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Emlékezés a kezdetekre
Szigetvár zenei palettáján új színfoltként jelent meg 
a hangszeres oktatás szervezett formája 1970-ben. 
Kezdetben zeneiskolai tagozatként működtünk – a 
komlói zeneiskolához tartozva –, majd a létszám növe-
kedésével Szigetváron önálló zeneiskola jött létre 1970-
ben. Fiatal, lelkes pedagógus gárda kezdte meg munká-
ját. A tanárok zene iránti szeretetük és elhivatottságuk 
eredménye, hogy rohamosan nőtt a létszám.

Kezdeti nehézségeink voltak, de a város vezetőinek segít-
sége valamint a szülők elismerése munkánk iránt inspi-
rálóan hatott ránk. Kezdettől fogva jó szakmai kapcso-
lat volt az Ének-zenei Általános Iskola és a zeneiskola 
között. Mivel a zeneiskola területi feladatokat is ellátott, 
mind több növendékünk érkezett a közeli településekről, 
falvakból.

A hangszerek oktatásán kívül feladatnak tekintettük a 
zenei rendezvények, zenei táborok szervezését. Kiemel-
kedőek voltak a Szigetváron tartott megyei rendezvé-
nyek: négykezes zongoraversenyek, kamarazenei találkozók, vonós hangszerek, rézfúvósok, fafúvó-
sok találkozója, emellett folklór nap, népdaléneklési verseny rendezése – általános iskolai tanulók 
bevonásával – is része volt iskolánk munkájának.

Számos hangversenyt tartottunk kezdettől fogva ünnepekhez, alkalmakhoz kapcsolódva. Voltak 
a nemzetközi, városi ünnepekhez szóló, valamint az évente megrendezett tanári hangversenyek, 
melyen a Baranya megyei zeneiskolák tanárai is közreműködtek. Cecília-napi és karácsonyi hang-
versenyeink széles látogatottságúak voltak. A Tinódi Vegyeskar hangversenyein is részt vettünk 
tanáraink közreműködésével. Rendezvényeinken a város vezetői jelenlétükkel megtisztelték a 
közreműködőket.

1986-ben költözött a zeneiskola a jelenlegi helyére, a felújított XVIII. századi volt 
ferences rendi kolostorba. Iskolánk ideális elhelyezése és a körülmények lehetővé tették, hogy 
a Baranya megyei zeneiskolák tanárainak szakmai továbbképzését – meghívott előadókkal – isko-
lánkban tartsuk, illetve a városunkban működő egyéb kulturális csoportoknak is megfelelő fellé-
pést is tudjunk biztosítani. Számtalan jelét adtuk annak, hogy városunk kulturális életében aktívan 
közreműködtünk.

Dr. Zimányi Lászlóné nyugalmazott zeneiskola igazgató

Előszó
Hallod a zenét?

Hallod a zenét? Hallod, milyen szép a zene? Nem 
hallod? Akkor vedd elő a hangszered és játssz valami 
szépet! Ha szorgalmas voltál, akkor sikerülni fog. Sőt, a 
hallgatóság még tapsolni is fog Neked, így fejezi ki, hogy 
örömet szereztél neki. Kevés ehhez fogható jó érzés van 
az ember számára. 

A szigetvári zeneoktatás történetéből kaphatnak ízelí-
tőt, ha beleolvasnak az „Ez nem bagatell” című köny-
vünkbe. A zenéről szólunk Önöknek, mindennapjaink 
történéseiről, mit adhatunk és mit kaphatunk a ZENE 
által. Mennyit tud segíteni egy tanár a diákjának, hogyan 
lehet a zenét megszerettetni, milyen egy olyan közösség, 
ahol az összhangot a zene által érjük el. 

Hogy miért is érdemes zenét tanulni, hogy mit tud adni 
nekünk a zene, ha végigolvassák ezt a könyvet, remél-
hetőleg választ kapnak rá. Mindennapjainkat átjárja a 
zene, ha akarjuk, reggeltől estig velünk van. A zene örök 
életű, szerencsések vagyunk, hogy a miénk lehet.

Deichler András intézményvezető 
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tukat is kifejezhették zongorázásukkal.

Sajnos én már régen nyugdíjban vagyok, de nem szakadtam el teljesen, mindig érdekel, mi törté-
nik. A hangversenyekre, rendezvényekre mindig kapok meghívást. Az utóbbi néhány évben már 
nem tudok sajnos részt venni az eseményeken, de kívánom a fiatal kollégáknak, hogy szeressék 
ők is a gyerekeket, a munkájukat úgy, ahogy annak idején mi tettük. Jó egészséget és sikereket 
kívánok!

Ribly Jánosné, nyugalmazott zongoratanár 

Visszaemlékezés
Örömmel töltött el a megkeresés: írjam meg 
emlékeimet zeneiskolai életemről a jubile-
umi évkönyvbe. Hol is kezdjem? Rég volt… 
Közel 60 éve!

Az 1960-as évek elején kezdődött Szigetvá-
ron a zenetanítás. Az elsők között – frissen 
végzett zongoratanárként – kerültem az 
Ének-zenei általános iskolába, zongora- és 
énektanárként. Akkoriban a hangszertanulás 
az iskola keretein belül kötelező volt minden 
ezekbe az osztályokba járó gyermeknek. Így 
aztán az énekórákat is mi tartottuk három 
havi váltásban: hol délelőtt, hol délután, 
mert ez volt a bevett tanítási rend.

Öt év múlva változás történt, leválasztották 
a hangszeroktatást és a komlói zeneiskola 
tagiskolája lettünk. Megfelelően alakult a 
hangszeres tanulmányokat folytatók létszáma. Igazgatónk Horváth Gyula volt, a tagozatvezető 
dr. Zimányi Lászlóné. Az oktatás helye is más lett! Szétszórva, a város legkülönbözőbb helyein 
tanítottunk. Hetenként egyszer találkoztunk a komlói igazgatóval.

A tanítás helyszínei legtöbbször a minimális higiéniával is alig rendelkeztek (üzlethelyiség, a Vár 
kazamatája például). Mostoha körülmények voltak. Ezután úgy alakult, hogy kapott a tantestület 
egy nagyobb családi házat, de ez is csak ideiglenes volt. Megkaptuk a sportpálya melletti építés-
vezetőség és munkásszállót nappali használatra. Ez sem volt azonban megfelelő és kényelmes. 

Ismét továbblépve végleges épületünk a volt úttörőház (előzőleg zárda épülete) lett 1986-ban. 
Átalakítása után boldogan vettük birtokunkba. Igazgatónk, dr. Zimányi Lászlóné óriási felelős-
séggel és szervezőkészséggel vezette az iskolát. A tanári és növendék létszám szépen gyarapodott. 
Jó visszaemlékezni erre az időre. Én tanszakvezető lettem és kottatáros. Mivel hobbim a fotózás 
volt, minden eseményt dokumentáltam. Sok anyag gyűlt össze, így ezeket kiállításokon is bemu-
tattuk, melyek szép látogatottságot hoztak.

Ez az új zeneiskola gyönyörű épületben, méltó helyen van. Sokat gondolkodtunk közösen a 
tantestülettel, kinek a nevét vegye fel a zeneiskolánk. Itthon a férjemmel is ezen tanakodtunk, 
és végül Weiner Leó lett a névadónk 1999-ben. Aki idelátogatott, elismerését fejezte ki. Komoly 
munka folyt, több tanítványunk került zenei pályára és vitték a jó hírt tovább. Büszke vagyok 
arra, hogy közel 200 tanítványommal szerettethettem meg a zenét. 40 év alatt örömüket és bána-
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II.

VARIÁCIÓK EGY TÉMÁRA 
azaz minden, ami zene és zenetanítás Szigetváron
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1. FEJEZET

Az önállóság kezdete

Határozat az önálló iskoláról, 1970. augusztus 18.
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2. FEJEZET

Az első tanterstület 1970.
3. FEJEZET

Csak röviden...
A kezdetektől napjainkig lényegre törően

I. HELY ÉS FENNTARTÓI TÖRTÉNET

A szigetvári zeneoktatás története az 1960-as évek elején kezdődött, amikor általános iskolai 
keretek között indult el a hangszeres oktatás és az akkori I. sz. Ének-zene tagozatos Általános 
Iskola adott otthont a zenét tanuló gyerekeknek. 1968-ban az Erkel Ferenc Állami Zeneiskola 
Komló Fiókzeneiskolája lett a szigetvári, ahol hét zenetanár látta el az oktatási feladatokat. 1969. 
november 12-től a Városi Sportpálya mellett elhelyezkedő Munkásszállón kapott új helyet a 
zeneiskola (jelenleg Kumilla Hotel). Ez még egy albérletnek sem nevezhető hely volt, mivel kettős 
funkcióban működtek a termek: délután zeneoktatás volt, a többi időszakban pedig a munkások 
szálláshelyéül szolgáltak a „szobák”. (Ha idő előtt hazajöttek a munkából, mert pl. esett az eső és 
nem tudtak dolgozni, a szobájuk előtt vártak, hogy mikor mehetnek már be végre…)

1970. augusztus 18-i dátummal lett önálló intézmény a szigetvári zeneiskola Állami Zeneiskola 
néven, kilenc fős tantestülettel és a munkásszállón folyó tanítással valamint 148 fős növendéklét-
számmal. 

1986 februárjában méltó helyet kapott a gyerekek zenei oktatása. Ekkor költöztünk át a jelen-
leg is használt épületbe, mely egy ferences rendi kolostorból lett átalakítva, a legjobb feltételeket 
teremtve az egyéni oktatáshoz, ideális, szép környezetben. 

1999. április 29-én névadó ünnepséget tartottunk, Weiner Leó nevét vettük fel. Az intézmény 
neve: Weiner Leó Zene és Művészeti Iskola. 

2010. februárjában a várost adósságrendezési eljárás alá vonták, a zeneoktatást mint nem 
kötelező oktatási formát meg akarták szüntetni. Sok viszontagság után 2010. szeptember 1-től a 
Baranya Megyei Önkormányzat lett a fenntartónk, és a pécsváradi II. Béla Középiskola intéz-
ményegységeként tudtuk tovább folytatni a zeneoktatást.

2013. szeptember 1-je óta a tankerületek megalakulásával sikerült „visszaszereznünk” az 
önállóságunkat és Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola néven a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Szigetvári Tankerületének égisze alatt működhettünk tovább. A 2011-
es köznevelési törvény számunkra, illetve a művészeti iskolák számára lényeges változást hozott, 
mert az addig nem kötelező oktatási feladat helyett azóta a törvény garantálja a jogot a gyermekek 
művészeti oktatásban való részesüléséhez. Ezáltal a működtetés feltételeit is az állam garantálja. 



1716

Ebben az időben az épület fenntartása, karbantartása az önkormányzat feladata volt, a szakmai 
munka pedig a tankerület felügyelete és pénzügyi finanszírozása alatt folytatódott. Ez a „kettős 
működtetés” nem volt mentes a konfliktusoktól sem. 

2018. szeptember 1-je óta a fenntartó szerepkörét teljes mértékben a Szigetvári Tankerületi 
Központ vette át (ez országosan is így történt a tankerületi központok átalakításával és újra-
gondolásával). Ezzel feloldották a „kettős működtetésből” adódó ellentéteket. Hosszú idő után 
sor került egy ún. hangszercsere programra, melynek köszönhetően a hangszeres zenét tanító 
iskolák az elavult hangszerállományukat folyamatosan ki tudták cserélni jobb minőségű hangsze-
rekre, mindazonáltal a működési feltételeket is stabillá tették.

II. SZAKMAI „FEJLŐDÉSTÖRTÉNET” A ZENÉRŐL 
ÉS A CSATLAKOZÓ MŰVÉSZETI ÁGAKRÓL 

Először volt csak a ZENE. A II. világháború után az államosítás folyamatában helyet kapott 
a zeneoktatás, melynek gyakorlati megvalósításában az egyik legnagyobb befolyása Kodály 
Zoltánnak volt. Kialakítottak egy olyan zeneoktatási rendszert, mely méltó utódja lett a híres 
és sikeres, addig különböző magyar zeneoktatási formáknak. Az alapfoktól a felsőfokig olyan 
iskolát teremtettek, mely a mai napig példaként áll a világ országai számára. A Budapesti Zene-
akadémia – melynek egyik alapítója maga Liszt Ferenc volt – professzorainál tanulni rendkívüli 
lehetőséget jelent bármely hangszeresnek az egész világon. 

A zeneiskolák vezetőinek átgondolt koncepció alapján kellett és kell dönteniük arról, hogy mikor 
milyen hangszerrel bővíthetik a „választékot” az iskolájukban. Ennek természetesen mindenkori 
függvénye, hogy milyen hangszeres tanár „áll a rendelkezésre”. A kezdeti időkben a klasszikus 
zene alapjait adó hangszerekkel kezdődött az oktatás Szigetváron is, a zongora és a hegedű „vitte 
a prímet”. Majd bővült a paletta fa- és rézfúvósokkal, később pedig jöttek az ütősök. A zeneta-
nulás egyre népszerűbbé vált országosan is. Kezdetben (50-es évek) elsősorban a fővárosban és 
a megyei jogú városokban voltak zeneiskolák, a 60-70-es évektől a városokban is lehetőséghez 
jutottak a gyerekek, mai korunkban pedig már a legkisebb, hátrányos helyzetű településeken is 
részesülhetnek a gyerekek művészeti oktatásban. 

Az 1970-es önállóságtól kezdve az 1990-es évekig tantervi oktatás hangszeres és elméleti szako-
kon folyt, és az iskolák is csak a zeneiskola nevet vették fel. A 90-es évektől – az ún. rendszerváltás 
kezdetétől – „szabad lett a pálya” és különböző próbálkozások történtek a zene melletti művé-
szeti ágak bevezetésére. Az 1993-as közoktatási törvény már lehetőséget adott a társművészetek: 
a képző- és iparművészeti ág, a táncművészeti ág és a szín- és bábművészeti ágak tantárgyainak a 
tanítására is. Ennek hatására a 90-es évek közepétől megugrott a művészeti iskolák száma, jobb-
ra-balra alakultak meg a különböző fenntartású és formátumú iskolák, és a már működő zene- és 
művészeti iskolákban tömegével indították el a társművészeti ágakat. Az állam túl „bőkezű” volt 
ekkortájt a finanszírozásban – elsősorban a csoportos művészeti ágak területén –, ennek követ-

keztében eléggé kaotikus helyzet alakult ki. 2007-re jutott odáig a történet, hogy megpróbáltak 
a korlátlan iskolaalakításoknak gátat szabni és egy „tisztítási” folyamatot indítottak el. Minden 
iskolának minősülnie kellett. Ez elég vegyesen sikerült. Sok szakmailag jól működő iskola is kárát 
látta ennek, mert nem tudtak megfelelő „adminisztrált dolgokkal” előrukkolni. A mi iskolánk 
megkapta a kiváló minősítést. Az utóbbi egy évtizedben sokat javult ezen a téren a helyzet, 
sokkal átláthatóbbá és „valóságtartalmúbbá” vált a rendszer. Ami viszont továbbra is egyre 
égetőbb probléma, hasonlóan az oktatási rendszerünk többi részéhez, az a tanárhiány. Ez egyre 
súlyosabb gondokat okoz a rendszerben. A tényleges megoldás még várat magára ezen a téren. 

Az előbb leírtakból mi sem maradhattunk ki, a „divatirányzatot” mi is követtük: 

1994-ben vezettük be a néptánc tagozatot. A működtetése alatt több telephelyen, rengeteg 
tanárváltással működtünk. Szerveztünk sok rendezvényt, egy hosszabb időszakban nagyon 
népszerű „folklór napok” voltak az iskolánkban. A 2010-es évektől – a szigorodó végzettségi 
előírások is szerepet játszottak ebben, ami szükségszerű volt – hanyatlani kezdett a tanszak és 
2013/14-es tanévtől szakember hiánya miatt véglegesen megszűnt (élt: 20 évet). 

2000-ben a dráma tagozatot indítottuk el egy középiskolai csoporttal dr. Bakkné Orbán Julianna 
és egy általános iskolai csoporttal Némethné Kőpataki Zsuzsanna vezetésével. Nagy élményt 
jelentett minden évben a vizsgaelőadásuk. Többször részt vettek a csoportok diákszínház talál-
kozókon. Működésük alatt az iskolánk által kezdeményezett Magyar Kultúra Napja alkalmából 
szervezett ünnepségek prózai részének a műsorát Ők adták, magas színvonalon. A 2007/08-as 
tanévtől szintén szakember hiánya miatt megszűnt a tagozat (élt: 8 évet). 

2005-ben indult útjára a grafika és festészet tanszak egy-egy csoporttal a Tinódi Lantos Sebes-
tyén és az Istvánffy Miklós Általános Iskolákban. E tanszak mind a mai napig működik, folya-
matosan fejlődött, nőtt a csoportok és a helyszínek száma. Külön fejezetben írunk a tanszakról. 
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4. FEJEZET

Grafika-festészet
2005-ben indult útjára a grafika és festészet 
tanszak egy-egy csoporttal a Tinódi Lantos Sebes-
tyén és az Istvánffy Miklós Általános Iskolák-
ban. Amikor 1986-ban nagyon szépen felújítva 
megkaptuk a mai épületünket – mely egykor feren-
ces rendi kolostor volt –, a zeneoktatás számára 
lett kialakítva és a mai napig ezt a funkcióját tölti 
be tökéletesen. A később elindított tanszakok taní-
tása telephelyek igénybe vételével történt. Eleinte 
ahol a telephely működött, ott próbáltunk tanárt 
„szerezni” és ez általában sikerült is. Ez azért ideá-
lis megoldás, mert a tanár az általános iskolából 
ismeri a gyerekeket és az ügyesebbeket invitálja a 
művészeti iskolába. A tanszak bővítése a járásban 
található iskolákban folytatódott, először Somo-
gyapátiban és Nagypeterden indult el az oktatás. 
Közben az Istvánffyban befejeződött, de új telep-
helyként belépett Dencsháza. Amikor főállású 
tanárral sikerült betölteni az álláshelyet, csatlako-
zott hozzánk Nagydobsza. A szigetvári járásban 
hátrányos helyzetű települések sokasága található. 

