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I.ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2015.MÁJUS-JÚNIUS

2015.MÁJUS
Tóthné Siklós Ágnes tanárnő tanszaki koncertje
Május 5-én megrendezésre került Tóthné Siklósi Ágnes zongora tanárnő tanszaki koncertje.
Szülők, gyerekek egyaránt izgultak, mivel sok új növendék most szerepelt először közönség előtt.
A koncert végére mindenki felszabadult lett, egy kellemes estével lett mindenki gazdagabb.

Hangszerbemutatók
Május 7-én és 8-án, mint minden évben idén is sor került a hanszerbemutatóra. Ennek célja, hogy az
óvodások és a kisiskolások megismerkedjenek a különböző hangszerekkel. A hangszereken a
különböző műveket iskolánk növendékei adták elő ezzel is ösztönözve a kisebbeket a zene tanulása
iránt. A bemutató végén a közönséget is bevonták a tanárok a játékos dallamok éneklésébe, ami
nagyon tetszett a gyerekeknek.

„Mindenkinek nyíljék virág”
Május 9-én Zsár Éva tanárnő növendékei szerepeltek a Kisfaludy Színpadon ahol fellépet többek
között a magánének tanítványok és a Ferencsik János Zeneiskola Kék Eperkék dalköre.

Beíratkozás
Iskolánkba a beiratkozás idén korábban került kiírásra, mint a korábbi években. Összességében a
korábbi időpont jónak mondható, mert közel 70 új növendék iratkozott be. A legnépszerűbb hangszer
továbbra is a zongora és a fuvola, de szép számmal jelentkeztek csellóra és hegedűre is.
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László Szilvia tanárnő koncertje
Május 20-án a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola énekesei László Szilvia
tanárnő vezetésével koncertet adtak a Zeneiskola Dísztermében. Bemutatásra kerültek komolyzenei
és könnyűzenei művek egyaránt.

Knizner István tanár úr tanszaki koncertje
Május 21-én Knizner István tanár úr tanszaki koncertje került megrendezésre. A gyerekek bemutatták
egész éves tudásukat trombitán, tubán. Kiss András zongoratanár működött közre. A koncertre sok
szülő is eljött és egy igazán hangulatos este élményével lettek gazdagabbak.

Antalné Antal Erika tanárnő tanszaki koncertje
Május 22-én Antalné Antal Erika cselló tanárnő tanszaki koncertje került megrendezésre a
Díszteremben. A növendékeket zongorán Óriás Imréné kísérte. Telt ház volt a koncert alatt és a
hangulat is igen kellemes volt.

Csopaki tanintézmény év végi hangversenye
Május 28-án csütörtökön este 17 órakor került megrendezésre az immár hagyományosnak
mondható év végi hangverseny. A helyszín a csopaki Református Általános Iskola volt. A növendékek
zongora, fuvola, cselló, hegedű, klarinét, furulya, gitár és ütő hangszereken mutatták be tudásukat.
Felkészítő tanárok Óriás Imréné, Antalné Antal Erika, Szabó Csilla, Murányi Eleonóra, Nádas Csaba ,
Farkas Zoltán és Horváth Gábor voltak.
Ifjúsági Fúvószenekar fellépése
Május 29-én lépett fel idén először az Ifjúsági Fúvószenekar. Mivel a 2014/2015-ös tanévtől a zenekar
vezetésében változás állt be és sok növendék ki is maradt ezért ez a bemutatkozás nagyon fontos volt
iskolánk számára. A műsor nem volt hosszú 40 perc, de ezalatt aki egy kis jó hangulatot akart magába
szívni az jó helyen volt. A Zeneiskola kertjében az idő is kedvezett a zenészeknek. Nagyon jól sikerült
ez mi sem bizonyítja jobban, mint hogy utána a Szülői Munkaközösség segítségével egy kis

Kodály Zoltán: Háry János c. művének főpróbája
Szintén május 29-én este 17,30 órakor Kodály Zoltán Háry János című művének főpróbáját tartottuk a
Zeneiskola Dísztermében. Sok érdeklő eljött megtekinteni a főpróbát.
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2015 JÚNIUS
Pedagógus napi ünnepség
Június 1-én 11 órakor tartották az immáron hagyományos Pedagógus Napi ünnepséget az Anna
Grand Hotelben. Iskolánkból 2 pedagógus Antalné Antal Erika (gordonka) és Szabó Csilla (hegedű)
vehette át az oklevelet kiváló munkájukért.

Bánó Veronika zongora tanárnő tanszaki koncertje
Június 1-én este 17,30 órakor Bánó Veronika zongora tanárnő tanszaki koncertje került
megrendezésre. A növendékek egész éves tudásukat mutatták be. Láthatták a legkisebbeket és a
legnagyobb növendékeket is játszani.

