
„Minden gondolatunk
minden tervünk azt célozza,

hogy lehetne benneteket vidámabbá,
életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni.”

Karácsony Sándor

 

KÖSZÖNTŐ
 

 

„Csak tiszta forrásból!” 
 Bartók B. 

„A zene ott kezdődik,
ahol a szó hatalma 
véget ér.” 
 Debussy 

„A zene az egyetlen világnyelv, 
melyet bárki, bárhol megérthet” 

 Debussy

„A zene egy rész a mennyországból, 
 amelyet itt a földön megismerhetünk.” 
 J. Addison 
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KÖSZÖNTŐ

Tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasót a Dr. Csepregi Horváth János 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (jogelőd: Bognár Ignác Ze-
neiskola) nevelőtestülete, alkalmazotti közössége és diáksága nevében.

Ön intézményegységünk 50 éves jubileumát méltató kötetét tartja kézé-
ben. Az 50 év emberöltő szempontjából rövid idő, de a folytonosság egyfajta 
biztonságot, kiszámíthatóságot jelent, amely fontos egy intézmény életé-
ben. 

Egy művészeti iskola zenei tanszaka akkor teljesíti hivatását, ha van nö-
vendéke. A növendékeknek van művész tanára. A zeneművészetnek van 
megfelelő helye az oktatásra. Az oktatáshoz a hangszerek rendelkezésre áll-
nak. Szerencsére Csepregen ezek a feltételek megteremtődtek, így adottak. 
Olyannyira, hogy a növendékek tovább vitték a kapott hozzáadott zenei ér-
téket és kamatoztatták. 

A zene felemelő hatásának köszönhetően a kulturális élet felpezsdült. 
Fúvószenekarban, énekkarokban, zenepedagógusként. hangszeres mű-
vészként vitték tovább a „stafétabotot”. A könyv Csepreg előző 50 éves zenei 
múltjának sikertörténetét mutatja be. Az olvasó szembesülhet, hogy 1968-
tól a tagiskolától az önálló iskoláig majd intézményegységként is a zene sze-
retete hova juttatta a művészeti zenei oktatást. 

Szerencsére a folytonosságot képviselő jelentős vezető személyiség köz-
tünk él és tovább alkot. Így első kézből van módunk értesülni a múltról, 
véleményt hallani a jelenről és a távoli jövőről.

Igen, Sárváry László nyugalmazott igazgatóra, Csepreg város díszpol-
gárára gondolok, aki túl a hetvenen tovább alkot és használja a digitalizált 
világunk eredményeit.

 Az évfordulóra megjelent kötet betekintést nyújt a zeneművészettel 
kapcsolatban állók valamint a kívülállók számára azon kulisszatitkokra, 
amelyek szükséges feltételei voltak az intézmény létéhez. A zene kitartást, 
fegyelmet, rendszerességet, tervszerűséget kikapcsolódást, munkát pozitív 
élményt jelent felnőttnek és gyermeknek, művésztanárnak és növendék-
nek egyaránt. 

Köszönet minden kollégának, munkatársnak, növendéknek, szülőnek, 
a fenntartóknak, akik valamilyen módon részesei voltak az 50 évnek. Tisz-
telettel emlékezünk azokra, akik már csak az égi páholyból segítik misszi-
ónkat és munkájuk értékét adták a CSEPREGI „zeneművészeti műhelyünk” 
fennmaradásához. Az 50 éves múlt már kötelez valamennyiünket arra, 
hogy az elkezdett „művet” fenntartsuk, folytassuk, továbbépítsük és átad-
juk a fiatalabb generációnak.

Hiszem, hogy a zeneművészeti iskolánk továbbra is népszerű lesz gyer-

mekeink és fiataljaink számára. Hiszem, hogy a zenei műveltséget magas 
szinten művelő felnőttek továbbra is megnyerik a fiatalokat éneklésre és 
zenélésre, ezzel méltó szabadidős tevékenységet biztosítva a rohanó digita-
lizált világunkban.

 Köszönet Benkőné Krizmanich Edina intézmény-egység vezetőnek a 
könyv összeállításáért.

Csepreg, 2019. 01. 14.
 Háromi Jenő 
 intézményvezető

BEVEZETŐ GONDOLATOK

Tisztelt Olvasó!
Már egész kicsi korban – kiváltképp a művészetekkel megfertőzött gyer-

mek_- megérzi a ritmus és a zene lélekre gyakorolt hatását, s tudatalattijá-
ban érzi, hogy kiüresedik a lelke, ha ezekkel nem találkozhat.

A művészi alkotás az embernek a legősibb, már az ősközösségben is 
igen jellemző kifejezési formája. A művészetek szerepének hangsúlyozása 
a nevelésben nem új keletű, már a kínaiak és a görögök is filozófia tanul-
mányaikban elmélkedtek róla. Szokratész szerint a ritmus és a harmónia 
a legmélyebben érintik a lélek középpontját, ezért a zene a nevelés legki-
válóbb eszköze. A görög filozófus ezen gondolatai tartós hatással voltak 
a kultúra történetére és a társadalomra Európán belül. Napjainkban sem 
vesztették érvényüket, sőt számos tudományos tanulmánynak köszönhető-
en egyre aktuálisabbá válnak. Lehetővé kell tennünk a gyermeknek, hogy 
valamely művészi tevékenységgel kifejezze az érzelmeit, ezáltal kifejezheti 
önmagát. A művészet a lélek birodalmában is nagyokat képes alkotni. Né-
mely művészi feladat olyan belső magatartást csalogat elő a gyermekből, 
amelyre spontán sohasem lenne képes. Az óvatosat bátorságra készteti, a 
féktelent az óvatosságra, az akaratgyengét kitartóságra, az önfejűt az al-
kalmazkodásra tanítja. A művészi tevékenység, egy zenei produkció, egy 
színi előadás, vagy egy rajz elkészítése mély és maradandó hatással van a 
gyermekre. 

A zeneiskola pedagógusai növendékeinktől nem a kiemelkedőséget várják 
el, hiszen ahogy Weöres Sándor írja: „A fülemüle jól énekel, a kutya ugat, a 
bárány jól eszi a füvet, az ember a bárányt és a fű az emberhullát: minden a 
helyén van, minden tökéletesen táncolja a maga táncát és kiválóság nincsen.” A 
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világban az összhang teljes és megzavarhatatlan, nekünk tanároknak az a 
feladatunk, hogy az összhang felismerésére, ennek igényére irányítsuk ta-
nítványainkat. Meg kell tanulnunk magukban is kialakítani a harmóniát, 
ami talán a legfontosabb az életben. Ennek útja a képességek kibontakoz-
tatása, hogy azok minél teltebbé, összecsengőbbé váljanak. Az is mindegy, 
hogy a képességek mekkorák, a lényeg, hogy a lehető legjobban formáljuk 
belőlük és általuk. 

A zenének a fejlesztő hatása sok részterületen egyszerre képes megmu-
tatkozni egy gyermeknél. A koncentráció, kitartás, tanulási készség, szociá-
lis figyelem, kiegyensúlyozottság, belső mozgékonyság, stb., az élet számos 
területén kamatoztatható. Egy hangszer olyan képességeket tár fel a gyer-
mek előtt, amely semmi mással nem helyettesíthető. A rendszeres gyakor-
lás által akarata erősödik, játék közben elengedhetetlen a koncentráció, a 
figyelem, amely önfegyelmet is kíván egyben, melyre oly nagy szükség van 
korunkban. Az intellektuális tevékenység közben lelki táplálékot is kap a 
gyermek. A zene és a zenetanár formálja a gyermekek értékvilágát, ízlését, 
és segítséget nyújt akár más tudományokban való mélyebb elmélyedésben 
is. A kamarazenében pedig elengedhetetlen az egymásra figyelés, ami meg-
teremti a közösséget az elidegenedett világban. Ezt sok-sok tudományos ku-
tatás is alátámasztja.

Csepreg város 50 éve magáénak érzi ezeket a gondolatokat. Fontosnak 
tartja a zenei nevelést, és ezért zeneiskolát hozott létre, épületet alakított 
ki erre a célra, hangszereket vásárolt, zenetanárokat csalogatott Csepregre, 
zenészeket, zenetanárokat nevelt ki, és megtöltötte muzsikaszóval az üres 
termeket, a városi és iskolai rendezvényeket. A zeneiskola új település- és 
társadalomformáló közösségeket teremtett meg. A zeneiskola adja a növen-
dékeit a városi fúvószenekarnak is.

Bárdos Lajos gondolataiból merítve – miszerint a zene nemesít, gazda-
gítja a kedélyt, és fogékonnyá tesz -, feladatunknak tartjuk, hogy a művé-
szeti oktatás-nevelés sajátos eszközeivel érzelmileg gazdag, sokrétűen gon-
dolkodó, biztos értékrendű, értékek alkotására képes embereket neveljünk.

 A kisvárosban a zeneoktatás megteremtése egy igazi összefogás, önszer-
veződés eredménye, amely belső igényből fakad, nem évszázados tradíciók 
továbbéltetése. Éppen ezért az adott kor igényeit képes kielégíteni, és a vál-
tozásokhoz képes alkalmazkodni, mint ahogy ezt az 50 év története igazolja. 

Ebben a kiadványban szeretnénk emléket állítani a csepregi zeneokta-
tás elmúlt öt évtizedének. Történéseit, vidámabb pillanatait, hullámvölgye-
it, munkáit próbáltuk összegezni, valamint írásainkkal emlékezünk meg 
a múlt kiemelkedő zenészeiről, zenetanárairól, akik évtizedeken keresztül 
formálták kisvárosunk zenei életét, nevelték zeneszeretetre fiataljainkat. 

Az emlékkönyvben bemutatkoznak néhányan azok közül a zeneisko-
lánkban végzett tanítványaink közül, akik hivatásukként a zenészi, zene-
tanári, énektanári pályát választották, illetve ketten közülük jelenleg cél-
jaik elérése érdekében középiskolai zene tanulmányaikat végzik. Egykori 
zeneiskolájukra emlékeznek vissza, ahol zenei alapismereteiket kapták, 
azokra az élményeikre, tanáraikra, amelyek meghatározták pályaválasz-
tásukat. Megszólalnak egykori bői, simasági és szakonyi tagiskoláink volt 
tanulói, akik emlékeiket írják le zeneiskolai éveikről.

A jubileumi év tantestületének tagjai mutatják be tanszakaikat, valla-
nak zenetanári pályájukról, valamint szülők a zeneiskola értékeit fogal-
mazzák meg. 

Hagyományaink és újításaink összhangját fényképes összeállításunk 
szemlélteti. Szerepléseinket, kamaracsoportjainkat, záróvizsgázóinkat, 
szabadidős programjainkat egy-egy színes tablóval mutatjuk be. Tábora-
ink hangulatába tanítványaink írásai által nyerhet bepillantást az Olvasó. 
Bemutatkoznak kamaracsoportjaink, Alapítványunk, valamint Csepreg 
Város Fúvószenekarának elnöke ír az évtizede tartó gyümölcsöző kapcso-
latunkról.

Gyurácz Boglárka díjnyertes novellája is helyet kap kiadványukban, va-
lamint Szalkayné Sárváry Hajnalka hangszerekről született verse.

„Éremtáblázatba” azokat a növendékeinket és tanárainkat soroljuk 
fel, akik az elmúlt 10 évben versenyeredményeikkel öregbítették iskolánk 
hírnevét.

A könyv elkészítéséért ez úton szeretnék köszönetet mondani:
– a Zeneiskola Alapítványának az anyagi támogatásért
– kollégáknak, volt és jelenlegi tanítványoknak, szülőknek, 

akik írtak az évkönyvbe
– Neuliszt Anikónak, Németh Kornélnak, 

akik diplomamunkájukat rendelkezésemre bocsátották
– Sárváry László igazgató úrnak, aki a „zenei múltról” sokat mesélt nekem
– Szalkayné Sárváry Hajnalkának a borítótervért, rajzaiért
– Szabó Edgarnak, aki a könyv megjelentetésében segítségemre volt

Bízom abban, hogy a kiadvány lapozgatása közben nem csak a régi szép 
élményeket sikerül felidézni, hanem egyben büszkeség tölti el az Olvasót, 
hogy Csepregnek olyan közösségi kincsei vannak, mint a Zeneiskola.

Benkőné Krizmanich Edina
intézményegység-vezető
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„A zene lelkem lélegzetvétele,
s egyszersmind imádságom és munkám.”
 Liszt F.

 „A hangok elülnek, 
de a harmónia megmarad.” 

Goethe

„A zene kifejezi,
amit nem lehet elmondani
és amit nem lehet elhallgatni.” 
 V.Hugo

MÚLTBÓL
TÁPLÁLKOZUNK

 „S ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat 
rajtuk,

olyan világba, melyet megismerni nem,
csak sejteni lehet,” 

Kodály Z.

„A zene minden szomorúságunknak,
minden örömünknek hangot ad.
Senki számára nem kell lefordítani” 
 H. Exley

CSEPREG ZENEI MÚLTJA

Csepreg nevének első említése Omodé győri püspök 1255-ben keltezett 
okiratában látható. A város nevének első írásos említésével együtt - igaz 
nem egyértelműen a településre vonatkoztatva - utalást kapunk a kor zené-
jére is. Az udvari zenészek /trombitások/ emelték az ünnepek fényét, kife-
jezték a hatalom erejét, háborúban jelzőeszközként szolgáltak. Trombitás-
nak lenni nemesi kiváltság volt.

A középkorból kevés számú feljegyzés maradt, de az egyházi zene, né-
pének mellett a világi zenére is találunk utalásokat. Csepreg neve is több 
alkalommal előfordul zenei adatokkal kapcsolatosan. A lantosok és hege-
dűsök a csepregi vár őrsége között is ott találhatók - olvashatjuk Csepreg 
vára 1539. évi regestrumában. A regestrum a hegedősökön kívül a kobozt 
(cithora) is megemlíti.

Az 1537. március 12-én megtartott Csepregi Zsinatról szól egy névtelen 
dunántúli szerző 1596-ban irt éneke, melyet a „Mennyei felségnek ma…” 
kezdetű ének dallamára irt a szerzője.

A népi hagyományok is az évszázados múltban gyökereznek. Közismert 
a csepregi „Pünkösdölő”, de a jeles napok körüli hagyományok más emlé-
keit is őrzik. Regölés, betlehemezés stb. Ezek a hagyományok összefonód-
nak zenével, az énekszóval.

A gazdag zenei szokásrend tette lehetővé Bognár Ignác és lánya Bognár 
Vilma operaénekesnő kiemelkedését a XIX. század első felében. Megjele-
nik a népies műdal, nagyobb városokban az állandó színházak működése 
révén jelentős hatást fejt ki a nagy népszerűségnek örvendő népszínmű, a 
hazafias érzelmeket tápláló opera és kórusirodalom. A századfordulóra jel-
lemző polgáriasodással vidéken is teret kapnak a nagyobb énekes és hang-
szeres együttesek.

Csepregen az Egyetértés Dalkör és a Fúvószenekar körül gyűltek össze 
azok az erők, amelyek évtizedeken át meghatározóvá tudtak válni.

A háború után a zeneéletben vákum keletkezett. Csiráiból mégis új élet-
re tudott kelni, mert mindig voltak olyan elkötelezett, fáradságot, energiát 
nem kímélő személyek, mint Zátonyi János tanár, karnagy, a dalkör veze-
tője, vagy a fúvósoknál Szentkuti Antal karnagy. Rendszeressé váltak a da-
lostalálkozók, a háború utáni hosszú hallgatás után 1957-től újra hallható 
a fúvószenekar. 

A gazdag zenei élettel rendelkező településen 1968-ra érett meg az a gon-
dolat, hogy a zeneoktatást meg kell szervezni. Az év őszén már meg is kez-
dődhetett az állami zeneiskolai oktatás, azóta immár 50 éve fogadja a zenét 
tanulni akaró fiatalokat, amely a mai napig Csepreg és vidéke zeneoktatá-
sának, zenei életének meghatározó intézménye. 
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CSEPREG ZENEI ÉLETÉNEK KIEMELKEDŐ ALAKJAI 

XIX. század

A XIX. századi Csepreg zenei múltjából két olyan híres személyiséget 
emelünk ki, akiknek nevét az utókor őrzi, diákjaink életútjukat évről évre 
felelevenítik. A két egykori csepregi polgárban közös, hogy mindkettőjüket 
a csepregi zeneoktatás névadójának fogadta. Intézményünk Bognár Ignác 
nevét 1993-2007-ig viselte, majd az iskolarendszer átszervezésével 2007-től 
napjainkig összetett iskola részeként Dr. Csepregi Horváth János nevét kap-
ta zeneiskolánk is.

BOGNÁR IGNÁC TENORÉNEKES, KARIGAZGATÓ, ZENESZERZŐ

Bognár Ignác életét és zenei munkásságát Zátonyi Sándor és dr. Isoz Kál-
mán dolgozta fel. „Csodálatos következetességgel és szívós kitartással tud-
juk szellemi életünk jeles munkálkodóit elfelejteni. Így például Bognár Ignác-
ról, a Nemzeti Színház egykor kedvelt tagjáról már a Révai Lexikon sem tud, 
pedig az a jóságos tekintetű öregúr, aki Nemzeti Múzeum egyik kéziratának 
bekötési táblájába illesztett fényképéről nagykarimájú kalapja alól reánk 
néz, megérdemli, hogy emlékét felfrissítsük…” – Ezekkel a szavakkal vezeti 
be megemlékezését dr. Isoz Kálmán zenetörténész a csepregi születésű Bog-
nár Ignácról a „Zene” című folyóirat hasábjain, 1926-ban.

A következőket is írta: „Kedves, szerény de képességeit jól ismerő, má-
sok művészi adományait örömmel elismerő, érzékeny lelkületű ember, ki úgy 
ezért, mint a Nemzeti Színházban kifejtett sokoldalú munkásságáért megér-
demli, hogy emlékezetét felújítsuk.”

Bognár Ignác a csepregi plébániahivatal egykori anyakönyve szerint 
1810. március 18-án született. Apja Bognár János volt „iskolamester” és a 
„város notoriusa”. A hivatalos jegyzőkönyvek közé írva egy vers is maradt 
fenn tőle: Szűts Ferkó balladája.

Bognár Ignác hat éves, amikor hegedülni, zongo-
rázni és klarinétozni tanul. Valószínű, apja volt első 
mestere. Kőszegen és Sopronban végezte az akkoriban 
6 osztályos gimnáziumot, de ahogy egyik levelében 
írja: „…nem igen dicsőségesen… Én már tíz éves korom-
ban szépen zongoráztam, sokat klarinétoztam profesz-
szoraimnak. Szerettek is mindnyájan nagyon, és richtig 
keresztül is csúsztattak mindig az examenon.”

Végleg eljegyezte magát a zenével. Édesanyja kí-
vánságára ugyan Szombathelyen beállt a szürke ba-

rátok közé noviciusnak, de „a dicsőség csak két hétig tartott, mert elővettem 
a hegedűmet és klarinétomat, mindaddig húztam, fújtam a „gyere be rózsám 
gyere be”, nótát, hogy meg is telt a cellám a reverendessimi paterekkel, akik 
nagy zajjal járták a csárdást, sőt még a szemtelen konyhaszolgálók is elállták 
az ajtómat és vigyorogva kandikáltak a jókedvű patresekre, míg végre a prior 
hivatott, s mondta, hogy „pakold össze a muzsikádat és lódulj haza, mert 
az egész kolostort máris elbolondítottad. Servus. El voltam csapva… Így lett 
belőlem zenész és énekes.”

23 éves korában elindul Európába szerencsét próbálni. 
Első állomás Bécs, ahol felfedezik szép hangját, az udvari színházhoz 

szerződtetik. Innen 1835-ben a szászországi coburg-gothai hercegségbe uta-
zik, az udvari színház első tenoristája lesz, s egyúttal Albert hercegnek, 
Viktória angol királynő férjének ének- és elmélettanára. Hiába azonban az 
anyagi és erkölcsi elismerés, a nagyúri környezet, a szíve hazavágyik. „Ne-
kem nincs igen nagy kedvem többé Coburgban maradni, és én ámbár Berlin-
be (ahol jövő tavasszal vendégszerepeket adandok) és Leipzigbe jó elhelye-
zést lelhetnék, inkább szeretnék hazámban hazámfia között élni.”

1839-ben vendégszerepel, majd 1840-ben szerződtetik is a Nemzeti 
Színházhoz, de sok intrika miatt megválik Pesttől. Még ugyanebben az 
évben Brünnben és Innsbruckban szerepel, majd 1841-ben Kolozsvárott 
operai rendező.

1847-ben végleg Pesten telepedik le, ahol hangja gyengülése miatt – 1862-
ben történt nyugdíjazásáig – kartanító a Nemzeti Színháznál. Zeneszerzői 
tevékenységének legnagyobb része erre az időre esik. Ekkor írja két operája 
közül az egyiket, a Tudor Máriát. Az opera története a XVI. századi Angliá-
ban játszódik. Szövegkönyvét Cséki Frigyes írta Victor Hugo után szabadon. 
Bognár Ignác az operát 1847-ben komponálta, a bemutató előadás azonban 
csak 1856. november 10-én volt a Nemzeti Színházban. Érdekessége a bemu-
tatónak, hogy azon zeneszerző és lánya, a később hírneves operaénekesnővé 
váló Vilma is szerepel. Az opera a fanyalgó kritika miatt összesen két előa-
dást ért meg. A másik operája a Fogadott leány korabeli történet, színhelye 
Pest és a magyar falu, bár érezni rajta a francia hatást, alapstílusa magyaros.

Bognár Ignácnak jelentős szerepe volt a XIX. század közepén kialakuló 
új színpadi műfajnak, a népszínműnek népszerűvé válásában. Bár ennek a 
műfajnak népi jellege a későbbiek során egyre hamisabbá vált, mondani-
valója mindinkább felszínesebb lett, az első népszínművekben (főleg Szig-
ligeti Ede műveiben) még a feudalizmus ellenes, demokratikus irányzat 
érvényesült. Bognár Ignác 32 népszínműhöz írt zenét. Ezeknek nagy részét 
a Nemzeti Színház mutatta be. Szigligeti Ede: Aggteleki barlang, Az obsitos 
huszár, A cigány, illetve Eötvös József: A falu jegyzője című műve alapján 
készült Viola című népszínmű zeneszerzője is Bognár Ignác.
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Bognár Ignác nagyszámú dalt és kórusművet is írt. Ez utóbbiak kis for-
májuk és lírai alaphangjuk folytán legjobban illettek egyéniségéhez. Sok 
dalának maga volt a szövegírója. Többségüket népdalszerű strófaszerkezet, 
túlnyomóan négysoros dallamforma jellemzi. Más esetekben az énekes alap-
melódia hangszeres elemekkel való vegyítése, „cifrázása” figyelhető meg. 

Bognár Ignác hazafiassága nem volt hangos, de őszinte, amelyről több 
dala tesz tanúbizonyságot. Erős hazafias érzése látszik Petőfi Sándor iránti 
rajongásában. Verseiből egy egész sorozatot komponált meg, 36 darabot. 
Dalszerzeményei Petőfi ciklusához írt előszavában ezeket mondja „… Petőfi 
Sándor! Nem babér-, gyémántkoszorút, nem érc, hanem vertarany-emlék-
szobrot érdemelsz!”

Megzenésítette Vörösmarty: A szellőhöz (1875), Garay János: Hit, remény, 
szeretet (1856) és Czuczor Gergely Merengés c. versét is.