A gyerekek döntő többségének nincs lehe-
tősége találkozni a művészetekkel, mert 
a bejutás Szigetvárra nehezen megold-
ható, ezért zenét tanulni nagyon kevesek-
nek adatik meg. Viszont a helyben tartott 
művészeti oktatás, a grafika-festészet 
vonzó a gyerekeknek és népszerű is. Nekik 
ez az egyetlen találkozási lehetőségük a 
művészetekkel. Ezért is nagyon fontos, 
hogy ott legyünk a kisiskolákban. Aktív 
kapcsolat van a zeneművészeti tanszak-
kal, rendszeresen készítenek dekorációt 
rendezvényekhez, zenés előadásokhoz.

Koszér Jázmin: Portré

Zombori Zoé: Emma WatsonHorváth Hanna: Vincent van Gogh tanulmány
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Bánhegyi Ábel: Épület tanulmány Gvardián Ferenc: St. Cecília
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A zeneiskolának van egy szép parkosított udvara, melyről sok szigetvári nem is tud, mert az 
épület takarásában helyezkedik el. 2020-ban „jött” az ötlet, hogy itt nagyon jó helye lenne 
egy szoborparknak. Beszéltünk Vanyúr István (Piru) szigetvári szobrászművésszel, hogy segít-
sen nekünk egy szoborpark létrehozásában. Vanyúr István felajánlásával már abban az évben 
– ünnepélyes keretek között – elhelyeztük az első szobrot. Vezetésével és két művésztársával, 
Gvardián Ferenc és Dechant Antal szobrászművészekkel 2021 augusztusában „szobortábort” 
szerveztünk. A táborba eljöttek a grafika-festészet tanszak növendékei és a művészekkel alkotás 
közben is megismerkedhettek. Mindkét művész egy-egy szobrával járult hozzá a szoborparkunk 
bővítéséhez, melyek felavatására 2021. október 1-jén került sor.

Szoborpark avató, 2020. október 1.

Piru és ajándéka: Muzsikáló faun

Dechant Antal: Szélhárfa



2524

5. FEJEZET

Névadó
1999. április 29.

1999-ig Állami Zeneiskola Szigetvár volt a hivatalos nevünk. De miért ne lehetne nekünk is 
névadónk? Sokat gondolkodtunk rajta, mivel szigetvárit már nem találtunk, mert a Tinódi név 
„foglalt” volt, ezért Weiner Leónál kötöttünk ki. Na de ki is volt Weiner Leó? Erről Berlász 
Melinda Széchenyi-díjas zenetörténész tartott a jelenlevőknek előadást aznap. Az élettörté-
neti adatokon kívül a kiváló muzsikus, híres akadémiai kamarazenetanár személyiségjegyeivel 
is megismerkedhettünk és rácsodálkozhattunk arra, hogy rengeteg, ma már világhírű zenész 
tanulta nála a mesterfogásokat. Az előadást követő hangversenyen Dr. Várnai Ferenc erre az 
alkalomra írt művét is előadták növendékeink: Szakos Judit hegedűn, Sárközi Renáta fuvolán 
és Maul Melinda klarinéton. A darabot Németh Erika tanította be. A mű címe: Kis rókatánc és 
rövid meditáció Weiner Leó emlékére. Ezen a napon ünnepeltük a Zeneiskola fennállásának 30 
éves jubileumát is. A nap programjában szerepelt még a fúvószenekar, volt néptáncbemutató és 
vendégeink voltak a finn Kronoby város zeneiskolájának növendékei és tanárai, akik külön hang-
versenyt adtak. Ribly Jánosné állította össze a 30 éves múltunkat bemutató kiállítást. A napot 
jubileumi hangverseny zárta a Zrínyi téri főtemplomban, ahol többek között tanáraink és zenei 
pályájukat nálunk kezdő művészek szerepeltek.

A Kronoby zeneiskolások finn népviseletben Bellai Eszter operaénekes a 30 éves jubileumi gálahangversenyen

Az ősbemutató előadói és a zeneszerző
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6. FEJEZET

A pokolból a mennybe
avagy a szigetvári zeneiskola a Kodály Központban

A Fidelio internetes zenei szaklap 2012. évi egyik írásának ez volt a címe. A mi iskolánkról szólt.
(a cikk még mindig elolvasható az alábbi linken: https://fidelio.hu/edu-art/pokolbol-a-menny-
be-avagy-a-szigetvari-zeneiskola-a-kodaly-kozpontban-63478.html.)

Ez a történet 2010 elején indult, amikor a regnáló képviselő-testület a megbízott polgármesterrel 
bejelentette, hogy adósságrendezési (csőd) eljárást indítanak Szigetváron. Az elsők között sike-
rült ezt „elérnie” városunknak. Mi sem tudtuk először, mit is fog ez jelenteni a számunkra, de 
egy-kettőre a bőrünkön éreztük. Jött egy kirendelt pénzügyi gondnok, akinek egyik első intézke-
dése volt, hogy a zeneiskolától megvonja a támogatást, mert az nem kötelező feladata az önkor-
mányzatnak (a város kb. 3 milliárdos költségvetéséből a zeneiskola 20 millió forinttal „érte be”). 
Azonnali bezárásra akarták ítélni az iskolánkat. Összefogtunk több külsős segítővel és utánanéz-
tünk, mit is tehetnénk. Találtunk egy jogszabályt, mely szerint tanév közben nem lehet iskolát 
bezárni. Ezzel időt nyertünk. Nagyfokú összefogás indult el a zeneiskolánk megmentéséért. Az 
országos sajtót is bejárta a hír az első csődbe jutott városról és a zeneiskola ellehetetlenüléséről. A 
már említett Fidelio.hu-n többször is foglalkoztak a zeneoktatás helyzetével és konkrétan velünk.
(https://fidelio.hu/klasszikus/bezarhatnak-egy-zeneiskolat-94336.html)

Felhívásokat tettünk közzé, az alapítványunk, a Szigetvár és Térsége Zeneoktatásáért Közhasznú 
Alapítvány támogatók felkutatásába kezdett. Rengeteg megkeresést kaptunk. Mindenki segíteni 
akart. Mindez rendkívül jól esett az érintetteknek, de azzal tisztában voltunk, hogy a hosszú 
távú megoldás lehetősége azért az állam kezében van, valahol a döntéshozó politikusok köré-
ben. Megkeresett bennünket két szigetvári hölgy – Szentesi Jánosné és Dudás Pálné – szintén 
a segítés szándékával. Említették, hogy nagyon régi barátság fűzi őket Hoffmann Rózsa okta-
táspolitikushoz és megkeresnék, mert úgy gondolják, ő az, aki a jelen helyzetben (2010 tava-
sza) tudna segíteni. Örömmel vettük a megkeresést és továbbgondoltuk a lehetőségeket. Ennek 
kapcsán április 28-án szerda délután 5 órára a zeneiskola együttesei, művésztanárai, egykori és 
jelenlegi növendékei nagyszabású koncertet szerveztek a Szigetvári Vigadóban, melynek fővéd-
nökségét Hoffmann Rózsa oktatáspolitikus vállalta el. (Ő lett a következő oktatási miniszterünk.) 
A segélykiáltásnak szánt koncertet, melyet már egy éve elkezdtünk szervezni – a csődeljárásról 
mit sem sejtve – még Karai József  zeneszerző estjeként tartottuk volna meg. Változtattunk a 
koncepción, a szerzői esten nem változtattunk, de a koncertet egy nagyszabású segélykoncert-
ként hirdettük meg, melyet Ember Csaba, a Magyar Zene és Művészeti Iskolák Szövetségének 
elnöke nyitott meg 2010. április 28-án. Ezt követően felgyorsultak az események és a koncert 
hatásának és a fővédnök segítségének köszönhetően elkezdődtek a tárgyalások a zeneiskolának 

a Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásába való átadásához. Ez sikeresen megtörtént szep-
tember 1-jével. A zeneiskola megmentése sikerrel járt, az összefogás meghozta a várt eredményt. 
Sok embernek járt ezért köszönet, amire itt is ráerősítünk: KÖSZÖNJÜK!!! 

A pokoljárás ezzel véget ért, a növendékek, tanárok folytathatták a munkájukat a szülők és a 
lakosság örömére. Helyben maradtunk, és a Pécsváradi II. Béla Középiskola tagintézményeként 
működtünk tovább. Következett egy csendesebb időszak a viharok után.

Egyszer csak (mint a mesében) egy környékbeli vállalkozó, Piros László úr, akinek gyermekei 
nálunk tanultak, egy hihetetlen ötlettel állt elő. Mit szólnánk hozzá, ha a szigetvári zeneisko-
lások a pécsi Kodály Központban adnának hangversenyt? Ugyan már, ez egy vicc, mondtuk. 
Az a hely a világ egyik legjobban megépített koncertpalotája, világszínvonalú hangversenyte-
remmel, hogyan mehetnénk mi oda? Oda bejutni is nehéz, nemhogy hangversenyt adni ott. És 
láss csodát! Belevágtunk és összehoztuk. A szülő biztosította az anyagi fedezetet, hogy egy egész 
napra miénk legyen a zenepalota. Óriási nagy előkészületek közepette, folyamatos tárgyalásokat 
követően 2012. június 3-án a miénk lett a pécsi Kodály Központ. Mindent kipróbálhattunk, 
minden a rendelkezésünkre állt, mint a nagy művészeknek. Csupa örömteli és boldog arc lepte 
el aznap az épületet és zömében szigetváriak töltötték meg a nézőteret. Felemelő érzés volt az 
egész! Egy több mint öt órás monstre műsor volt aznap, hogy mindenki szerepelhessen, aki a 
zeneiskolánkban tanul vagy tanult zenélni. És ahogy a Fidelio c. internetes újságban megírták, a 
pokolból a mennybe jutottunk el! KÖSZÖNET ÉRTE mindenkinek, aki segített! 
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7. FEJEZET

Változatok egy iskolára
Egy kis iskolai „névtörténelem”

Az Állami Zeneiskolától a Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskoláig hogyan is jutot-
tunk el? Az „oktatási békeidőben”, 1990-ig minden egykaptafára ment. Egy tanterv, taníts, ne 
akarj kiemelkedni, ne változtass, maradj nyugton. Persze nem szó szerint értendő, akkor is voltak 
kezdeményezések, de az „átlag” volt az elismert. Jöttek a 90-es évek és szabad lett a gazda. 
A fenntartó és elosztó állam megmaradt, de sokféle módja keletkezett az állam által biztosí-
tott anyagi forrás felhasználásának. Megjelent a privát szféra számtalan formája: alapítványi, 
magán, egyházi, vállalkozói. Az alábbi felsorolás a 90-es évektől napjainkig hűen tükrözi azt az 
útkeresést, amely a szakmai és a szerkezeti területre is érvényes: 

• 1970-1990 Állami Zeneiskola

• 1990 Állami Zeneiskola  
(városi tanács helyett önkormányzati)

• 1999. április 29. Weiner Leó Zene- és 
Művészeti Iskola

• 2000. július 1. Szigetvár Óvodái, Általános 
Iskolái és AMI Weiner Leó Zene- és  
Művészeti Iskola

• 2004. április 1. Szigetvár Óvodái,  
Általános Iskolái Weiner Leó Alapfokú  
Művészetoktatási Intézmény 

• 2007. július 1. Szigetvár–Dél-Zselic Óvodái, 
Általános Iskolái és AMI Weiner Leó AMI 

• 2008. január 1. Szigetvár város és Csertő 
község önkormányzatainak Óvodái,  
Általános Iskolái és Művészeti Iskolája

• 2009. július 1. Dél-Zselic Középiskola 
Weiner Leó AMI

• 2010. szeptember 1. Pécsváradi II. Béla 
Középiskola Weiner Leó AMI  
Tagintézménye 

• 2013. szeptember 1. Szigetvári Weiner Leó 
Alapfokú Művészeti Iskola

   TELEPHELYEINK: 
• Istvánffy Miklós Általános Iskola Szigetvár 

• Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola 
Szigetvár

• Dencsházai Általános Iskola

• Nagypeterdi Általános Iskola

• Somogyapáti Általános Iskola

• Nagydobszai Általános Iskola 

• Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola 
Kétújfalu

• Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű  
Általános Iskola Sellye



3534



3736



38

8. FEJEZET

Zrínyi 450
Szigetvár történelmének és egyben Magyarország történelmének egyik kiemelkedő katonai hőse 
Zrínyi Miklós, a hadvezér, aki 1566-ban megállította a török hadsereg továbbhaladását nyugat 
felé, ezzel beírta magát a nemzetközi történelemkönyvbe. A 450 éves jubileum évében – 2016-
ban – a magyar kormány kiemelt, az egész évre kiterjedő ünnepségsorozat megtartásához adott 
jelentős anyagi támogatást. Iskolánk is részese lett a rendezvénysorozatnak. Kerestük a kapcso-
lódási pontokat. Zrínyi Miklós a magyarok és a horvátok közös hőse, így közös nemzetközi 
rendezvényeket is tartottunk. 2016. március 17-én a slatinai zenetanárokkal rendeztünk közös 
hangversenyt, melyet Gordan Grlic Radman, a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete 
nyitott meg (jelenleg ő a horvát külügyminiszter). Április 23-án az V. Szigetvári Nemzetközi 
Fúvós Fesztiválon – melyet a Civitas Invicta cím átadásának a tiszteletére rendez minden évben 
a fúvószenekar – a Csáktornyai Fúvószenekar volt a vendégünk. Április 28-án megyei tanári 
hangversenyt tartottunk. A fúvószenekar augusztus 26-27-én 1566 perc alatt a Balaton kikötői-
ben 23 koncertet adott a fedélzetről (magyar rekordként bejegyezték).

Október 1-jén, a Zene Világnapján a Vigadóban ünnepi hangverseny keretében mutattuk be 
Gersy Károly erre az alkalomra írt művét, az Ébredj hazámat. A mű megírására Deichler András 
zeneiskola igazgató kérte fel kollégáját. A Petőfi-versre komponált mű előadói szigetvári zenei 
együttesek voltak: a Tinódi Vegyeskar, a Szigetvári Zrínyi Miklós Fúvószenekar és a Szívhúro-
sok Zenekar. November 6-án a pécsi Kodály Központban a Tinódi Vegyeskar és a zeneiskolai 
tanári kamaraegyüttes előadásában elhangzott Gersy Károly Zrínyi miséje. A jubileumi évben a 
szigetvári előadók sorát a hagyományos St. Cecília napi tanári hangversenyünk zárta. Felemelő 
érzés és megtiszteltetés volt mind a növendékeknek, mind a tanároknak a zene mindenkire ható 
erejével bekapcsolódni az ünnepségsorozatba.

A „Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566” Emlékbizottság 
tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Zrínyi Miklós és katonatársai 
hôsi halálának 
450. évfordulóján tartandó
EMLÉKHANGVERSENYRE
a Kodály Központba,
2016. november 6-án 19 órára. 
Köszöntôt mond: 

Páva Zsolt 
Pécs Megyei Jogú Város polgármestere

Ünnepi beszédet mond:  

Hoppál Péter 
kultúráért felelôs államtitkár

Mûsor:
Gersy Károly: Zrínyi mise 

Elôadók: A Tinódi Vegyeskar és a Szigetvári 
Zeneiskola tanári kamaraegyüttese

Dohnányi Ernô: Zrínyi-nyitány
Kodály Zoltán: Zrínyi szózata (szólót énekel: Szegedi Csaba)
Vajda János: Zrínyi-kantáta tenor szólóra, vegyes karra 

és szimfonikus zenekarra 
– ôsbemutató (szólót énekel: Fekete Attila)

Közremûködik: Fekete Attila és Szegedi Csaba énekmûvész 
Kiss Emma és Oberfrank Pál színmûvész 
Budapesti Stúdió Kórus 
Honvéd Férfikar 
Pannon Filharmonikusok 
Vezényel: Strausz Kálmán karnagy
A zenemûvek között Budina Sámuel visszaemlékezése, valamint
Ányos Pál, Illyés Gyula és Sík Sándor költeménye hangzik el.

A visszajelzéseket október 31-ig kérnénk a következô e-mail címre: 
kommunikacio@alkotomuveszet.hu 

MEGHÍVÓ - Slatina-Szigetvár közös tanári 2016.03.17. PLAKÁT - Kodály Központ 2016.11.06.
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23 koncert (1566 perc) a kikötőkben,  
2016. augusztus 26-27., Balaton
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9. FEJEZET

Tehetségpont
Iskolánk 2016 óta tagja az Európai Tehetségsegítő Hálózatnak, mely létrejöttének gondolata a 
2011-es uniós elnökségi konferencián vetődött fel. A Tehetségpont-jogosultság komoly megerő-
sítést biztosít az intézmények számára tevékenységük szakmai színvonala és társadalmi értékük 
vonatkozásában. A Hálózat célja, hogy hatékony segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak, 
valamint az érintett pedagógusoknak és szülőknek a tehetségek felismeréséhez és kibontakozta-
tásához. Iskolánknak kiterjedt kapcsolatrendszere van az országon belül és külföldön egyaránt. 
Tehetséges növendékeink száma évről évre gyarapszik. Felkutatásukat az óvodás kortól kezd-
jük (zeneovi) és a pályaválasztásig támogatjuk. Tanáraink rendszeres továbbképzéseken vesznek 
részt, hogy a növekvő szakmai követelményeknek meg tudjanak felelni. Iskolánk nagyon sok 
kulturális rendezvénynek ad otthont, ez évente 40-50 olyan programot jelent, mely nyitott a 
város lakossága előtt.