Perlawi Andor könyvbemutatója
Június 2-án könyvbemutató helyszíne lett a zeneiskola terasza. Perlawi Andor író mutatta be „Jó
magyarnak lenni” című könyvét. A megnyitón iskolánk növendékei is muzsikáltak ezzel is emelve az
esemény színvonalát. Az érdeklődés nagyobb volt, mint amire számítottunk. Vadas Zsuzsa a Ellit
magazin főszerkesztője volt a meghívott díszvendég. Az est végén egy pohár borral gratulálhattunk az
írónak.

Tündérkert óvoda 25 éves jubileumi jutalma
Június 3-án a Tündérkert Óvoda 25 éves jubileumi ünnepségén volt „ovisok”, tanítványaink léptek fel.
Tóth Brigitta ének (felkészítő tanára Zsár Éva), Kecskeméti Nándor trombita (felkészítő tanára
Knizner István), Kecskeméti Angéla fuvola (felkésztő tanára Murányi Eleonóra), Pálfi Zsolt és Pálfi
Máté (felkészítő tanáruk: Kiss András)zongorán.

Szabó Csilla hegedű tanárnő tanszaki koncertje
Június 4-én 17 órakor került megrendezésre Szabó Csilla hegedű tanárnő év végi tanszaki koncertje.
A Díszterem is zsúfolásig megtelt a kíváncsi szülőkkel. és érdeklődőkkel.

Kiss András zongoratanár úr tanszaki koncertje
Szintén június 4-én 18,30 órakor Kiss András zongoratanár koncertjét tűztük műsorra. Itt is a
legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkit láthattunk szerepelni. Az egyszerű daraboktól a
komolyabb művekig minden bemutatásra került a növendékek által.
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Óriás Imréné zongora tanárnő tanszaki koncertje
Július 5-én pénteken Óriás Imréné Marika tanárnő növendékei mutatták be egész éves tudásukat. A
díszterem zsúfolásig megtelt a kedves szülőkkel. Egy nagyon szép és muzsikában gazdag hetet
zártunk ezzel a zongora koncerttel.

Gitár tankszaki koncert
Gitáros növendékeink tudásukat június 2-án és június 5-én mutathatták be. 2-án Farkas Zoltán tanár
úr tanítványai szerepelhettek, 5-én pedig Illés Csaba tanár úr növendékei játszhatták el műveiket.

Bánó Veronika és Kiss András koncertje
Az immáron hagyományosnak mondható Bánó Veronika és Kiss András koncertje idén június 6-án
este 18 órakor került megrendezésre a Zeneiskola Dísztermében.

Máv Szimfonikusok utolsó előadása Budapesten
Szintén június 6-án volt a MÁV Szimfonikusok Ifjúsági hangversenysorozatának utolsó előadása Nyár
címmel. Zsár Éva tanárnő szervezésében ezzel véget értek az ősz óta tartó budapesti „kirándulások”.

Murányi Eleonóra fuvola tanárnő tanszaki koncertje
Június 8-án 17 órakor került megrendezésre az év végi fuvola tanszaki koncert. Murányi Eleonóra
tanárnő növendékei muzsikáltak nekünk ezen a szép estén, ahol már nagyon érződött, hogy a
gyerekek a nyári szünet lázában égnek.

Nádas Csaba tanár úr tanszaki koncertje
Június 10-én zárult Nádas Csaba tanár úr tanszakijával az utolsó koncert. A gyerekek megmutatták
tudásukat klarinéton, furulyán és szaxofonon.
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Kodály Zoltán:Háry János
2015. június 17-én este 18 órakor került bemutatásra az Anna Grand Hotel zsúfolásig megtelt
Dísztermében Kodály Zoltán Háry János című daljátéka.
A zenekar tagjai már 16 órakor gyülekeztek, hosszadalmas előkészületek és rövid próba után végre
megmutathattuk a közönségnek, amire hónap óta lázas munkával készültünk. Sokszor hosszúra nyúlt
és fárasztó próbák meghozták gyümölcsüket, az előadás nagy sikert aratott. A színészek és énekesek
ezen a napon legjobb formájukat hozták és úgy érzem a zenekar sem játszott még ilyen tökéletesen.
Természetesen mindenki nagyon izgult az előadás előtt Éva néni keze is remegett mikor az első
taktushoz felemelte, de ezek után megtörtént a varázslat együtt muzsikáltunk és örömünket leltük
benne. Másfél órás előadás szokatlanul hamar véget ért. Nagyon örültünk, hogy mindenkinek
tetszett a produkció.
Tóth Brigitta (6.o.szolfézs)
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