Mintegy 20 nyomtatásban megjelent mű maradt fenn Bognár Ignáctól, 
köztük több „Nép és magyardal” – gyűjtemény. E gyűjteményekben azon-
ban nem „eredeti népdalokat” találunk többségükben, hanem műdalokat, 
magyar nótákat. Hiányzott ebben az időben a magyar népdal eredetének, 
sajátosságainak tudományos elemzése, így a gyűjtés, válogatás nyilván 
csak ösztönös lehetett. Egyik legismertebb dala: „Jó reggelt kívánok…”

A szabadságharc leverése után a közvélemény élénken reagált minden 
olyan megmozdulásra, tevékenységre, amelyben magyar szellemet, ma-
gyaros ízt vélt felfedezni. Bizonyára ez adott indítékot a gyűjtemények ki-
adására (többségük az 1850-es években jelent meg), és ezzel magyarázható 
nagy népszerűségük is.

Bognár Ignácnak mindhárom lánya valamilyen formában szintén kap-
csolatba került a zenével. Olga zongoraművésznő, Vilma és Adél énekesnő 
lett. Első tanítójuk Bognár Ignác. Vilma 15 éves, amikor a Nemzeti Színház 
szerződteti, később külföldön fut be énekesnői karriert.

Bognár Ignác 1883. november 1-én hunyt el Budapesten. A Kerepesi úti 
temetőben temették el. Halála után néhány évtizeddel azonban már nem 
volt senki, aki sírját gondozta volna, s annak meghagyása ügyében intéz-
kedett volna. A parcella használati ideje 1926-ban lejárt, és az a terület, ahol 
Bognár Ignác sírja volt, elegyengetésre került. Sírját azért ma már megtalál-
ni nem lehet.

1993-ban a zeneiskola névadó ünnepségére Eperjessy Dóra készített a ze-
neiskola folyosójára emléktáblát.

Születésének 200. évfordulóján a zeneiskola tanárai és tanulói Bog-
nár Ignác emléktáblánál az emlékezés koszorúját elhelyezték el. Erre az 
alkalomra e témára komponált Sárváry László a Bognár Ignác Zeneisko-
la igazgatója, amelyet Bekéné Fazekas Gyöngyi tanárnő szólaltatta meg 
zongorán.

DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS NÉPRAJZGYŰJTŐ

Csepregen az első néprajzi gyűjtéseket Dr. Csepregi 
Horváth János végezte. Feljegyzéseinek egy része még 
életében megjelent a Magyar Nyelvőr folyóiratban, köz-
tük találós kérdéseket, versikéket, szólásokat és tájsza-
vakat, vőfély köszöntéseket találunk.

 Meséi a Répce mente meséi című mesekönyvben 
1996-ban újra megjelentek.

Csepregi vonatkozású „népies dolgokat” tartalmazó 
jegyzeteinek egy része halála után egyik fia közlésében 
1967-ben jelent meg a Soproni Szemlében, Egy csepregi 
hagyománygyűjtő emlékei címmel. Ebben tájszavakat, szólásmondásokat, 
szómagyarázatokat, népdalokat és apjának népi ihletésű versét publikálta. 

Fennmaradt még 1886-ból egy saját szerzeményű műdala „Rege” cím-
mel, amit Budapesten írt menyasszonya születésnapjára. Idős korából fenn-
maradt egy jegyzetfüzete, amelybe főként csepregi szavakat, kifejezéseket 
írt be emlékezetből gyermekkora idejéből.

 

XX. század

A XX. századból már több írásos emlék, szóbeli hagyomány őrzi Csepreg 
zenei életét. Ebben az évszázadban a dalárda, a fúvószenekar és az 1968-
ban megalakult zeneiskola a zenei élet fő színterei. A háború a zenei életet 
is több évre elhallgattatta, majd a kényszerszünet után újraéledt kórusveze-
tését 1955-1973 között Zátonyi János vette át. A zeneiskola kezdetétől 17 éven 
keresztül a zeneiskola szolfézstanáraként is tevékenykedett. Karnagyi, ze-
netanári tevékenységével hosszú évtizedeken keresztül szolgálta Csepreg 
zenei életet.

A felnőtt fúvószenekar is hosszú időn keresztül nem működött. A zene-
kart 1980 januárjában Sárváry László szervezte újjá. A zenekar utánpót-
lását 1976-tól az ifjúsági zenekarban végzett munkájával biztosította. Az 
ifjúsági fúvószenekar bázisa a zeneiskola volt, amelynek tanára és később 
igazgatója lett nyugdíjazásáig, 2007-ig.

ZÁTONYI JÁNOS ÉNEKTANÁR, KARNAGY

1922-ben Csepregen, tanítócsalád gyermekeként született. Elemi és pol-
gári iskolai tanulmányai után a Kőszegi Állami Tanítóképző elvégzését 
követően 1941-ben a Csepregi Állami Polgári Iskolában kezdett tanítani. 
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1952-ben elvégezte biológia- földrajz szakon 
a tanárképző főiskolát. Eredményes munká-
ja jutalmaként az 1953. év Pedagógus Napján 
„Az oktatásügy kiváló dolgozója” kitüntetés-
ben részesült. 1953-ban a főiskola ének-zene 
szakára nyert felvételt, ahol 1956-ban újabb 
tanári diplomát kapott. 1955-től megyei (ké-
sőbb vezető) szakfelügyelői minőségben se-
gítette ellenőrző-segítő tevékenységével az 
általános iskolai és gimnáziumi énektanárok 
munkáját Vas megye területén.

Ezen mindennapi munkák mellett (tanítás, 
szakfelügyelet, társadalmi munkák) földrajz-
ból folytatta tanulmányait, és 1967-ben a szegedi József Attila Tudomány-
egyetemen természettudományi karán ezen tárgyból középiskolai tanári 
diplomát szerzett. 1983-ban tanári és 30 éves szakfelügyelői munkája elis-
meréseként Budapesten a „Kiváló Tanár”-i, nyugdíjazáskor pedig idehaza 
a „ Pedagógus Szolgálati Emlékérem” kitüntetést vette át. Két év kivételével 
mindvégig a csepregi általános iskolához tartozott nyugdíjazása időpontjá-
ig: 1983. szeptember 15-éig.

A Csepregi Zeneiskolában megalakulása óta 1985-ig szolfézst, gimnázi-
umban, illetve szakközépiskolában 1963 óta 30 éven át éneket, illetve föld-
rajzot tanított. Így 1941-től 1995-ig végezte pedagógusi hivatását. (54 év).

Kezdő pedagógus kora óta részt vett Csepreg társadalmi munkájában. A 
háború befejezését követő időszakban színdarabokhoz kulisszák és háttér 
festését, zenei betétszámok komponálását és azok zongorakíséretét végez-
te, minden ellenszolgáltatás nélkül.

1976-ban Kecskeméten részt vett a Nemzetközi Kodály Társaság meg-
alakulásán, amikor annak egyik magyar tagjává választották. Több alka-
lommal az Országos Pedagógiai Intézet felkérésére ének-zenei szaklapnak 
(Az ének-zene tanítás) szakcikkeket írt, főként módszertani ajánlásokat. A 
Pedagógiai Intézet által kiadott módszertani könyv egy részét is ő írta, „A 
többszólamú éneklési készség alakítása az általános iskola alsó tagozatá-
ban” címmel.

Kisgyermek kora óta a pedagógus hivatás iránt érzett vonzalmat. Záto-
nyi János szavaival: „Lehet, hogy ezt a családi légkör táplálta belém, de a 
tudatomban, egyéniségemben mindig a mások iránti szeretet, tudásom át-
adása iránti vágy égett”.

Nyugdíjba vonulása után 1993 márciusáig a Csepregi Közgazdasági és 
Mezőgazdasági Áruforgalmi Szakközépiskolában földrajzot tanított. 72 
éves korában, 1994. májusában hunyt el.

SÁRVÁRY LÁSZLÓ ZENETANÁR, KARNAGY
- önéletrajz

1948. június 15-én születtem Csepregen. A kisvároshoz kötődik az egész 
életem: a család, az általános és középiskola, a munkahelyek. Már tizen-
évesen elkötelezettnek éreztem magamat a zene iránt, de az akkori oktatási 
rendszer nem tette lehetővé az egyenes ágon tanulást. Az érettségit követő-
en a Szombathelyi Tanítóképző Intézetben szereztem tanítói oklevelet, majd 
1969 szeptember 1-től a csepregi általános iskolában tanítottam.

1969 őszétől a Határőrségnél teljesítettem sorkatonai szolgálatot, a ki-
képzést követően katonazenészként. A leszerelés után orosz szakos tanári 
képesítést szereztem a Pécsi Tanárképző Főiskolán, majd ének-zene szakost 
a szombathelyi főiskolán. Munkámmal együtt járt a zene szeretete és mű-
velése.

Zenei tanulmányaimat magánúton kezdtem. Vámos Gyulának, a Kul-
túrotthon igazgatójának biztatására középiskolásként kerültem a szom-
bathelyi Bartók Béla Zeneiskolába. A késői kezdés miatt esett a választás a 
szombathelyi tanítóképzőre. A hatvanas évek végén az intézményi hagyo-
mányok és volt tanáraim hatására elsősorban a kórusmuzsika érdekelt, de 
tanítóképzősként már a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar második trom-
bitása voltam.

A katonazenekar a fúvószenét hozta életközelbe, de népi, jazz és táncze-
nét is játszottunk. 1971-ben a Salgótarjánban megrendezett országos köny-
nyűzenei fesztiválon második helyezést értünk el, és elhoztuk a zsűri kü-
löndíját is. 

A leszerelés után újra a munka és a tanulás évei jöttek. 1976 őszén kér-
tek fel zeneiskolai tanításra. 1976-tól 1984-ig fél állásban a zeneiskolában 
tanítottam, egész munkaköröm volt az általános iskolában. Gréts Károly-
tól a kőszegi zeneiskola volt igazgatójától, Ma-
itz József akkori igazgatótól sok-sok segítséget 
kaptam az induláshoz. Gréts Károly atyai gon-
doskodással és segítőkészséggel adott olyan 
instrukciókat, melyeket később az idő igazolt.

A csepregi zeneoktatás első időszakát és lét-
ben maradását meghatározta a szombathelyi 
szimfonikusok közelsége. A zenekar zenészei 
szívesen vállaltak munkát Csepregen, többen 
közülük hosszabb időt töltöttek a csepregi ze-
neiskolában.

A kőszegi zeneiskolával (igazgatók: Maitz 
József, Ágota Zoltán, Szász Judit) és a város fú-
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vószenekarával (karnagy Csárics Sándor) igazán példaértékű testvéri kap-
csolat alakult ki.

Székelyudvarhelyen kórustalálkozón, Homoródon nemzetközi zenei tá-
borban vettünk részt. Rézfúvós kamaraegyüttesünkről a sajtó is elismerés-
sel szólt (Dr. Angi István).

1976 és 2007 között az úttörő (később ifjúsági) fúvószenekar, 1980-2008-
ig a város fúvószenekarának karnagya voltam. Munkahelyeim a Csepregi 
Általános Iskola, 1984 után a helyi zeneiskola. Ez utóbbinak 16 évig igaz-
gatója is. 

Rendszeresen részt vettem a Magyar Fúvószenei Szövetség Barcs-Kö-
zéprigócon, később Barcson megrendezett nyári tanfolyamain. Mivel ab-
ban az időszakban fénymásoló nálunk még nem volt, egész éjszakákat töl-
töttem kotta másolásával. Nagyon hasznos időtöltés volt.

Középfokú fúvóskarnagyi (Népművelési Intézet Budapest, Apáthy Ár-
pád - Eördögh János), majd felsőfokú fúvóskarmesteri végzettséget szerez-
tem (Marosi László - Bogár István).

Elvégeztem a Magyar Zeneiskolák Szövetsége által szervezett – munka-
körhöz előírt – vezetőképzőt. Zeneiskolai tevékenységem szerteágazó volt, 
szervezés, tanítás, szolgálat, folyamatos helytállás.

Kollégám biztatására (Orosz Sándor) szervezett továbbképzés keretén 
belül zeneszerzést tanultam (BDTF Szombathely, Károlyi Pál). Kompozíciói-
mat Celldömölkön, Debrecenben, Szolnokon is előadták. A Csepreg várossá 
avatására írt fanfárról Balázs Árpád zeneszerző nyilatkozott baráti őszinte-
séggel és elismeréssel.

Munkámat 1983-ban „Szocialista Kultúráért” kitüntetéssel, 1990-ben 
miniszteri dicsérettel ismerték el. Szakmai elismerést hozott a Bárdos Tár-
saságnál első helyezést elért pályamunkám, majd az ugyancsak első helye-
zett Ünnepi Intráda Körmend város 750 éves jubileumára kiírt országos pá-
lyázaton. A Csepregi Vegyeskar Egyesület és a zeneiskola kamaraegyüttese 
több munkámat is bemutatta.

A nagyközségi (később városi) fúvószenekarral fél Európát bejártuk, 
a környék településeinek rendezvényein, fúvószenekari találkozókon, fa-
lunapokon stb. rendszeresen szerepeltünk. Hazai minősítési rendszerben 
arany minősítést, nemzetközi minősítési rendszerben (Lesno -Lengyelor-
szág) ezüst minősítést szereztünk.

Tanítványaim közül ketten trombitatanári végzettséget szereztek (Nikl Ba-
lázs, Sárvári József). Sokakat segítettem abban, hogy megfeleljenek az óvónő-
képzők, tanítóképzők, tanárképző főiskolák követelményrendszerének.

1998-ban a Csepregi Promenád szerkesztősége közvélemény-kutatás 
eredményeként „Az év embere” megtisztelő címmel jelezték vissza tevé-
kenységem elismertségét.

Nyugdíjba vonulásom után Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlése 
„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata” elismerést 
adományozta.

A Magyar Fúvószenei Szövetség emlékplakettel jutalmazta munkámat. 
Tulajdonosa vagyok a Vas Megye Közgyűlése Elnökének Batthyány Lajos 
emlékérmének is. A zenekar örökös karnagya megtisztelő címmel köszönte 
meg munkámat, a város 2007-ben díszpolgári címmel jutalmazott.

Tevékenységem mozgató ereje az együtt zenélés öröme és szépsége volt. 

Csepreg, 2018. szeptember 26.
Sárváry László

ISKOLATÖRTÉNET FŐBB ÁLLOMÁSAI 1968-2018

Csepreg mindig híres volt dalosairól és fúvósairól, ennek ellenére sokáig 
nem működött állami zeneiskola városunkban. A zenét tanulni vágyó fia-
taloknak a szombathelyi és a kőszegi zeneiskola adott lehetőséget a képzés-
re, illetve magántanárok adtak leckéket az ifjú zenészeknek. Balogh Klára 
zongorát, Zátonyi János hegedűt és harmonikát tanított. Ez a képzési forma 
azonban nem elégítette ki az egyre jobban égő tudásvágyat. Egyre többen 
szerettek volna részt venni szervezett zeneoktatásban, illetve a fúvószene-
kar utánpótlása sem volt megoldott.

1968-ban felmerült egy állami zeneiskola létrehozásának ötlete, amelyet 
a Nagyközségi Tanács vezetői is szívesen támogattak. A cél megvalósulása 
érdekében tárgyalásokat folyatattak a szombathelyi és kőszegi zeneisko-
lával, melynek eredményeként 1968. őszén megindulhatott Csepregen az 
állami zeneoktatás a Kőszegi Zeneiskola kihelyezett tagozataként, mintegy 
50 fős tanulói létszámmal, köztük csepregi, szakonyi, büki, répcevisi gyere-
kekkel. A kihelyezett osztályok akkor még a Művelődési Házban működtek, 
zongora, hegedű és szolfézs szakokon.

 
Első zenetanárok:
– Dr. Illa Dénesné – zongora
– Zátonyi János –szolfézs
– Hodász István – hegedű  

Akkoriban a Forrás című Vas megyei zeneiskolák lapja így ír erről az ese-
ményről: „Bízzunk abban, hogy a csepregiek lelkesedése nem szalmaláng, 
kitartó és szorgalmas munka követi a kezdeményezést.”
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A zeneoktatás nagy sikert aratott a nagyközségben. Minden évben két-
szer egy szép koncerttel örvendeztették meg a nebulók a művelődési ház 
színháztermében összejött lelkes közönséget.

1971-72-es tanévben újabb szak indítására is nyílt lehetőség. Magyar Béla 
vezetésével megalakult a fúvóstanszak és még ugyanabban az évben az út-
törő fúvószenekar is elkezdte pályafutását. A zenekar hamarosan a járási 
kulturális szemlén debütált, ahol aranyminősítést szereztek. Az esemény-
ről így írt a Vas Népe: „A csoportosan szereplő gyerekek közül a csepregi fú-
vószenekart a közönség nem engedte le a színpadról. Olyan szépen muzsikál-
tak, hogy a felnőttekből álló zsüri néhány tagjának a könnye is kicsordult.”

A következő évben már fafúvósokkal és ütősökkel gazdagodva állt fel az 
úttörőzenekar. Már a község falain kívül is, Vépen szerepeltek az általános 
iskola fúvószenekaraként.

1975. november 6-i ülésen a zeneiskola helyzetével foglakozott a községi 
tanácsülés. Itt a következő célkitűzéseket fogalmazták meg:
– a kihelyezett osztály zeneiskolává fejlesztése
– a fafúvós és vonós tanszakok létesítése, bővítése
– a már működő és az új tanszakoknak megfelelő terem biztosítása
– nevelő törzsgárda kialakítása
Nevelési célkitűzések:
– saját eszközeivel segítse elő a zeneoktatásban részesülő tanulók esztéti-

kai nevelését
– segítsék a közösség szellemi kialakítását, kisegyüttesek létrehozásával
– a zenekultúra fejlesztésében a végzett tanulók is működjenek közre

1976-77-es tanévben Sárváry László vette át a fúvószenekar vezetését és 
a fúvósok oktatását. Ettől a tanévtől indult el Lezsák Lajos vezetésével a 
klarinét oktatása is.

 A zenei oktatás színvonalas munkáját minden tanszak bizonyította a 
különböző versenyeken elért kiváló eredményekkel, a községi ünnepeken 
nyújtott produkciókkal, elismerésekkel. 

Dr. Illa Dénesné Baba néni nagy szakmai elhivatottságának, lelkiisme-
retes munkájának köszönhetően a tehetséges zongorista növendékek min-
dig sikeresen szerepeltek a Győri Ifjú Muzsikusok Fesztiválján, a tavaszi 
művészeti szemléken. 

A hegedű oktatás terén problémát okozott a gyakori tanárváltás. A meg-
oldás kulcsa egy állandó tanár alkalmazása volt. Abban az esztendőben 
Illa Gábor, majd Menyhárt Péter vállalta el a hegedűs növendékek tanítását, 
innentől a fejlődés a hegedűoktatásban is megindult. 

A hangszeres zeneoktatás számára Zátonyi János adta a biztos zeneel-
méleti alapokat.

1977-es esztendő nagy előrelépést hozott a zeneoktatás minőségi fejlődé-
sében, ugyanis a Művelődési Ház után az egykori posta épületét önálló ze-
neiskolává alakították. Végre egy önálló épület adott otthont az oktatásnak. 
A zeneiskola ma is ezen a helyen, a Széchenyi köz 8. szám alatti házban 
működik.

1984-ben a csepregi zeneiskola a 
Vas Megyei Tanács határozatának ér-
telmében az addig kihelyezett tago-
zat a Kőszegi Zeneiskola fiók-zeneis-
kolájává vált, egyidejűleg fejlesztési 
lehetőséget kapott. A fiókiskolává vá-
lás egyúttal a tanulólétszám növeke-
dését is eredményezte. Ezt követően 
az iskola egy-egy szolfézscsoporttal Sárváry László és az ifjúsági fúvószenekar

Dr. Illa Dénesné, Baba néni

Lezsák Lajos és tanítványai

 Baba néni Sárvári Zsuzsannát tanítja
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csoporttal bővülhetett. Az általános iskola ének-zene szaktermében ideig-
lenesen kapott helyet a szolfézsoktatás.

A csepregi fiókiskola szakmai irányítását továbbra is a kőszegi zeneisko-
la végezte. A zeneiskola igazgatója Maitz József, a csepregi fiók-zeneiskola 
vezetője Illa Gábor volt.

1985-ben az épület bővítését és átalakítását tűzték ki célul. A munkála-
tok alatt a tanítás a művelődési házban folyt, ősztől a területileg megnöve-
kedett iskolában a szakmai fejlesztésre is megnyílt a lehetőség. A tanulói 
létszám ebben az évben 80 fő volt: 23 zongora, 13 hegedű, 14 klarinét illetve 
furulya, 20 rézfúvós és szolfézs előképzős. 

1987-ben Sárváry Lászlót nevezték 
ki a fiókiskola vezetőjének, aki célul 
tűzte ki a zeneiskola további szakmai 
és infrastukturális fejlesztését. En-
nek eredményeként még abban az év-
ben az előképzősök száma jelentősen 
megnövekedett, így a tanulólétszám 
130-ra emelkedett.

1988-ig a szolfézs oktatásnak az ál-
talános iskola ének-zene terme adott 
helyet. A széttagoltság megszünteté-
se érdekében alakították ki a zeneis-

kolában 15 növendék befogadására alkalmas szolfézs-
termét, innentől saját otthona lett a szolfézsóráknak, 
amelyet 1987-ben a zeneiskola egyik „volt növendéke”, 
immár pályakezdő szolfézstanárként Kancsó Zoltán-
né vett át, Zátonyi János tanár úr nyugdíjba vonulása 
után. Ugyanettől az évtől fogva lehetőség nyílt a mély-
réz (harsona, kürt, tuba) és a fuvola oktatására is. A 
kürt hangszer kiegyensúlyozott színvonalas oktatását 
közel 30 éven keresztül nyugdíjba vonulásáig Maitz Jó-
zsef, a kőszegi zeneiskola tanára látta.

1988-ban kezdte meg munkáját az ifjúsági 
vonószenekar, Kancsó Zoltán vezetésével. A 
hegedű oktatás kiegyensúlyozottá vált, Kan-
csó Zoltán személyével a csepregi zeneiskolá-
nak főállású hegedűtanára is lett. 

1989-ben Bükön is igény mutatkozott a ze-
netanulásra. A két nagyközség megegyezésé-
nek eredményeként, Bükön is elindulhatott 
a zeneoktatás a 
csepregi zeneiskola 
kihelyezett osztá-

lyában. A tanítás helyét Bük az általános isko-
la épületében biztosította, valamint kezdéshez 
szükséges hangszereket szerzett be. A szakmai 
háttért zenetanárok személyében a csepregi ze-
neiskola biztosította. Kezdetben a rézfúvós hang-
szerek tanítására volt igény, ennek lehetőségét is 
megteremtve. A szolfézs oktatását 25 éven keresz-
tül Hárominé Orbán Erika látta el, a hangszeres 
tanári kar pedig jórészt a Szombathelyi Szimfóni-
kus zenekar művészeiből tevődött össze

 
1989-ben nagyon szép eredményeket értek el növendékeink zenei verse-

nyeken is, és egy külföldi utazás is várt a csepregi zeneiskolásokra. Április 
27-30-án nyolc csepregi zeneiskolás Kőszeg testvérvárosába Vaihingen an 
der Enz-be utazhatott. Ez év júniusában a csepregi zeneiskola erdélyi diáko-
kat is vendégül láthatott. Székelyudvarhelyről érkeztek tanárok és zeneis-
kolai növendékek. A művelődési házban közös koncerttel ünnepelték meg 
a találkozás örömét.