Németh Csenge kapcsolattartó tanár, munkaközösségvezető
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JÓ GYAKORLATAINK: 
Hangszerbemutató körút a járás általános iskoláiban
A szigetvári járásban 45 település és 12 általános iskola található. A zeneiskolai felvételi előtt 
minden általános iskolában hangszerbemutatót tartunk a tanulóknak. Célunk: a hangszerek 
bemutatása és a tanulók érdeklődésének a felkeltése a hangszertanulás iránt. Emellett ez rend-
kívüli énekóra is egyben, mely keretein belül a gyerekek zenei ismereteit bővítjük. A célunkat 
elérjük az előadással: szép számban eljönnek a felvételire a gyerekek. 

Szakmai kapcsolatépítés
Iskolánk már több mint két évtizede tanévenként egy alkalommal szakmai „kirándulást” szer-
vez művészeti iskolákba. Célunk az adott iskola megismerése, a szaktanárok tapasztalatcseréje, 
ismeretek átvétele, aktualitások megbeszélése. A nap programja a következő: délelőtt a telepü-
lés nevezetességeit ismerjük meg. Délután először megismerkedünk magával az iskolával, utána 
órákat látogatunk – mindenki a szakjának megfelelően –, majd az órát követően szakmai konzul-
tációkat folytatunk. Egy-egy látogatás után a meglátogatott iskola által meghirdetett rendezvé-
nyeken, versenyeken rendszeresen részt veszünk. Összesen a régió 20 zeneiskolájában tettünk 
már szakmai látogatásokat. Ide tartozik még, hogy a horvátországi Slatina zeneiskolájával 1998 
óta folyamatosan szakmai kapcsolatban vagyunk. Évente tartunk közös növendék- és tanári 
hangversenyeket. Lebonyolítottunk közösen egy IPA pályázatot is. 

A kisvárosi kultúra komolyzenei központja
Iskolánk jellegénél fogva az oktatáson kívül nagyon fontosnak tartja a komolyzenei kultúra ápolását 
a városban és a járás területén. Célunk, hogy a komolyzene mindenkihez eljusson a településeinken. 
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél több embert „behívjunk” a zeneiskolába, és megismer-
tessük velük a zene emberekre gyakorolt pozitív hatásait. Növendékeink, tanáraink minden jelen-
tősebb eseményen szerepelnek. Rendkívül népszerűek tanári és karácsonyi hangversenyeink. Több 
mint 15 éve indítottuk el a Tavasz a művészetek jegyében c. rendezvénysorozatunkat, ezzel „öleljük 
át” színvonalas hangversenyekkel a teljes tavaszi időszakot. Évente meghaladja az 50-et rendezvé-
nyeink száma, amelyeken valamilyen formában részt veszünk. Ezek jelentős részét mi szervezzük. 

Járási népdaléneklési verseny 
2011 óta minden évben megrendezzük a járás általános és középiskolai tanulóinak. Célja kettős:

1. bemutatkozási lehetőség a tanulóknak
2. tehetségek felkutatása

A zsűri tagja a zeneiskolai magánénektanár is, aki a versenyt követően az általa kiválasztott tanu-
lókat és szüleiket megkeresi és felajánlja a gyerekeknek a zeneiskolában való tanulás lehetőségét. 
Az utóbbi években több tehetséges gyereket sikerült így a zeneiskolai berkei közé „becsalogatni”. 

10. FEJEZET

A bázisintézmény
BÁZISINTÉZMÉNY LETTÜNK
Az Oktatási Hivatal először 2017-ben hirdetett pályázatot bázisintézményi cím elnyerésére.  
A pályázati kiírás célja az volt, hogy az állami köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő intézmé-
nyek közül kiválasztásra kerüljenek azok, 

• akiknek a nevelő-oktató munkája során, mindennapi nevelési-oktatási, szakképzési és egyéb tevé-
kenységeiben látványosan megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő szakmai innovációk; 

• akik az általuk folytatott tevékenység vagy tevékenységek tekintetében jó gyakorlatként követésre 
érdemesek és alkalmasak a hasonló típusú intézmények körében; 

• akik minden érdeklődő intézmény számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget 
biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek, peda-
gógus továbbképzések számára, s így készek és képesek a hálózatos tudásmegosztás biztosítására 
helyben, vagy a partnerintézmény saját környezetében; 

• akik bázisintézményi tevékenységükkel is katalizálják majd a pedagógiai szakmai közélet fejlődését. 

A pályázatunkat pozitívan bírálták el és 2017-től 2020-ig megkaptuk az Oktatási Hivatal Bázisin-
tézménye címet. A 2020-ban kiírt pályázaton újra elindultunk és 2023-ig újra viselhetjük a bázisi-
ntézményi címet. 
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11. FEJEZET

Mesék zenével
Zenés mese előadások  
a Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskolában

A mesék – éppen úgy, ahogy a gyermekdalok, népdalok – magyarázat nélkül képesek egészsé-
ges értékrendszert közvetíteni, megalapozni az érzelmi biztonságérzetet, így kerestem a lehe-
tőséget, hogy a mesék által kínált színes világ megismerését a művészeti nevelésbe valamilyen 
módon beépítsem. 2014 nyarán készült el intézményünk zenetanárai közreműködésével Várnai 
Ferenc: Szélike királykisasszony című zenés meséjének felvétele, melyet azonnal megszerettem, 
még ebben a tanévben színpadra vittük, a szerepeket tanulóink formálták meg, a zenét az iskola 
tanári kamarazenekara adta elő, a bemutatón a szerző is megtisztelt minket jelenlétével. A mesét 
2016-ban is több alkalommal előadtuk. 

2017-ben újabb bemutatóval készültünk. A didergő király című zenés mese előadásban a szere-
pek megformálása mellett a zene előadását is a gyerekekre bíztam, munkatársaim segítségé-
vel magyar népdalokból és népdalfeldolgozásokból állítottam össze a kísérőzenét. Az előadás 
plakátját, díszleteit és kellékeit iskolánk képzőművészet tagozatos tanulói készítették el Asztalos 
Katalin tanárnő vezetésével. 

2018 tavaszán „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” című népmesét szerettem volna feldolgozni, 
ezúttal bábelőadás formájában. Az előadás megtervezését követően ismét képzőművészet tago-
zatos tanulóinkat kértem fel arra, hogy a bábokat és díszleteket elkészítsék. A zenei kíséretet 
Gersy Károly népdalfeldolgozásaiból válogattam, külön figyelmet fordítva arra, hogy minél 
többféle hangszert láthasson, hallhasson a közönségünk.

A két egymást követő előadáson hat gyermek bábozott és énekelt, tíz tanuló játszott hangszeren, 
összesen százötven kisgyermek látta az előadást.

2019 tavaszán “A tulipánná változott királyfi” című mesét dolgoztam fel tanulóink és kollégáim 
segítségével. Ezúttal a mese színrevitelén túl arra is vállalkoztunk, hogy az előadást egy nap 
leforgása alatt kilencszer ismételve új magyar rekordot állítsunk fel. Egész napos rendkívüli 
erőfeszítést és koncentrált munkát igényelt ez az előadók részéről, de sikerült örömet adnunk a 
közönségünknek a bemutató napján. A gyerekek kitartásának és lelkesedésének köszönhetően 
az előadások mindegyike remekül sikerült, meghívott vendégeink, a szigetvári általános iskolá-
sokból és óvodásokból szervezett közönségünk egész napra biztosította a figyelmet az előadók 
számára, és az új magyar rekordot is sikerült felállítani. A didergő király
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2020-ban és 2021-ben nem készítettünk újabb mese előadást, mivel közönséget nem hívhattunk 
volna, így most, 2022-ben még nagyobb lelkesedéssel kezdtük el a tervezést, szervezést. Benedek 
Elek: A só című meséjét választottam. 

Ebben az előadásban az volt az újdonság, hogy a hagyományos hangszerbemutató körutat 
ötvöztük a mese előadásával, így a kezdetektől úgy gondolkodtunk, hogy a jelmezek és a díszle-
tek könnyen szállíthatók legyenek, hiszen két nap alatt 10 általános iskolában terveztük előadni 
a művet, majd a zeneiskolában további négy alkalommal a szigetvári óvodásoknak és általános 
iskolásoknak. Törekedtünk arra, hogy a zenei betétekben minél többféle hangszert megismerjen 
az alsó tagozatos gyermekközönségünk.

Hat színész és tizenhárom zenész közreműködésével született meg az előadás, melynek minden 
elemét – a díszletek tervezésétől a zeneművek előadásáig – tanulóink valósították meg. 

Az előadások nagy sikert arattak a közönségünk körében, a felkészülés és az előadások közben a 
szereplők is nagyon jól érezték magukat. A díszletek nagy részét képzőművészet tagozatos tanu-
lóink készítették el.

A mesék bemutatásával az a célom, hogy tanulóinkat bevonjam egy olyan komplex művészeti 
alkotói folyamatba, melyben megtapasztalhatják hangszeres tudásuk gyakorlati hasznosulását, 
színészként vagy bábszínészként próbálhatják ki magukat, elképzelhetik egy előadás díszleteit. A 
tanórán kívüli tevékenység tartalmas közösségi élménnyé válik, a kreatív gondolatok szabadon 
szárnyalhatnak, a szerepek megformálásában, a színpadkép kialakításában a résztvevő gyerekek 
ötletei, elképzelései mutathatják az irányt.

Meghívott vendégeinknek, Szigetvár és térsége óvodás és kisiskolás gyermekeinek az előadás 
élményén túl szeretném bemutatni a művészeti iskolában folyó munkát, annak sokrétűségét, 
felkínálni a jövőbeli lehetőségét annak, hogy ők is e közösség tagjai legyenek.

Komáromi Kornélia munkaközösségvezető

A Só csapata

A kiskakas gyémánt félkrajcárja
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Sikeres pályázatoknak köszönhető, hogy a Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola 
megfelelő, korszerű digitális infrastruktúrával rendelkezik, ez inspirált arra, hogy digitális  
szolfézsoktatási anyagokat fejlesszek. A különböző okos és interaktív táblák, a sokféle oktatást 
segítő szoftverek tanulóink számára igazán hívogatóak, hiszen ők digitális bennszülöttek3 , talán 
ezért is érdemes a szolfézs oktatás egyes elemeit digitalizálni. Hogyan működik ez a gyakor-
latban? Képzeljük el a régi, klasszikus feladatlapokat és táblaképeket, összekötős, párosító, 
zenei ABC gyakorló stb. feladattípusokat látványos képi elemekkel tarkítva, kivetítve egy érin-
tőképernyős okos táblára! A felhasználókban a számítógépes játék érzetét keltik, valószínű ez 
az oka annak, hogy tanulóink - annak ellenére, hogy a feladatok megoldása komoly elméleti 
felkészültséget követel - kizárólag játéknak nevezik.

Szakmai előadásaim során kollégáimban szinte mindig felmerül a kérdés: hol helyezkedik el 
mindez a módszertanban, és vajon nem megy-e valaminek a rovására? A vokalitás az elsődleges, 
vagyis a tanórákon kis mértékben ugyan, de annál fontosabb szerepet kapnak ezek a „játékok”, 
a több éves tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon hasznosak, sőt a motiváló erejük is kiváló. 
Meggyőződésem, hogy didaktikai szempontból ezek az interaktív feladatok alkalmasak az elsa-
játított ismeretek elmélyítésére, ellenőrzésére, azok gyakorlati alkalmazására.

Egyelőre gyerekcipőben járunk, de ha utat kell törnünk, én ezt az utat bátran, szívesen válasz-
tom – változatlanul elköteleződve a klasszikus, hagyományos zeneoktatásunk mellett!

Maticsné Darvas Nikoletta, szolfézstanár

3 Marc Prensky definíciója

12. FEJEZET

Digitális zeneoktatás?
Digitális lehetőség, avagy „új köntös” a szolfézsoktatásban

Az alapfokú művészetoktatásban a szolfézs- 
oktatás szakirányú feladatai sokfélék, több 
területre is kiterjednek. Az efféle komplexitás 
összetett tudást eredményez, multiplikátorha-
tású, nem csak a zenei, hanem más képességek 
területén is hatékony fejlesztést tesz lehetővé 
(ld. a zenetanulás transzferhatásai), tehát nem 
kérdés a tantárgy fontossága! 

A kodályi hagyomány szerint a tanítás 
lényeges mérföldkövei a vokalitás, és az 
élményalapú oktatás. Tudjuk, a zenetanu-
lás nem könnyű! A zeneoktatást sokan úgy 
próbálják vonzóbbá tenni, hogy - többek 
között - könnyűzenei szemelvényeket csem-
pésznek a tananyagba, azonban nem szabad 
elfelejtenünk azt a felelősségünket, hogy ezzel 
a „táplálékkal” milyen „mértékben” látjuk 
el gyermekeinket. “...Csakis művészi érték való 
a gyermeknek!”1 - vallja Kodály Zoltán. Ezek 
után felmerül a jogos kérdés: kell-e, lehet-e a 
szolfézsoktatást modernizálni, és amennyiben 
igen, akkor hogyan? Ha tanulóink generá-
ciós sajátosságaihoz alkalmazkodunk, akkor 
valamilyen változás biztosan javallott. Az értékalapú oktatás viszont kulcsfontosságú, a gyermeket 
„nem lehet magára hagyni zenei világképe kialakításában”2 , ezért az egyes komponensek megválasztásakor 
egyensúlyra kell törekednünk, vagyis bármiféle reform esetén az esszenciális alapelv változatlan:  
a tartalom a régi, a forma új! 

1 (Kodály: Gyermekkarok, 1929)
2 (Kodály: Gyermekkarok, 1929 - Zene az óvodában, 1941)

Feladat kiosztás

A digitális tábla bűvöletében
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Élete egyik mérföldkövének számít, hogy megnyerte az Antwerpeni Nemzetközi 
Énekverseny opera-, dal és oratórium- kategóriáját 1985-ben, s kiérdemelte, hogy 

Rossini Semiramisában Montserrat Caballé, a 20. század egyik legnagyobb  
operaénekesnője partnereként álhatott színpadra Brüsszelben. 

Amint azt a művésznő egy interjúban kiemelte, nagyszerű mestereitől mindent megtanult, 
amit lehetett, de igazi énekessé később, a szerepeivel vívódva vált. Bellai Eszternek megadatott, 
hogy az operairodalom szinte minden meghatározó drámai szoprán címszerepét alakíthatta: 
a pályán töltött harminchét év alatt közel negyven főszerepet formálhatott meg több rende-
zésben bemutatva – a Magyar Állami Operaházban és az ország fő játszóhelyein, valamint 
nemzetközi koncertutakon is. Utóbbiak között legszívesebben ausztrál, izraeli, mexikói, argentin 
és németországi turnéit említi, melyeken németül és olaszul énekelt. Repertoárját az opera-, 
operett-, és musicalirodalom gyöngyszemei ékesítik, a nőiség ezer arcát mutathatta be többek 
között kedvencei – az Aida, a Traviata, a Tosca, az Otello, a Marica grófnő, a Csárdáskirálynő, 
a Vígözvegy és a Pillangókisasszony címszerepeit magára öltve. Utóbbi, melyért különösen sok 
szakmai elismerést kapott, igazán fontos számára. Ezt az operát két rendezésben több éven át 
énekelte a Magyar Állami Operaházban. Ahogy fogalmazott, „Csocsoszán szerepe a véremmé vált, 
amint megszólal a zene, Bellai Eszterből átváltozom pillangóvá, és csak a figurát, a szituációt élem”. Nem 
meglepetés, hogy Verdi és Puccini romantikus hősnői állnak legközelebb hozzá. A zeneszer-
zőzsenik legszebb áriáit összefűzve 1995-ben komoly szakmai visszhangot kiváltó önálló CD-t 
jelentetett meg „Swinging sentiments – Szárnyaló szenvedélyek” címmel. 

Az utóbbi években színészi tehetségét is megcsillogtathatta prózai szerepekben, a Doktor Zsivá-
góban vagy Szabó Magda klasszikusában, a Régimódi történetben. 

Tehetséges tanítványai mára mesterükként hivatkoznak Bellai Eszterre, aki magánéletében is 
egyensúlyra lelt: odaadó feleség, anya és gondos nagymama. 

„Egész énekesi pályafutásom során a zeneszerző által kottába kódolt varázslat pontos tolmácsolása volt az etalon 
számomra. Arra törekedtem, hogy mindig hű és hiteles legyen a produkcióm, a szerep kidolgozva, sok munkával és a 
személyesség hitelesítő erejével hasson. Ha még egyszer születnék, akkor is énekesnő lennék” – vallja a művésznő.

