeres tudását, emellett kiváló kamarapartnere kollégáinak. Általa révén 

jött létre a közel 10 éve tartó nemzetközi kapcsolat a szlovák, cseh és osztrák 

zeneiskolák között. Páratlan nyelvérzékének és jó szervezőkészségének 

köszönhetően a külföldi utak lebonyolításában nagy szerepet vállal. 

Iskolánk 20 éven át nagy sikerrel 

működő vegyeskarának, az Anima 

kórus korrepetitora és tagja volt, több 

külföldi vendégszereplés alkalmával 

öregbítve zeneiskolánk hírnevét. 

Közel 15 évig az intézményünk által 

szervezett nyári zenei táborok egyik 

fő szervezője volt. Humorával, 

kitartásával átlendül minden 

nehézségen, szerény alázattal 

végezve munkáját. 

Kebuszek Rudolf kiemelkedő 

szakmai tevékenysége 

elismeréseként az ünnepélyes 

tanévzárón Miniszteri Elismerő 

Oklevelet vehetett át.  
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Szabóné Botta Dukát Ilona zeneiskolánk 

zongoratanára, a billentyűs tanszakunk vezetője. 

Személyisége üde színfoltja intézményünknek. 

Sokszínű pedagógusi pályáját befejezve most 

nyugdíjba készül, boldog nagymamaként 

folytatva életét, de reméljük, hogy a jövőben 

számíthatunk még segítő kezeire.  

Nyugdíjba vonulásának alkalmából az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának minisztere,  

Prof. Dr. Kásler Miklós Pedagógus Szolgálati 

Emlékérmet adományozott Szabóné Botta 

Dukát Ilona tanárnő számára.  
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Berek Cecília szolfézstanár és Szita Csaba trombitatanár a Budavári Önkormányzat 
Pedagógusnapi elismerésében részesült. 

 Köszönjük a munkájukat és szeretettel gratulálunk nekik! 
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Zenész viccek 

 

Apróhirdetés: 

Világhírű vonósnégyes első, második hegedűst és gordonkást keres!  

 

Zenetörténet vizsgán: 

Tanár: Hány szimfóniát írt Beethoven? 

Diák: Hármat. 

Tanár: ??? 

Diák: A harmadikat, a negyediket és a kilencediket. 
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Amit mindenképp érdemes tudni az operáról: 
 

1. Az operában végig énekelnek. Ha valaki abbahagyja akár egy pillanatra is, 

hálából rögtön meg kell tapsolni. 

2. Az operák alaptörténete a következő: két kövér ember szerelmes egymásba és 

a végén egyikük, vagy mindkettő meghal. Őket kell a leghangosabban 

megtapsolni. Ha nem halnak meg, vígoperáról beszélünk. 

3. Az operák általában nem szinkronizáltak, de a szereplők gesztusaiból is 

kitalálható a történet. 
 Ha mellükre szorítják a kezüket, mint Lajcsi, szerelmesek 

 Ha a plafonra néznek: boldogok 

 Ha a padlóra: szomorúak 

 Ha pedig a kardjukat csapkodják: kardozni akarnak valakivel 

 A gonosz általában gonoszan néz, vagy ki van vastagítva a szemöldöke. 

4. Aki a legmagasabb hangon énekel, az keresi a legtöbbet, mind a férfiaknál, 

mind a nőknél. 

5. Mivel az operákat régen írták, a szövegírók többsége szerencsére már nem kap 

pénzt a furcsa dalszövegekért. 

6. A zenészek nem azért vannak egy árokban, mert rossz számokat fognak játszani 

és félnek a közönségtől, hanem azért, hogy látsszanak az énekesek. 

7. Ne aggódjunk, senkit sem ölnek meg annyira, hogy a halála előtt ne tudjon még 

tíz percet énekelni!  
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NÖVENDÉKEINK AZ ONLINE OKTATÁSRÓL 

 

Az online furulyaórákat szerettem, mert a legjobb barátaim: Erik, 
a plüsspingvin és Uni, a rózsaszín unikornis is részt vehettek az órán. Ráadásul 
Mariann néninek is van egy hasonló pingvinje.  

Viszont néhányszor rá kellett szólnom a tesóimra, hogy vége legyen a 
hangzavarnak. Még szerencse, hogy megtanultam lenémítani magam, így 
Mariann néni nem hallotta az üvöltözést. 

Örülök, hogy újra próbálhatunk a hárfa teremben, mert együtt lenni jó. 

Kálmán Borbála - furulya  

 

Számomra az online iskola időszaka alatt a zeneiskolába járás  a felüdülést 
jelentette. A sok képernyő előtt ülés után jó volt, hogy legalább zenélni tudok 
elektronikus eszközök és WiFi nélkül. A hegedűtudásomnak jót tett a bezártság, 
mert többet és jobb időben tudtam gyakorolni. 

Tavasszal a két hónapos teljes zárás nemcsak az online zeneórák miatt volt rossz, 
hanem azért is, mert éppen a zongorás próbák - amelyeket képtelenség online 
megtartani - időszaka maradt ki, vagyis szűkült az utolsó hetekre. 

Szabó Cecília - hegedű  

 

Idén is viszonylag hirtelen jött az online oktaták, de mostanra már jobban 
kiismertük, melyik alkalmazáson legegyszerűbb a tanítás. Ennek ellenére gyakran 
értek meglepetések: a hang felgyorsult, lelassult, a kép akadozott és lefagyott. Én 
már nagyon vártam, hogy visszamehessünk zenélni, hisz akármennyire is fejlettek 
ezek a felületek, a zenét nem tudják igazán közvetíteni. 

Révész Lilla - cselló  
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Az online zeneoktatásnak kevés előnyét tudnám felsorolni, de optimista létemre 
igyekszem párat kigondolni: Nem telt el idő azzal, hogy oda utazok és vissza. 
Valamint még egy jutott az eszembe, az hogy én nagyon szeretek sok vezetéket, 
sok eszközt összekapcsolni, és ezért az órák előtt negyedórával mindig nekiálltam 
a kamerát, a mikrofont beállítani, összekapcsolni a számítógéppel stb. Több előny 
nem igazán jut eszembe. 
De ami az érdemi zeneórát illeti, az már kevésbé volt ilyen jó. Akadozott a hang, 
elcsúszott a hang a képtől, szétdobott a Zoom, lemerült a számítógép, katasztrófa 
volt a hangminőség és ezt a listát még sokáig folytathatnám. 
 

Mindenesetre nagyon örülök, hogy az év végén már igazi, offline, valódi órák 
voltak és a vizsga is sokkal jobb volt így, mint tavaly online. Remélem, hogy 

jövőre nem kell újra ehhez a virtuális módhoz folyamodnunk, hanem mehetnek 

úgy a zeneórák, mint régen. 
Kelen Márton - cselló  
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Főszerkesztő: 

FODOR BARBARA 

intézményvezető, zongoratanár 

 

Szerzők: 

KATONÁNÉ KUN EMESE  

intézményvezető-helyettes, hegedűtanár 

SZTANKAY RITA 

hegedűtanár 

NÉMETH BÉLA  

intézményvezető-helyettes, szolfézstanár 

SZITA CSABA 

trombitatanár 

 

Szerkesztő: 

LAJTOS ANNA 

iskolatitkár 

 

 

 

Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc 

Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
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