1990-91-es tanév mondható szakmai szempontból az 50 év legsikeresebb 
évének, ugyanis öt tanuló felvételizett sikeresen zeneművészeti szakkö-
zépiskolába. Közülük négyen a mai napig az magyarországi és külföldi vá-
rosokban zenetanárként és zenekari művészként tevékenykednek. Ebben 
az esztendőben ért meg a zeneiskola az önálló intézménnyé váláshoz is, 
így 1991-től a Zeneiskola Csepreg névvel immár önálló iskolaként folytatta 
oktatási tevékenységét. Az iskola igazgatója Sárváry László lett. Az önálló-
sodással természetesen Kőszeggel a kapcsolat nem szűnt meg, a szakmai 
együttműködés a két intézmény között folyamatos és szoros, közös taná-
rok, és rendezvények által is. A következő évben Bükön tovább bővült a 
választható hangszerek köre, megkezdődött a gitár és a zongoraoktatás is, 
Rajnai Gábor és Sárosi Orsolya zenész házaspár vezetésével.

Kancsó Zoltánné szolfézsórája az újonnan 
kialakított szolfézsteremben

Maitz József

Hárominé Orbán Erika
konferál a büki hangversenyen

Hotzi László klarinétórája

VonósnégyesHegedűóra
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A csepregi óvodában Erdősi Katalin szolfézstanárnő elindította a zeneo-
vis foglalkozásokat. Szakonyban is indult egy kihelyezett osztály, furulya 
hangszerrel. Az általános iskola alkalmas helyszínnek bizonyult a délutáni 
zeneórák megtartásához. Az első években Udvardy Zita vezette a tagiskolát.

Az 1991/92-es tanévben bővítésre kerülhetett sor, így újabb teremhez jut-
hatott a zeneiskola. 

1993 őszén a zeneiskola névadó jubileumi ünnepséget rendezett. Az ok-
tóber 15-17-ig tartó rendezvénysorozaton Bognár Ignác zeneszerző, karigaz-
gató és tenorénekes nevét vette fel az iskola. A csepregi zeneoktatás 25. évét 
hangversenyek, kiállítások, műsorok tették emlékezetessé. 

Bük és Szakony mellett még két faluban, Bőben és Simaságon is útjá-
ra indult a zeneoktatás. Mindkét faluban az általános iskolában folyt a ze-
neoktatás. A szolfézs mellett furulyázás és zongorázás alapjait sajátíthatták 
el az iskola tanulói. 

Abban az időben mindhárom falu zeneiskolásai rendszeresen szerepel-
tek iskolai műsorokban, a falu rendezvényein, egyházi ünnepeit énekeikkel 
és hangszeres játékaikkal színesítették. Még a kisebb falvakba is szívesen 
látott fellépők voltak, mint például Lócson, Nagygeresden, Sajtoskálban, 
Nemesládonyban. 

A következő évben már 273 tanulóval büszkélkedhetett zeneiskolánk. 
A vonós és fúvós kamaracsoportok mellett gitáregyüttes is alakult Bükön. 
1993-ban Dr. Illa Dénesné Baba néni nyugdíjba vonulása után Bekéné Fa-
zekas Gyöngyi vette át a zeneiskola legnagyobb tanszakát, ahol 20 éven ke-
resztül tanította zongorázni a csepregi, szakonyi és bői, majd büki gyereket. 

1995-ben Bartók Béla halálának 50. évfordulója alkalmából a csepregi 
zeneiskolában műveltségi versenyt rendeztek a zeneszerző tiszteletére.

Rajnai Gábor gitárórán

Névadó ünnepség 1993.

Erdősi Katalin és tanítványai, szolfézsóra

Sárosi Orsolya zongoraórán

 Benkőné Krizmanich Edina 
tanítványaival Simasági tagiskolában 

Bekéné Fazekas Gyöngyi tanítványával

Vargáné Fodor Gabriella
zongoraórát tart Szakonyban

Bői tagiskolában
Fördősné Horváth Judit tanít 

Büki gitáregyüttes Rajnai Gábor vezetésével
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Ősszel a balatonfüredi Fe-
rencsik János Zeneiskola nö-
vendékeivel közös hangver-
senyt hallhatott a közönség a 
Művelődési Ház nagytermében, 
majd a csepregiek is ellátogat-
tak Füredre. 

 1998-ban a 30 éves jubile-
umot egy jubileumi koncerttel 
ünnepeltük. November 29-én a 
Bognár Ignác Zeneiskola akkori és végzett növendékei közösen emlékeztek 
meg egy hangversennyel az eltelt zeneiskola évekről.

1999-ben a tanulói létszám 224 főre emelkedett. A körzeti iskolák révén 25 
Répce-menti településről érkeztetek növendékek, a bejárók száma 49 fő volt.

2000-2001-es tanévben a tanulói létszám 235-re duzzadt. A különböző 
versenyeken elért számos siker is bizonyítja, hogy a zenei oktatás szakmai 
színvonala nagyon jó úton haladt. (Kőszegi Városi Művészeti Szemle, Sár-
vári Városi Művészeti Szemle, Sistrum Regionális Zenei versenyek, Hun-
garoton zenetörténeti műveltségi verseny)

A Kerettanterv kívánalmainak eleget téve, a kisebb hangversenyek, 
vizsgák rendezésére egy szép, kulturált kamaraterem létesült két hangsze-
res terem összenyitásával.

2005-ben a közigazgatásban és a közoktatásban bekövetkezett változá-
sok zeneiskolánkat mélyen érintették. 

Szakony, Bő és Simaság tagiskolával 2005. szeptemberével anyagi okok-
ra hivatkozva a fenntartó megszakította a további együttműködést, így 
ezekben az iskolákban megszűnt a zeneoktatás. A tagiskola növendékei kö-
zül sokan abbahagyni kényszerültek az elkezdett zenetanulást, illetve akik 
vállalták a bejárást, Csepregen és Bükön új tanárok kezei tanárok között 
folytathatták hangszeres tanulmányaikat, amennyiben településük vállal-
ta a tanításuk költségeinek egy részét.

2006. tavaszán a felmerülő igények hívták életre a környék zenét tanu-
ló fiataljainak fesztiválját, a Répce-menti diákok művészeti találkozóját. 
Olyan megmérettetési lehetőséget kapnak a diákok, amelyben bemutathat-
ják a zenei és irodalmi tudásukat. A produkciókat szakértő zsűri minősíti. 
A környéken egyedülálló komplex művészeti találkozó iskolánk jó hírnevét 
öregbíti. A rendezvény megszervezését azóta minden évben a csepregi ze-
neiskola és általános iskola vállalja.

A zeneiskola minőségi munkáját igazolja a 2007-ben elnyert „Kiváló 
alapfokú művészetoktatási intézményi” minősítés. Majd ugyanabban az év-
ben augusztus 31-én Csepreg Város Önkormányzat Képviselőtestülete jog-

utódlással megszünteti a Bognár Ignác Zeneiskolát, és egy új költségvetési 
szervet alapít Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola, Zeneiskola-alap-
fokú művészetoktatási intézmény, Óvoda és Bölcsőde Közös Közigazgatási 
Intézmény néven. Az iskola fenntartására hat település társult, és létrehoz-
zák a Középrépce-menti Iskolafenntartó Társulást. Zeneiskola igazgatóját 
Sárváry Lászlót nyugdíjazzák, tanári és adminisztrátori státuszt szüntetnek 
meg, a zeneiskola elveszti önállóságát, intézményegységként működhet to-
vább. Az új intézmény igazgatója Király Árpád, a zeneiskola intézményegy-
ség-vezetője Kancsó Zoltán, 2008. szeptember 1-től az intézmény igazgatója 
dr. Barityiné Házi Ottilia, 2009. szeptemberétől az intézményegység-vezető 
Benkőné Krizmanich Edina.

A megpróbáltatások a szakmai életre nem hathattak ki, köszönhetően 
a zeneiskola elhivatott tantestületének. Helyzetelemzés után, a zeneisko-
lának újból meg kellett határozni önmagát, helyét a „KIKI”-n belül. Prog-
ramjainkat, időrendünket az általános iskola rendjéhez kellett igazítani. 
Törekedtünk arra, hogy hagyományainkat tovább megtartsuk, ápoljuk, az 
új helyzetet új lehetőségként, kihívásként éljük meg. 

Az intézményegységek közös gazdálkodása mellett, legfőbb „kapcsoló-
dási pontunknak” az intézményegységeinkben tanuló gyerekeket tekint-
jük. A zeneiskola sajátos színfoltja az intézménynek. A hangszeres zene 
oktatásán túl feladatunk a „személlyel” való törődés, amelyhez a kiscso-
portos és egyéni oktatás kiváló lehetőséget ad. Emellett továbbra is nagy 
hangsúlyt fektetünk a településeinken működő zenei együttesek, csopor-
tok utánpótlásának nevelésére, a közösségi muzsikálás megszerettetésére, 
kamaramuzsikálás alapjainak elsajátítására.

A zeneiskola egyik legviszontagságosabb éve után 2008-2009-es tanév-
ben ünnepelte a csepregi zeneoktatás negyvenéves éves jubileumát. Kiállí-
tással, hangversennyel tisztelegtünk a múlt értékei előtt, és a megemléke-
zésből erőt merítettünk a jövő feladataihoz.

A jubileumi évet alig zártuk le, és ismét megpróbáltatásokon ment ke-
resztül művészeti iskolánk. A 2010-es évi költségvetési megszorítások az 
amúgy is „megcsonkított” iskolánkat újabb megszorítás elé állította. Hóna-
pokon keresztül épületünk megtartásáért izgultunk, küzdöttünk, támoga-
tókat kerestünk. A bajban nagy öröm volt megtapasztalni, hogy mekkora 
erők mozdultak meg a zeneiskoláért. Az összefogás eredményeként ugyan 
„csökkentett üzemmódban”, de megtarthattuk épületünket. Tisztelettel 
mondunk köszönetet, mindazoknak, akik akkor mellettünk álltak, csep-
regieknek, szülőknek, volt tanítványoknak, Csepreg Város civil szerveze-
teinek, Zeneiskolánk Alapítványának. Külön köszönetet mondunk Háromi 
Jenő és Rabi Imre képviselőuraknak, akik egy évi képviselői díjukat fel-
ajánlották a zeneiskola dologi költségeinek fedezéséhez. 

Füredi vendégszereplés
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A következő nagy változást a 2013-as év hozta. Intézményünk 2013. ja-
nuárjában nem csak fenntartót váltott, hanem három intézményegysége 
közül az óvoda kivált a „KIKI”-ből. Az óvoda továbbra is önkormányzati 
fenntartásban maradt. Az általános iskola és az alapfokú művészeti iskola 
pedig állami fenntartásba került. A továbbiakban az általános iskola és a 
művészetoktatás fenntartója és működtetője a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ, Kőszegi Tankerületi Központ irányításával. Az átadás- át-
vételt 2012. decemberében hosszas munka előzte meg, amely lehetővé tet-
te a törvényes elválasztást, átadást. Az állami fenntartásba vétel, törvényi 
változások, újabb kihívásokat jelentenek iskolánk számára. Magyarország 
Kormánya 2012. áprilisában a Széll Kálmán Terv 2.0-ban garanciát vállalt a 
köznevelési rendszer reformjáért, hosszú távú fejlesztésével, finanszírozási 
alapjának megteremtésével. A Tervben a Kormány célul tűzte ki a közneve-
lési rendszer struktúrájának és intézményrendszereinek átalakítását. Épü-
letünk tulajdonosa Csepreg Város Önkormányzata maradt, a működtetést 
az állam vállalja. 

2017. január elsején a KLIK jogutódjaként tankerületi központok alakul-
nak. Ennek eredményeként a Kőszegi Tankerület beépült az újonnan ala-
kult Sárvári Tankerületi Központba. Innentől az irányítást és fenntartást a 
Sárvári Tankerületi Központ látja el, Rozmán László tankerületi igazgató úr 
irányításával.

A 2017. szeptemberétől dr. Barityné Házi Ottilia nyugdíjba vonulását kö-
vetően Háromi Jenő vette át az intézmény igazgatását.

ZENEI PÁLYÁRA KERÜLT VOLT NÖVENDÉKEINK

Még pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor először akartam ze-
nélni. A bátyáimat írattuk be a zeneiskola első osztályába. Én, mint ahogy 
a kishúgok szokták, a bátyáimra akartam hasonlítani, így már-már hisztiz-
tem, hogy engem is írassanak be. Szerencsére ez nem csak fellángolás volt, 
így utólag már pontosan rálátok, de ott és akkor mindenki azt hitte, hogy 
három nap múlva már el is felejtem az egész zeneiskolás dolgot, és majd ha 
iskolás leszek, kipróbálom. De én nem felejtettem el, így zeneovis lettem. 
Annyira már nem is emlékszem a zenével töltött órákra, de az világosan 
megmaradt, hogy nagyon szerettem. Amikor iskolás lettem, a szüleim be-
írattak zeneiskolába, furulya szakra. Benkőné Krizmanich Edina nénivel 
felejthetetlen órákat töltöttünk együtt. Ő szeretette meg velem a hangszeres 
játékot. Másodikos koromban Edina néni átvitt Iliás Attila bácsihoz, hogy 
kipróbálhassam a klarinétot. Azt hiszem szerelem volt első látásra. Ezek 

után jó néhány évet töltöttem „két szakosan”, mivel a furulyától sem tud-
tam elszakadni. Időközben rájöttem arra, hogy a zenélés az, amit igazán 
szeretek csinálni, így elhatároztam, hogy majd művészeti iskolába szeret-
nék járni. Először Kancsó Zoltánné Ibi néni, majd később Edina néni segít-
ségével a szolfézst is megszerettem, és a felvételire is felkészültem. Ekkor 
már csak klarinétoztam, a gyakorlással sem volt baj, úgyhogy a hangszer-
rel is sikeresen felvételiztem. A szombathelyi művészeti szakgimnázium 
diákjaként, ugyanúgy szeretem ezt az egész „életstílust”, azt, hogy minden 
napomat megédesíti a zene, mindenen átsegít a zene iránti szeretetem. Per-
sze ez az út jóval nehezebb lett volna segítség nélkül. Nem biztos, hogy így 
döntöttem volna, ha nem noszogattak volna néhanapján a gyakorlás miatt 
szüleim, vagy ha nem mérettettem volna meg magam zenei versenyeken, 
mint például a Répce menti diákok művészeti találkozóján, a Sistrum Ze-
nei Versenyeken, a kőszegi Művészeti Szemlén, vagy a Fertődi Regionális 
Furulyaversenyen.

A zeneiskolás nyári táborok is mély nyomot hagytak bennem, és a kisze-
nekarnak és az énekkarnak is sokat köszönhetek. Amit kaptam a csepregi 
Zeneiskolában, azt szeretném továbbadni a jövő kis zenészeinek és a kö-
zönségnek.

Babos Anna

Fördősné Horváth Judit Ilona vagyok (szül.: Horváth Judit Ilona). Csep-
regi lakos voltam, így a csepregi általános iskolában, majd azt követően a 
csepregi gimnáziumban tanultam.

A zene szeretetét a szülői házból hoztam, édesasnyám és édesapám is 
szeretett és jól tudott énekelni: édesanyám még ma is énekel a nyugdíjas 
kórusban (81 éves is elmúlt), így szinte természetes volt, hogy beírattak a 
zeneiskolába. 1968-ban mint zenei előképzős, a következő évtől pedig mint 
zongora főszakos folytattam a tanulmányaimat. A szolfézs órákat Zátonyi 
János tanár úr tartotta, aki mindent megtett azért, hogy a - sokak által nem 
kedvelt – tantárgyat minél érdekesebbé tegye számunkra. Zongorázni dr. 
Illa Dénesné, Baba néni tanított 10 éven keresztül (a gimnáziumi éveim 
alatt is folytattam a zeneiskolai tanulmányaimat). Baba néni mindenáron 
zenei pályára próbált terelni, én viszont pedagógusnak készültem, így ke-
rültem a szombathelyi BDT Főiskola matematika-ének-zene szakára, mely-
nek elvégzése után (1983) Répceszentgyörgyre majd Bőbe kerültem és azóta 
is itt tanítok az általásos iskolában matematikát és ének-zenét. 

1993-ban a zeneiskola akkori vezetője, Sárváry László, valamint a bői 
általános iskola igazgatója, Hajós Attila – velem történt egyeztetés után- 
megállapodást kötött arról, hogy Bőben a csepregi zeneiskola tagintéz-
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ményeként zenei oktatás kezdődjön, az én vezetésemmel (délutánonként 
másodállásban). Az első évben a szolfézs mellett a furulya oktatását kezd-
tem meg, a saját két lányommal együtt 10-12 tanulóval. A következő tan-
évtől már furulya és zongora oktatása is folyt. Aztán megalakítottam a 
furulya-csoportot, mint kamarazenekart. Volt, hogy 15-17 gyerek is zenélt a 
csoportban. Mivel egyedül már nem győztem a tanítást, kaptam kollégákat 
is, akik segítették az itteni munkát. Közülük is kiemelném Bekéné Fazekas 
Gyöngyit, aki a leghosszabb ideig tevékenykedett nálunk (zongora-oktatás). 
A tagiskolai tevékenységünk 2005-ig tartott. Tanítványainkkal gyakran fel-
léptünk községünk és a környező települések különböző rendezvényein, 
kulturális szemléken, versenyeken…stb. . Ez alatt az idő alatt sok kisdiák 
ismerkedett meg a hangszeres zenélés alapjaival. Közülük többen folytat-
ták a hangszertanulást középiskolás korukban is, illetve kamatoztatták tu-
dásukat óvónőként, tanítóként. Valamennyien szép emlékeket őriznek az 
itt eltöltött évekről.

1994-ben a kultúrotthon akkori igazgatónőjének, dr. Galiotti Csabáné-
nak a felkérésére megalakítottam a Bői Női Kart, amellyel (egy 5 éves szü-
netet leszámítva) azóta is tevékenykedünk. A kórus jelenlegi létszáma 15 
fő. A különböző foglalkozású és korú családanyák örömteli együtténeklése 
nem csak öncélú. Megalakulásunk óta már hagyománnyá vált a minden év 
decemberében megrendezett karácsonyi hangversenyünk. Ezen kívül szí-
nesítjük községünk és környékének kulturális életét, vállalunk jótékonysá-
gi hangversenyeket (pl. öregek otthona…), felléptünk falunapokon (vidá-
mabb, könnyedebb műfajban) és egyéb, más eseményeken.

2014-től a bői templom kántoraként orgonálok vasárnapokon és ünnep-
napokon. Vezetem a templomi kórust, akikkel az adventi és a nagyböjti idő-
szakokban rendszeresen éneklünk a szertartásokon.

A sokoldalú, sokrétű zenei tevékenységemet egyértelműen a zeneiskolai 
tanulmányaim alapozták meg. Hálás vagyok volt tanáraimnak, de a tanít-
ványaimnak is, hiszen általuk is gazdagodtam.

Fördősné Horváth Judit

Hogyan és mikor kezdődött a zene iránti szeretetem? Talán azt mond-
hatom, hogy kisbaba koromban, amikor még anyukám hasában voltam, 
esténként Brahms zenét hallhattam. Azóta is ha meghallom ezt a szép dal-
lamot, ismerős bizsergés fut át rajtam. Óvódás koromban a tévében egy 
gyönyörű hangszer hangja keltette fel figyelmemet. Vajon mi lehetett ez a 
hangszer? Természetesen a fuvola. Szüleim zeneoviba írattak, első osztá-
lyos koromban pedig zeneiskolába. Második osztályos voltam, amikor vég-
re kezembe foghattam álmaim hangszerét, és megfújhattam.

A fuvolatanulás alapjait és a hangszer tiszteletét Joó Nikoletta tanárnő-
nek köszönhetem. A követező években sok fuvolatanárom volt, közülük 
Nagy Katalint emelném ki. Ő támogatott abban, hogy ne adjam fel azt az 
álmom, hogy fuvolaművész legyek. Negyedikes korom óta Kancsó Zoltán-
né Ibi néni alaposan bevezetett a szolfézs-zeneelmélet tudományába. Min-
denki furán nézett rám, ugyanis megszerettem „második hangszeremet”, a 
szolfézst. Köszönhetem Ibi néninek, hogy szolfézsból felkészített a konziba. 
Sajnos néhány éven keresztül nem volt állandó fuvola szakos tanár a ze-
neiskolában, ezért a fuvolát magánúton folytattam Szombathelyen Pulay 
Teréz tanárnőnél, akivel a felvételire sikeresen felkészültünk. Mellette a 
csepregi zeneiskolában zongorát tanultam Neuliszt Anikó tanárnőnél. Ez 
a néhány év zongoratanulás nagyon hasznosnak bizonyult a konzis tanul-
mányaim alatt.

A fuvola, zongora és a szolfézs gyakorlásaim mellett lehetőségem volt ze-
nekarban játszani, és énekkarban énekelni, amely sok szereplési lehetőséget 
nyújtott. Zeneiskolai éveimben szinte minden évben indultam a Répce-men-
ti diákok találkozóján, ahol fuvolából arany és ezüst minősítéseket kaptam. 
Nyolcadikos koromban szolfézsból a Sistrum regionális zenei versenyen is 
megmérettettem magam, ahonnan arany minősítést hozhattam haza.

Általános iskoláimat sikeresen befejezve felvételt nyertem a Szombat-
helyi Művészeti Szakgimnáziumba, ahol a fuvola, és szolfézs-zeneelmélet 
szakon tanulok. Jelenleg érettségi és egyetemi felvételi előtt állok.

Zeneiskolámnak köszönhetően tanultam meg tisztelni és szeretni a 
hangszeremet. Minél többet gyakoroltam, annál többet fejlődtem és köze-
lebb kerültem céljaim eléréséhez.

Úgy érzem, hogy a zenének hatalmas ereje van az életem alakulásában. 
Hálás vagyok szüleimnek, nagymamámnak, tanáraimnak, hogy támogat-
tak a zenetanulásban. 

A csepregi zeneiskolában tapasztalhattam meg először a tanítás szépsé-
gét is a nyári zenei táborokban. Ez az élmény is hozzásegített ahhoz a dön-
téshez, hogy a zenetanári pálya felé tekintsek. Remélem, majd az életem 
során a zenélés mellett leendő tanítványaimnak minél több tudást át tudok 
adni a zene szeretetén túl.

Gácsi Vivien

Nagy szeretettel köszöntöm a könyv hasábjain az olvasóközönséget, a 
zenét szerető, zenét tanuló ifjúságot, s mindenkit, akit érdekel zeneiskolánk 
múltja, jelene, s talán jövője.

50 év már nagy idő egy intézmény életében. Nagyon örülök annak, hogy 
szinte a kezdetektől aktív részese lehettem annak a folyamatnak, ami a 
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csepregi és a büki zeneiskolai éveket jelentette. Ma is hálás vagyok szüle-
imnek, hogy annak idején úgy határoztak, hogy beíratnak zeneiskolába, 
ahol 2. osztályosként Zátonyi János tanár úr segítségével megismerkedtünk 
a hangok világával, s a későbbiek során szolfézs, zeneelmélet tantárgyakat 
tanított. Dr. Illa Dénesné Baba néni pedig a zongorázás szépségeivel aján-
dékozott meg. Életre szóló élmények, csodálatos rendezvények, s nem utol-
só sorban a pályámat, hivatásomat köszönhetem az itt eltöltött éveknek. 
Gimnazista koromban sem hagytam abba a zenetanulást, s így nem volt 
véletlen, hogy a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán folytattam tanul-
mányaimat matematika-ének-zene szakon.

A diploma megszerzését követően Bükre kerültem, ahol matemati-
ka-ének-zene szakosként dolgozom napjainkig. Igazgatóhelyettesi beosztá-
som óta egy kicsit kevesebbet tudok a tanítással foglalkozni, de megraga-
dok minden lehetőséget, hogy mindkét szakomat tanítsam.