Elismerései:

• 1985. Nemzetközi Énekverseny – Antwerpen – Opera, dal, oratórium mind a három kategóri-
ában első helyezés

• 1994. Szent László-díj

• 1996. Szent István-díj

• 2005. Győri Nemzeti Színház Örökös Tagja

• 2008. Szigetvár városi címerplakett kitüntetés 

• 2010. Győr Művészetéért-díj

• 2021. Magyar Érdemrend Lovagrendje 

• 2021. Életút-díj, Magyar Művészeti Akadémia  Felhasznált forrás: Czeiner-Szücs Anita

13. FEJEZET

Nemzetközi színpadokon
BELLAI ESZTER:  
AZ OPERA SZÁRNYAKAT 
ADOTT

„Mindig is azzal foglalkoztam, amit szeretek. Boldog családi 
életem mellett operaénekesként beszélhetek a közönségemhez egy 
olyan nyelven is, amit az érzelmek hatnak át, megérinti a szíve-
ket. Amit szavakkal nem tudunk elmondani, azt a zene segítsé-
gével érthetővé tehetjük. Számomra ezért a muzsika titokzatos, 
varázslatos erő: olyan dimenziókba repít, amelyekbe e nélkül 
sosem jutottam volna el” – mutat rá Bellai Eszter (szüle-
tett Horváth Ibolya Eszter) a Győri Nemzeti Színház 
magánénekese, örökös tagja.

A Magyar Művészeti Akadémia által 2021-ben 
Életút-díjjal kitüntetett művésznő sikeres hazai és 
nemzetközi karrierje felé vezető, kihívásokkal teli 

útja Szigetvárról indult. Az első impulzusokat a köztiszteletben álló magyar-történelem szakos 
tanár édesanyja, Horváth Miklósné (Lenke néni) és osztályfőnöke, Megyesi Schwartz Katalin 
támogatása jelentette számára. Értő odafigyelésüknek hála, hamar felismerték muzikalitását, 
számos megmérettetésen jeleskedett. Tehetségét később a pécsi, majd a miskolci konzervató-
riumban bontakoztathatta ki. Életcéljává vált az éneklés. Egyetlen kincse, a hangja Németh 
Zsuzsa tanárnő kezei között még inkább fényesedni kezdett, későbbi énektechnikáját és hang-
magasságait pedig szorgalmas munkával Sziklay Erikának köszönhetően sajátította el a buda-
pesti Zeneakadémián. Egyetemi évei alatt szinte minden vasárnap a budapesti Mátyás-temp-
lom szoprán szólistájaként lépett fel operaházi énekesekkel. Tagja volt a Budapesti Madrigál 
Kórusnak is, gyakran szerepelt Olaszországban, Spanyolországban, Svájcban. Bor József, a 
győri Kisfaludy Színház (később Győri Nemzeti Színház) igazgató-rendezője hívására 1984-
től a társulatához szerződött, ahol operai karrierje kezdődött. Közben három évig járt Bécsbe 
tanulni Gerda Scheyrer énekmesterhez. Tovább csiszolta az énekesnő technikáját Adorján 
Ilona mesternő is.
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SOLYMOSI PÉTER

A Szigetváron 1978-ban született trombitaművész zenei tanulmányait hétévesen kezdte szülő-
városában, majd Pécsett az állami zeneiskolában folytatta. 1989 óta a Szigetvári Ifjúsági, majd 
Zrínyi Miklós Fúvószenekar tagja. 1992-től a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában, ezt követően 
a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetében tanult, ahol Tamás János, 
majd Neumayer Károly tanította. 1999-től a Pécsi Művészeti Szakközépiskola trombitatanára, 
2000-től a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán trombita és kamarazene tanár. 

2000-ben a Jeunesses Musicales Nemzetközi Trombitaversenyen  
Bukarestben I. díjat nyert. 

2000-ben Szigetvár Város Önkormányzata Zrínyi Emlékplakett elismerésben részesítette. 2001-
ben a Szegedi és Debreceni Konzervatóriumok Trombitaversenyén II. helyezett lett. Boros József  
növendékeként szerezte meg trombitaművész-tanári diplomáját a Szegedi Tudományegyetem 
Konzervatóriumában 2002-ben. Ezután a Pécsi Szimfonikus Zenekar, majd a Pannon Filhar-
monikusok I. trombitása, szólamvezetője lett. A Drezdai Modern Zene Fesztivál ösztöndíjasa 
volt 2006-ban. 1997-2003 között a Pannon Brass, 2003 óta a Symphonic Brass, majd a Philhar-
monic Brass muzsikusaként évezheti játékát a közönség, rendszeresen játszik orgona-trombita 
koncertek szólistájaként. A Pannon Filharmonikusok 2006/2007. évadában „Az év zenekari 
művésze” lett, mely címet 2017/2018-ban ismét elnyert. 2010-ben jelent meg saját CD lemeze, 
„Trombitaszóló” címmel. 2014-ben felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar 
Doktori Iskolájába, ahol a doktori fokozatszerzés előtt áll. Témavezetője Prof. Dr. Farkas István 
Péter. 2018 őszétől a PTE MK Zeneművészeti Intézet 
kinevezett oktatója, jelenleg Rézfúvós Tanszékveze-
tője. 2015-ben írt Trombita hangszeres tanításmód-
szertani jegyzete tananyag a PTE MK ZI Rézfúvós 
szakirányú képzésén. Több regionális, megyei rézfú-
vós verseny és találkozó zsűritagja. Számos szólókon-
certje volt Magyarországon, ezen kívül Németország-
ban, Ausztriában, Romániában, Olaszországban és az 
USA-ban. Szólistája volt a 2017-es Placido Domingo 
Gálakoncertnek és a Pannon Filharmonikusok több 
hangversenyének. 2019-ben a nagymúltú Hungarian 
Brass rézfúvós kvintett tagjaként Finnországban adott 
két hangversenyt. A magyar zenei élet mellett olyan 
világhírű hangversenytermekben játszhatott többek 
közt, mint a Filharmónia Berlin, Konzerthaus Berlin, 
Musikverein Bécs, Konzerthaus Bécs, Queen Elizabeth 
Hall London, Victoria Hall Genf, Tonhalle Zürich, 
KKL Luzern, Pápai Auditórium Vatikán, Gewand-
haus Lipcse. Barátja, Marios Joannou Elia ciprusi 
zeneszerző trombitaversenyt írt számára Trumpet of  God 
címmel, mely bemutatás előtt áll.

VIRÁG EMESE

Virág Emese a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem docens korrepe-
titor-tanára az ének szakon. Alap-
fokú zenei tanulmányait a szigetvári 
zeneiskolában kezdte. Ezt követően 
az Akadémia pécsi tagozatán, majd 
Budapesten folytatta (itt korrepe-
titor-szakon Varasdy Emmi volt 
mestere). Neves énekesek kísérője-
ként és szólistaként rendszeresen 
hangversenyezik itthon és külföldön: 
fellépett többek közt Bécsben, Párizs-
ban, Grenoble-ban, Bayreuthban, 
Hannoverben, Stuttgartban, Brno-
ban, Londonban, Moszkvában, New 
Yorkban, Torontóban, Rómában 
és Svájc több városában. Számos 
alkalommal szerepelt a budapesti 
Korunk zenéje sorozaton, a Tavaszi 
Fesztiválon, a MÜPA, a Zeneakadé-
mia, a Filharmónia Magyarország, 
a Goethe Intézet, a budapesti Fran-
cia Intézet és az Olasz Kultúrintézet 
rendezvényein. Koncertjeit rendsze-
resen rögzíti a Magyar Rádió. Gyak-
ran játszik kortárs zenét, számos 
bemutató fűződik nevéhez. Ezért a 
tevékenységéért kilencszer nyerte el az Artisjus Alapítvány díját (1998, 2000, 2001, 2003, 2005, 
2007, 2009, 2011, 2012). 2007-ben Gundel Művészeti Díjat kapott.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 2003-ban DLA doktori címet szerzett.

2008-ban Liszt Ferenc-díjjal tüntették ki. 

A Hungarotonnál 15 CD-je jelent meg, köztük Hugo Wolf  szólóművei, s részt vett a Bartók és 
Kodály összkiadásban is. 

2021-ben a három hónapon át Magyarországon filmet forgató Cate Blanchett többszörös 
Oscar-díjas ausztrál filmszínésznőt felkészítette a Tar című később forgatásra kerülő játékfilm-
ben alakítandó karmesternő címszerepre, amelyben zongoráznia is kell.
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MAUL-NEMTANU MELINDA

1985. szeptember 5-én születtem Szigetváron. Általános 
iskolai tanulmányaimat az I.sz. Általános Iskolában végez-
tem. A szigetvári Állami Zeneiskolába másodikos korom-
ban kezdtem járni, furulyázni tanultam. 9 éves korom-
ban fogalmaztam meg, hogy mi szeretnék lenni: olyan, 
mint a Sturcz Laci bácsi (furulya tanárom) és a Zsuzsi 
néni (Némethné Kőpataki Zsuzsanna tanító nénim), azaz 
zenét tanulni és tanítani. Hangszert váltottam, klarinét-
ozni kezdtem, Szula Róbert volt a tanárom. 1997-ben, 
két év klarinét tanulást követően, az országos versenyen 
II. helyezést értem el. A Pécsi Művészeti Szakközépiskolá-
ban Radics Miroszlav Péter klarinét művész tanított. 

2004-ben felvételt nyertem a bázeli Zeneakadémiára, 
tanárom Francois Benda volt. A Riddesben megrendezett 
svájci klarinétversenyen 2005-ben II., 2006-ban I. helyezett lettem. Egyetemistaként sok svájci 
versenyen vettem részt, tanulmányaimat - nagy részt - ezeken a versenyeken elnyert ösztöndíjak-
ból fedeztem. 

2007-ben klarinét tanári, 2009-ben klarinétművész diplomát szereztem.

2010-ben Carlinoban (Olaszország) nemzetközi klarinétversenyen  
I. helyezést értem el.

2011-ben szólista diplomát szereztem, ez Svájcban a legmagasabb szintű művész diploma. Ebben 
az évben családot alapítottam, férjem hegedűművész. Két kisfiúnk született, most 5 és 7 évesek.

2008 óta főleg klarinét tanárként, de mellette fúvószenekari karmesterként és a bázeli Zenea-
kadémia metodika docenseként is dolgozom. A zenei életben „szabadúszó” művészként veszek 
részt.

2018-2020-ig a berni főiskolán vezetőképzőt / zenei menedzser szakot végeztem, 2021-től a 
„schenkenbergvölgyi” zeneiskolát vezetem. 

Nem unatkozom. Amikor felkérnek, zenélek szólóban és zenekarban is. Két gyermekes anyuka-
ként nem könnyű a zenei pálya, ezért is választottam a „több lábon állást”. Mindaz, amit csiná-
lok, érdekel, szeretem a változatosságot és jól végezni a feladataimat. Mindegy, hogy klarinéttal 
vagy karmesteri pálcával a kezemben, vagy tanár kollégákkal közösen dolgozni, vagy egy kis 
tanítvány kezét fogni! A lényeg, hogy örömmel végezzük a feladatainkat, és a közös zenei élmé-
nyek mindenért kárpótolnak.

14. FEJEZET

Az alapítvány
A Szigetvár és Térsége Zeneoktatásáért Közhasznú Alapítvány

Az alapítvány 1996 októberében kezdte meg a működését.

Alapítók: 

Szigetvári Takarékszövetkezet - 7900 Szigetvár, Szabadság u. 14.  
(képviseli: Dr. Kiss Endre elnök)
Fuszekli Gépi Kötő Gazdasági Munkaközösség - 7900 Szigetvár, Dencsházai u. 1.  
(képviseli: Madaras Tamás (†) és Madaras Zoltán (†) ügyvezetők)
Deichler András 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 6.
Bogdán Csaba (†) 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 17. III./21.

Bírósági nyilvántartásba vétel:

Baranya Megyei Bíróság 
Pk. 60.228/1996/4. szám 
Nyilvántartási száma: 991. 
Kelt: 1996. december 30.

Az alapítvány célja:

A szigetvári zeneiskolában folyó szakmai oktatás színvonalasabbá tételének elősegítése, a zeneis-
kola és a zeneiskola keretében belül oktatott más művészeti ágak (pl. néptánc) tárgyi feltételei-
nek javítása, mind a diákok, mind a tanárok számára. Helyi zenei rendezvények szervezéséhez 
anyagi segítségnyújtás.

A megalakuló kuratórium tagjai és tisztségviselői: 

Elnök: Csökliné dr. Valler Mária  

Titkár: Vörösné Magda Julianna  
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Tag: Dr. Zimányi Lászlóné  
 id. Madaras Zoltán (†)   
 Bogdán Csaba (†)   
 Demjén Ferenc   
 Keresnyei János 

2011-ben közhasznú alapítvány lett a státusza és kötelezően felügyelő bizottságot kellett létre 
hozni, melynek tagjai és tisztségviselői lettek:  

Elnök: Pirosné Tamás Krisztina 

Tag: Sziber Péterné
 Pandurné Váradi Emese (†)

A 2014-es civil törvény változása következtében a felügyelő bizottságot nem volt kötelező 
működtetni ezért megszüntettük. Csökliné dr. Valler Mária 18 éves kuratóriumi elnökség után 
lemondott. Munkájáért óriási köszönet jár! Helyét Molnár Tamás vette át 2014-től. Ezzel 
egy időben Vörösné Magda Julianna titkár, zenetanár is lemondott nyugdíjba vonulása miatt és 
dr. Zimányi Lászlóné nyugalmazott zeneiskola igazgató is elköszönt a kuratóriumtól. Nekik is 
kijár a nagy köszönet! Az elnökök alapítványi tevékenységükről külön tájékoztatást adnak e 
könyv következő lapjain. E változások után kuratórium tagjai és tisztségviselői 2014-től: 

Elnök:  Molnár Tamás

Titkár:  Kálmánné Német Zsuzsanna

Gazdasági vezető:  Nagy Csilla Erzsébet

Tag: Demjén Ferenc
 Keresnyei János
 ifj. Madaras Zoltán
 Pirosné Tamás Krisztina

Az alapítvány működése alatt több tízmillió forinttal járult hozzá a zeneiskola tárgyi feltételei-
nek a javításához, vállalkozók sokaságát kereste meg támogatásért. Versenyeket és találkozókat 
finanszírozott, évi rendszerességgel meghirdeti népdaléneklési és rajzversenyét a járás általános 
iskoláinak. Támogatta a növendékek és a tanárok zenei versenyre való eljutását és még számos 
dologban járult hozzá ahhoz, hogy a zeneiskolába járó növendékek jobb körülmények között 
folytathassák zenei tanulmányaikat. 

Köszönjük a kuratórium tagjainak és minden támogatónknak a hosszú távon 
nyújtott anyagi és szellemi segítséget!

„Legyen a zene mindenkié!” (Kodály Zoltán) 

1996-ban egy korábbi, kedves kolléganőm azzal kereset meg, hogy páran egy alapítvány létreho-
zásán dolgoznak, a szigetvári zeneiskola tárgyi és egyéb feltételeinek a javítása, segítése érdeké-
ben – és – a kuratóriumi elnökének engem szeretnének felkérni. Rövid töprengés után elfogad-
tam a felkérést, azzal, hogy énekelnem nem kell majd… 

1996. utolsó napjaiban a „Szigetvár és Térsége Zeneoktatásáért” alapítvány bejegyzésre került, 
céljai közt megjelölve a zeneiskolában folyó oktatás, művészeti tevékenységek, tárgyi feltételeinek 
javítását, zenei versenyek, bemutatók létrejöttéhez anyagi segítségnyújtást, tehetséges tanulók 
támogatását, felkészítő tanáraik jutalmazását, nyári zeneiskolai táborok költségeihez való hozzá-
járulását. 

A 7 tagú kuratóriumban nagy szerencsénkre tagságot vállalt Demjén Ferenc Kossuth-díjas 
előadóművész, aki a Szigetvárhoz közeli Dióspusztán vásárolt birtokot, és aki akkor is, és azóta 
is lelkes támogatója a zeneiskolának. 

A kuratóriumi tagokkal egyetértettünk abban, hogy az alapítvány működéséhez anyagi és egyéb 
támogatásokat kell szereznünk. Ehhez találtuk ki, - Demjén művész úr hathatós közreműkö-
désére „számítva” – az akkor még kicsit fellengzősen hangzó „Zeneiskolai estély” elnevezésű 
rendezvényt, amelyeket – technikai okok miatt 1-2 kivétellel – évente megszerveztünk. Az esté-
lyeken fellépő neves művészek, fővédnök, védnökök Szigetvárra „csábításában” a legnagyobb 
érdeme Demjén művész úrnak, valamint az estélyeken a műsorvezető szerepét minden alkalom-
mal lelkesen vállaló, erősen szigetvári kötődésű Bencze Attila volt. 

Az estély háziasszony szerepét örömmel vállalta Rebecca Demjén. 

A rendezvényeinken fellépő Kossuth és egyéb magas művészeti, kulturális, zenei díjakkal rendel-
kező előadók felsorolására sajnos itt nincs lehetőség a szűkre szabott keretek miatt. Egy vala-
kit mégis szeretnék megemlíteni: Somló Tamást, aki szinte „hazajárt” a szigetvári zeneiskolai 
„bulikra”. 

A rendezvényeinken igazán nívós tombolatárgyakat ajánlottak fel, amelyek árverésre kerültek és 
a befolyó bevételeket az alapítványi célokra tudtuk fordítani. A bevételeinket általában az aktu-
ális hangszervásárlásokra fordítottuk, a következő évi rendezvényünkön természetesen számot 
adtunk és bemutattuk az előző évi eseményeket. 

A magam részéről az alapítvány legnagyobb „mutatványának” azt tartom, hogy az ötlet felveté-
sétől számított 2 és fél év előkészítő munka, adománygyűjtés után sikerült megvásárolni a város 
és a zeneiskola első hangverseny zongoráját, aminek megszólaltatására 2007. november 15-én 
Bánky József  zongoraművész koncertjén került sor az intézmény felújított hangversenytermé-
ben. 

A legnagyobb támogatóink között meg kell említeni a Szigetvári Takarékszövetkezetet, a város 
önkormányzatát, Oktatási és Kulturális Bizottságot, a város kiemelt cégeit, civil szervezeteit. 
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Az alapítvány munkáját, tevékenységét – mint alapító tag is – mindvégig töretlen lelkesedéssel 
segítette, menedzselte Deichler András igazgató/intézményvezető úr. Köszönet érte!

Kuratóriumi elnöki tisztségemről 2014-ben mondtam le azzal, hogy az 1996. és 2014. közötti 
időszakban betöltött elnöki tisztségem számomra igazán megtisztelő és felemelő érzést jelentett. 

Csökliné dr. Valler Mária, volt kuratóriumi elnök

2014-ben Deichler András megkeresésére vállaltam el a Szigetvár és Térsége Kiemelkedően 
Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöki szerepét. Lányom, akkoriban már elkezdte zenei 
tanulmányait, és így annak ellenére, hogy nekem semmilyen zenei képzettségem nincs, azt 
gondoltam fontos dolog lenne, ha a zeneiskola munkáját az Alapítványon keresztül segíthetném. 
Az elején azt gondoltam, hogy egy jól kialakult rendbe, munkába kapcsolódom be, így sok újat 
nem kell kitalálni, ez nem lesz nehéz kihívás. Az élet aztán megmutatta, hogy folyamatosan 
dolgozni kell, mindig új és újabb feladatok jönnek, melyeket jó ötletekkel lehet csak véghezvinni. 
Adott volt egy jó hírű zeneiskola, jól felkészült tanári gárda, seregnyi növendék, köztük 
nagyszámú tehetség. A rendezvények lebonyolításához, a zeneiskola működőképességének 
segítéséhez a legnehezebb feladat a források biztosítása volt. Sajnos ez mára már szinte teljesen 
lehetetlennek tűnő küzdelemmé vált. Szerencsénkre eddig időben jött valahonnan segítség, 
ami az „éhenhalástól” megmentette az Alapítványt. A korábbi forrásokat jelenleg is próbáljuk 
folyamatosan kihasználni, de most az látszik, hogy már kezdenek kimerülni.

Az évek során – azon túlmenően, hogy zenei ismeretekben is gyarapodtam – megértettem, hogy 
a zenei oktatásnak nem egyedüli célja, hogy a tehetségeket gondozza, hogy kinevelje a jövő hang-
szeres előadóművészeit, tanárait. Sokkal inkább, hogy fejlessze a zenei kultúrát, adjon a fiataloknak 
egy olyan tudás többletet, mellyel kiemelkednek az átlagból. Többé válhatnak azoktól a társaik-
tól, akik ebben nem vesznek részt, akik híján vannak ezeknek az ismereteknek, képességeknek. 
Megnyitó beszédekben többször utaltam arra, hogy zenekari tagként meg kell tanulni a többiekkel 
együttműködni, csapatban dolgozni, de szólistaként is a hangszerrel, a zenével szemben alázatot 
kell tanúsítani, töretlennek, kitartónak kell lenni. Ezek nélkül nemhogy a sikerek nem jönnek, de 
a zenélés élménye is elmarad. Ha a zenetanárok már egész fiatal korban belenevelik a növendé-
kekbe a szorgalmat, az állhatatos munkát, a feljövő generációt értékesebbé, jobbá teszik. Tudomá-
sul kell vennünk, hogy ennek egyre nagyobb jelentősége lesz, mert korunk ifjúsága olyan környe-
zetbe született bele, mellyel nehezen bír, és a technikai fejlődés egészen más irányba tereli őket. 
Az egymás közötti kommunikáció leegyszerűsödik a digitális világ által meghatározott szintekre, a 
közösségi élet egyre lanyhább, a kulturális igényszint is egyre inkább alacsonyodik. A zeneiskolai 
oktatás, a zenélés, a színvonalas zene hallgatása mindezekre megoldást jelenthet. 

Az elmúlt évekre rányomta a bélyegét a világjárvány, mely miatt nem lehetett rendezvényeket 
tartani, és az oktatást is más, eddig szokatlan formában kellett megtartani. Az online hangszeres 
tanítás komoly kihívást jelentett a zenetanároknak.

Az elmúlt években súlyos veszteségek érték a zeneiskolát azzal, hogy meghatározó tanárai hunytak 
el, nagy űrt hagyva maguk után. Pályafutásuk kettétört, itt hagyták tanítványaikat, zenekaraikat, 
a zeneiskolát. Németh Erika és Gersy Károly tekintélyes tanárai voltak a Szigetvári Weiner Leó 
Zeneiskolának, életművük nemcsak az intézmény, hanem a város történetébe is nyomot hagyott.

Az utóbbi években a növendékek száma apadni látszik. Az a generáció mely a zeneiskola korosztá-
lyát alkotja, erősen megcsappant. A zenetanári állás manapság nem túl vonzó szakma, így csak az 
elhivatottak, a megszokottól eltérő életformát vállaló elszántak jönnek erre a pályára. 

Szigetváron nagy hagyománya van a zenekari életnek. Itt nem csak a „hivatalos” zenekarokra 
gondolok. Számos fiatal próbál amatőr együttest alapítani, ahol kedvére zenélhet barátaival, 
köztük jó néhány nem is rosszul. Az alapokat legtöbbjük a zeneiskolából hozta. A rangot a Sziget-
vári Zrínyi Miklós Fúvószenekar, a közelmúltig működő Szívhúros Zenekar, a Tinódi Vegyeskar, a 
Violinok, és különböző tanári formációk alkotta együttesek jelentik, melyek mind élénkítik a város 
zenei életét, egyúttal belopva a zene szeretetét a lelkekbe.

A sok nehézség ellenére optimisták vagyunk, hiszen aki nem a megoldás, az a probléma része. Az 
alapítvány a fentiek szellemében, töretlen lelkesedéssel továbbra is igyekszik a saját keretein belül 
segíteni a zeneiskola működését.

Molnár Tamás, kuratóriumi elnök
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A JÓTÉKONYSÁGI ESTÉLYEKRŐL: 

Az alapítvány megalakulásakor Demjén Ferenc Kossuth-díjas előadóművész, kuratóriumi tag 
felajánlást tett, hogy minden évben tartsunk egy jótékonysági estélyt az ő és barátai közreműkö-
désével. Ezek az estélyek az elmúlt több mint 20 évben nagyon sikeresek voltak anyagi szempont-
ból, arról nem beszélve, hogy a hazai művészvilág jeles képviselői jöttek el hozzánk és járultak 
hozzá a szigetvári zeneoktatás támogatásához. A műsorok főszervezője és egyik mozgatórugója 
Bencze Attila, aki – mint tudjuk – szigetvári kötődésű és a Sláger Tv programigazgatója. Nem 
szabad elfeledkeznünk Somló Tamásról (†) sem, aki szinte az első pillanattól kezdve rendszere-
sen velünk volt és nagyszerű hangulatot teremtve vitte a „bulit”.

A következő felsorolás önmagáért beszél: 

SZTZKA estélyek 

1997. május 30.  Demjén Ferenc, Varnus Xavér, Somló Tamás, Zsűri zenekar,  
a műsort vezette Bencze Attila

1998. május 17.  Demjén Ferenc, Balázs Fecó, Bíró Ica, Bochkor Gábor, Somló Tamás, 
Zsűri zenekar, Horváth Attila szövegíró,  
szervező és műsorvezető: Bencze Attila

1999. október 2.  Demjén Ferenc, Benkő László, Frenreisz Károly, Horváth Charlie,  
Puhl Sándor, Som Lajos, Somló Tamás, Zsűri zenekar,  
szervező és műsorvezető: Bencze Attila

2001. október 21.  Demjén Ferenc, Somló Tamás, Vermes Tímea, Gregorovics Tamás,  
szervező: Bencze Attila, 

2002. október 4.  Fővédnök: Szász Endréné Hajdu Katalin. 
Demjén Ferenc, Somló Tamás, Anita, Vermes Tímea,  
műsorvezetők: Bencze Attila, Szebeni János

2004. április 23.  Demjén Ferenc, Király Linda, Somló Tamás és a Menthol zenekar, 
műsorvezetők: Bencze Attila és Szebeni János

2005. április 16.  Demjén Ferenc, Meződi József  – Apostol együttes, Dorogi Barbara, 
Menthol zenekar, szervező: Bencze Attila 

2006. március 25.  Demjén Ferenc, Somló Tamás, Vermes Tímea, Csengeri Attila, Jankovits 
József, Capriccio énekegyüttes és a Menthol zenekar közreműködésével, 
fővédnök: Simon István, a Pécsi Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója, 
Bencze Attila szervezésében vendég műsorvezető: Füzes Zoltán 

2007. március 30.  Demjén Ferenc, Somló Tamás, Südi Iringó, Vermes Tímea, Dorogi 
Barbara, Muskáth András, Capriccio Énekegyüttes, Menthol zenekar és 
Bencze Attila közreműködésével. Fővédnök: Uhrik Dóra táncművész 

2008. április 19.  Demjén Ferenc, Muskáth András, Somló Tamás, Csengeri Attila, a Vivát 
Bachus énekegyüttes, a Menthol és Zsűri zenekar közreműködésével, 
Bencze Attila szervezésében

2009. április 24.  Demjén Ferenc, Somló Tamás, Király Linda, Király Viktor, Muskát 
András, Vermes Tímea, KOVAX, Ed Philips, Vivat Bacchus énekegyüttes, 
Menthol és Apsons zenekar, Bencze Attila szervezésében, Tokody Ilona 
operaénekes fővédnökségével

2010. április 23.  Demjén Ferenc, Somló Tamás, Dévényi Ildikó, Sasvári Sándor,  
Szekeres Adrienn, Vermes Tímea, Bencze Attila szervezésében  
fővédnök: Moravetz Levente színművész-rendező, 

2012. Április 27.  Demjén Ferenc, BEBE, Vermes Tímea, fővédnök: Gulyás Dénes  
operaénekes, a Pécsi Menzeti Színház zeneigazgatója  
szervező-műsorvezető: Bencze Attila 

2013. április 26.  Demjén Ferenc, Somló Tamás, Vermes Tímea, Patkó Béla KIKI,  
Bencze Attila szervezésében fővédnök: Márta István, a Zsolnay Kulturális 
Negyed vezérigazgatója, zeneszerző 

2014. május 16.  Demjén Ferenc, Bencze Attila, Somló Tamás, Keresztes Ildikó, Vermes 
Tímea és Rudán Joe közreműködésével

2015. április 24.  Demjén Ferenc, Retro party Bencze Attila szervezésében  
Közreműködtek: Vermes Tímea, Somló Tamás, Happy Gang,  
Kefir a V-techből, Kozmix Együttes, Csordás Tibi – Fiesta

2016. április 15.  Demjén Ferenc, Bencze Attila szervezésében  
közreműködtek: Somló Tamás, Monita, Varga Miklós 

2017. május 19.  Demjén Ferenc, Horváth Charlie, Korda György, Balázs Klári,  
Bársony Attila, Vermes Tímea, Kárász Róbert műsorvezetésével.  
Fővédnök: Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár

2018. szeptember 28. Demjén Ferenc, D. Nagy Lajos, Vermes Tímea közreműködésével  
Kárász Róbert műsorvezetésével 

2022. május 20.  Demjén Ferenc, BIGA, BON-BON, Simó Annamária énekes,  
Dandó Zoltán zeneszerző, gitáros, Vermes Tímea, Bencze Attila szer-
vező-műsorvezető, fővédnökök: Puhó József, a Hibridautó tulajdonosa, 
Nagyidai Zoltán, a Trend-Optika tulajdonosa 
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A HUSZADIK

DEMJÉN FERENC és REBECCA Bencze Attila, a főszervező

Heincz Gábor BIGA

Sokszorozva

BON-BON

Aukcióra várva

Buli van

Simó Annamária és Dandó Zoltán

Dob-showVermes Tímea, aki mindig velünk volt
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Annak érdekében, hogy minél több gyermek, fiatal megismerkedhessen a zenével, a különböző 
hangszerekkel, szívesen támogatom a zenét tanulni vágyókat.

Bízom benne, hogy ezután is nagyon sok kicsi és nagy diák kap kedvet a hangszerválasztásra, 
saját és mások örömére a zenélésre.

Jó tanulást és sok sikert kíván minden diáknak és zenetanárnak:

Bocskor Tibor vállalkozó

50 év már történelmi léptékkel is meghatározó időszak, egy iskola életében pedig tiszteletre 
méltó kor. Egy-egy jubileumi alkalom mindig lehetőséget ad a számvetésre. Mit jelent egy művé-
szetoktatási intézmény történetében ennyi év? Bizonyára komoly múltat, elért hírnevet, számta-
lan sikert, megújulást, sok örömet és talán bánatot is. Egy azonban biztos: a több mint ötven év 
alatt a Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola, Szigetvár városának, sőt a térségnek is, megha-
tározó művészeti iskolájává nőtte ki magát, országos hírnevet is szerezve magának. A zeneis-
kola mindenkori pedagógusainak áldozatos munkája maradandó értéket teremtett, hiszen jól 
tudjuk, hogy a zenei képzés nemcsak az egyén érzelmi fejlődésében, hanem szellemi, intellektu-
ális gazdagodásában is kiemelt fontosságú. Ennek a nemes feladatnak mindenkor kiemelkedően 
felelt és felel meg a „Weiner” zenepedagógiai tevékenysége.

Bognár László tankerületi igazgató 

A zenéről írni, beszélni lehet, de az egy másik világ. Szeretnénk megfejteni, de csak megérezni 
lehet. E másik nyelvnek a kódja a lelkünkben létezik. A dallamokat lehet analizálni, szabályokat 
keresni, összehasonlítani, de megfejteni csak a szívünkön át lehet.

A zenét lehet tanulni. De ahhoz nem csak fül és kéz kell. Hanem egész lényünk, hogy igazi 
legyen, hogy átadhassuk szívünkben zengő harmóniákat, amik szólnak. Te csak médium lehetsz.

Néha úgy érzem, a zene Isten hangja és nyelve is.

Ezért tiszteld hát, ha hallgatod!

Demjén Ferenc Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző, énekes

 

A ZENE: jobbá tesz, szebbé teszi az életet, segíti a sokoldalú személyiségfejlődést. Érzelemgazdag-
ságával egymás tiszteletére nevel, segít egymásra figyelni. ennek köszönhetően együtt érhetünk el 
jobb eredményeket a munkában, a tanulásban, a gazdaság terén és a családi életben is.

15. FEJEZET

Megszólítottak emlékkönyve
40 éve segítem a magyar zeneipar résztvevőit. Különleges, kiválasztott emberek…

A zene szeretete, a dalok megírása, előadása, pontosságra, fegyelmezettségre tanít.

A zene segít akkor is ha szomorú vagy, és akkor is ha vidám. Mindent ki lehet fejezni, amit 
szavakkal nem. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek ezt mielőbb megéljék, felfedezzék, és érezzék 
a csodát.

Munkám során több száz zenésszel, muzsikussal hozott össze az élet. Majd minden esetben 
barátság lett a “munkából”. Személyes találkozásaink során kiderült, számukra is fontos az 
utánpótlás.

Mivel a zeneoktatás méltó támogatása sajnos nem megvalósítható, fontosnak tartottam, hogy az 
úgynevezett “A” kategóriás ikonjaink nyújtsanak ehhez segítő kezet jelenlétükkel. Demjén Ferenc 
neve, illetve a nemes cél, sokat segített, hogy hívó szavamra leutazzanak a kisvárosba, és velünk 
együtt segítsék munkátokat… Elhivatottságod, türelmed, rátermettséged, számomra is fontossá 
tette, hogy ebből szinte Trend legyen!

Megtisztelő számomra, hogy egykori szigetváriként emlegetnek.

Számtalan rendezvényt valósítottam meg anno Szigetváron, de az egyik legfontosabb azonban, 
az Alapítványi bál.

Büszkén viselem, ha munkámmal hozzátettem a Zeneiskola fennmaradásához.

Isten áldjon Benneteket!

Bencze Attila SLÁGER TV Programigazgató

Nagyon fontosnak tartom a gyerekek zenei nevelését. Biztos vagyok benne, hogy minél fiatalabb 
életkorban találkoznak a dallamokkal, annál fogékonyabbak lesznek a zene iránt, a zeneművészetre.

Tudjuk mindannyian, hogy a klasszikus értelemben vett zene – nem akármilyen zenének neve-
zett zaj – lelkünket megnyugtatja, idegrendszerünket lecsillapítja és örömforrás is. Gyönyörköd-
hetünk a szebbnél szebb dallamokban.
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„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)

Igen, a művészeti tevékenység az egyik leghatékonyabb személyiségformáló erő az emberi tevé-
kenységek tárházában. Olyan magatartási, jellembeli szokásokat és attitűdöket fejleszt, amelyek-
kel az ember jó dolgokat tesz a maga és mások életébe; segít jobban megélni, megérteni, meg- 
ítélni és formálni szűkebb és tágabb társadalmi környezetét; örömet képes lelni és okozni; növeli 
öntudatát és identitásérzetét; elkötelezettségét családja, iskolai, munkahelyi közössége, szülőhe-
lye, népe, nemzete, hazája iránt.

A Szigetvári Tankerületi Központ nyugalmazott igazgatójaként jóleső érzés visszagondolni, 
hogy a tankerület sok iskolájában valósult-valósul meg a művészeti nevelés-oktatás. 