Büszke vagyok arra, hogy a büki zeneiskola alapjait én tettem le 1989-
ben. A csepregi iskola tagintézményeként folyt az oktatás, illetve folyik a 
mai napig is, ahol az első időszakban tagintézmény vezetőként, szolfézsta-
nárként tanítottam. Sajnos az akkori tantestület tagjai közül már senki sem 
dolgozik a büki zeneiskolában, s fájó szívvel, de két éve egyéb más elfog-
laltságaim miatt én sem tudom kivenni a zeneoktatásból a részemet. Az itt 
eltöltött majdnem harminc év maghatározó volt büki éveim alatt, hisz nem 
volt olyan rendezvény a településen, ahol zeneiskolásainkkal ne színesítet-
tük volna a műsorokat.

A mindennapi teendők mellett három kórusom is van, a FNP Általános 
Iskola kórusa, a Büki Női Kar Egyesület, illetve Csepreg Város Nyugdíjas 
Énekkara. Mindenkinek ajánlom, hogy tartozzon legalább egy zenei közös-
séghez, legyen az zenekar, énekkar, hisz általuk teljesen más világ bon-
takozik ki előttünk, rengeteg barátra lelünk, s a nehéz munkát követően 
csodálatos hangversenyek és kirándulások részesei lehetünk.

Minden fiatalnak, szülőnek csak azt tudom ajánlani, hogy küldjék el a 
gyerekeket zeneiskolába, úgy, mint annak idején a mi szüleink tették. Csi-
náljanak kedvet az énekléshez és a hangszerhez, mert amit iskolás korba 
elmulasztunk, később aligha lehet már behozni.

Gondolataim végén pedig álljon itt egyik legnagyobb zeneszerzőnktől 
való idézet: „Aki zenével indul az életbe, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, 
amely átsegíti őt a bajon.” (Kodály Zoltán)

Hárominé Orbán Erika

Kodály Zoltán szavaival élve a zenei nevelésem már az anyaméhben el-
kezdődött, ugyanis a szüleim ének – zenepedagógusok. Édesanyám Udvar-
dy Zita- aki a csepregi zeneiskola szakonyi tagiskolájában zongorát, gitárt, 
furulyát és szolfézst tanított - már pici koromban észrevette, hogy muziká-
lis vagyok, ezért szülővárosomban, Sátoraljaújhelyen beíratott zeneóvodá-
ba, majd zenei tagozatos általános iskolába. 1985-ben Bükre költöztünk, s 
mivel akkor még Bükön nem volt zenei oktatás, ezért a csepregi általános 
iskolába, és a csepregi zeneiskolába iratkoztam be, ahol hegedülni tanul-
tam. Farkis Zita tanárnő kezei közül Kancsó Zoltán tanár úrhoz kerültem, 
aki szakmai tudásával, pedagógiai módszerével megszerettette velem a ze-
nét, a brácsát, s akit a mai napig is a szívem mélyén őrzök emberségessé-
ge, őszintesége, lelkesedése miatt. Neki köszönhetem, hogy a zenei pályát 
választottam. A középfokú tanulmányaimat a szombathelyi zeneművészeti 
szakközépiskolában végeztem el. Már a középiskola negyedik évében felvé-
telt nyertem a bécsi Zeneakadémiára, így tanulmányaimat párhuzamosan 
végeztem az érettségi vizsgáig. A bécsi Zeneakadémián is kiváló tanáraim 
voltak. A tanulmányaim befejezése előtt egy sikeres próbajátéknak köszön-
hetően a milánói Giuseppe Verdi szimfonikus zenekarban kezdtem el dol-
gozni. A diplomám kézhezvételét követően újabb próbajátékok következ-
tek, melynek révén felvételt nyertem a torinói Operaházba, majd a milánói 
Scalába, ezt követően a RAI -̇ Rádió és Televízió - Szimfonikus zenekarába, 
s végül a firenzei Operaházba, ahol jelenleg is zenélek. 

Mindig szívesen és hálával gondolok vissza a zeneiskolás éveimre. Fon-
tos és meghatározó volt a jelenléte azoknak a zenetanároknak – Kancsó 
Zoltánné, Sárváry László -, akik át tudták adni azokat az emberi és zenei 
értékeket, aminek köszönhetően sok jó muzsikust, zeneszerető embert ne-
veltek fel. Köszönet mindnyájuknak.

Herber Dézi

Horváthné Kemény Tünde vagyok. Jelenleg ének-zenét és német nyel-
vet tanítok általános iskolában, gyermekkórust vezetek a munkahelyemen 
a Lövői Általános Iskolában, lakóhelyemen Sopronhorpácson vegyeskart 
irányítok. Abban, hogy most zenét tanítok, meghatározó szerepe volt a ZE-
NEISKOLÁNAK. Ha visszagondolok az ott eltöltött évekre, rengeteg élmény 
jut eszembe. Nagyon nehéz bármelyiket is kiragadni. Emlékezetesek a nö-
vendékhangversenyek, pláne azok, amelyiken konferáltam, és amelyek so-
rán a bakikon az egész közönség jóízűen nevetett… 

Leginkább Baba nénivel eltöltött zongoraórák voltak meghatározóak 
számomra. Csodáltam kedvességét, türelmét, igényesen kialakított termét, 
a saját maga által készített dekorációit, festményeit és természetesen zongo-
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ra tudását. Mindig minden darabot ő játszott elő (bármelyiket, bármikor), 
így választottunk közösen megtanulandó zongoraművet. A zongoraverse-
nyek előtt, alatt mindig elviselte a rigolyáimat, bíztatott, tárgyilagosan érté-
kelt. Az egészséges versenyszellem benne is megvolt. Emlékszem egy olyan 
esetre, amikor a mellettünk lévő hegedűórán egy növendék ugyanazt a mű-
vet játszotta, amit én épp akkor tanultam. Baba néni rögtön arra kért, hogy 
játsszam én is a hegedűssel együtt, lássuk, ki a jobb. Azt is tudta, hogy 
szinte alig gyakoroltam. (Most már tudom, hogy ez hiba volt!) Az órák előtt 
eljátszottam a darabokat, aztán mentem és persze tudtam volna jobban is. 
De érdekes módon soha nem kiabált, mindig úgy tudott korholni, hogy tele 
volt az is kedvességgel. Szeretetével, szaktudásával, igényességével, ízlésé-
vel példa volt ő mindannyiunknak. 

Szolfézsból nagyon sokat tanultam Kancsó Zoltánnétól. Utolsó évben 
minden nap jártam hozzá, hangközök, hangzatok felismerése, dallamdik-
tálás, szolmizálás, blattolás… Rengeteget gyakoroltam otthon, nagyon él-
veztem, meg el is keseredtem, amikor nem ment valami. Aztán később Ibo-
lya hívott a vegyeskarba, amiben több éven keresztül énekeltem. A kórust 
vezényelhettem a diplomakoncertemen, a próbákon sok szakmai dolgot 
elleshettem.

A főiskolát Szombathelyen végeztem ének-zene, karvezetés szakon. A 
pályámon mindig nagy hasznát vettem annak, amit Csepregen tanultam. 
Nagyon örülök annak és hálás vagyok érte, hogy ezekből valamit én is át-
adhattam a saját növendékeimnek, aki közül többen zenészek és énektaná-
rok lettek.

Csak akkor értjük meg, hogy mit kaptunk egy iskolától, amikor már nem 
ott tanulunk. Amikor már távolból emlékszünk vissza dolgokra. A csepregi 
zeneiskola mindig is értéket közvetített, amire minden egykori és jelenlegi 
növendéke büszke lehet. Köszönet érte!

 Horváthné Kemény Tünde

1965. június 22-én születtem Szombathelyen. 1986-ban mentem férjhez, 
azóta is kiegyensúlyozott házasságban élek Csepregen. Férjem hegedűta-
nár. Két gyermekünk született, 1990-ben Péter, 1992-ben Eszter.

Általános és zeneiskolai iskolai tanulmányaimat Csepregen végeztem, 
majd a szombathelyi Zeneművészeti Szakközépiskolában érettségiztem 
szolfézs-zeneelméletből és magánénekből. Ezután a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskola Debreceni Tagozatára jártam, a Debreceni Leánykar szólistá-
jaként több díjnak is örülhettem. A főiskolai éveim alatt az Országos Kodály 
Zoltán Szolfézs - Zeneelmélet Versenyen második díjat nyertem (első helye-
zést nem adtak ki). Debrecenben szereztem meg Kitüntetéses Diplomámat 

általános iskolai ének-zene tanár és zeneiskolai szolfézs-zeneelmélet tanár 
szakon. Művészeti Oktatói Működési Engedéllyel és ’B’ kategóriás karveze-
tői végzettséggel, valamint Dalénekesi működési engedéllyel rendelkezem.

2014-ben szintén kiváló minősítéssel Okleveles ének-zene tanár (MA) 
képesítést szereztem a Nyugat-magyarországi Egyetemen, Szombathelyen.

1986-tól – 2016-ig tanítottam Csepregen az általános iskolában és a ze-
neiskolában, a két intézmény közben közös igazgatású intézménnyé, majd 
alapfokú művészetoktatási intézménnyé alakult. Az általános iskolában a 
4.-től 8. osztályig foglalkoztam a gyerekekkel, a zeneiskolai intézményegy-
ségben pedig a zeneóvodás korosztálytól a középiskolás korosztályig. Ko-
rábban tanítottam zongorát és korrepetítori feladatokat is elláttam.

A 2005/2006-os tanévben indítottuk útjára – férjemmel közösen - a Rép-
ce - Menti Diákok Művészeti Találkozóját, mely a Répce - vidék települése-
iről várja a kis irodalmárokat és zenészeket. 2007-ben avatták az új iskola 
épületét, ahol régi és akkori énekkarosokból álló 100 főnyi összkar szere-
pelt a műsorban. A 2008/2009-es tanévben a zeneiskola jubileumi hangver-
senyén, a csepregi zeneoktatás 40 éves fennállása alkalmából avatta fel a 
gyerekkar a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény himnuszát, melynek 
ötletét és kivitelezését férjemmel végeztük. Az általános iskolai munka má-
sik oldalát az osztályfőnöki tevékenység tette ki, 12 évig vezettem osztályt. 

A 2010. évi minősítési eljárás kapcsán az iskola vezetősége kiváló minő-
sítéssel értékelte munkámat.

Az általános iskola ének-zene, a zeneiskolai tagozat szolfézs tanáraként 
az iskolai élet szinte minden rendezvényére készítettem fel egyéni és/vagy 
énekkari produkciókat, ezen kívül a megyei rendezvények, versenyek állan-
dó szereplői is voltak tanítványaim. Megyei Műdaléneklési Versenyen több 
alkalommal is Arany valamint Ezüst minősítést kaptak növendékeim. Egy 
énekesem az Országos Népdaléneklési Versenyen díjazott lett, egy másik pe-
dig a Népművészet Ifjú Mestere címet nyerte el. A Sistrum Zenei Verseny szol-
fézs versenyén egyik tanítványom Arany minősítést szerzett. A Répce-Men-
ti Diákok Művészeti Találkozóján, a Kőszegi Művészeti Szemléken hosszú 
évekig több diákom, énekes formációm nyert el Arany, Ezüst minősítést és 
Nívó-díjat. Több tanítványomat sikeresen indítottam el a zenei pályán, van 
közöttük ének-zene szakos tanár általános iskolától a középiskoláig, és a 
művészélet kiválóságai között is megtaláljuk őket. Az eltelt 30 év alatt 19 volt 
növendékem tevékenykedik zenei pályán, közülük 7 ének-zene - karvezetés 
tanárként, 8 hangszeres tanárként, 2 pedig magánénekesként. Jelenleg ket-
ten zeneművészeti szakközépiskolai tanulmányaikat végzik. Nagy öröm az 
is, hogy volt növendékeim nagy számban vesznek részt amatőr egyesületek, 
szerveződések munkájában, Magyarországon és külföldön egyaránt. Szülő-
ként pedig kisgyerekeiket hozzák szép számban Ringató foglalkozásaimra! 
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A zeneiskola minősítési eljárása kapcsán valamint a Vas Megyei Pedagó-
giai Intézet felkérésére bemutató órákat is tartottam a megye ének-zene ta-
nárainak. Vendégtanárként német nyelven Lutzmannsburgban mutattam 
be foglalkozásokat, Bécsben és Klosterneuburgban pedig magyar nyelven 
és németül láthattak tőlem zeneovis foglalkozásokat, szolfézsórát és zongo-
raórát is az érdeklődők. Korrepetítorként, valamint énekes növendékeim-
mel együtt, több alkalommal is felléptem a bécsi magyar nagykövetségen, 
és a Collegium Hungaricumban, szintén Bécsben.

Szakmai tevékenységem másik oldala Csepreg város kulturális életéhez 
kapcsolódik, 1990-ben Csepreg város felkérésére vegyeskórust alakítottam. 
2000-ben 10 éves jubileumunkat CD-lemez kiadásával ünnepeltük. Vezeté-
sem alatt szereztük meg az Amatőr Kórusok Kategóriájában a legmagasabb 
fokozatot: ’Arany dicsérettel’. A mai napig karácsonyi műsorokat, jótékony-
sági hangversenyeket szervezek, melyeken szintén többgenerációs énekes 
produkciók hangzanak fel. A CD-lemez kiadása mellett számos nevezetes 
rendezvényen énekeltünk: képviseltük Magyarországot a grazi Európa - 
Házban, vendégül láttuk városunkban Dr. Habsburg Ottót is. Nemzetkö-
zi kapcsolataink is széleskörűek, énekeltünk még Obdachban, Dörflben; 
Zsérén, Csitáron Kodály emléktáblájánál, Nyitrán, Pozsonyban, Delnicén, 
valamint Bécsben is.

 2011 őszén volt tanítványaimból, a középiskolás és fiatal felnőtt kor-
osztályból, új szerveződést indítottam útjára, a Vocal Spirit Showkórust. 
Igényes könnyűzenét énekelünk és táncolunk, díszletekkel, effektekkel, a 
repertoár sokféle műfajt ölel fel. Az értékes könnyűzene prezentálásával 
újabb rétegeket vonunk be a zenélés örömébe, hallgatóságunk ezáltal is to-
vább gyarapodik.

2013-ban egy pályázati projekt hívta életre a Csepregi Csicsergők énekes 
kamaracsoportot, melynek tagsága általános és középiskolásokból áll. A 
Csepregi Csicsergők közös munkája – vezetésemmel - azóta is töretlen ma-
radt, jól működő állandó közösséggé alakult, melynek tagjai folyamatosan 
veszik ki részüket Csepreg és a környék kulturális életéből.

2014-ben elvégeztem a Ringató - kisgyermekkori zenei nevelés - mód-
szertani tanfolyamot.

2016-ban nagy érdeklődéssel fordultam a Waldorf - pedagógia felé, részt 
vettem az ezzel kapcsolatos képzéseken, hisz a megújulás, a széles látókör 
elengedhetetlen egy zenepedagógusnál is.

2016 augusztusában lezárult 30 évnyi intézményi munkám. Az eltelt 
évek minőségi munkájának köszönhetően, több Ringató csoportom is el-
indult, valamint intézményen kívül, helyi keretek között továbbra is igény 
van zenepedagógusi munkámra. Mindemellett a bécsi magyar diaszpóra 
gyermekeinek zenei nevelésében veszek részt, hangszeres, énekes és zene-

elméleti síkon egyaránt. A sikerek és a szülői igény, e tanévtől Badenben is 
életre hívott egy zeneovis csoportot, így ott is tevékenykedem. Örömömre 
szolgál, hogy jelenlegi és volt diákjaim, a szülők, Csepreg város lakossága 
és vezetése értékelte és értékeli azt a munkát, amelyet már hosszú ideje vég-
zek, mind az oktatás, mind a kulturális élet területén.

Elismeréseim:
2000 Év embere díj a csepregi lakosok szavazata alapján 
2003 Dr. Kiss Gyula Díj - megyei elismerés a „Közösségi Kultúráért”
2004 A KÓTA zsűrijétől külön dicséret a Csepregi Vegyeskar Egyesület ve-

zetéséért, a Vegyeskar minősítése: Arany dicsérettel 
2006 Emléklap a Honismereti Kör 50 éves jubileuma alkalmából, a közös 

munkáért
2008 Csepreg Város Közoktatásáért díj
2008 Csepreg Kultúrájáért – oklevél a vegyeskarnak
2008 Oklevél a nevelőtestület szavazatai alapján: „Magas színvonalú, ki-

emelkedő teljesítményért, az elvégzett többletmunkáért, pedagógiai 
tevékenységéért.”

2010 Emléklap Csepreg Város Önkormányzatától a vegyeskarnak, a „20 
éve megvalósuló érték - és közösségteremtő tevékenységért, a kóru-
séneklés kiemelkedő színvonalú műveléséért”

2010 Kiváló minősítés a pedagógiai munkáért
2010 Elismerő Oklevél a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, a 

„csepregi zeneszerető közönség szolgálatáért, a hazai és nemzetközi 
életben betöltött szerepért”

2011 Csepreg Város Kultúrájáért Díj, „kiemelkedő pedagógusi és kórus-
vezetői munkásságáért, Csepreg Város zene-és kóruskultúrájának 
megőrzéséért és fejlesztéséért”

2012 „City Star a Városért” kitüntetés 
2014 Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata Kitün-

tetés (Vas Megye Önkormányzatának Közgyűlésétől) 
2015 Díszoklevél Csepreg Város Zeneszerető Polgáraitól
2015 Elismerő Oklevél a Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől: „Csep-

reg település kulturális életének gazdagításáért”
Visszatekintve boldog és büszke vagyok arra, hogy sok-sok tanítványomat 
vezethettem be a zenélés örömébe, fiatalok, felnőttek kapcsolódnak be tö-
retlenül a hagyományőrzésbe, a kóruséneklésbe, a kulturális élet sokszínű-
ségébe, kapcsolatok ápolásába, és mutatnak példát gyermekeiknek. Elhi-
vatottságom, zeneszeretetem – úgy érzem – példaértékű tanítványaim és a 
város lakói számára.

Kancsó Zoltánné
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Legelső emlékem a csepregi zeneiskoláról az, hogy miután kisgyerek-
ként rengeteget jártunk anyukám barátnőjéhez (Stayerékhoz a szomszéd-
ba), addig nyaggattam Juditot, aki zongorázni tanult, hogy elvitt magával 
Baba nénihez a zongoraórájára. Emlékszem a zongorateremre, ahol nagy 
szeretettel fogadtak engem, mint kis óvodást, beültettek egy nagy fotelbe az 
olajkályha mellé, ahol én el is aludtam… Aztán nem sokkal később felvéte-
liztem. Énekelni kellett és az elénekelt dalt eljátszani a zongorán. Baba néni 
(Dr. Illa Dénesné) volt az egyetlen zongoratanár, így természetesen hozzá 
kerültem. Nagyon szerettem zongoraórára járni – arról kevesebb emlékem 
van, mennyire szerettem gyakorolni. Akkor mindenképp nekiláttam, mi-
kor a kapálásról, vagy a szőlő kötözéséről volt szó… Drága szüleim mindig 
megértőek voltak velem ezzel kapcsolatban, ha gyakoroltam, mindig hagy-
tak inkább. Édesanyám sokszor le is ült hallgatni. Az egyik legszebb, és 
legértékesebb ajándék amit kaptam, egy pianínó volt. (Még a testvéremet is 
tanítgattam rajta zongorázni.) 

Nagyon szerettem együtt muzsikálni másokkal, így mindig örültem, 
amikor Kemény Tündivel négykezeseztünk. 

Szolfézst először Zátonyi tanár úr tanított, még a felső iskolában voltak 
az órák, az énekteremben. Utódja, Kebelei Ibi segített felkészülni a felvéte-
lire. Köszönettel tartozom neki, mert bár én nem tudtam mást elképzelni 
magamnak, szüleimet azért kellett egy kicsit győzködni, hogy ez jó válasz-
tás lesz nekem.

Szombathelyre és Győrbe is elvittek az összes előfelvételi meghallgatás-
ra, végül Szombathelyre vettek fel, de nem zongora, hanem szolfézs-elmé-
let és ének tanszakra. Itt érettségiztem, majd elvégeztem az ELTE ének-ze-
ne, karvezetés és a Zeneakadémia egyházzene szakát. Jelenleg a Budapesti 
Énekes Iskola hangképző tanára és a Prima Primissima díjas Weiner Leó 
Katolikus Zeneiskola tanára vagyok, ahol az énekes iskola albertfalvi tago-
zatát vezetem. 

Dr. Mezei Jánosné Csonka Szabina Babett

A csepregi zeneiskola épületéhez, tanáraihoz, a velem egykorú diá-
kokhoz sok jó és kedves emlékem kötődik. Szüleim írattak be dr. Illa Dé-
nesnéhez, aki már anyukámat is tanította zongorázni. Baba nénit nagyon 
szerettem. Kora szerint a nagymamám lehetett volna, de semmi „öregeset” 
nem találtam benne. Számomra valami megfoghatatlan, érdekes hangu-
latot és ismeretlen világot közvetített a lénye. Amikor zongorázott az órá-
kon, szerettem nézni, ahogy szép, gyűrűs ujjai futkosnak a billentyűkön. 
Mindig kedvesen, mosolygósan fogadott, sokat dicsért, biztatott. Amikor 

panaszkodtam, hogy valami nem megy, csak annyit mondott, hogy még 
gyakoroljam és sikerülni fog. Máig őrzöm a zeneiskolai ellenőrzőimet az ő 
míves, kacskaringós írásával. Elmondása szerint nyolc évesen, az első zon-
goraórám után kijelentettem, hogy én is zongoratanár leszek. Ugyan erre 
nem emlékszem, de az órák légköre és az ő személyisége biztosan a zenei 
pálya felé terelgetett. 

Gyerekként jó volt átélni, hogy a zeneiskolai tanárok az egyéni és a kis 
csoportos oktatás miatt sokkal közelebbről ismertek minket. Rengeteg báto-
rítást és figyelmet kaptam tőlük. A szolfézsért nem rajongtam, egyszer abba 
is akartam hagyni a zeneiskolát miatta. Kancsó Zoltánné tanárnő viszont 
több alkalommal türelmesen, gyereknyelven, rajzokkal és sokféle módon 
elmagyarázta mindazt, amit nem értettem. Mikor felsős lettem, versenyek-
re küldött Baba néni, de nem igazán szerettem szerepelni, színpadon lenni. 
A koncertek előtti izgalmat Kancsó Zoltán tanár úr oldotta. Amikor idege-
sen odaültem a zongora elé, ő felnyitotta a hangszer fedelét és mosolyogva 
megkérdezte: „mondjak egy viccet?” Nyolcadikos koromban szóba került a 
zenei pálya lehetősége. Sárváry László igazgató úr kis Polskijával vitt el fel-
vételizni több helyre. Ezek az önzetlen megnyilvánulások, az idő, energia 
és figyelem áldozása példát és életszemléletet állítottak számomra.

A szombathelyi Művészeti Szakközépiskolás éveim után a debreceni 
Zeneművészeti Főiskolán végeztem el a zongoratanár szakot. Baba néni 
nagyon örült, amikor diplomahangversenyem felvételét elküldtem neki, 
és annak különösen, hogy ezt a szép hivatást választottam. A munkám a 
szombathelyi Bartók Béla Zeneiskolához köt, de a kapcsolat a csepregi zenei 
élettel nem szakadt meg. Nagyon hálás vagyok, hogy óraadóként részt vehe-
tek az iskola jelenében. Külön öröm, hogy abban a nagyteremben kísérhe-
tek, ami az egykori zongoratantermem helyén áll, és ami a polgári esküvőm 
színhelye is volt. Emellett jó érzés azt látni, hogy egy ekkora kisvárosnak 
működőképes és sok gyermeket vonzó, koncerteket, nyári tábort szervező 
zeneiskolája van. Remélem ez így is marad a következő ötven évben is.

Mészárosné Lengyel Szabina

„Még sohasem találkoztam olyan zenésszel, aki bánta volna, hogy zenész 
lett belőle. Bármilyen kudarcokat tartogat számunkra az élet, maga a zene 
egyetlenegyszer sem okoz csalódást.” – Virgil Thomson

Óvodásként már jártam az iskola által szervezett zeneóvodai foglalkozá-
sokra, majd az általános iskolában első osztályos koromtól kezdve a nyol-
cadik osztályig a zeneiskola tanulója voltam. Lezsák Lajos tanár úrnál egy 
évet előképzősként furulyázni tanultam, majd –mivel a rokonságban és az 
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ismeretségi körben is volt alkalmam klarinétszót hallani (Németh Márton 
és Kálmán Tamás), és megszerettem annak hangját – erre a hangszerre esett 
a választásom. Kisgyermekként az ő generációjuk mutatott példát, hiszen 
az ifjúsági és a felnőtt fúvószenekarban is játszottak. Alsó tagozatosként a 
legfőbb vágyam az volt, hogy velük együtt egyszer én is a fúvószenekarban 
ülhessek.

A zeneiskolai tanulmányok mellett a foci és a kosárlabda tartoztak az 
érdeklődési körömbe. A sport mellett kevés erőm maradt a gyakorlásra. Há-
lás vagyok szüleimnek, klarinéttanáromnak, Lezsák Lajosnak, Sárváry Laci 
bácsinak, Kancsó Zoltánnénak, Szűcs László ütőtanárnak, és mindenkinek, 
aki tanított, hogy kitartottak zenei nevelésemben. Mindent megtettek azért 
– bár ezt gyermekként még nem tudtam felmérni –, hogy példájukat követve 
kitartsak elhatározásom mellett, hivatásomnak a gyermekek zenei nevelését 
választva, és képességeimhez mérten a lehető legjobbat hozzák ki belőlem. 
Külön köszönöm Sárváry Lászlónak, hogy a Művészeti Szakközépiskola első 
osztályától tanulmányaim végéig bármikor gyakorolhattam a zeneiskolá-
ban. Ezzel a lehetőséggel örömmel éltem, míg Csepreghez kötődtem. 

A szombathelyi Művészeti Szakközépiskola elvégzése után Pécsre kerül-
tem, ahol a főiskolai diploma megszerzése után még hét évig éltem. Itt két 
zeneiskolában (egy állami és egy magánzeneiskolában) tanítottam és 5 évig 
tagja voltam a pécsi Pannon Filharmonikusok zenekarának. Örökre hálás 
leszek az égieknek, hogy ebben a zenekarban játszhattam, hiszen szak-
mánk egyik csúcspontja a szimfonikus zenekari játék. Ebből az időszakból 
a mai napig profitálok, az itt szerzett tapasztalatokat is be tudom építeni a 
mindennapi munkámba.

2011-ben Szombathelyre költöztem. Azóta a sárvári Koncz János Alap-
fokú Művészeti Iskola főállású tanára, és a szombathelyi Bartók Béla ze-
neiskola félállású fafúvós tanára vagyok. 2016-ban szereztem meg a PTE 
Művészeti Karán egyetemi diplomámat.

Bízom benne, hogy sikerül olyan szakmai és emberi segítséget nyújta-
nom a rám bízott gyerekeknek, amellyel engem is segítettek a csepregi ze-
neiskolában is már kezdetektől fogva.

Németh Kornél

Kiskorom óta érdeklődtem a zene iránt, mindig vonzott a ritmus és a 
zene. Családtagjaim és felmenőim közül is sokan amatőr zenészek voltak.

Szüleim 1986-ban, 10 évesen írattak be a csepregi zeneiskolába. Gitá-
rozni szerettem volna, de akkoriban ezt a hangszert nem tanították. Nehéz 
döntés előtt álltam. Átirányítottak hegedű tanszakra, mivel ez a hangszer 
állt legközelebbi rokonságban a gitárhoz. De mire átgondoltam, akkorra 

már ez a keret is betelt növendékekkel. Sok választásom nem volt. Rézfúvós 
hangszeren volt lehetőségem elkezdeni a zeneiskolát. Természetesen a tubát 
választottam. Mosolygós tekintetű, leendő tanáraim közölték velem, hogy 
ez a hangszer a méretemhez, és a súlyomhoz nem a legideálisabb válasz-
tás. És így lett a trombita. A hangszerválasztás nehézségei ellenére, nagy 
örömmel és lendülettel készültem az első órára. Az első óra nagy csalódást 
okozott számomra. Gondolom ezzel az érzéssel nem voltam egyedül a gye-
rekek között. Reméltem, hogy az óra után már trombitával a kezemben me-
hetek haza, és megállás nélkül fújhatom. Ennek ellenére, csak egy fúvókát 
kaptam a kezembe, amivel napokon keresztül csak „brűzölnöm kellett”. De 
eltelt az a pár nap, és végre megkaptam a várva várt trombitát, a fúvóka 
mellé. Innentől kezdve minden kedd és péntek délután a zeneiskoláról szólt. 
Szerencsémre a megye, de nyugodtan mondhatom, hogy az ország egyik 
legkiválóbb tanárához kerültem, aki engem ebbe a művészetbe bevezetett: 
Ő Sárváry László tanár úr, akinek nagyon sokat köszönhetek. Természetesen 
a kedves, bár nagyon szigorú szolfézs tanárnőmről, Kancsó Zoltánnéról sem 
feledkezem meg, akihez még a középiskolai felvételem előtt korrepetálásra 
is jártam (Bár egy kamasz fiút minden más jobban érdekelt, mint a szolfézs, 
ezért nem is mindig értem oda az órákra.). Legfőképpen nekik köszönhe-
tem, hogy az általános iskola után ezen a pályán folytattam tovább tanul-
mányaimat. Sok szép élmény fűződik a zeneiskolában eltöltött éveimhez. A 
sok szereplésen kívül, a kamaraórák, és természetesen a fúvószenekarban 
átélt kellemes és sokszor humorosan eltöltött idő is örök emlék számomra.

Tanulmányaimat az általános iskola után, a győri zeneművészeti szak-
középiskolában kezdtem meg. Trombita tanárom a szintén csepregi szü-
letésű Horváth László tanár úr lett, aki ugyancsak a csepregi zeneiskolá-
ban kapta zenei alapismereteit. Ő is nagyon nagy szaktudással, szigorral, 
mondhatom baráti kapcsolatban terelgetett tovább a zenei pálya szép, de 
sokszor göröngyös útján. Az ott eltöltött 4 év is nagyon sok szép élményt 
idéz fel bennem, bár az első pár hét nem volt könnyű, mert igazából ek-
kor repültem ki a családi fészekből, ami nekem falusi gyereknek - aki egy 
nagyvárosba került - nem volt egyszerű. De hamar ráhangolódtam az otta-
ni nyüzsgő életre. (Erről édesapám, és az ellenőrző könyveim többet tudná-
nak mesélni.) Sok ismerősre, és barátra tettem szert, akikkel a mai napig is 
kapcsolatban állok. A középiskola után szinte egyenes út vezetett a győri 
zeneművészeti főiskolára, Hontváry Csaba tanár úrhoz. A főiskola utolsó 
két évében az akkor induló bábolnai zeneiskolában trombitát tanítottam. 
Zenei tanulmányaimat 1998 nyarán fejeztem be Győrben.

Ezután haza kerültem, de az élet más irányba fordított, nem a zenei pá-
lyán helyezkedtem el, azonban amíg lehetőségem engedte, egy darabig ját-
szottam a csepregi fúvószenekarban, itt ismerkedtem meg a feleségemmel 
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is. Egy sramli zenekarban is én próbáltam egyenesre fújni a trombita csövét.
Most már csak hobbi szinten zenélgetek, de büszke vagyok arra, hogy a 

gyermekeim talán örököltek valamit a zene iránti szeretetemből, ugyanis 
mindketten a csepregi zeneiskola ütős tanszakát erősítik. Remélem ben-
nük, és minden emberben örökké élni fog a zene iránti szeretet.

Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki ezen a pályán segített, 
külön köszönöm szüleimnek, és azon tanáraimnak, akiket itt most név sze-
rint nem említettem meg.

Nikl Balázs

Visszagondolva a kisgyerekkori, zeneiskolás éveimre, tisztán kirajzoló-
dó emlékek jutnak eszembe, amikhez mindig egy jó érzés is társul. Ahogy 
Ibi néni mesél Tá bácsiról és Titi néniről, Baba néni leveszi a terítőt a zon-
goráról és felnyitja a hangszer tetejét, Zsuzsa néni megdicséri a fuvolajá-
tékom, Kata néni keresztrejtvénye a szolfézs feladatlapon – egytől egyig 
fontos, a pályámat meghatározó emlékek lettek.

A zene szeretetét már jóval a zeneiskola előtt megismerhettem, hiszen 
a családunkban természetesnek számított, hogy mindenki tud énekelni 
és valamilyen hangszeren játszani. Magától értetődő volt, hogy a beisko-
lázással párhuzamosan elkezdődik a zeneiskolai oktatásom is. A szolfézs 
kiselőképzős csoportban olyan világ tárult elém, ahol nagyon jól éreztem 
magam, értettem és élveztem a hallottakat. Játékos formában találkoztam 
először a zenei alapismeretekkel, ami inkább szórakozást és sikerélményt 
jelentett nekem, mint kötelező órákat. Hangszeres tanulmányaimat először 
zongorán kezdtem, majd egy évvel később második hangszerként elkezdtem 
fuvolázni. A fuvolával becsatlakozhattam a Csepregi Fúvószenekar életébe, 
ahol egy közösség részeként megtapasztalhattam a közös zenélés örömét is. 

Szép és izgalommal teli emlékeket őrzök a növendékhangversenyekről, 
a nyári táborokról, az admonti kórustalálkozókról és a zenekari fellépések-
ről. Ezek egytől egyig hozzájárultak ahhoz a tudáshoz, rutinhoz, ami aztán 
a zenei pályán való maradásra ösztönzött. 

Tanulmányaimat Szombathelyen a Művészeti Szakközépiskola és Gimná-
ziumban folytattam, majd felvételt nyertem a győri Széchenyi István Egye-
tem Zeneművészeti Intézetébe. A hangszeres játékkal párhuzamosan az el-
mélet és az éneklés szeretetét változatlanul megőriztem, így végül a főiskolát 
fuvolatanár, kamaraművész, szolfézstanár diplomával végeztem el.

Zenetanárként két évet a győri Liszt Ferenc Zeneiskolában tanítottam, 
majd a neszmélyi Launai Miklós Alapfokú Művészeti Iskolában folytattam 
a munkám. Pár év kihagyást követően - harmadik lányom születése után - 
ismét ebben az intézményben dolgozom zenetanárként.

Szeretettel és hálával gondolok vissza minden kedves tanáromra, akik 
erre a pályára tereltek és segítettek az eredményes helytállásban: Kancsó 
Zoltánnéra, Illa Dénesnére, Lezsákné Szekszárdi Zsuzsannára, L. Varga 
Magdolnára, Oroján Mariannra, Schannen Renátára, Erdősi Katalinra, 
Willmann Krisztinára és Sárváry László igazgató úrra – köszönöm szépen 
példaadó munkájukat!

Sárvári Zsuzsanna

Több mint 25 év telt el, mióta utolsó zeneiskolai bizonyítványomat kéz-
hez kaptam. Bő negyed évszázad távlatából sok-sok apró emlékkép villan 
fel. Szolfézs- és hangszeres órák, növendékhangversenyek, iskolai utazá-
sok. Köszönettel tartozom tanáraimnak, Kancsó Zoltánnénak, Sárváry 
Lászlónak, Zátonyi Jánosnak, akik munkájukkal, hivatástudatukkal példát 
mutattak és elindítottak ezen a pályán. 

Amikor azon gondolkodtam, hogy mi volt a legfontosabb, amit ezekből 
az évekből útravalónak kaptam, a közösségek jelentősége az, amit minden-
képpen kiemelnék. Elsőként a legalapvetőbb közösség, a család szerepét, 
hiszen a zene szeretetét már kicsi gyerekként, otthon megtapasztaltam. 
A családunk és a zeneiskola, a közreműködés Csepreg zenei életében szo-
rosan összefonódott ebben az időszakban. Nagy öröm, hogy azokban az 
években többen is zenei pályára kerültek a zeneiskola falai közül. Legalább 
ennyire fontosnak tartom, hogy a város művészeti együtteseinek utánpót-
lását, zeneszerető közönséget és a művészeteket fontosnak tartó közösséget 
köszönhettünk és köszönhetünk a zeneiskolának. Ezt a közösségformáló 
erőt tapasztaltam meg gyerekként és próbálom a mai napig továbbadni 
munkám során. 

Átvitt és valós értelemben is hosszú utat tettem meg a tanuló évek alatt. 
1991 és 1996 között a veszprémi Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközép-
iskolába jártam, ahol trombita és szolfézs-zeneelmélet szakon is érettségi 
vizsgát tettem. Felsőfokú tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Zeneművé-
szeti Karán végeztem. Trombitaművész-, tanár és Okleveles Fúvószenekari 
karnagy-művész diplomákat szereztem. Jelenleg a debreceni Kodály Zoltán 
Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – AMI trombitatanára vagyok 
és a zeneiskola ifjúsági fúvószenekarát vezetem, emellett a zeneművészeti 
karon óraadóként dolgozom. Trombita szakmódszertant és szakdidaktikát, 
Fúvószenekari hangszerelést és Multimédiás ismereteket oktatok a hallga-
tóknak, valamint a trombita tanárképzés gyakorlatvezető tanára vagyok. 

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak” – írja 
Goethe. Én ezeket kaptam Csepregtől és a zeneiskolától. Mindig is büsz-
ke leszek arra, hogy innen indultam és szerencsésnek érzem magam, hogy 
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ilyen gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező helyen nőttem fel és 
kaptam életre szóló indíttatást. Köszönök mindent és legjobb tudásom sze-
rint adom tovább ezeket az értékeket. 

Sárvári József

VOLT TAGISKOLÁNK TANULÓINAK EMLÉKEI

Egykori bői tagiskoláról…

Zeneiskolai tanulmányaimat az 1992/1993-as nevelési évben kezdtem meg 
a csepregi Bognár Ignác Zeneiskola bői tagiskolájában, melynek hat éven át 
növendéke voltam. A zeneoktatásnak a Bői Általános Iskola adott otthont 
kihelyezett tagozatként, melynek vezetője Fördősné Horváth Judit lett.

Az első tanévben a zenei alapokat kaptuk meg, majd következő évektől 
lehetőségünk nyílt hangszeres képzésre is. Furulyázni, zongorázni tanul-
hattunk. A későbbiekben 10-12 főt számláló furulyacsoport is alakult az is-
kolánkban. Igazán összetartó közösségé kovácsolódtunk össze. Örömmel 
jártunk az órákra, melyek mindig jó hangulatban teltek és ahol életre szóló 
barátságok kötettek. Általános iskolai ünnepségeinket, rendezvényeinket 
furulyajátékunkkal tettük színesebbé. Minden évben, karácsony tájékán 
gálaműsorral készültünk tanárainknak, iskolatársainknak. Lehetőségünk 
nyílt versenyeken is megmutatkoznunk, ahonnan nem ritkán szép eredmé-
nyekkel térhettünk haza. 

Felsőfokú tanulmányaimat a Nyugat-Magyarországi Egyetem – Benedek 
Elek Pedagógiai Főiskolai Kar óvodapedagógia szakán végeztem. A zeneis-
kolában megszerzett tudás nagy előnyt jelentett számomra a képzés során. 
Jelenleg a büki Csodaország Óvodában dolgozom óvodapedagógusként. 
Intézményünknek nagyon jó kapcsolata alakult ki a zeneiskolával. Évente 
két alkalommal hangszerbemutatón vehetünk részt, ahol a kisgyermekek 
különféle hangszerekkel ismerkedhetnek meg, számukra ismerős gyermek-
dalokat hallhatnak. Az óvodában zeneovi működik Benkőné Krizmanich 
Edina vezetésével. A gyermekek örömmel járnak a foglalkozásokra, ahol 
játékos módon történik a zene megkedveltetése, megszerettetése. Bízom 
benne, hogy minél több kisóvodásom találja majd meg az örömöt a zené-
ben, zenélésben.

 Hálás szívvel gondolok vissza a Bognár Ignác Zeneiskolára. Tanárnőm-
nek, Jutka néninek köszönöm azt a tudást, amivel felvértezett és elindított 
a nagybetűs életbe.

Cser Veronika

Egykori szakonyi tagiskoláról…

Jelenleg óvónőként dolgozom, így elmondhatom magamról, hogy a zene 
nagy szerepet játszik a mindennapjaimban. A zenei gyökereim már korán 
kialakultak, mivel első osztályos koromban szüleim úgy döntöttek beírat-
nak a szakonyi zeneiskolába, hogy furulyán tanuljak játszani. Nagy élmény 
volt először kézbe venni a hangszert, és megszólaltatni. Gabi néni nagy tü-
relemmel, és kedvességgel tanított minket. Előfordult, hogy nem sikerült 
a megfelelő hangot lefogni, de ő mindig biztatott minket. Jól emlékszem, 
hogy iskola után tartotta nekünk ezeket az órákat, illetve még szolfézsra is 
jártunk, ahol nagyon sokat énekeltünk, szolmizáltunk, kottáztunk. Attól 
függetlenül, hogy iskola után még vissza kellett mennünk ezekre az órákra, 
szívesen tettük ezt. Nagy élmény volt az is, amikor karácsonykor, vagy ép-
pen az évzárón léptünk fel, és mutattuk meg, hogy mit tudunk. Mindannyi-
an büszkén szólaltattuk meg saját hangszerünket. Természetesen sok gya-
korlásra volt szükség. Idehaza is sokat játszottam a furulyámon. Hat évig 
voltam a zeneiskola tanulója, mindaddig jártam az órákra, amíg meg nem 
szűnt Szakonyban az oktatás. Ennyi év után elmondhatom, nem volt hiá-
bavaló a sok gyakorlás. Amikor az óvóképzőbe jelentkeztem, az énekórán 
furulyázni tanultunk. A zeneiskolában szoprán furulyán játszottunk, a 
képzőben viszont alt furulyán, hiszen ez jobban illeszkedik a gyerekek 
hangszínéhez. Először elszomorodtam, hogy mindent kezdhetek így előröl, 
de egyáltalán nem így volt. Nagyon könnyen sajátítottam el az új fogásokat, 
illetve míg a többi hallgatótársam akkor kezdett ismerkedni a kottával, szá-
momra ez már nem jelentett újdonságot. 

A mai napig nagyon szívesen veszem elő a furulyámat. Az óvodában gyak-
ran játszom a gyerekeknek is, akik átszellemült arccal hallgatják a zenét. 

Hideg Alexandra

Egykori simasági tagiskoláról…

Ma is emlékszem a zeneiskolai felvételire. 7 éves voltam és ez volt az első 
komoly vizsgahelyzet az életemben. Édesapám kísért el a simasági Általá-
nos Iskola egyik osztálytermébe, ahol a Zeneiskola tanárai hallgatták meg 
a felvételizőket. Most is fel tudom idézni, hogy választanunk kellett egy dalt 
és egyedül elénekelni a bizottság előtt. Még ha voltak is hamis hangok „Az 
én kis kertet kerteltem…” kezdetű dalban, zeneiskolás lettem. Ha eszembe 
jutnak az általános iskolás éveim, legtöbbször a zeneiskolásokkal együtt el-
töltött időre gondolok. A hangversenyekre való felkészülésre, a próbákra, a 
karácsonyi, húsvéti előadásokra, amelyeket a simasági színjátszó csoport-
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tal közösen adtunk elő, a zenetörténeti vetélkedőre, amelyet a Zeneiskola 
tagiskolái között megnyertünk, vagy az év végi hangversenyekre, amelyek 
egyben rendhagyó zenetörténeti órák is voltak szüleink, nagyszüleink szá-
mára. A gyakorlásra gondolok, a fellépések izgalmára és a zongorára. Arra, 
amit egy hangszer jelenthet egy gyermek számára. A zongora társ volt a 
szomorúságban és társ volt akkor is, ha az örömömet és a boldogságomat 
akartam kifejezni. A zene által tapasztaltam meg a közös alkotás erejét és 
örömét, amikor csak úgy hozhatunk létre egy egészet, csak úgy szólaltat-
hatunk meg egy dalt, ha ahhoz a saját részünkkel, a saját szólamunkkal 
járulunk hozzá. Gyerekként a hangszeren való játék, olyan örömöt jelent, 
amelyhez talán nincs is fogható. Végül nem a zenét választottam hivatá-
somként, nem léptem zenei pályára, de azok az értékek, amelyeket a zene 
által kaptam és a zene által erősödtek meg bennem, végig fognak kísérni 
az életemen.

Molnár Barbara 

IN MEMORIAM BEKÉNÉ FAZEKAS GYÖNGYI

Még most is mosolyogva gondolok vissza életem első zeneiskolai él-
ményére. Kis elsősként épp matek órán ültünk, mikor belépett a terembe 
Gyöngyi néni és Zita néni, arról érdeklődve, ki szeretne zeneiskolás lenni. 
Akkoriban teljesen meg voltam róla győződve, hogy zongorázni szeretnék. 
Határozottan ki is jelentettem, én zongorázni fogok. Koromra való tekintet-
tel kezdésnek a furulyát javasolták. Csalódott, dacos kisgyermekként Gyön-
gyi néni kedves szavai győztek meg, s ígéretéhez híven, második zeneisko-
lai évemben elkezdhettem zongorázni is, viszont a furulya is megtetszett. 
Így lettem „kéthangszeres” növendék Gyöngyi néni kezei alatt. Kedves, 
nyugodt, féltő szeretetével kísért el a Szombathelyi Zeneművészeti Szakkö-
zépiskolába, melynek növendéke lettem. 

Gyöngyi néni Szigetváron született, itt végezte általános iskolai és alap-
fokú zeneiskolai tanulmányait. Ikertestvérével Évával zongorázni tanult, 
több négykezes verseny díjazottjai voltak. 

A pécsi Zeneművészeti középiskolában 1970-ben érettségizett. Két évet 
tanult a pécsi főiskolán, majd a Győri Zeneművészeti Főiskolán folytatta 
tanulmányait, ahol a zongora mellett a brácsa szakot is elkezdte. A diplo-
ma megszerzése után a Szombathelyi Szimfónikus Zenekarban helyezke-
dett el, ahol 12 évig brácsázott. Közben Kőszegen zongorát tanított, majd 
20 éven keresztül, 1993-tól 2013-ig a csepregi zeneiskola zongoratanára, 
korrepetítora volt. 

Nyugdíjba vonulása után sem hagyta abba a tanítást, 2016-os év elejéig 
a körmendi zeneiskolában óraadó tanárként tevékenykedett.

A tanítás mellett nagyon szerette a korrepetítori munkát. Vallotta, hogy 
a zongorakíséret egy szolgálat. Nagy alázattal kísért különböző énekkaro-
kat, művész kollégákat, gyerekeket, akikre életvidámságával, nyugodtsá-
gával, kedves természetével, pozitív kisugárzásával mindig nagyon jó ha-
tást gyakorolt. 

Nyugdíjba vonulása után is fontosnak tartotta a csepregi zeneiskolai 
kapcsolatait, mindig érdeklődött volt tanítványairól, kollégáiról, és nagy 
szeretettel emlékezett vissza a csepregi éveire. Csepregi kötődései élete vé-
géig nagyon mélyek és erősek voltak. 

Bár már főiskolás voltam fagott tanszakon, mégis, ha meglátogattam nagy 
örömmel és érdeklődéssel fogadott. Mindig számíthattam rá. Szeretete és ta-
nári személyisége életem végéig elkísér és a legnagyobb példa számomra.

Drága Gyöngyi néni, emléked örökké él. Nyugodj békében!