Természetesen immár negyvenöt esztendeje szigetvári polgárként a legjólesőbb érzés a „Weiner 
Leó”-ban immár ötven éve folyó zenei, képzőművészeti nevelésre, oktatásra, tehetséggondo-
zásra, a kisiskolás és nagyobb tanítványok hatékony személyiségformálására, jóra és szépre neve-
lésére gondolnom. 

Felemelő érzés látni, hogy a Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola mennyi mindent 
tett és tesz meg az egyetemes és nemzeti kultúránk megőrzésért, értékeinek továbbadásáért a 
jövő nemzedéke számára. Örülök annak, hogy ezt az elhivatott, nemes tevékenységet a fenntartó 
Szigetvári Tankerületi Központ támogatni tudta és tudja a jövőben is. Kívánok a tanári gárdá-
nak és lelkes tanítványaiknak további nagyon jó munkát és szép sikereket, hiszen Kodály Zoltán 
szavaival élve: „Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg 
magunknak.” Isten áldja Önöket!

Kalapáti Attila Ádám nyugalmazott tankerületi igazgató

„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg 
nem szerzi magának. Csak az a mienk igazán, amiért megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk.”(Kodály) 

Ezt a Kodály által meghatározott utat járja fél évszázad óta és napjainkban is a Szigetvári Állami 
Zeneiskola, most már Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola, bázisintézmény. Tevékenységük, 
eredményeik méltók a kodályi zenei nevelési elvekhez, melyet a Mester 1945. november 19-én 
Pécsett hirdetett meg: „a hangszertanulás előtt zenére kell tanítani, majd a hangszeres és szolfézs 
oktatás jó kapcsolatával muzikálisabbá tehető az ifjúság.” Ki kell emelnem az iskola missziós 
munkáját a klasszikus, értékes zene terjesztésében, mely tevékenységével a város komolyzenei 
központjává vált. Az évek során folyamatosan bővült a hangszertanulás, a magánénektanu-
lás lehetősége és a társművészetekkel való kapcsolatuk is. Hosszú ideje kísérem figyelemmel a 
Zeneiskola tanárainak - köztük több régi, kedves tanítványomnak - elismerésre méltó munkáját, 
valamint a közösséget építő Deichler András vezette, 35 éve működő Ifjúsági Fúvószenekar tevé-

A zeneiskolai hálózat ezeknek az értékeknek egy szélesebb körű átadását, a tehetségeknek a felis-
merését, s a minden egyes gyermekben lakozó lehetőségek jobb feltárását egyaránt segíti.

Szigetvár zeneszerető és zeneértő közönségét figyelve, a szigetvári ifjú muzsikusok és tanáraik 
számos közös produkcióját hallva, alkalmanként szinte a teljes közösséget előadóként mozgósító 
összefogást megtapasztalva, átérezhettem nem csak a zene örömét, a zeneszeretők egymásra 
találását, de egy város lelkének a zene által szebbé, boldogabbá válását. 

Ahogyan érték a magyar zenei nevelés, ezen belül ugyanígy jelentős kincsünk az a szeretettel és 
odaadással végzett munka, amivel Szigetvár muzsikusai hosszú évtizedeken keresztül ápolták a 
hagyományt, nevelték a fiatalokat zeneszeretetre, jobb életminőségre, s az országos hálózat ma 
már nélkülözhetetlen részeként tekintünk büszkén munkájukra.

Az ünnepi visszatekintés mindig egy kicsit előre nézés is. Deichler András eddigi áldozatos 
vezetésével ez a múlt biztató jövőt ígér, egymással szeretetben muzsikáló, ugyanakkor a zeneta-
nulás révén egyéni képességeiket az élet minden területén jól hasznosító fiatalokat látok. Hősi 
múltunkhoz és igaz lelkünkhöz illő, még szebb holnapot teremtő közösséget. Magyarországnak 
egy olyan zenei szeletét, ahol zenével és zenéért élni egyaránt érdemes.

Szeretettel gratulálok az elért eredményekhez, sikeres, évtizedekben távlatos jövőt kívánok!

Ember Csaba karnagy, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke

Az 1970-71-es évek sikeres időszakai voltak az életemnek. 

Húsz évesen, még főiskolai tanulmányaim alatt felvettek a Pécsi Filharmonikus Zenekarba és a 
Szigetvári Zeneiskolába rézfúvós- ütős tanárnak. 

Mindkét helyen nagy kedvvel kezdtem a „munkát”, mert Pécsett egy kiváló zenekarban ismer-
kedhettem a zeneirodalommal, Szigetváron pedig egy kellemes, barátságos, segítőkész tanári 
kollektívában foglalkozhattam a szépszámú 8 – 14 éves növendékekkel. 

A pályám másfelé vitt, az Operaház első harsona posztjára, a világ zenei színpadaira, és a zene-
akadémiára, ahol a kezdeti tapasztalataimat sikeresen kamatoztathattam. 

Mindig örömmel értesültem a Szigetvári zeneiskola és a fúvószenekar fejlődéséről és sikereiről. 
A zeneiskola a város egyik legpatinásabb épületében működhet, a fúvószenekar pedig a város és 
a megye egyik legmeghatározóbb együttesévé vált. 

Külön öröm számomra, hogy az ünnepi események során ma is gondolnak Rám. További sike-
reket kívánok a Zeneiskolának!

Dr. Farkas István Péter professor emeritus, Liszt-díjas harsonaművész
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Az első benyomás az egyik legfontosabb, megismételhetetlen. Szülőként belépve az intézménybe 
a pedagógusok lelkének érzékenysége, az empatikus fogadtatáson túl, az épületet áthatotta az 
évtizedek elnyelt harmóniája. A belépő bizton érezheti, hogy gyermekét biztonságot, értéket adó 
közegbe engedi. Vidékiként Szigetvár rezgését számomra a zeneiskola, Gersy Károly, Németh 
Erika és a kollégáik által adott élmény határozta meg. Tudásukkal olyan közös nyelvet, életre 
szóló érzékenységet adtak, adnak gyermekeinknek, melyet csak a zene művelője érthet, élhet 
meg igazán. Mint ahogy az összhangzattanban a harmónia a zene egy szakaszát jellemzi, a 
kuratórium egy olyan szeletet szolgál ezen fiatalok visszavonhatatlan fejlődésben, meghatározó 
életszakaszuk megfelelő edukálásban, melynek öröm részese lenni. 

Pirosné Tamás Krisztina szülő

Kisgyerekkorom óta a zene bűvöletében éltem. Minden érdekelt, ami megszólaltatható volt. 
Tudtam, ha felnövök, zenész szeretnék lenni, és segíteni mindenkinek, hogy a zene adta boldog-
ságot megismerhesse. Az élet úgy hozta, hogy a rendszeres zenélés mellett, ki tudtam építeni egy 
hangszerkereskedő hálózatot. Ezen keresztül is mindent megteszek, hogy a gyerekek jó minő-
ségű hangszerekhez jussanak hozzá és támogatom a tanulásukat is. Szívesen jövök Szigetvárra 
a zeneiskolai estélyekre, melynek célja megegyezik az enyémmel és bíztatom a barátaimat is, 
hogy segítsék a gyerekek hangszeres tanulását, mert az aktív zenélés mindannyiunk számára 
örömforrást jelent. 

Tajti Zoltán, a Tajti-Music hangszerkereskedés tulajdonosa 

Amikor 1966-ban megbíztak a megye és Pécs oktatási intézményei szakfelügyeletével és a zeneis-
kolai hálózat törődésével, bővítésével, első utam Pécsről szülőföldem „fővárosába”, Szigetvárra 
vezetett, iskolái megismerésére. A város gimnáziumát tekintettem meg elsőként, ahol akkor 
fejezték be a felújítását, bővítését. Igazgatósága nyomban felkért a hét egy napján megtartható 
ének-zene órák ellátására és az iskola kórusának a vezetésére, a kialakításban levő zenei szaktan-
teremben. Emlékezetes két év lett belőle!

Az ének-zenei tagozattá vált belvárosi általános iskolában ekkortájt vetettek véget a hangszeres 
oktatásnak, mert nem volt biztosítva a megnyugtató munka. Ekkor a hangszeres oktatás átkerült 
a várhoz közeli felemás épületrészbe, amely szintén alkalmatlan volt a megnyugtató zenetanári 
munkára. Ezt követően lelkes összefogással és támogatással a volt zárda épülete lett a „zeneis-
kola”, ahol napjainkban is teljesíti eredményesnek mondható tevékenységét. 

Nekem fő feladatom lett a zenetanári állások biztosítása, melynek kihatása az, hogy ma is bizto-
sított a tanári létszám a növendékek oktatásához. A két zeneiskola igazgatónak, a nyugdíjas Dr. 
Zimányi Lászlóné szolfézstanárnak, és a mai igazgatónak, Deichler András harsonatanárnak, 

kenységét. Személyesen is sok szép közös koncertélményem fűződik a tanárokból és zeneisko-
lás fiatalokból létrejött Szívhúrosok Zenekarhoz, melyet a tragikus hirtelenséggel elhunyt Gersy 
Károly alapított. Ahogy Kodály mondja: „Az igazi művészet az emberiség emelkedésének egyik 
leghatalmasabb eszköze, s aki azt minél több embernek hozzáférhetővé teszi, az emberiség jóte-
vője.” Ezzel a gondolattal kívánok a Zeneiskola valamennyi tanárának és növendékének további 
lélekemelő együtt muzsikálást, sok sikert.

Kertész Attila Liszt-díjas karnagy, a Magyar Kodály Társaság elnöke

Gyermekként szerencsés helyzetben voltam, hiszen Édesanyám és húga is zongoraművész és 
zongoratanár volt. Így „észrevétlenül” is az életem részévé vált a zene szeretete. Tudom, nem 
mindenki van ilyen szerencsés helyzetben. Ezért fontosnak tartom, hogy a zene iránt érdek-
lődő gyermekek a tanórai zenetanuláson túl is részesülhessenek a zene csodájában. Fontos, hogy 
megismerhessék a hangszereket, kipróbálhassák magukat, mint ”kis” zenészek. Lehet, hogy nem 
zenészként folytatják életüket, de ezzel a tudással, az értékes zene iránti igényükkel maguk is 
tartalmasabb életet élhetnek.

Aktív üzletemberként, a Szigetvári Takarékszövetkezet elnökeként ezért tartottam fontosnak az 
alapítvány támogatását. Csak bátorítani tudok mindenkit, hogy támogassa azon lehetőségeket, 
amelyek előmozdítják a gyermekek zenei fejlődését!

Dr. Kiss Endre, a Szigetvári Takarékszövetkezet egykori elnöke

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már 
nagyon hiányzik.” – így fogalmazott Kodály Zoltán. Azt gondolom, örök igazság. A zene rendkí-
vüli közvetítő közeg, különleges nyelv, melyet mindenki beszél és mindenki ért, de talán mindenki 
másképp ért. Mégis közös nevezőnk, hogy a zene a szívünket és lelkünket tápláló érzelmiszer. 
Szigetvár zenei élete kapcsán két kulcsszó jut eszembe: harmónia, szeretem. Példaértékű az évti-
zedek óta itt folyó kiemelkedő színvonalú nevelés és oktatás, mindig örömmel jövök és hallgatom 
a tehetséges fiatalokat. Kívánom, hogy még számtalan évtizedig jelentse Szigetvár értékét, és 
öregbítse hírnevét a zeneiskola és a fúvószenekar! 

Nagy Csaba országgyűlési képviselő

Megtiszteltetés volt számomra, hogy felkérést kaptam a kuratórium felügyelő bizottsági felada-
tok, majd a kuratóriumi tagsági szolgálat ellátására. Az Alapítvány célja, törekvése nemes, példa-
értékű. A kuratórium mindenkori tagjainak munkáját a célnak alárendelő, harmonikus együtt 
gondolkodás hatotta, hatja át. 
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továbbá az itt tanított és tanító zenetanárok munkájának az érdeme, amit elért az iskola az 
elmúlt fél évszázadban. 

Az iskolát ma is szívén viselő: Dr. Várnai Ferenc, a Horváthertelenden született Életmű-díjas ének-zenetanár, 
zeneszerző és mű- és népzenekutató. 

Szigetvár városáról két dolog jut az emberek eszébe, ha meghallják a város nevét: Zrínyi Miklós 
több százéves hőstette, és a zeneoktatás több évtizedes múltja.

Aki a felnövekvő nemzedéknek jót akar, az a lehetőségeihez képest támogatja a zeneoktatást, 
mégpedig azért, mert a mai kor egészséget károsító lehetőségei helyett a zene a lelket, az egyéni-
séget nagymértékben fejleszti és egy jobban élhető, élvezhető életút felé tereli a benne résztvevő 
gyermekeket. 

Visszatekintve a zeneiskolának múltjára, látva a gyermekek együvé tartozását alátámasztó, 
sugárzó tekintetüket, boldogságukat, nem lehet más célunk csak az, hogy ezt az állapotot minél 
hosszabb ideig fent tudjuk tartani, azaz támogatni kellett, kell és kelleni fog a zeneoktatást, a 
gyermekeink jövője miatt.

Dr. Vass Péter állatorvos 

TÁMOGATÓINK SEGÍTSÉGÉVEL SIKERÜLT!

Magyar Rekord SZWLAMI 2019. 06. 12.
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16. FEJEZET

Tragédiák éve
GERSY KÁROLY (DÖDE)  
1969-2019 
Itt dolgoztál velünk, együtt éltük a hétköznapokat, de 
sok ünnepnapon is találkoztunk, hiszen mindketten részt 
vettünk nemzeti ünnepeinken. Te énekeltél a Tinódi kórus-
ban, én meg a fúvószenekart vezényeltem. 

Emlékszem az első találkozásunkra. Bejöttél egy barátoddal 
a zeneiskola igazgatói irodájába és elmondtad, hogy tudsz 
gitározni és szívesen tanítanál erre gyerekeket. Először megle-
pődtem, mert valóban szükség lenne gitártanárra, de ahhoz 
azért diploma is kellene. A találkozás vége az lett, hogy a 
következő tanévtől félállásban már a zeneiskola tanára lettél. 
Javaslatomra beadtad a főiskolára a felvételi kérelmedet és a 
következő nyáron nagy örömmel jöttél el hozzánk lobogtatva 

a sikeres felvételiről az értesítést. És innét elindult egy megvalósuló álom, hogy a zene töltse be az 
életedet. Ez így is lett. Az autodidakta zenéléstől eljutottál a főiskolai diploma megszerzéséig. Közben 
a tanítás életed meghatározó részévé vált. Jött a sok gyerek és mind-mind tanult Tőled. Megtanultak 
muzsikálni és közben embert is faragtál belőlük. Elindultatok különböző megmérettetéseken és mára 
megszámlálhatatlanul sok eredmény állt mögötted. A klasszikus zene mellett a könnyűzene birodal-
mába is elvitted a növendékeidet és a zeneiskolát. Kollégáiddal megalakítottátok a Szívhúrosok Zene-
kart, melyet életed egyik kiemelkedő eredményének tartottál. Zeneszerzői tevékenységedet a magam 
részéről mindig nagyra tartottam. Felkértelek, hogy írj egy közös művet a szigetvári zenei együttesek 
részére a 450 éves Zrínyi-jubileum alkalmából. Először vonakodtál és egyszer csak letetted az asztalra 
az „Ébredj, hazám!” c. művet, melynek ősbemutatóját a Vigadóban tartottuk a Város napján. Nehéz 
volt összehozni a Tinódi Vegyeskart, a Fúvószenekart és a Szívhúrosok Zenekart egy partitúrába, de 
úgy érzem, megérte. A Kodály Központban a Tinódi Vegyeskarral és a tanári kamaraegyüttesünkkel 
előadhattuk a Zrínyi misédet. Egy nagyon jó zenész barátom a koncert után azt mondta, hogy a Te 
„Agnus dei”-ednél szebbet és kifejezőbbet még nem hallott… 

Március 28-án elbúcsúzik Tőled mindenki, a magam módján ezt én is megteszem. Az akkordjaid 
bennem maradnak, az angyalok pedig tudom, hogy befogadnak.

Deichler András 
Ui.: 2021. szeptember 30-án Gersy Károly emlékteremnek neveztük el a földszinti 8-as termet,  
ahol közel húsz éven át tanított. 

NÉMETH ERIKA
1962-2019
 
Az Úr ennyit adott neki. És Ő ennyiből nagyon sokat 
hagyott ránk. Elsősorban a családjára. A szüleitől örökölte 
azt a mérhetetlen energiát, amivel rendelkezett. Azt az 
akaraterőt, amellyel meg tudta oldani azokat a nehézsé-
geket, melyeket az élet az útjába gurított. Nagyon fiatalon 
vált családanyává, így hamar kellett felelősségteljes szülővé 
is válnia. Mindhárom gyermekét a szeretet erejével nevelte 
fel, és emberfeletti erővel biztosította számukra, hogy célja-
ikat elérjék. Gyermekei meghálálták az anyai gondosko-
dást. Nem jártak Ők sem könnyű utakon, mint ahogyan 
egyikünk sem, de mára mindegyikük azt teszi, amit szeret, 
és ez igazi boldogságot jelentett Erika számára. Szeretettel, 
büszkeséggel beszélt Róluk mindenkor. Nekem a bizalmat 
és a szakmai elismerést jelentette, hogy Bencét taníthattam 
trombitálni és Dalmával együtt sokáig a városi fúvószene-
kart erősítették. Laura pedig édesanyja örökébe lépett és 
most kollégám az iskolában. 