Hanis Petra
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„Ha van valami,
ami állandó ebben a világban,
az a zene ereje.”
 J. Groban

„Az emberiség boldogabb lesz,
ha megtanul a zenével

 méltóképpen élni.” 
 Kodály Z.

„Az embereket meg lehet ismerni a zenén keresztül,
amit hallgatnak.” 
 P. Coelho

HAGYOMÁNYOK ÉS 
ÚJÍTÁSOK ÖSSZHANGJA

„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. 
Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be”

Kodály Z.

„A zene magasabb rendű megnyilatkozás,
mint minden bölcsesség és filozófia.”
 L. van Beethoven

„Zene nélkül nincs teljes ember.”
Kodály Z.

MI IS TÖRTÉNT AZ ELMÚLT 10 ESZTENDŐBEN 
ZENEISKOLÁNK SZAKMAI ÉLETÉBEN?

2009-ben újragondolt pedagógiai programunkban megfogalmaztuk, 
hogy egyik fő feladatunknak tekintjük az elődeinktől örökölt értékek is-
kolaépítő munka folytatását, a zeneiskolánkban folyó oktató-nevelő munka 
színvonalának megőrzését, fejlesztését, a régi jól bevált gyakorlatot új ötle-
tekkel, új színekkel kibővítve, gazdagítva.

Ezen gondolatok, elvek mentén töltöttük meg tartalommal az elmúlt 10 
évet. A közel 150 tanulónk tizenöt hangszer, illetve elmélet és zenekar közül 
választva tanulhat. A zenei oktatás Csepregen illetve Bükön folyik.

– Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott, 
oboa, kürt, tenorkürt, baritonkürt, trombita, harsona, tuba, ütőhang-
szerek, gitár, zongora, hegedű, gordonka (jelenleg szünetel)

– Elméleti tanszakok: zeneismeret/szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet, 
– Egyéb tanszakok: zenekar, kamarazene, kórus

A szervezett állami zeneoktatás kihat a város, a környező települések 
életére, formálja azok arculatát. A zeneiskola a település közművelődésének 
egy fontos bástyája. Kezdetektől fogva zeneiskolásaink bekapcsolódnak a 
„felnőtt zenésztársadalom” életébe, a város különböző kulturális rendezvé-
nyeibe, szólisztikusan és kamaracsoportokban egyaránt. 

Több évtizede karácsonyi hangversenyeket ajándékozunk az Öregek 
Napközi Otthona lakóinak és a kisóvodásoknak egyaránt. A szülőknek, 
hozzátartozóknak, érdeklődőknek karácsonykor és júniusban hangver-
senyt adunk Bük és Csepreg Művelődési Házában. 

Az intézmény rendszeresen részt vesz a helyi közéletben. Kulturális ese-
ményeken, jótékonysági esteken, kiállítás megnyitókon növendékeink és 
tanárjaink rendszeresen szerepelnek. (Pl. képzőművészeti kiállítás meg-
nyitón, könyvbemutatón, óvodai jótékonysági délutánon, március 15. vá-
rosi rendezvényen, karácsonyi ünnepségeken, jubiláns házaspárok önkor-
mányzati rendezvényén).

Az elmúlt évtized munkájának gyümölcseként több hagyományteremtő 
rendezvény kezdeményezője lett a zeneiskola. 
– Zene világnapi hangszerbemutató csepregi és büki óvodásoknak 
– Karácsonyi templomi pásztorjáték 2012 karácsonya óta, amelynek sze-

replői a kórusunk tanulói, és hangszeres növendékeink
– Répcementi diákok művészeti találkozója, amelynek zenei részéhez 

2018-ban 13. alkalommal adott otthont zeneiskolánk. A találkozó rend-
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szeres résztvevői csepregi és büki zeneiskolásaink mellett kőszegi Bu-
daker Gusztáv Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói, valamint 
a Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola zeneiskolásai. Az utóbbi négy 
évben a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium tanulói nyitókoncert-
jével indul az egész napon át tartó találkozó.

– Tanszaki hangversenyek, ahol a zeneiskola különböző tanszakain folyó 
munkába bepillantást nyerhet minden érdeklődő.

– Nyári zenei táborok, zeneiskolai kirándulások, amelyet 2018-ban ötödik 
alkalommal rendeztük meg június 3. hetében. A zeneiskola énekes és 
hangszeres kamaracsoportjai a vakáció megkezdése előtt előkészítik a 
következő tanév közös produkcióit vidám próbákkal, játékos együttlét-
tel, utcazenéléssel, kirándulással. A tábor célkitűzése a közös zenélés 
mellett egy vidám nyári hét keretében zeneiskolai közösségünk építése. 

– Tavaszi hangszerbemutatók a büki és csepregi általános iskolában és 
óvodában, amelynek célja a hangszerek bemutatásán túl az utánpótlás 
felkutatása is. 

Közreműködéseink az általános iskola és a város rendezvényein

Az általános iskola és a zeneiskola összevonása óta zeneiskolásaink ál-
landó szereplői az általános iskola ünnepeinek, rendezvényeinek is, énekes 
és hangszeres produkciókkal teszik színesebbé, tartalmasabbá a műsoro-
kat. Produkcióink nemcsak szebbé teszik a műsorokat, hanem a szereplé-
sek alkalmat teremtenek arra, diáktársak és tanárok, vagyis az egész isko-
la közössége, növendékeink zeneiskolában szerzett tudásába bepillantást 
nyerjenek. Műsoraink összeállításánál figyelünk arra, hogy minden évben 
alkalomhoz illő új műsorszámokkal álljunk közönségünk elé. A mindig 
megújuló színvonalas előadások érdekében a „kötelező órákon” kívül sok 
plusz gyakorlás szükséges, ami fáradságot nem ismerhet.

Jelenleg működő kamaracsoportjaink

„Kiszenekar”:
2007-2015 között Tomena István vezette a 8-10 főből álló kamaracsopor-

tot. 2015-ben Iliás Attila vezetésével új tagokkal, egy új formációban alakult 
újjá a zenekar.

A „kiszenekarban” a gyerekek megtanulják a kamarazenélés alapjait, 
hogy később a felnőtt fúvószenekarban rutinos zenészként léphessenek be. 
A kamarazenei tanulmányokhoz Peter Lussenburg holland iskoláját hasz-
nálják, ami módszeresen, lépésről lépésre vezeti be a gyerekeket a közös ze-
nélésbe. A biztos kottaolvasás, skálázás, etűdök gyakorlása mellett ismert 

dallamokat is megtanulnak a gyerekek, így nem okoz nagy kihívást iskolai 
ünnepségekre „rendelt” indulók, koszorúzási dalok, közismert karácsonyi 
dalok előadása sem.

Klarinétkvartett:
A „Kiszenekar” tagjaiból alakult, a négy klarinétosra épülő „Klarinétk-

vartett”. Megalakulásuk óta rengeteg szereplést tudhatnak maguk mögött. 
Rendszeres fellépői iskolai, zeneiskolai ünnepségeknek. Iskolánkat több-
ször képviselték a Magyar Művészetoktatás Megyei rendezvényén, a tanke-
rületi pedagógus napon. A Kőszegi Művészeti Szemlén 2015 óta minden év-
ben megmérettetik magukat, ahonnan egyszer ezüst, és háromszor arany, 
egyszer kiemelt arany minősítéssel tértek haza. 2019 tavaszán az Alba Re-
gia Országos Kamaravesenyen is részt vettek.

Műsorukra szívesen tűznek komolyzenei átiratokat, mint például Bartók 
Béla: Gyermekeknek kötetének darabjait. Repertoárjukban szerepel több 
könnyedebb műfajú átirat is.

 A csoport vezetője: Iliás Attila 

Kórus: 
Szolfézscsoportjainkból „nőtte ki” magát zeneiskolai kórusunk. A 2017-

2018-as tanévtől heti rendszerességgel próbál a jelenleg 18 állandó tagú kó-
rus. Már több alkalommal szerepelt a Répcementi diákok találkozóján, és a 
Kőszegi Városi Művészeti Szemlén, ahol minden alkalommal arany minő-
sítést kapott. A kórus számára Sárváry László több kórusművet komponált, 
amelyek közül már több bemutatásra került. Ezeket a nagyon szép, dalla-
mos, jól énekelhető műveket kórusunk szívesen énekli. Az énekkar reperto-
árjába főként XX. századi magyar zeneszerzők művei tartoznak, mint pél-
dául Bartók Béla, Kodály Zoltán, Balázs Árpád, Karai József, Kocsár Miklós 
gyermek- és nőkari művei. 

A kórus vezetője: Benkőné Krizmanich Edina.

Zeneovis csoportjaink

Nagyon jó és fontos kapcsolatot ápolunk Bük és Csepreg óvodájával. A 
zene világnapi hangszerbemutató mellett minden évben ellátogatunk egy 
kis karácsonyi hangversennyel, valamint a tanév végén hangszerbemutató 
hangversennyel. Emellett mindkét óvodában két-két zeneovis csoportunk 
működik. 2008. szeptemberében Bükön is elindítottuk a zeneovis foglalko-
zásokat, fontos feladatnak tartva a büki tagiskola fejlesztését, utánpótlás 
kinevelését. 

A zeneovis foglalkozásokat jelenleg Benkőné Krizmanich Edina vezeti.
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Pályázatainkból megvalósult jelentősebb projektjeink

Fontosnak tartjuk, hogy a zenét tanuló fiataloknak élményszerű, mű-
vészi színvonalú koncertekben is legyen részük. Ezért két tanévben is pá-
lyázati forrásokból interaktív- ismeretterjesztő koncerteket szerveztünk 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A „rendhagyó ének-zene órák” 
közönsége a zeneiskolás növendékek mellett az általános iskola összes ta-
nulója volt. Ezekre az alkalmakra az általános iskola aulája „átalakult” egy 
hangversenyteremmé.

2014-15-ös tanévben egy zenetörténeti barangolást tettünk az ősidőktől 
egészen a XX. századig. Az interaktív koncertsorozatban vendégünk volt az 
Ataru Taiko ütőegyüttes, majd a reneszánsz Savarello consort, és a Kum-
mer-Campanella táncegyüttes. A Répcementi találkozó szereplői is részesei 
lehettek a szombathelyi művészeti szakközépiskola tanárai és tanítványai 
barokk koncertjének. A bécsi klasszikus korba zeneiskolánk tanárai és a 
Csepregi Vegyeskar Egyesület barangolt el minket. A szombathelyi Bartók 
Béla Zeneiskola és zeneiskolánk tanárai a romantikus kor programzenéjé-
nek érdekes világát tárták fel előttünk. Legvégül a XX. század populáris 
zenéjéből a csepregi fiatalokból alakult Vocal Spirit Show-kórus mutatott 
be népszerű számokat.

2015-16-os tanévben különböző formációkban élvezhettük a zenetörténet 
során kialakult stilizált táncokat. Zeneiskolánk tanáraiból és tanítványa-
inkból összeállt fúvósötös hangulatos koncertje mellett nagy sikert aratott 
fiatal szombathelyi művészekből erre az alkalomra alakult vonósnégyes is. 
Városunk Fúvószenekara profi táncosoknak szolgáltatott tánczenét. Ebben 
az évben ismét nagyszerű ismeretterjesztő koncerttel készültek művészeti 
találkozónkra a szombathelyi konzisok. 

A zeneoktatás akkor válik igazán élményszerűvé, ha a zene által közös-
ség formálódik. Több alkalommal nyári zenei tábort és kirándulást szer-
vezetünk a zeneiskolás növendékeknek, valamint két alkalommal Erzsé-
bet-táborba vittük növendékeinket. 

Az első zenei tábort a Csepregi Petőfi Sándor Művelődési Ház projektjébe 
bekapcsolódva 2014. június 23-27. között Csepregen a zeneiskola kamara-
csoportjai számára rendezhettünk meg zeneiskolánk épületébe, amelynek 
megvalósulási feltételeit a TÁMOP-3.2.13 „A megújulva megőrzés” program-
ja biztosította. A bécsi klasszicizmus korral ismerkedtünk a táborban, ame-
lyet egy buszos kirándulással zártuk, Pannonhalma, Zirc nevezettességeit 
látogattuk meg, majd Fertődön J. Haydn emléktábláját koszorúztuk meg. 

2015. és 2016. nyarán az Erzsébet tábor adta lehetőséggel élve Fonyódli-
geten 10, majd Zánkán 20 zeneiskolás gyermekkel töltöttünk el egy élmé-

nyekkel gazdag hetet. Fonyódligeten a „Ki mit tud” verseny harmadik, Zán-
kán első helyezettje lett az énekes kamaracsoportunk. 

2017-ben ismét a zeneiskola adott otthon a zenei táborunknak. Kodály 
emlékév kapcsán a zenei vetélkedőnket a híres magyar zeneszerző köré 
építettük, és magyar zeneszerzők műveivel ismerkedtünk. A felejthetetlen 
utcazenélés másnapján Győrbe kirándultunk. Ezt a tábort Zeneiskolánk 
Alapítványa támogatta. 

2018. júniusában a Klebelsberg Központ pályázatának köszönhetően 
ismét gazdag programmal várta a zeneiskola a kamaracsoportok tagjait, 
köztük a büki tagiskolásainkat is. A zenei vetélkedőn barokk zenével is-
merkedtünk, kamaraórákon készültünk az elkövetkezendő jubileumi évre. 
A harmadik nap végén hagyományainkhoz híven a város lakóit megör-
vendeztettük egy fő téri koncerttel, az utolsó nap pedig a pápai Eszterházy 
kastélyt tekintettük meg, majd a celldömölki Vulkán fürdőben egy közös 
csobbanással zártuk a hetet.

Jubileumi esztendő

2018. szeptemberében 139 növendékkel indíthattuk a tanévet, ebből 90 
gyerek a csepregi iskolában 49 növendék a büki tagiskolában részesül ze-
nei képzésben. Az elmúlt tíz évben településeink óvodás és általános isko-
lás korú gyermekeinek létszáma jelentősen lecsökkent. Örömünkre szolgál, 
hogy a demográfiai hullámvölgy ellenére ebben a tanévben 38 kezdő nö-
vendékkel büszkélkedhetünk. 

Nagy öröm és előre lépés, hogy 2019. januárjában a „hangszercsere 
program” keretén belül 2,4 millió forint értékben új hangszerekhez jutott 
zeneiskolánk. Ezzel a lehetősséggel élve, több olyan hangszert tudtunk be-
szerezni, amit évek óta szerettünk volna venni. A hangszervásárlás mellett 
egy kisebb összeget hangszerfelújításra is tudtunk költeni.

A jubileumi évet hangversenysorozattal ünnepeljük: tanári és növendék-
hangversenyekkel, záróvizsgázók hangversenyével, volt növendékek kon-
certjével. A tanévet fotókiállítással egybekötött jubileumi gálával zárjuk.

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK

Csepreg Város Fúvószenekara

Pedagógiai szempontból legfontosabb partnerünk Csepreg Város 
Fúvós zenekara. Általában elmondható, hogy a csepregi gyerekek első élő 
koncertélményüket a csepregi fúvószenekar valamely utcai zenélésén szer-
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zik. Több növendékünk szülei tagjai a zenekarnak, ezért jónéhány gyere-
künk ezzel az élménnyel lép be a zeneiskola falai közé, kezdi meg tanul-
mányait. Már kisgyermekként megérlelődik bennük a vágy, hogy kamasz 
és felnőtt korukban a zenekar tagjaivá szeretnének válni. Karnagyuk Iliás 
Attila, tantestületünk tagja. Személye biztosíték az utánpótlás nevelésére, 
növendékeink kiváló szakmai alapot kapnak hangszeres, kamara és zene-
kari óráin. Tíz jelenlegi zeneiskolásunk a zeneiskola fúvós zenekara mellett 
tagja a felnőtt zenekarnak, ahol a rengeteg zenei, közösségi élmény mel-
lett elsajátítják a társas muzsikához szükséges ismereteket. A zenekarral 
Európa több országába, városába is eljutottak, ezzel is „tágul a világ” szá-
mukra. Ismerkednek más nemzetek kultúrájával, nyelvével. Csepregi Város 
Fúvószenekara hangszerbemutatókon ismerteti meg munkáját az általános 
iskola tanulóival, és óvodásaival, ezzel is közelebb hozva a fúvószenét a 
legkisebb generációhoz is. Hangszerek cseréjében, felújításában is együtt-
működő partnerünk, valamint anyagi támogatással is hozzájárulnak az 
utánpótlás neveléséhez. 

Zeneiskoláért Alapítvány Csepreg –
zeneiskolánk háttérfinanszírozója

Az iskola működőképességének biztosításához nagy segítséget nyújtó 
civil szervezet a Zeneiskoláért Alapítvány Csepreg. Az 1999-ben Sárváry 
László hozta létre, majd 2009-ben új kuratóriummal újraszerveződött.

2009 óta kuratórium tagjai: Benkőné Krizmanich Edina elnök, Horváth 
Márkusné tag, Sulics Istvánné tag, Horváth Anita tag

Az Alapítvány célja:
– A zeneoktatás és a zenekultúra segítése Csepregen és zeneiskolájának 

vonzáskörzetében 
– A zeneiskola tárgyi eszközeinek fejlesztése
– A zeneiskolai könyvtár, kottatár, zeneműtár fejlesztése
– Zenei versenyek, vetélkedők, hangversenyek, egyéb rendezvények tá-

mogatása 
– A zeneiskolai oktatásra épülő kisegyüttesek, kamaracsoportok támoga-

tása
– Kapcsolattartás szorgalmazása hazai és külföldi zeneiskolákkal, együt-

tesekkel
– Új tanszakok létrehozásának segítése működésük támogatása

Az elmúlt évek anyagi nehézségeit az Alapítvány segített kompenzálni, 
rendezvények támogatásával, jutalomtárgyak, kották vásárlásával, hang-

szerfelújításokkal és vásárlásokkal, zenei táborok anyagi költségeinek fe-
dezésével, gyermekeink zenei versenyekre való eljutásának támogatásá-
val, továbbá a 2010-11-es tanévben a működési költségek hozzájárulásával 
is támogatta a zeneiskolát.

Az iskola állami működtetésbe vétele után, az alapítvány továbbra is 
háttérfinanszírozóként kíván megmaradni, lehetőségeihez mérten tovább-
ra is támogatja a zeneiskolai oktatást, bevételeit újabb mecénások felkuta-
tásával növeli. Az Alapítvány bevételeinek legnagyobb részét a szülők ado-
mányai és a személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-ok teszik ki.

TANÁROK TANSZAKAIKRÓL

BARTHA BOGLÁRKA
Zeneismeret tanszak

„Célom, hogy a gyerekekben megerősítsem a zene szeretetét…”

Zeneiskolai tanulmányaimat az oroszlányi Bakfark Bálint Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézményben kezdtem trombita szakon. Ezt követően felvet-
tek a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola trombita szaká-
ra, melyet 2012-ben fejeztem be. Ezután a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központ ének-zene alapképzését végeztem el. Tanulmá-
nyaim során a hangszeres zene mellett mindig érdeklődéssel fordultam a 
szolfézs és a zeneelmélet tantárgyak felé is, amelyek megalapozták jelen-
legi munkámat. 2016 októberétől örömmel tanítom a szolfézs tantárgyat 
a zeneiskolában, és az ének-zene tantárgyat az általános iskolában. Az 
alapfokú képzés minden korcsoportjában tanítok, jelenleg Bükön működik 
öt szolfézs csoportom. A szolfézs tanításában nagy kihívást jelent, hogy 
minden korcsoport számára hasznos, érdekes és élvezetes órákat tartsak, 
amelyek igazodnak a tantervi követelményekhez is. Kiemelt célom, hogy ne 
csak az elméleti ismeretek kerüljenek az órák középpontjába, jusson mindig 
elég idő a gyakorlásra, játékra, zenehallgatásra, éneklésre. Célom továbbá, 
hogy a gyerekekben megerősítsem a zene szeretetét, és olyan hasznos is-
mereteket adjak át nekik, melyek segítségével maguk is minél magasabb 
fokon játszhatnak hangszerükön. Őszintén remélem, hogy a szolfézsórák is 
hozzájárulnak ahhoz, hogy zeneiskolánk diákjai az énekléssel és hangszer-
játékukkal gyarapítsák önmagukat és környezetüket.
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BENKŐNÉ KRIZMANICH EDINA
Zeneismeret tanszak

„…tanáraim komolyan vettek, mint minden tehetséges és kevésbé tehetsé-
ges diáktársamat, fontos voltam, mint egyén, és mint kis zenészpalánta.”

Közel negyven évvel ezelőtt léptem be először a zeneiskola kapuján, 
akkor még nem sejthettem, hogy ódon falai egykönnyen nem fognak elen-
gedni. Középiskolai és főiskolai tanulmányaim éveit leszámítva, szinte na-
ponta lépem át az intézmény legalább 40 éves küszöbét. Kisgyermekként 
a zeneiskolában tanáraim személyisége fogott meg leginkább. Baba néni 
nyitottsága, érdeklődő tekintete, harmonikus személyisége, pozitív kisu-
gárzása, valamint Zátonyi Jani bácsi izgalmas meséi, saját maga által ké-
szített furmányos, korát megelőző „interaktív táblái” miatt nagyon vártam 
a délutáni zeneórákat. Megéreztem, hogy tanáraim komolyan vettek, mint 
minden tehetséges és kevésbé tehetséges diáktársamat, fontos voltam, mint 
egyén, és mint kis zenészpalánta. Az első években a legnagyobb boldogsá-
got az okozta számomra, ha örömet szerezhettem munkámmal a felnőttek-
nek. Ezért aztán néha még gyakoroltam is. A tanáraim odaadó figyelme, a 
személyemre való ráhangolódás, az együttes munka olyan erőt adott, hogy 
még felnőttként is sokszor ezekből az élményekből táplálkozom. Gyermek-
koromban hallott gondolatok, érzések még ma is visszaköszönnek. A zene 
szeretete fokozatosan mélyült el bennem. Az évek előrehaladtával egyre 
szebb és komolyabb zeneművekkel ismerkedtünk meg. Nyolcadikos korom-
ban zongoraórán tanult Bach kis preludiumjainak zenei formái és a Chopin 
mazurkák, keringők csodálatos dallamívei, valamint szolfézs órán hallott 
Beethoven szimfóniák hangzásvilága úgy elbűvöltek, hogy végérvényesen 
rabul ejtettek maguknak. Ekkor ugyan a zenei pálya gondolata még nem 
érlelődött meg bennem, de akkoriban tanárnak már többször elképzeltem 
magam. A középiskolai és főiskolai éveim alatt a zene és a tanítás szeretete 
összetalálkozott, így választottam az ének-zene tanári pályát. 

1997. óta vagyok egykori Alma materem tanára. Az első nyolc évemre 
nagy-nagy szeretettel emlékszem vissza. Egy fiatal, lelkes pályakezdő ta-
nárnak a simasági tagiskola egy tökéletes „terep volt”, akkori növendéke-
imnél jobb, lelkesebb, ügyesebb csapatot nem tudnék elképzelni. Ötleteim 
kiváló „táptalajra” leltek. A számtalan közös élmény egy igazán jó közös-
séggé formált minket. Sokat énekeltünk, furulyáztunk, zongoráztunk ze-
neiskolai koncerteken, iskolai ünnepélyeken, templomokban, művelődési 
házakban, falunapokon. Sok-sok versenyen vettünk részt, passiót, betlehe-
mest, színdarabot rendeztünk a művelődési ház színjátszósaival, advent-
ben barkácsoltunk, nyáron táboroztunk, bicikliztünk, strandoltunk. Itt 

mondok köszönetet az akkori tanítványaim szüleinek, hogy gyerekeiket és 
engem is együttműködésükkel mindenben támogattak. Tanítványaim kö-
zül ma már többen a pedagógusi pályán, kommunikációs szakemberként, 
kántorként és anyukaként kamatoztathatják az akkor megszerzett zenei ta-
pasztalataikat. A 2004/2005-os tanév végén sajnálatos módon Simaságon 
az iskola és a zeneiskolai tagiskola is – most már úgy tűnik végérvényesen 
– bezárta kapuit. Erről beszélni még mindig nehéz… „Ahol egy ajtó bezá-
rul, ott mindig egy másik kinyílik.” Rám ekkor az anyai hivatás várt, majd 
2008-ban az addigra alaposan „átalakult” csepregi, majd büki tagiskola. 
Első évben a legnagyobb kihívást a zeneovi jelentette. Egy új korosztállyal 
kellett megbarátkoznom, játékaikkal, dalaikkal megismerkedni. Az évek 
során tanított sok-sok értékes tanítványaim közül, az első zeneovis csopor-
tomból szeretnék négyet név szerint kiemelni. Azért teszem, mert velük tíz 
év után is hetente találkozom, az éneklés öröme, és talán a sok-sok közös 
élmény még mindig összetart minket. Ambrus Anna, Ambrus Angelika, 
Major Adrienn és Kluk Eszter középiskolásként - közülük ketten szakonyi-
ként - is visszajárnak kóruséneklésre, szereplésekre, zenei táborba. Külön 
említésre méltó, hogy a hangszertanulást sem hagyták abba. Reményeim 
szerint a következő generációk tagjai közül is többen követik példájukat.

Tanárként legnagyobb feladatomnak az utánpótlás felkutatását tartom, 
majd az ovisok, előképzősök bevezetését a „zene csodálatos birodalmába”. 
A legkisebbeknek a sok játékos, ritmusos feladat nemcsak vidám, önfeledt 
perceket okoz, hanem észrevétlenül magukba szívják a dalok ritmusát, for-
máját, ami elengedhetetlen a hangszeres tanulás elkezdése előtt. A szolfézs-
tanítás kezdeti éveiben az éneklési készség fejlesztése mellett előkészítjük 
és segítjük a hangszeres tanulást. Ehhez az elméleti ismeretek is nagyon 
fontosak, amit alsó tagozatban a többnyire vidám hangulatú szolfézsórákon 
sok játékos feladat segítségével tanulunk meg. Sokszor emberpróbáló fela-
dat a gyerekeknek 7.–8.–9. órában a zenei összefüggéseket megérteni, de 
ekkor egy-egy vidám népdal, jó ritmusgyakorlat feledteti a fáradságot. Az 
éneklésre mindig nyitott az összes csoportom. Ez nagy öröm egy ének-zene 
tanár számára. A budapesti kántorképzőben és az egykori szegedi főiskolai 
kórusban tanult csodálatos kórusművek a vokális zene csodálatos világát 
tárták fel előttem. Az itt szerzett zenei élményeket szeretném zeneiskolai 
szinten átadni tanítványaimnak is. Szolfézsóráim énekközpontúsága ebből 
az élményből fakad. Szolfézscsoportjaimból „nőtte ki magát” zeneiskolai 
kórusunk is, amit ma már nem csak az alkalmi éneklés hoz össze, hanem a 
rendszeres próbák és szereplések, versenyek. Az idősebb tanítványaim pél-
daértékű szellemisége és zeneszeretete (a fent említett nagyok mellett meg-
említem Pereznyák Zsófiát, Németh Rebekát és Gyurácz Boglárkát), nagyon 
jó hatással van a kicsikre. A szülők bátran engedhetik kisebb gyerekeiket 
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a nagyok közé, nem fognak rosszat tanulni. (Kivéve a „telefonmániát”, de 
ha visszagondolunk saját gyerekkorunkra, belátjuk, hogy minden kornak 
megvan a maga „mobiltelefonja”).

Egykori tanítványaim közül szeretném még Babos Annát megemlíteni, 
akinek szorgalma, elszántsága, kitartása egy hiteles példa a kisebbek szá-
mára. Örülök, hogy Anna zenei fejlődését ovis korától nyolcadik osztályos 
koráig kísérhettem, és ma már, mint konzis diákra nézhetünk.

Több éven keresztül tanítványom volt Vincze Miklós, aki még a záróvizsga 
után, az érettségi évében sem szakadt el zeneiskolánktól. Miklós soha nem 
mondott nemet semmilyen feladatra, legyen az szereplés, szolgálat a zenei 
táborokban, vagy nem egyszer „életmentő” technikai probléma megoldása. 

Ugyan, csak egy évig voltam szolfézstanára Gácsi Viviennek, de a példa-
képek sorából őt sem szeretném kihagyni. Abban az időben, amikor Vivien 
a zeneiskolában tanult, sorra váltották egymást a fuvolatanárok. Elszántsá-
ga a zenei pálya felé oly nagy volt, hogy a nehéz körülmények ellenére sem 
adta fel álmát. Érett középiskolásként a nyári zenei táborban a kisebbek 
„kedvenc tanár nénijévé” vált.

2009 óta vagyok az intézményegység vezetője. Ebben a munkában ad-
minisztrációs és szervezői feladataim mellett legnagyobb örömet az okozza 
számomra, hogy hozzájárulhatok a zeneiskola arculatának alakításához az 
egykori tanáraimtól kapott értékek mentén.

Pályafutásom alatt már több generáció nőtt fel. Megtapasztaltam az idő 
előrehaladtával, hogy az „idők jeleit” fel kell ismerni a pedagógiában is. A 
biztos értékeken nyugvó hagyományainkat tisztelettel kell őrizni, ugyan-
akkor a gyerekekkel való foglalkozás közben elengedhetetlen a nyitottság, 
a megújulásra való készség. E kettő közötti egyensúly megőrzésére törek-
szem, és bízom benne, hogyha ezt folytatjuk, a következő generáció éle-
tében is iskolánk a zenetanulás, a nyitottság, a vidámság, a feltöltődés, a 
közösségi élmény, vagyis emberi és zenei értékek forrása lesz.

BÉRES OTTÓ
Fafúvós tanszak

„Szeretném, hogy a gyerekek zenélés közben 
jól érezzék magukat, és ne a hibákra gondoljanak, hanem a dallamra, 

ami a zenét formálja, és minket is széppé tesz.”

A csepregi zeneiskolában a fuvolaoktatás 1985-ben, Bükön 1989-ben in-
dult el. Az utóbbi 10-15 évben a fuvolatanszakon legnagyobb gondot a gya-
kori tanárváltás jelentett. Évente, de volt, hogy félévente váltották a tanárok 

egymást. A gyerekeknek nem lehetett könnyű a sok tanárhoz hozzászokni, 
ezért sokan kimaradtak. Egy nagyon lecsökkent növendéklétszámmal mű-
ködő tanszakba csöppentem bele, amit szinte a nulláról kell felépíteni. Em-
lékszem, 2015-ben amikor elkezdtem a tanítást, hat gyermek kezdte nálam 
a fuvola és a furulya tanulását. Ekkor egyetlen végzős növendék is volt, 
aki a sok megpróbáltatás ellenére megmaradt szeretett hangszerénél. Sulics 
Boglárka nálam végezte el az utolsó, 12. osztályt fuvolából. 

A fuvolát a legkisebbek előkészítő hangszerként furulyával kezdik, majd 
általános iskola második-harmadik osztálytól megcsendülhet a fuvola hang-
ja is. Úgy tűnik, Bükön nagyobb a népszerűsége a fuvolának, a zeneiskolá-
ban jelenleg 12 gyerek tanul fuvolázni, ebből mindössze három Csepregen, 
pedig az ifjúsági és a felnőtt fúvós zenekar várja a fuvolista utánpótlást, ezért 
a közeljövőben szeretnénk több növendéket kinevelni. Zeneiskolánk rendel-
kezik jó pár fuvolával, a hangszertanulás idejére 10-12 növendéknek tudunk 
kölcsönözni. Minden évben felújíttatjuk a javításra szoruló hangszereket. 

Magamról: Szatmárnémetiben születtem, és ugyanebben a városban vé-
geztem el az iskolát. Már kicsi gyermekkoromban elhatároztam, hogy fuvo-
laművész leszek. Egy nap, amikor fuvolatanulásom kezdetén éppen elegem 
volt a gyakorlásból, és nem éreztem, hogy ez nekem valaha is olyan szépen 
fog szólni és könnyedén menni – rám szegezte tanárom konkrét kérdését: 
„Fuvolista szeretnél lenni?” – amire egy erőteljes „IGEN-nel” válaszoltam. 
A tanárom erre azt mondta, hogy „akkor fuvolistát faragok belőled”. Innen 
döntésemet visszavonhatatlannak tekintettem, elkezdődött az „utam tapo-
sása”. Szinte minden évben, a tanárom segítségével felkészültem egy-egy 
versenyre, ahonnan sokszor díjakkal térhettem haza. Amikor nem nyertem, 
akkor is láttam munkám gyümölcsét. A kolozsvári Zeneakadémia elvégzé-
se után, 2015-ben lehetőségem nyílt a szombathelyi Savaria Szimfonikus 
Zenekar fuvola-pikoló művészi állását betölteni.

Egyetemi éveim alatt nem gondoltam, hogy már ilyen fiatalon tanár is 
leszek. Amióta tanítok, minden gyerekben látom a lehetőséget, hogy ké-
pes, és meg tudja csinálni a tőlem elvárt feladatot, persze egy kis önszorga-
lom segítségével. Sok gyerekben látom, hogy lelkiismeretesen állna hozzá 
a munkához, de néhányukat a könnyebb út elcsábítja, egy kis erőfeszítés 
helyett a számítógépes játékot választják, és így lemaradnak a sikerélmény 
érzéséről. Visszaemlékezve, amikor tanultam fuvolázni én is elég sokat kín-
lódtam, (ezzel biztos nem vagyok egyedül a zenész kollégák között), nem 
mentek úgy az ujjaim, nem szólt úgy a hangszer, ahogy szerettem volna, de 
tudtam, hogy a célom elérése érdekében türelmesnek kell lenni, és köteles-
ségemnek éreztem a gyakorlást. Nekem a fuvolázás egy sikerélmény, mivel 
a gyakorlás, egy koncert vagy verseny után, érzem azt az élményt, hogy a 
kitűzött célt sikerült megvalósítani, és többnek, gazdagabbnak érzem ma-
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gam, mint előtte voltam. Megkérdeztem növendékeimet is, hogy nekik mit 
jelent a fuvolázás, és a következő válaszokat kaptam:

Németh Kata – 9 éves: „A családunkban a lányok fuvoláznak, a legesleg-
nagyobb unokatesóm is, ezért szeretnék én is, hogy majd együtt játszhas-
sunk. Óvodában Odettnek öltöztem: Barbie voltam, hattyú lettem, Odett a 
nevem, várom a hercegem- ezt költöttem hozzá. Azért járok fuvolára, mert a 
hattyúk tavát szeretném majd eljátszani”

Balogh Luca – 9 éves: „Engem a fuvolázás mindig felvidít. Nagyon szép 
hangszer.”

Dömötör Mendi – 9 éves: „Szeretem a hangját”
Horváth Réka – 11 éves: „Szerintem a fuvolázás kicsit nehéz, de túl lehet 

élni. Én nagyon szeretem ezt csinálni. Óvodás korom óta tetszett és nagyon 
nehéznek látszott. Amikor fuvolázok, akkor boldog vagyok. Néhány dalnál 
meggyűlik a bajom, de a végére mindig sikerül. Szerintem, ha játszok, anya 
szereti hallgatni. Szeretem, ha megdicsérnek. Nagyon szeretek fellépni, mert 
szeretem, ha mások látnak. Különlegesnek érzem magam, mert tudok fuvo-
lán játszani.”

Kovács Zerénd – 9 éves: „A fuvola jó hangszer, szépen szól és én azért 
választottam a fuvolát, mert nekem az tetszett meg. Szeretek járni fuvolára!” 

Szalóczi Áron – 18 éves: „Nekem egy olyan mindennapos ritmikus folya-
matot jelent a fuvola, mint a napok, évszakok és egyéb természetben ismétlő-
dő folyamatok ciklusa. A zene segítségével keresem a világ, és az önmagunk 
ritmikus működése közötti kapcsolatot.”

Ezeket az őszinte és szép filozofikus gondolatokat jó volt hallgatni.
A kezdő gyerekek olykor csodálkozva néznek Tóth Eszterre, hogy milyen 

hosszú darabokat tud nagyon szépen eljátszani. Eszter és Horváth Réka 
olyan kitartó és szorgalmas növendékeim, akik példamutatóak a fuvola-
osztály számára. 

Növendékeim hangszerbemutatók, karácsonyi és tanévzáró hangverse-
nyek, valamint a Répce menti találkozó állandó szereplői. Ilyenkor ugyan 
felülkerekedik bennük az izgulás, az adrenalin dolgozik, de jó látni, hogy 
ezt milyen ügyesen le tudják győzni. Mi tanárok is mindig izgulunk velük 
együtt. Büszke vagyok minden növendékemre, amikor fellépés után, taps 
közben egy szerény mosoly felvillan az arcukon. Rájuk van írva a boldog-
ság: „Sikerült, ezt megcsináltam!”

Szeretném, hogy a gyerekek zenélés közben jól érezzék magukat, és ne 
a hibákra gondoljanak, hanem a dallamra, ami a zenét formálja, és minket 
is széppé tesz.

HANIS PETRA
Fafúvós tanszak

„Szeretném, ha az általam tanított gyermekek életének is 
fontos és örömteli része lenne a hangszeres zene.”

A zeneiskola volt növendékeként nagy örömmel és izgalommal töltött 
el, amikor Benkőné Krizmanich Edina tanárnő megkeresett, s szeretettel 
hívott a tanári karba. Rengeteg emlék és élmény idéződött fel bennem, 
amikor hosszú idő után újra átléptem az iskola kapuit. A folyosó, ahol az 
órákra várakoztam, a termek, ahol Gyöngyi néni és Zoli bácsi minden 
energiáját beleadva segített, tanított. Életemnek nagyon fontos mérföld-
kövei voltak az itt eltöltött évek, s nagy erőt adtak a zeneművészeti főis-
kola elvégzéséhez. Bár most már főállásban két iskola hitoktatójaként te-
vékenykedem, a zene szeretete, melyet tanáraim oly lelkesen, fáradságot 
nem ismerve adtak át nekem, életem végéig el fog kísérni, s ezt a hittano-
saim mindennapjaiba is igyekszem belecsempészni. A zeneiskolai mun-
kámban ezt könnyebb megvalósítani, hisz a zenetanulás a fő cél. A büki 
növendékimmel pedig öröm foglalkozni, hisz egytől egyig nagyon kedve-
sek, ügyesek és szorgalmasok.

Külön öröm számomra, hogy egy fagottos növendékkel is megajándé-
kozott a zeneiskola Csepregen Gruber Anna személyében, s így lehetősé-
gem nyílt az általam oly nagyon szeretett hangszer csínját-bínját tovább-
adni. Anna nagyon ügyes, s remélem, hogy az ő példája és fagottjátéka 
még több gyermekkel ismerteti meg a hangszert, s talán segít nekik a fa-
gott melletti döntésben. Szinte nincs olyan zeneiskolai rendezvény, ahol 
Anna ne szerepelne.

A fagott különleges hangszíne egy új színfolt a zeneiskola szakmai éle-
tében. Annál is inkább érdemes lenne a hangszert meghonosítani Csepre-
gen, mert basszushangszerekre kamarazenélésben és a zenekarban is nagy 
szükség lenne.

Zeneiskolai munkámban és távlati terveimben egykori tanáraim nyom-
dokaikba kívánok lépni. Szeretném, ha az általam tanított gyermekek éle-
tének is fontos és örömteli része lenne a hangszeres zene. Szeretném, hogy 
ha majd felnőttként visszatekintenek, akkor egy kedves, szép emlék legyen 
a zeneiskolai oktatás számukra, melyet szívesen idéznek fel, hisz: „A zene 
az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el.”
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ILIÁS ATTILA
Fafúvós tanszak 

„Ez egyik legfőbb értéke kisvárosunknak. 
Vigyázzunk rá! Becsüljük meg! Legalább mi Csepregiek!”

Kedves Olvasó! Nagy értéket tartasz a kezedben. Kérlek, becsüld meg és 
vigyázz rá! Nagy munka áll mögötte.

Köszönet az ötlet elindítójának és a könyv szerkesztőjének, Benkőné 
Krizmanich Edinának, továbbá azoknak, akik segítségére voltak abban, 
hogy megjelenhetett ez a jubileumi érték.

Az ő munkájuk azonban nem jöhetett volna létre azok nélkül az embe-
rek nélkül, akik az elmúlt 50 évben nem fáradoztak volna azon, ami még 
ennél a könyvnél is egy nagyobb értéket jelent ennek a kisvárosnak, Csep-
regnek az életében. 

Kevés ma, országhatárunkon belül az a hasonló kaliberű település, 
amely elmondhatja magáról, hogy 50 éven keresztül töretlenül azon dolgo-
zott, hogy iskolás fiataljait egy olyan útra terelje, ami által egészen más mó-
don, jóval nagyobb érzelmi töltődéssel léphessenek be a nagybetűs életbe, 
bevezetvén őket egyúttal a zene csodálatos világába.

És itt mindenekelőtt köszönet illeti azokat a szülőket, akik ebben az idő-
szakban úgy gondolták, hogy gyermekük neveltetéséből nem hiányozhat 
a zenei képzés, ezért beíratták őket a zeneiskolába, ami által nemcsak a 
gyermek, de egyúttal maga a szülő is másképp tekinthetett a mindennapi 
élet dolgaira.

Valahogy így kezdtem én is annak idején nyolc évesen a zenei tanulmá-
nyaimat Baba néninél a zongorabillentyűk mögött. Majd két évvel később 
jött a lehetőség az úttörőzenekarban való játékra, így Magyar Béla tanár 
úrtól kaptam kezembe egy klarinétot, amitől a mai napig nem sikerült meg-
szabadulnom. Később szakközépiskolai felvételimre is Magyar Béla tanár 
úr, szolfézsból Sárváry László készített fel.

Egy év klarinétozás után először az úttörő zenekarban, majd egyszer 
csak a felnőtt fúvószenekarban találtam magam, még nem tudván, hogy 
majd valamikor évekkel később én vehetem át annak irányítását. 

E két időpont közötti hosszú évek során megszereztem a klarinét-tanári 
diplomát Debrecenben, továbbá az amszterdami illetve genti konzervatóri-
umban gyarapíthattam zenei tudásomat. 

Hollandiai éveimben szerencsém volt több fúvós együttesben művészeti 
vezetőként tevékenykedni, aminek köszönhetően sikerült szert tenni a fú-
vószene különböző válfajainak megismerésére, amit az utóbbi 10 évben a 
csepregi fúvószenekar élén kamatoztathatok.

A 2009/10-es tanév óta pedig a csepregi zeneiskola tanáraként próbálom 
folytatni elődeink munkáját a furulya, klarinét, ill. szaxofon tanszakon.

Ebben a kilenc évben sok tehetséges gyerek fordult meg a kezem között, 
így szép számban sikerült az utánpótlást gyarapítani a fúvószenekarban is.

Az elmúlt évek folyamán szép sikereket értünk el a Kőszegi Művészeti 
Szemlén a klarinét kvartettel, név szerint Kluk Eszterrel, Kluk Lászlóval, 
Domnánics Márkkal és Váthy Bálinttal.

Egyéni sikerekkel is büszkélkedhetünk, amelyek közül magasan kiemel-
kednek Babos Anna sikerei. Úgy a Szemléről, mint a szombathelyi Sistrum 
versenyről elhozott elismerések ennek a bizonyítékai. Anna nem is hagyta 
annyiban a dolgot, és úgy gondolta, hogy a zenei pályát neki teremtették, 
így hát elhatározta, felvételizik a szombathelyi Zeneművészeti Szakközép-
iskolába, ahova a legmagasabb pontszámot elért tanulóként fel is vették.

Az ilyen tanulók és sikereik nagyban járulnak hozzá, hogy a zeneokta-
tás létjogosultsága továbbra is élhessen egy ekkora kis településen, mint 
Csepreg.

Ez egyik legfőbb értéke kisvárosunknak. Vigyázzunk rá! Becsüljük meg! 
Legalább mi Csepregiek!

KANCSÓ ZOLTÁN
Hegedű tanszak

„Zeneiskolánk egyik legfontosabb célja 
– a tehetséggondozás mellett – 

az értékes zene megszerettetése.”

1965-ben születtem Pápán. Alsó fokú zenei tanulmányaimat Pápán 
kezdtem, majd Szombathelyen fejeztem be. A Szombathelyi Zeneművésze-
ti Szakközépiskolában érettségiztem, ezután a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola Győri Tagozatára jártam, ahol 1986-ban szereztem diplomát. Hege-
dűtanári diplomámmal egyidejűleg Hegedűművészi Működési Engedélyt is 
kaptam, előadóművészi pályám azonban csak a katonai szolgálat teljesítése 
után indult el. Katonai szolgálatomat Budapesten töltöttem, a kiképzés után 
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia szimfónikus zenekarában játszottam. Ez 
idő alatt több budapesti színházban is felléptem, sok érdekes és számottevő 
tapasztalatot gyűjtve. 

1988-ban szereltem le, ettől kezdve tanítok Csepregen. 2010-ben Közokta-
tási vezető szakirányú és pedagógus szakvizsga szakképzettséget szereztem.

Feleségemmel együtt – aki szintén zenetanár – tanári, előadóművészi 
pályámmal párhuzamosan lakóhelyünk, Csepreg zenei életének felvirágoz-
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tatásán is fáradoztunk és ma is ezt tesszük. Különböző alkalmakkor, nem-
zeti ünnepeinken, karácsonyi hangversenyeken, kiállítás megnyitókon 
rendszeresen lépek fel szólóban, hegedűn. A Csepregi Vegyeskar Egyesület 
rendezvényein és fellépésein énekesként, valamint sok esetben hangszeres 
kísérőként vagyok jelen. Munkám elismeréseként Csepreg Város Kultúrájá-
ért Díjban részesültem.

A pálya első öt éve alatt a tudatosság magasabb szintre kerül, prioritá-
sok, célok, eszközök meghatározásával Csepregen is megerősödött a vonós 
tanszak. Zenetanári munkámért 1991-ben igazgatói dicséretet kaptam.

Tanítványaim hangszerszeretete, hangszertudása, feladattudata és az 
általam tartott órák hangulata kiteljesítette a hegedűtanszakot, mely veze-
tésemmel biztos alapokra helyeződött. Az addig fúvós „hegemónia” mellett 
a vonós tanszak is életre kelt a csepregi zeneiskolában.

1990 és 2000 között hegedűjátékomnak köszönhetően többször voltam 
Japánban, lehetőségem nyílt Dél-Koreába is eljutni. Felléptem még számos 
európai országban, így Angliában, Portugáliában, Svájcban és Németor-
szágban is. A Kőszegi Haydn Vonósnégyes hegedűseként Jugoszláviában is 
megfordultam. Ezek a turnék igazán meghatározó emberi és szakmai élmé-
nyeket, tapasztalásokat adtak. Tudásom és szorgalmam jelentős élmények-
hez juttatott művészi pályámon. Mindezek a hatások, sok egyéb mellett, 
hegedűtanárként tanítási módszerem kiszélesedését is magával hozták.

Az előadóművészi és zenekari munka mellett a sok-sok tapasztalat, a ta-
nári minta, a hegedűs tanítványok versenyeredményei, szereplései magas 
színvonalú munkát jelentenek.