Erikának az Úr adott egy hegedűt a kezébe, amelyet Ő élettel töltött meg. Hegedűjével már 
kisgyermekkorától kezdve magára tudta vonni az emberek figyelmét, és ez így volt szinte az 
utolsó leheletéig. Jómagam főiskolás koromban ismerkedtem meg vele. Ott Antal Gyuri bácsi, a 
főiskola direktorának kezei alatt muzsikáltunk együtt a szimfonikus zenekarban. Sok helyre elju-
tottunk Gyuri bácsinak köszönhetően, sőt Kodály Psalmus Hungaricusát Finnországban adhat-
tuk elő Kodály Zoltánné Péczeli Saroltával, amit egy-egy szigetvári tanári koncert után öröm-
mel és büszkén idéztünk fel. Nekem, mint szigetvári születésű számára természetes volt, hogy a 
lehetőséget kihasználva itt kezdtem el pályámat, de Ő, aki csak a főiskolai koncertek alkalmával 
töltött itt pár órát, mégis Szigetvárt választotta pályakezdőként, ez igencsak nagy bátorságra 
vallott. Mindez 1986-ban volt. Innen kezdve zeneiskolai kollégákként jóban-rosszban, öröm-
ben-bánatban közösen vittük másokkal együtt a zeneiskolát. Amikor vezető lettem, és azt köve-
tően is folyamatosan számíthattam rá. Ötleteit, zenei elképzeléseit mindig megosztotta velem. 
A kollégákkal a közös hangot – elsősorban a zene segítségével – mindig megtalálta. Különböző 
hangszerösszeállítású kamaraegyütteseket hozott össze az évek folyamán: a gitár-hegedű tanári 
duót, mely alapja lett a későbbi tanári-növendék együttesnek és a Trió la Musica együttest, 
mellyel városi elismerést is kaptak. Aktív tagja volt a zeneiskolai tanári kamaraegyüttesnek. Élete 
munkájának egyik kiemelkedő gyümölcse a Szigetvári Violinok Hegedűegyüttes létrehozása 
volt 2018-ban. Az első pillanattól kezdve belopta magát a szigetváriak szívébe a tanárokból és 
növendékekből álló együttes. Ezenfelül szakmai elismerést jelentett számára, hogy évek óta tagja 
a Pécsi Vonósoknak és rendszeresen hívták alkalmi együttesekbe hegedülni külföldi turnékra 
Nyugat-Európába és Kínába. 
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17. FEJEZET

50 ›› 50+1 ›› 50+1ráadás 
2020-ban 50 évesek lettünk. Erre már régóta készültünk. A programok tervezése évekkel azelőtt 
elkezdődött. A Magyar Kultúra Napjának megünneplését zeneiskolánk indította el a városban 
2000-ben. 2020. január 22-én a Magyar Kultúra Napjának megünneplésén túl ezzel a rendez-
vénnyel indítottuk el a zeniskola 50 éves jubileumi programsorozatát. Erre az alkalomra egy 
különlegességgel is készültünk. Ősbemutatóként hangzott el Végh János: Nagy szimfónia kis 
embereknek c. műve, mely zongoraszólóra és ütőshangszerekre íródott. A zongoraszólót Dr. 
Szabó Ferenc János előadásában hallhattuk, aki a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészet-
tudományi Kar Zeneművészeti Intézetének a munkatársa. A szerzőről és a darabról ismertetést 
is tartott a mű előadása előtt. Az ütős szólamokat a zeneiskola növendékei játszották. A mű 
utolsó, IV. tételének a megszólaltatásába bekapcsolódott a zeneiskola kamarakórusa, Komáromi 
Kornélia karigazgató vezetésével. A művet Szabó Ferenc, zeneiskolánk ütőstanára tanította be 
és vezényelte az ősbemutatón. A közönség vastapssal köszönte meg a különleges hangszerössze-
állítású, romantikus dallamvilágú mű előadását. Elkészült az 50 éves jubileumi rendezvénysorozat 
tervünk is:

Ami nehézséget adott neki az élet, azt nem hozta be a munkahelyére. A tanítványai előtt mindig 
a mosolygós, kedves, segítőkész Erika néni volt. 

Mindannyian zenei örökösei vagyunk Németh Erikának. Mi, a kollégái azért, mert együtt muzsi-
kálhattunk vele és részesei lehettünk elvarázsló személyiségének. Tanítványai azért, mert megta-
nulhatták Tőle a hangszer szeretetét, az öröm átadását másoknak. És a szigetváriak azért, mert 
hallgathatták a vonója által megszólaló csodás hegedűhangot, akár szólóban, akár együttesben 
játszott nekik. 

Ha hegedűszót fogunk hallani, nekünk Ő fog az eszünkbe jutni, és boldog lesz a szívünk, mert 
tudjuk, az egyik angyal a mi Erikánk, aki most is nekünk hegedül. Ne hagyd abba, a végtelen 
dallam szóljon mindörökké! Isten Veled! 

Elhangzott Németh Erika Búcsúkoncertjén a Szigetvári Vigadóban 2019. november 1-jén  
Deichler Andrástól  
Ui.: 2022. május 16-án Németh Erika emlékterem lett az emelet 9-es terem, melyben 33 évig tanított.
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káló faun c. alkotása. Ezt követően még 
a tervezés szintjére sem jutottunk el a 
jubileumi programokat illetően. Örül-
tünk, hogy személyes jelenléttel foly-
tathattuk az oktatást a sok korlátozó 
rendelet mellett. Az életben először a 
karácsonyi hangversenyek is elmarad-
tak. Sőt 2021. március 8 – május 10-ig 
újra az online oktatásé lett a főszerep. 
Aztán lassan konszolidálódott a helyzet, 
melyhez a vakcinázás is hozzájárult. A 
tanév végén – bízva a vakcinák haté-
konyságában – összeállítottuk az 50+1 
jubileumi rendezvénysorozatunkat. 
Előtte közzé tettünk egy felhívást, hogy 
várjuk azok jelentkezését, akik nálunk 
tanultak és szívesen adnának koncertet 
a jubileum alkalmából. Ezt követően 
olyan egykori zeneiskolai növendékeket 
kerestünk meg, akik zenei középisko-
lában, egyetemen folytatják tanulmá-
nyaikat vagy már művészdiplomával 
rendelkeznek. 

Egy kivétellel minden rendezvény 
megtartásra került. COVID pozi-
tivitás miatt maradt el a november 
15-i koncert és teremavató. Egy éves 
csúszással került sor 2021. november 
25-én az 50+1-re átkeresztelt jubi-
leumi gálahangversenyünkre. Íme a 
meghívó és a program: 

Ezek után nem sokkal rászabadult a világra a XXI. század addig ismeretlen vírusa a COVID-19 
(azóta rendesen megtanultuk a nevét). Ez átírta az egész világ „forgatókönyvét”, és a mi terveink 
sem válhattak valóra a jubileum eredeti évében. 

Amire eddig nem volt példa az most bekövetkezett: bezártak a nevelési, oktatási intézmények 
és egy-két nap alatt a digitális oktatásra kellett átállnunk. Néztünk, mint a mozis: mi van???? 
Aztán belerázódtunk és év végig „digitalizáltuk” magunkat és a növendékeinket. Totálisan új 
megoldások születtek a tudásátadás területén szinte pillanatok alatt. Hiába, a szükség nagy úr, az 
összefogás a nehéz helyzetekben elengedhetetlen és ez a körülményeket figyelembe véve átveze-
tett Bennünket az élet adta nehéz kihívásokon. Mindenhonnan érkezett a segítség, hogy mit és 
hogyan kell csinálni, és a kapcsolattartás – tanítás új formájához segédeszközöket is kaphattunk. 
A tanév végéig kitartott ez a rendkívüli állapot. Itt megjegyzendő, hogy emberek tízezreinek 
okozott rendkívüli egészségügyi problémákat az ismeretlen, rejtélyes vírus, és vezetett el sajnála-
tos tragédiákhoz. 

Szeptemberben visszatérhettünk az „iskolapadba”. Akárhogy is próbálkozott a zenetanár a digi-
tális eszközöket a gyakorlati oktatásba bevonni, a személyes kontaktussal, az élő hangszeres taní-
tással nem tudja felvenni a versenyt a „távoktatás”. Abszolút szükségmegoldásnak nevezném a 
hangszeres oktatás esetében az online oktatást, amely fontos szerepet játszott a kapcsolatok fenn-
tartásában a tanár és a diákja között. Ebben rejlett a jelentősége. 2020. október 1-jén, egy ötlet 
alapján az iskola külső, szépen parkosított udvarára, (sokan nem is tudják, hogy van ilyen) megál-
modtunk egy szoborparkot, melynek első darabja ekkor került felavatásra: Vanyúr István Muzsi-
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A hangverseny teljes műsora megtekinthető a zeneiskola youtube csatornáján. A gálának ideális 
helyszíne volt a Szigetvári Vigadó, melyet Makovecz Imre tervezett. A díszítést a képzőművész 
kolléga saját tervei alapján készítette el, el, amit aztán közösen helyeztünk el a teremben. A sok 
színvonalas műsorszám után a finálé igazán szép befejezése volt a hangversenynek. Dés László: 
A zene az kell c. dalát adták elő az erre az alkalomra összeállt zeneiskolai kórustagjai és a tanári 
kamaraegyüttes. 

És itt még nem fejeztük be, mert 2022 tavaszára is maradtak olyan művészek, akik nem tudtak az 
ősz folyamán eljönni, ezért a már több mint 15 éve hagyományos „Tavasz a művészetek jegyé-
ben” c. rendezvénysorozatunk keretén belül 50+1 ráadás koncertekkel járultak hozzá a jubileum 
teljesebbé tételéhez.
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Nemzetközi Fúvós Fesztivált. Júniusban jótékonysági körutat szerveztek az észak-keleti régió 
fürdőhelyein az Aranyág Alapítvány javára. 

2013-ban WASBY „B” kategóriájában kiemelt arany minősítést szereztek. Ekkor 
mutatták be Wirth Márton: Szigetvári Partiták c. művét, melyet a zeneszerző nekik írt. 

2016-ban a Zrínyi Emlékév kapcsán 1566 perc címmel a Balatont körbehajózva 23 kikö-
tőben 23 koncertet adtak a hajófedélzetéről 1566 perc alatt. E teljesítményt Magyar 
Rekordként bejegyezték. Karácsonyi hangversenyükön december 18-án hivatalosan felvet-
ték Zrínyi Miklós nevét, így ettől kezdve a fúvószenekar hivatalos neve: Szigetvári Zrínyi 
Miklós Fúvószenekar. 

2018-ban Megrendezték az első 1566 perc Kegyeleti és Kulturális Zrínyi Maratont. A fúvósze-
nekar Baranya Príma Díj kitüntetésben részesült. 

2020-ban a COVID járvány évében szeptember 11-én az egészségügyi dolgozóknak adtak hála-
adó koncertet a Kórház tetején, a helikopter leszállón.

2021. június 19-én és 20-án (a 3. COVID hullám után) 8.00 és 22 óra között az Élőzene Világ-
napja tiszteletére a szigetvári járás mind a 45 településén a két nap alatt egy Cabrio busz 
emeletéről adtak „mini” koncerteket. 

18. FEJEZET

Együtteseink
SZIGETVÁRI ZRÍNYI MIKLÓS FÚVÓSZENEKAR 
1986. 

A Szigetvári Fúvószenekar 1986-ban alakult meg Deichler András karnagy vezetésével a helyi 
zeneiskola növendékeiből. Első fellépésük 1987-ben a szigetvári Zrínyi-napokon volt, amelyet 
azóta több mint 900 követett. A 90-es évek elejétől meghatározó szereplői a város és térsége 
társadalmi és kulturális életének. A zenekar 18 fővel alakult, tagjainak száma jelenleg 60 fő.

Repertoárjukban klasszikus számok fúvószenekari átiratai, indulók, dixielandek, slágerszámok, 
musicalek, filmzenék, egyaránt megtalálhatók.

Rendszeresen vesznek részt hazai és nemzetközi fúvószenekari találkozókon, fesztiválokon, 
környékbeli települések kulturális rendezvényein, jótékonysági megmozdulásokon, és nemzet-
közi fúvószenekari találkozókat rendeznek Szigetváron.

2001. május 27-én jubileumi hangverseny keretében ünnepelték fennállásuk 15. évfordulóját. 
Erre az alkalomra jelentették meg első CD-jüket. A koncerten a Baranya Megyei Közgyűlés 
Elnöki Különdíját vehették át Dr. Kékes Ferenctől, a közgyűlés elnökétől.

2001. június 21-én az Élőzene Világnapja alkalmából nagyszabású koncertsorozattal örven-
deztették meg szűkebb hazájuk zeneszerető közönségét: Baranya megye 12 városában – 24 
ÓRA LEFORGÁSA ALATT! – 13 félórás térzenét adtak (Szigetváron kettőt, a nyitó- és 
zárókoncertet).

2002. június 21-én: a Balaton 22 kikötőjében 22 húszperces koncertet adtak szintén 
24 óra leforgása alatt…

2011-ben ünnepelték fennállásuk 25 éves jubileumát. Kiadták 2. CD lemezüket. 25 év – 25 
település címmel házhoz vitték a ZENÉ-t városnéző kisvasúton a kistérség településein a tele-
püléseket végig muzsikálva. A Karácsonyi Hangversenyen adták át zeneszerető közönségüknek 
a „25 éve fújjuk” c. a zenekar történetét feldolgozó könyvüket. 

2012. április 21-én Kövér Lászlótól, az országgyűlés elnökétől a város megkapta és átvehette a 
Civitas Invicta kitüntető címet, mely tiszteletére azóta minden évben megrendezik a Szigetvári 
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DÜBÖRGŐ WATTACUKROK  
2010.

2010 őszén egy – akkor még – névtelen felajánlásnak köszönhetően lehetőség nyílt a zeneiskola 
növendékeinek a könnyűzene terén történő szárnybontogatásra. A támogatás célja az volt, hogy 
zeneileg képzett gyerekek kipróbálhassák magukat másik műfajban is, elsajátítva ezzel a másfajta 
hangszerekkel való bánásmódot, az együttzenélés egy másik formáját, a könnyűzene kötetlensé-
gét és szabályait. A fiatalkora óta több zenekarban oszlopos tagnak számító Döde lett a „felelős” 
ezért a projektért, és hamar össze is álltak a csapatok.

Az először névtelenül, majd az első koncertig „Döde és tanítványai” néven működő, egy zongo-
ristából és 5 gitárosnövendékből alakult Dübörgő Vattacukrok többé-kevésbé a mai napig aktív. 
A zenekar frontembere, összetartója a basszusgitáros és vokalista Döde volt, a dobok mögött Kiss 
Bence ült, szólógitáron Piros Bence játszott, billentyűn a zongorista Farkas Anett. Abai Kristóf, 
szintén volt gitáros kongázott és énekelt, Papp Fanni és Lukács Dorottya pedig a főéneket-vokált 
és ritmusgitárt képviselték. 2015-ben Meszes Zsolt vette át a billentyűs-énekes szerepet, a zene-
kar vele, és immár konga nélkül folytatta tovább az útját.

Dödén kívül a banda menedzserének, Piros Lászlónak, valamint fő támogatóinak, többek 
között Papp Imrének és Friskó Péter „Fidónak” hála a zenekar sok helyre eljutott, és több neves 
zenésszel is játszhatott egy helyen, illetve együtt is: Rudán Joeval és gitárosával, Tóth Lászlóval, 
a 30Y-os Beck-testvérekkel, az Ocho Macho zenekarral, Somló Tamással és Závodi Jánossal is 
lehetőségük volt egy színpadon állni.

SZÍVHÚROSOK ZENEKAR  
2006. 

Zeneiskolánkban hosszú évekig működött a Szívhúrosok Zenekar. A 2006-ban alakult együttes 
eredetileg hegedűsökből és gitárosokból állt, akikhez rövid időn belül csatlakoztak a zongoristák, 
majd a fuvolások, végül klarinétosok és trombitások is. 

Ennek az igen vegyes összeállítású csapatnak a zenekar szíve-lelke Döde (Gersy Károly) hangsze-
relte a darabokat. Sok saját szerzeményét is előadta az együttes. Repertoárjuk igen széles körű 
volt, népdaloktól kezdve komolyzenei művek átiratain keresztül, egészen a könnyűzenei műfajo-
kig. Minden korosztály talált benne kedvére valót. 

Különlegessége abban állt még, hogy a gyerekek tanáraikkal együtt zenéltek. Nyaranta táboro-
kat szerveztek a zenekarnak, számos szereplés és versenyeredmény kísérte fejlődésük útját. Az 
évek alatt egyre több növendék csatlakozott hozzájuk, így megalakult a kisebb gyerekekből álló 
Kis Szívhúrosok is. 

Sikereiknek zenei vezetőjük Döde tragikusan korai halála vetett véget. Ezt követően a zenekar 
rövid idő múlva megszűnt. 
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TANÁRI KAMARAZENEKAR 
2011. 

A Tanári Kamarazenekar 2011-ben alakult egy külföldi szereplésre való felkérés alkalmából. 

Tagjai az éppen aktuális tanári karból kerülnek ki úgy, hogy minden hangszer és tanszak képvi-
seltesse magát. Ebből adódóan az együttes összetétele folyamatosan változik. Éppen ezért a 
hangszerelést minden megtanulandó szám esetén külön kell elkészíteni, amelyet a hozzáértő 
kollégák végeznek el. 

Megalakulása óta az együttes rendszeres fellépője a Szent Cecília tiszteletére szervezett tanári 
hangversenyeknek. Ezenfelül eleget tesznek a különböző felkéréseknek. Több ősbemutatót is 
tartottak. 

2013-ban középiskolai turnét szerveztek, ahol pécsi, mohácsi, kaposvári, barcsi és szigetvári isko-
lákban is népszerűsíthették az élőzenét, a turné zárásaként pedig a pécsi E78 rendezvényköz-
pontban adtak teltházas koncertet.

A legnagyobb kihívás a 2014-ben megrendezésre kerülő akusztikus estjük volt a Kodály Központ-
ban, ahol kísérőként a zeneiskola számos formációja emelte még magasabbra az est színvonalát: 
a Tinódi Vegyeskar, a Szívhúrosok, és a fúvós tanárok is közreműködtek, a vendégfellépők között 
pedig ott volt Somló Tamás, Rudán Joe és Tóth László, valamint az Ocho Macho. Ennek a 
sikeres estének és kollaborációnak sok szép következménye volt, többek között itt született meg 
a szombathelyi Ocho Macho zenekarnak az ötlete egy akusztikus koncertre, ahol szintén a már 
említett formációk és a Vattacukrok voltak a kíséret.

2015-ben az Ocho Machoval Legyen Élőzene Magyarországon (LEZMON) hat állomásból álló 
turnéra indultak, melynek a zárókoncertje Szigetváron volt.

Döde hirtelen elvesztése megviselte a zenekart, hiszen személyében nem csak egy fantasztikus 
zenészt, hanem egy fantasztikus embert is szerethettek gyerekkoruk óta. Zene iránti szeretetük, 
régre visszanyúló barátságuk, Döde emlékének a tisztelete, és a mögöttük lévő több mint 120 
koncert emléke azonban nem hagyta őket nyugodni, így a mai napig léteznek – még ha nem is 
annyira aktívan, mint a tízéves pályafutásuk alatti legtöbb időben.
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VIOLINOK SZIGETVÁRI HEGEDŰEGYÜTTES 
2018.

A Violinok Szigetvári Hegedűegyüttes megálmodója és alapítója Németh Erika volt. 2018 máju-
sában indult el a zenekar aktív koncertezése Erika korábbi és akkori növendékeivel, kollégáival. 
Az együttes fellépésein többször is voltak vendégelőadók, illetve a 2018-as karácsonyi koncert 
a Canticum Pécsi Női Kamarakórussal közösen valósult meg. A Violinok megalakulásának 
évfordulóján változatos és igényes filmzenei műsorral köszöntötték a közönséget. „Színvonalas 
szórakozás, klasszikustól a modernig.”- hangzik a zenekar jeligéje. Az együttes számára a művek 
hangszerelését Maticsné Darvas Nikoletta és a zongorakísérő, Märcz-Varga Laura készíti. 

Erika szívét, lelkét adta a zenekarnak, nagyon fontos volt számára, hogy tanítványaival olyat 
alkosson, ami mindenki szívéhez elér. Maximalizmusa csodás dolgokat hozott elő mindenkiből, 
összekovácsolta a több generációból álló csapatot. Eri lánya, Stier Laura ehhez méltóan folytatja 
a zenekar vezetését.

19. FEJEZET

A zene mindenkié
 
A ZENE A MEGFOGANTATÁSTÓL  
AZ UTOLSÓ LEHELETIG VELÜNK VAN

„A sport, a testedzés mellett az óvódákban, iskolákban a művészeteket is tanítani kell, nem az 
ismeretét, hanem gyakorlását. A művészetek teremtik az elkötelezettséget minden kapcsolatban, 
az együttműködés, a szeretet örömét.” Prof. Dr. Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajz-
kutató

Jómagam is teljesen egyetértek Andrásfalvy professzor úr gondolatával. Már az ókori görögök 
is a test és a lélek együttes fejlesztését vallották, vagyis a sportra és a művészetekre, a zenére 
mindenkinek szüksége van, azt gyakorolnia kell, hogy teljes értékű életet tudjon élni az ember. 

A magyar nevelési és oktatási rendszer erre lehetőséget ad. Minden szülőnek felelősségteljes 
döntése, hogy ezzel hogyan tud élni gyermeke legoptimálisabb fejlődésének az érdekében. 

Kodály Zoltán – aki igazi polihisztor volt, és a zenepedagógia terén méltán világhírű metodikát 
alkotott, mely 2016. december 2-án az UNESCO szellemi, kulturális örökség listájára is felke-
rült – egy 1929-es párizsi konferencián azt mondta, hogy a zenei nevelés a gyermek megszüle-
tése előtt 9 hónappal kezdődik. Akkor ezt sokan megmosolyogták, de utólag tudományosan is 
igazolták akkori állítását. Az anyaméhbe a külvilágból „eljuttatott” zenei hangokat már érzékeli 
a magzat és pozitív hatású, talán mondhatjuk azt is, hogy örömteli reakciókat vált ki belőle. Nem 
véletlenül javasolják szakemberek, hogy a várandós nők hallgassanak zenét, elsősorban klasszi-
kus zenét, azon belül is Mozart zenéje a „legtökéletesebb”. 

Már csecsemőkorban is, egészen a gyermekkor végéig az érzelmek átadásával nagyon pozitívan 
és hatékonyan tudjuk gyermekünk, tanítványunk személyiségét fejleszteni. A zene az érzelmek 
végtelen tárházát közvetíti az embereknek. Nem véletlenül van velünk az ősidőktől, a kor szelle-
mét is tükrözi, végtelenül változatos tud lenni. Az a 12 kromatikus hang, mely duplikálja magát 
a legmélyebbtől a legmagasabb hangig, a ritmussal együtt mindenkor csodákra képes. A zene-
szerzők a világ minden részén olyan műveket tudtak adni nekünk e 12 hangból, ami a világmin-
denség része marad örök időkre. 

Természetesen az érzelmek világa átfogja egész életünket, de a gyermekkor az, amikor az egész 
személyiségünkre hosszú távon kifejti hatását és befolyásolja, hogy felnőttként a társadalomnak 
mennyire tudunk hasznos tagjává válni. Sokszor halljuk a felnőttektől: milyen kár, hogy annak 
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egészen felnőtt koráig. Ez egyben óriási felelősséget is ró a vállára. A szülő rábízza a gyermekét, 
és ő a zene varázsát átadva a kisgyermeknek – megtanítva neki az örömszerzés egyik forrását – 
boldog, a világra nyitott, közösségi embert tud formálni belőle. A tanítványból nagyon sok eset-

idején nem tanultam meg valamilyen hangszeren játszani. És valóban, mennyivel több adatik 
meg azoknak – több szempontból is –, akik aktívan muzsikálnak. 

A jelenlegi magyar oktatási rendszer szerves részét képezi a művészetoktatás, azon belül a zeneis-
kolák, melyek elsőként jelentek meg a palettán az 50-es, 60-as években. A 90-es évek közepétől 
váltak művészeti iskolákká, bővülve a tánc-, a képzőművészet- és a dráma tagozatokkal. Magam 
a zeneoktatásban veszek részt konkrétan, de iskolánkban, amikor volt megfelelő végzettségű 
szakember, mind a négy művészeti ág képviselve volt. Sajnos az oktatás terén jelenleg sincs 
megfelelő számú pedagógus, ez fokozottan igaz a művészeti iskolák esetében is. A tanárhiány 
kérdése nagyon összetett dolog. A mi esetünkben ezt még az is tetézte, hogy amikor szabaddá 
vált az iskolaalapítás (90-es évek), megszaporodtak a különböző fenntartású művészeti iskolák, 
hol beépülve az általános iskolákba, hol külön iskolaként. Ezt nem tudta lekövetni a frissen 
végzett pedagógusok száma. Egy-egy zenetanárnak (ha bírta) 4-5 helyen is lehetett másodállása. 
A probléma mind a mai napig fennáll, a megoldás várat magára…

Mi a zenepedagógus feladata? Azon kívül, hogy minden pedagógusnak szeretettel kell fordulnia 
a gyermek felé, a zenét oktató tanárnak egy teljesen egyedülálló lehetőség adatik meg a tanítás 
folyamatában: egy növendékkel foglalkozhat egy órán és ezt teheti a gyermek 6 éves korától 

A ZENE az kell - a közös muzsikálás öröme a Szigetvári Weiner Leó  
AMI 50+1 éves gálahangversenyén - együtt a növendékek és a tanárok

A 35 éves Szigetvári Zrínyi Miklós Fúvószenekar egyik extra koncertje a Szigetvári Kórház tetjén, 
a hellikopter leszállón. Sok közös élmény - életre szóló barátságok a zene szárnyán.
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leg hatályos oktatási-nevelési törvény erre lehetőséget ad. A tanterveket úgy kell alakítani, hogy 
alsós korban maximálisan ki kell használni a művészeti tárgyak óraszámát, majd fokozatosan 
lehet átadni a helyet felsős korban a nyelvnek és a reál tantárgyaknak. Közben ki kell építeni az 
ének szeretetét, a közös éneklés örömének a megismertetését. Biztos vagyok abban, hogy ha ezt 
okosan tesszük, a gyermek nem fog hátrányba kerülni azokkal szemben, akiket már kisgyermek 
korukban „megtömik” különórákkal. Sőt, a transzferhatás sokszorosan meghozza a gyümölcsét. 

Summa summarum, „A ZENE MINDENKIÉ” – mint ahogy azt Kodály mondta – és valóban 
csak élni kell a lehetőséggel, hisz itt van előttünk, a gyermekünk előtt, és ha megízleli a muzsika, 
a muzsikálás örömét, egy életen át fog játszani a saját és mások örömére. 

Deichler András intézményvezető, Szigetvári Weiner Leó AMI, Artisjus-díjas zenepedagógus 
Megjelent a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 2022. évi tavaszi kiadványában

ben felnőtt korára barát lesz, aki szívesen jár vissza a zeneiskolába beszélgetni egykori tanárával. 
Az, hogy valaki megtanul zenélni és ezzel örömet szerez magának és másoknak, nagyon örömteli 
dolog, de ezen kívül az aktív muzsikálásnak – a személyiségfejlődés és a tanulás folyamatában – 
van egy rendkívül pozitív hatása: zenélés közben mind a két agyféltekénket egyszerre használjuk. 
Ezáltal a képességeink gyorsabban, hatékonyabban fejlődnek. Ezt nevezik a zene transzferha-
tásának. Évtizedekig tartó kísérletek során vált bizonyossá, hogy azok, akik zenélnek, mind az 
egyéni, mind a közösségi kompetenciájuk felülmúlja nem zenélő társaikét. Kimutatták, hogy a 
rendszeres gyakorlás, muzsikálás hatására többek között jobban fejlődik a gyerekek memóriája, 
könnyebben birkózik meg a matematikai feladatokkal, a kreativitásával is kitűnik zenét nem 
tanuló társai közül. 

A szülő természetes módon a gyermekének a legjobbat és a legtöbbet akarja adni fejlődése érde-
kében. A kötelező iskolai elfoglaltságokon kívül keresi azokat a foglalkozásokat, amelyek a gyer-
meke javára válnak. A zenetanulást ezek közül nem szabad kihagyni. Bölcsődés kortól kezdve 
a felnőtté válásig a zenével sokféle módon lehet kapcsolatunk. Visszatérve Kodály 1929-es kije-
lentéséig, minél kisebb korban „használjuk” a zenét gyermekünk érzelmi és értelmi fejlődéséhez, 
annál inkább nagyobb lesz az eredmény, amivel elégedettek lehetünk. Szerencsére egyre több 
lehetőség adódik a kisgyermekek zenei fejlesztéséhez, kezdve a bölcsis gyerekek ringatós tevé-
kenykedéseivel a zeneóvodai foglalkozásokon keresztül a zeneiskolák nyújtotta hangszeres tanu-
lásig. Ami nagyon fontos, hogy a foglalkozásokat képzett szakemberek – a mi esetünkben szakos 
pedagógusok – tartsák (ez az élet más területeire is igaz, sajnos mindnyájan tudjuk, hogy a nem 
megfelelő szaktudással elvégzett munka milyen károkat tud okozni).

A zeneiskola az az intézményhálózat, amely Magyarországon a gyerekek zenetanulását sokré-
tűen biztosítani tudja szakavatott pedagógusokkal. A magyar zenepedagógia világhírű az ered-
ményeiről, az oktatási módszere elismert, világszerte sok országban példaértékűnek és követen-
dőnek tartják. Az állam látja a zeneiskolákban azt a potenciált, amiért érdemes támogatni ezt 
az oktatási formát, mert többszörösen visszahozza a felhasznált anyagi forrásokat. Már említet-
tem az egyéni foglalkozás mérhetetlenül nagy előnyeit a személyiség formálásában. Ugyanilyen 
előnyös az, amikor a gyermek elér egy szintet a hangszertanulásban és megismerkedik a közös 
muzsikálás élményével. A kamarazenélés, a zenekarban való játék a zenetanulás egy magasabb 
foka. A növendékek figyelem koncertrációját rendkívül pozitív módon befolyásolja, a közösség 
iránti felelősségérzet erősen fejlődik általa. A közösségi élmények, utazások, zenekari hangver-
senyek mind-mind olyan események, amelyek életre szólóan befolyásolnak bennünket. Ugyan-
ilyen jelentősége van az éneklésnek, a kórusmuzsikának. Ennek is nagy hagyományai vannak a 
magyar oktatási rendszerben. Szintén Kodály Zoltán hívta életre az általános iskolai ének-zene 
tagozatokat még az 50-es években. Ez a „mozgalom” egész Magyarországra kiterjedt, szárnyalt 
az énekszó, a kórusmuzsika minden iskolában, településen. Százezer kisgyermeknek és felnőttnek 
adott útravalót az élethez és hozott össze embereket is egy életre. Sajnos ez a láng az utóbbi évti-
zedekben halványul, háttérbe szorul a digitális világ előretörésével. Nyilván van létjogosultsága 
annak, hogy a technika fejlődését követni kell, az új dolgokat meg kell tanulni, de semmi sem 
helyettesítheti az érzelmeket, márpedig az érzelmi fejlődés hiánya az „elrobotosodáshoz” vezet. 
Ezért nagyon fontos, hogy a művészeteket – Andrásfalvy professzort visszaidézve – gyakoroltatni 
kell a felnövekvő nemzedékkel. Ez a mi felelősségünk, pedagógusoké, művészetoktatóké. A jelen-
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20. FEJEZET

Tanári kar 2022

Asztalos Katalin - grafika - festészet

Bruszelné Petrákovics Ilona - zongora

Bosnyák Málna - zongora

Burián Zsófia - zongora
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Matics Zoltán - tubaDeichler András - harsona

Mikola Levente - hegedűKresz Diána - klarinét

Maticsné Darvas Nikoletta - szolfézsKomáromi Kornélia - szolfézs

Németh Csenge - fuvolaMádi Attila - gitár
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Szabó Ferenc - ütőPazár Dorka - szaxofon

Tuzson-Szente Melinda - magánénekSárközi Ferenc - klarinét

Szamosközi Péter - zongoraPolgár Tamás - gitár

Vass Ágnes - hegedűSteinbach Marcell - gitár
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Berkiné Bakó Márta - takarító Rácz Árpádné - iskolatitkár

III.

CODA
Szocska Alexandra -zongora - Sellye telephely Siptár József  - udvaros - karbantartó



109108

KEDVES ZENEBARÁTUNK!

Egy ilyen jubileumi könyv sosem tud teljes képet alkotni egy iskoláról. Nem fér bele minden 
esemény, amely a mi esetünkben 50 év alatt történt. Előfordul, hogy rövidebb, hosszabb idősza-
kokról nincsenek dokumentációk. A régebbi történések egy része feledésbe merült, viszont az 
elmúlt időszak digitális fejlődésének köszönhetően az utóbbi időszakról jó minőségű anyagok 
állnak a rendelkezésre. Mi úgy döntöttünk, hogy nem kronológiai sorrendben mondjuk el az 
iskola történetét, hanem kiragadott iskolai események alapján engedünk bepillantást az ódon 
falak között folyó életbe. A kronológiára épített iskolatörténet a zeneiskola honlapján tekinthető 
meg, a szigetvarizeneiskola.hu weboldalon. Ezt a rengeteg kutatómunkát igénylő feladatot már 
nyugdíjas iskolatitkárunk, Maulné Bánfi Márta végezte el, akinek ezt ezúton is köszön-
jük. Neki köszönhetően tanévenként részletesen megtalálható a tanári névsorokon keresztül a 
versenyeredményeken át minden iskolai rendezvény. 

A honlapnak az az előnye is megvan a kinyomtatott sajtótermékkel szemben, hogy a felfede-
zett hibák, esetleges tévedések könnyen javíthatóak. Kérjük, ha ilyet észlelnek, jelezzék nekünk. 
Biztatjuk Önöket, hogy látogassák meg a honlapunkat, mert ott sokkal többrétűbb információ-
kat olvashatnak a zeneiskolai életről és a frissítéseknek köszönhetően naprakész információkhoz 
juthanak életünkről, rendezvényeinkről, eredményeinkről. 

Köszönjük, hogy elolvasta a szigetvári zeneoktatás első 50 évének kiragadott életképeit, doku-
mentumait, megnézte a képeket, melyek remélhetőleg Önben is idéztek fel emlékeket a múltból.

A zene nem megfogható, a zene nem önthető szavakba. A hangszerek a saját nyelvükön szólal-
nak meg, és a sok különböző hangszer együttes megszólalása az igazi harmóniát hozza el az 
életünkbe. 

„Utóvégre lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyermek 
kezébe kapja a jó zene kulcsát, s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig élete útját, 
mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken.”

(Kodály Zoltán)

A zeneiskola tanári kara 
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