Tanári pályafutásom során több tanítványomat is sikeresen indítottam 
el a zenei pályán. Közülük többen zenetanárként dolgoznak, de akad köz-
tük reklámprímás is. Birkner József a Száztagú Cigányzenekar és a Rajkó 
Zenekar prímásaként zenélt. Melkovics Zoltán a grazi akadémia elvégzése 
után Németországban dolgozott, most Budapesten tevékenykedik. Bara-
nyai Lajos a Győri Zeneművészeti Főiskolán végzett hegedűtanárként, majd 
egy fél évet a Brüsszeli Királyi Akadémián töltött el. Egy másik volt tanít-
ványom, Herber Dézi a bécsi Zeneakadémián végzett brácsaművészként, 
majd Olaszországba szerződött. A Milánói Scala művészeként is tevékeny-
kedett, ma már egy firenzei zenekar állandó tagja. Fodor Eszter és Horváth 
Boglárka hangszertanulásuk első éveiben hozzám jártak, ma már mindket-
ten osztrák felsőoktatási intézményben tanulnak zenét.

A zeneiskola életében az általános iskolával való összevonás fontos 
mérföldkő volt. Az önálló zeneiskola igazgatójának nyugdíjazása után – az 
összevonás kapcsán - megbízottként vállaltam két évig a zeneiskolai intéz-
ményegység vezetői pozícióját. Ez idő alatt zajlott a zeneiskolák minősítő 
eljárása, melynek során vezetésem alatt az intézmény ’kiváló’ minősítést 

kapott. Szintén ebben az évben indítottam útjára – saját ötletem alapján - a 
Répce Menti Diákok Művészeti Találkozóját. 2012-ben a zsirai értelmi fogya-
tékosok otthonából kértek fel zenés foglalkozások megtartására. 15 gondo-
zott vett részt a hangszeres, énekes, játékos órákon. 

Lutzmannsburgban magyar-német alsó tagozatos osztályokban tartot-
tam bemutató órát. 2016-tól Bécsben is vállalok hegedűórákat, illetve a ma-
gyar diaszpóra rendezvényein lépek fel hangszerjátékommal.

Tanári pályafutásom egyik nem könnyű „szelete” a hátrányos helyzetű 
gyermekekkel való foglalkozás. Képességeik, lehetőségeik, életformájuk, 
szociális helyzetűk mind-mind visszahúzó motívum, melyeket ellensúlyoz-
ni olykor-olykor embert próbáló feladat.

Szívügyemnek tekintem a tehetséggel megáldott roma fiatalok zeneok-
tatását, tanítványaim között a 32 éves pályafutásom alatt 16 roma gyermek 
tanult és tanul most is hegedülni.

Zeneiskolánk egyik legfontosabb célja - a tehetséggondozás mellett - az 
értékes zene megszerettetése. Fontosnak tartom, hogy tanítványaim je-
lentős része elköteleződik a hegedű tanulmányok mellett, és középiskolai 
éveik során a hegedülésben teljesednek ki. Sok esetben felnőttként, amatőr 
zenei együttesek értékes tagjaivá válnak. 

A pedagógusi pálya minden szegletét bejárva elégedett és boldog va-
gyok, hogy tanítványaimat segíthettem és segítem az úton, sokféle módon 
járulhatok hozzá „teljes emberré” válásukhoz.

KISS DOMINIK
Fafúvós tanszak

„Számomra teljes kikapcsolódást és lelki feltöltődést jelent a tanítás.”

2018 nyarán abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy átvehettem 
nagyra becsült zenész kolléganőm Vázsonyi Ágnes furulya tanszakát a 
csepregi zeneiskolában. Ágival két évet dolgoztam együtt a szombathelyi 
Savaria szimfonikus zenekarban. Ebből a kapcsolatból született Áginak 
az a gondolata - miután költözése miatt el kellett hagynia a csepregi ze-
neiskolai tanszakát -, hogy esetleg rám hagyja tanítványait. Beszélgettem 
Ágival, majd a zeneiskola vezetőjével Benkőné Krizmanich Edinával, úgy 
döntöttem, hogy elvállalom a furulya tanszak oktatását. Friss diplomás-
ként volt bennem egy kis félsz, mint minden kezdő tanárban, hogy biz-
tos jól tudom-e csinálni a munkám. Szeptember óta tanítom Ágitól kapott 
növendékeket és emellett rengeteg kezdő növendéket kaptam, akiknek én 
adtam először furulyát a kezébe. Három hónapos munkám alatt minden 
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félelmem eltűnt, rengeteg segítséget kaptam a kollégáimtól és szeretetet a 
növendékeimtől.

Budapesten kezdtem meg zeneiskolai tanulmányaimat 7 éves koromban 
a budapesti Ádám Jenő zeneiskolában, az ottani oboa tanárnál Bertalan 
Ákosnál. Az első hét évben furulyáztam, ami most a tanításban nagyon 
hasznosnak bizonyul. Később váltottam az oboára, ami teljesen az életem 
részévé vált. A zeneművészeti középiskolát Budapesten végeztem el oboa 
szakon Rácz Ottónál, aki a Magyar Állami Operaház első oboistája. Főisko-
lai tanulmányaimat Girgás Ágnesnél folytattam Győrben. Egyetemi éveim 
alatt rengeteget turnéztam Európában és Kínában. Két évvel ezelőtt próba-
játékot nyertem a szombathelyi Savaria szimfonikus zenekar második oboa 
állására és azóta Szombathelyen élek.

Egy zeneiskolában két dolgot nagyon fontosnak tartok. Az egyik, hogy a 
tanáraik naprakészek legyenek az általuk tanított hangszerből. A második 
az, hogy egy zeneiskolában legyen választási lehetőség a legkülönfélébb 
hangszert tanulni. Budapesten a nagyobb pénzügyi források miatt, ez sok-
kal egyszerűbb, viszont Csepregen meglepődve tapasztaltam, hogy ez a két 
feltétel szintén adott. Miután Csepregre kerültem, teljes lett a fafúvóshang-
szer tanszak, hisz nagyon kevés zeneiskolában tanítanak oboát és erre sze-
mélyemben itt is lehetőség nyílt. 

Számomra teljes kikapcsolódást és lelki feltöltődést jelent a tanítás. Ami-
kor ütemről ütemre halad a tanár növendékével, majd hosszas készülődés 
után a növedék előadja a művet, felemelő érzés. A saját óráimat igyekszem 
megtölteni vidámsággal, nem szeretném, ha a növendékeim azért járnának 
hozzám, mert muszáj. A móka mellett igyekszem a zenei tudásom legja-
vát átadni és aktív zenekari zenészként pár mesterfogást is megtanítani a 
növendékeimnek. A zene maximális koncentrációt igénylő tevékenység és 
emellett készügyességre is szükségük van a növendékeknek, nem beszélve 
arról, hogy csapatban is meg kell tanulniuk dolgozni. Például, ha egy duót 
vagy egy triót játszanak, akkor figyelniük kell társaikra is. Bátran kijelent-
hetem, hogy a zenét tanuló gyerekek intellektuális képességei a zenetanu-
lás során sokat fejlődik és a zenetanulás közben a csapatmunkához szüksé-
ges képességeket is kiválóan elsajátítják.

Remélem, hogy sok évig öregbíthetem a csepregi zeneiskola hírnevét és 
rengeteg apró muzsikussal szerettetem meg a zene világát. 

LIPI TAMÁS
Gitár tanszak

„A zeneoktatás olyan értékeket teremt,
amely semmi mással nem helyettesíthető.”

1990 óta tanítok gitárt a csepregi zeneiskolában. 28 év után is különle-
ges élmény számomra hétről hétre e régi falak közé, a megszokott terembe 
jönni. A 6-os terembe belépve a falon emléklapok őrzik a tanszak elmúlt év-
tizedekben elért sikereit. Az oklevelek régi növendékeimről emlékek, akik 
közül már sokan apák, anyák lettek, sőt gyermekük tanul az intézmény-
ben, illetve többen közülük amatőr zenekaroknak tagjai, alapítói. Ezek az 
oklevelek nem csak nevükre emlékeztetnek, hanem különleges személyisé-
gükre, illetve nem utolsó sorban arra, hogy milyen szerencsések vagyunk 
mi pedagógusok, hogy maradandó útravalót tudunk adni a felnövő nem-
zedéknek. És hiszem, hogy zenetanárként pedig különösen szerencsések 
vagyunk, hogy egy olyan csodálatos eszköz van a birtokunkba, ami olyan 
mélységekbe hatol, ahova a szavak már nem jutnak be, és ott fejti ki hatását. 
Ez a „birtokunk” egyben óriási felelősséget is ró ránk, hisz nem mindegy, 
hogyan élünk ezzel az adománnyal. E negyed századra visszatekintve talán 
pont az ebből fakadó „eredmény” okozta legnagyobb örömöt számomra, 
vagyis hogy hozzájárulhattam ahhoz, hogy növendékeim lélekben gazda-
godhattak, és a zene átjárhatta életüket. Örülök annak is, hogy szinte nem 
volt kimaradó növendékem az évtizedek alatt, sőt volt olyan tanítványom 
is, aki 11 évig kitartott szeretett hangszere a gitár mellett, hangszertanulá-
sát egy szép záróvizsgával fejezte be, egy sikeres budapesti orvosi egyetemi 
felvételi előtt. Marton Brigitta példát adott fiatalabb társainak arra, hogy a 
középiskola és a zeneiskola nem zárják ki egymást, sőt egymást kiegészítve 
jól működik a kettő együtt. A jubileumi évben „megfiatalodott” tanszakom. 
Tavalyi évben három alapvizsgázó és egy záróvizsgázó helyére lépett elő-
képzősöknek Marton Brigi mellett Gaján Réka is példakép lehet, aki szintén 
állandó közreműködője volt a zeneiskolai hangversenyeknek.

Csepregi tanítványaim között arra is van példa, hogyan lett az „iskola 
rosszából” a nálam eltöltött évek alatt az iskola példaképe. Érdekes szemé-
lyiségváltozáson ment keresztül, és hiszem, hogy a zenetanulás közreját-
szott élete pozitív irányváltásához. Ezek még az emléklapokon őrzött ered-
ményeknél is nagyobb sikerek. 

A zeneoktatás olyan értékeket teremt, amely semmi mással nem helyet-
tesíthető. Ebben részt venni nekem megtiszteltető és felemelő érzés, szin-
túgy, mint ennek a kisváros egyik legnagyobb kincsének, zeneiskolájának 
a tanárának lenni.
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NAGY BÁLINT
Rézfúvós tanszak

„…kifejezett célom Csepreg város méltán elismert Fúvószenekara
utánpótlásának nevelése.”

2012-ben kezdtem pedagógusi munkámat és egyben pályafutásomat a 
Zeneiskolában. Alap- és középfokú tanulmányaimat Szombathelyen a Bar-
tók Béla Zeneiskolában, illetve a Művészeti Szakközépiskolában végeztem 
Buza Gáspár növendékeként. Zeneiskolai-tanári és kürtművészi diplomá-
mat a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán szereztem.

Szerencsésnek mondhatom magam, mivel tanulmányaim befejezésé-
nek évében már meg is kezdhettem azt, amelyre a kürtölés mellett igazán 
vágytam, mégpedig a „rézfúvósok táborának” bővítését, a gyermekek 
zenei nevelését. Az első két tanévben Maitz József tanár úr mellett dol-
gozhattam. Pályakezdőként nagy segítséget jelentett, hogy kérdéseim-
mel fordulhattam hozzá, mivel több évtizedes zenetanári munkája során 
szerzett tapasztalatait mindig szívesen osztotta meg. 2013 szeptemberétől 
már csak Kőszegen folytatta munkáját, így növendékeit átvéve, illetve új 
beiratkozó növendékekkel kezdtem el a tanítást. Az ezt követő tanévektől 
a kürt és mélyréz hangszerek mellett a trombita-szakos növendékekkel 
bővült tanszakom.

A Zeneiskola rézfúvós tanáraként feladatomnak érzem a növendékek 
zenei fejlesztését, a hangszeres játék elsajátítását, tehát egy olyan készség 
kialakítását, amelytől személyiségük fejlődik, látókörük bővül, és nem 
utolsó sorban kifejezett célom Csepreg város méltán elismert Fúvószene-
kara utánpótlásának nevelése. Mivel a Fúvószenekar minden évben több 
alkalommal fellép különböző rendezvényeken vagy éppen önálló hang-
versenyt ad, ezáltal a gyermekek rendszeresen láthatják és hallhatják a 
hangszereket. Sokan teljesen elképzelhetetlennek tartják, hogy miként le-
het játszani ezeken a nehéz, nagy és hangos hangszereken, de természete-
sen hajtja őket a kíváncsiság. Hangszerbemutatók alkalmával közelebbről 
is megtekinthetik és ki is próbálhatják a trombitát, a kürtöt, tenorkürtöt 
vagy a bátrabbak akár a tubát is. Amikor kézbe veszik, és figyelve a ta-
nácsokra egyszer csak megszólal a hangszer, meglepődve tapasztalják, 
hogy nem kell tőle félni. Jelenlegi növendékeimmel is így kezdtük el a 
közös munkát.

Természetesen rá kellett jönni az elején, hogy ez bizony akkor megy jól, 
ha minél többet foglalkozunk vele, azonban véleményem szerint ez egyfaj-
ta nevelés számukra. Hamar felismerték, hogy a gyakorlással egyre ügye-
sebbek, fel tudnak lépni az iskolai rendezvényeken, zenei versenyeken, 

bekerülhetnek a Kiszenekarba, amely felkészíti őket a Nagyzenekarban 
való játékra. 

A tanítás során az egyéni játék mellett nagy hangsúlyt fektetek a kama-
razenélésre, melynek során nem csak tanárként, hanem olykor kürtösként 
is részt veszek a közös muzsikálásban. Kis kamaracsoportjaimmal szíve-
sen színesítjük a műsort a különböző iskolai ünnepek, megemlékezések 
alkalmával. A kamarázást többek közt azért tartom a zeneoktatás lényeges 
részének, mert a közös játék során meg kell tanulniuk figyelni egymásra, 
hallgatni a másikat, és nem utolsó sorban a tanszak különböző korosztályú 
növendékeit közelebb hozza egymáshoz. 

A rézfúvós oktatás több évtizedes fennállása óta kiemelkedő fontosságú 
kapcsolat fűzi össze a Zeneiskolát és Csepreg Város Fúvószenekarát. Ma-
gam is tagja vagyok az együttesnek, nagy büszkeségemre két növendékem 
is már a kürt-szólamot erősíti. Elsődleges feladatomnak érzem, hogy meg-
felelő hangszeres tudás mellett növendékeim megismerkedjenek a zenekar 
életével, munkájával, részesei lehessenek egy ilyen példaértékű közösség-
nek, ahová a későbbiekben is szívesen hazajárnak, akár a zenei pályán he-
lyezkednek el, akár más területen.

NEULISZT ANIKÓ
Zeneismeret tanszak

„A próbák, fellépések egyik pozitív hatása, hogy csökkenti a gyerekek 
szorongását, fejleszti az önbizalmat, önkifejezést.”

Zenei tanulmányaimat hét évesen kezdtem a csepregi zeneiskolában. 
Egy év előkészítő szolfézs tanulás után, szüleim zongora tanszakra írattak 
be dr. Illa Dénesné, Baba nénihez. Ekkortájt kaptam meg első, és azóta 
is használatban lévő pianínómat. Nagyon tetszett a hangszer, élvezettel 
próbálgattam és hallgattam az ujjaim által elővarázsolt hangokat. Jól ha-
ladtam zongora tanulmányaimmal, amihez nagyban hozzájárult Baba 
néni végtelen türelme és rendkívüli kedvessége. Sikerélményeimet te-
tőzték a rendszeres szereplések hangversenyeken, művészeti szemléken, 
egyéb versenyeken. Emellett fontos volt a szolfézs tantárgy ismerete is. 
Kiemelném Kancsó Zoltánné Ibolyát, akitől szolfézsból sokat tanultam, 
valamint Sárváry Laci bácsit, akihez zeneművészeti szakközépiskolába 
készülő társaimmal rendszeresen jártunk órákra, ahol megismerhettük 
a zeneelmélet és összhangzattan érdekes világát. Az alapfokú zenei ta-
nulmányaim után felvételt nyertem a győri Richter János Zeneművészeti 
Szakközépiskolába. A zongorázás mellett a szolfézs és zeneelmélet tár-
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gyakat is szerettem, valamint a zeneirodalom és zenetörténet is lenyűgö-
zött. A „Győri konzi” után ének-zene és karvezetés szakra jelentkeztem, 
majd 1999-ben Szombathelyen az akkori Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskolán szereztem diplomát. Szakdolgozatomat Csepreg zenei múltjáról, 
életéről készítettem.

Főállásban a 2002/2003-as tanév óta a csepregi Nádasdy Tamás Szak-
középiskola kollégiumában nevelőtanárként tevékenykedem, tíz évig 
ének-zenét is oktattam az iskola 9. és 10. évfolyamán. Nem egyszerű eb-
ben a korban éneklésre bírni a diákokat, azonban mindig akadt néhány 
lelkes, énekelni tudó és szerető fiatal. Velük elkezdtem külön is foglal-
kozni. Nyolc fővel indult a kis kórus, akikkel vidám hangulatban töltöt-
tük énekkari próbáinkat. Népdalokkal, illetve hozzájuk közel álló stílusú 
dalok tanulásával kezdtük meg a munkát. A pianínóm nélkülözhetetlen 
volt a kíséretek biztosításához, ezért a gyermekkoromban kapott hangsze-
remet „beköltöztettem” a kollégiumba. A kórus létszáma évente változott, 
8-28 fő között mozgott. Megalakulásunk óta az iskolai rendezvényeken kí-
vül rendszeres fellépői vagyunk a Kőszegi Művészeti Szemléknek. Innen 
mindig szép eredményekkel térhettünk haza, az utóbbi években pedig a 
kiemelt arany minősítések mellett meghívást kaptunk a március 15-i kő-
szegi gálaműsorokon való szereplésekre is. 

 2002 óta rövidebb megszakításokkal a csepregi zeneiskola óraadó ta-
nára vagyok. Jelenleg szolfézst tanítok két csoportnak. A kicsikkel is nagy 
öröm a közös éneklés. A zeneelméleti alapismeretek és szolfézs tanítása 
mellett igyekszem alkalmakat keresni velük is az éneklésre, szereplésekre. 
Ebben a korban – 8-10 évesen – nagyon lelkesek a gyerekek, és szívesen 
énekelnek közösen, zongora- vagy más hangszerkísérettel. Az éneklés so-
rán megvalósul az egymásra figyelés, alkalmazkodás és együttműködés. 
Lehetőség nyílik az érzelmek kifejezésére és feldolgozására, illetve a dalok 
szövegének tartalmával való azonosulásra is. Kiemelném a közös ének-
lés közösségteremtő erejét (beilleszkedés, nyitottság, tolerancia). A zenét 
együtt hallgatni, művelni, előadni általában élvezet a diákok számára. A 
próbák, fellépések egyik pozitív hatása, hogy csökkenti a gyerekek szoron-
gását, fejleszti az önbizalmat, önkifejezést. A zenével magasabb szinten 
foglalkozó gyerekek képességei az átlagosnál intenzívebben fejlődnek. Az 
„emberi hangról” így fogalmaz Kodály Zoltán: „A mélyebb zenei művelt-
ségnek kizárólag az ének az alapja. Az emberi hang… mindenkié. Ingyenes, 
és mégis a legszebb hangszer lehet, ha magunk is úgy akarjuk.”

RÁCZ ESZTER
Gitár tanszak

„Sok mindent megtanulhatunk a gépektől, de amit a zenével, 
az énekléssel, a hangszerrel való foglalkozás ad, azt soha.”

1975-ben kezdtem tanítani végzős főiskolásként Püspökladányban szol-
fézst. 1976-ban a diploma megszerzése után a gyulai zeneiskolában szolfézs, 
később a nagybőgő, a vadászkürt és egy év múlva már a gitár is bekerült a 
tanítandó szakok közé. Azután Bátonyterenyére költöztem, ott is szolfézst és 
gitárt tanítottam, mint később Sárváron és Répcelakon is. (mindkét város-
ban én „alapítottam” a gitár tanszakot). Nagy előny volt olyan településen 
tanítani, ahol középiskola is volt, mert akkor ott maradtak továbbképzőben 
a zeneiskolások. A mai kor adta lehetőségek „feldobják” a zenetanítást. Míg 
régen lesni kellett a rádióújságot, mikor vehetem fel magnókazettára a meg-
hallgatandó műveket, ma már néhány pillanat, néhány kattintás, s máris 
élvezhető a zene. Éltem is e lehetőséggel, zeneirodalom órán egyik félévi 
tematikánk az „Opera” volt - ezt is a gyerekekkel választottuk ki, éppúgy, 
mint a „Táncok a zenében”, vagy „Kamaraegyüttesek” témát is. Répcelakon 
a digitális tábla segítségével tobzódtunk a jobbnál-jobb felvételekben.

Sok - sok kedves, humoros élményben volt részem a 39 év alatt. Min-
dig a gyerekek voltak az első helyen. Lehet, nem mindig követtük a szigorú 
tantervi előírásokat, követelményeket, de így is minden zeneiskolából elju-
tottunk megyei és országos versenyekre. Sokan kerestek meg óvónő- vagy 
tanítóképzőbe jelentkező érettségizők, segítségemet kérve a zenei felvételi-
hez. Szívesen készítettem felvételire a tanítványaimat, szerencsére mindig 
sikerrel. Nagyon jó kapcsolatban voltunk, ami nyilván az egyéni foglalko-
zásnak köszönhető. Nem sajnáltam az időt a beszélgetésekre. Azzal érvel-
tem magamban, legfeljebb öt perccel később lesz művész a növendékem. 
Hiszen ha családi, iskolai, szerelmi problémája van a kis nebulónak, nem 
biztos, hogy figyelni tud az órán. Ma is több hálás növendékem hív fel időn-
ként elmesélni élete alakulását, és ma is megköszönik a beszélgetéseket. 
Szívesen emlékeznek velem együtt a tréfás, mókás ötletekre. Szolfézs órán 
dallamírás előtt egy mondat: az iskolába jövet egy madárka ezt fütyülte. 
Nem szégyelltem fütyülve diktálni a dallamot. Máris nem volt olyan undok 
a dallamírás. Viszketett a fejem: „hát nem ez a fránya ritmus bújt meg a 
kontyomban?”. Megvolt a mese a ritmusdiktandóhoz is.

25 évig játszottam nagybőgősként különböző szimfonikus és kamaraze-
nekarokban. Egyszer Vivaldi gitár-kettősversenyét kísértük a zenekarral 
neves előadóművészek előadásában. S néhány év múlva két nagyobb ta-
nítványom ugyanazt a művet adta elő. Nagy boldogság volt ez számomra. 
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Nyugdíjba mentem, de a nyugalom mellett valami mintha hiányzott 
volna. Valami, amit minden évben többszörösen átéltem: kinyitni a zene 
csodálatos világának kapuját és terelgetni befelé a kíváncsi gyerekeket a 
szépség, a jóság felé, amit én is megkaptam az 57 évvel ezelőtt elkezdett 
zenei tanulmányaimmal. Ez a családomban is sikerült, a fiam már, mint 
operaénekes barangol egyedül ebben a világban, az egyik lányom pedig 
ének-zene egyházzene szakos tanárnő. Így nagy örömmel fogadtam a büki 
tanítási lehetőséget. A csepregi zeneiskolával még aktív koromban igen jó 
volt a kapcsolatom. Családias, kedves légkör fogadott minden látogatás al-
kalmával Répce menti találkozókon. Nagyon jónak találtam a tanszakok 
működését, ezen belül is az énekes műfajt. (kis kórusok, szólók, duettek) A 
tíz büki növendékemmel, aprókkal, nagyobbakkal, s a szüleikkel is igen jó 
a kapcsolatunk, bár már nem annyira anyás, hanem inkább nagymamás a 
kötődés. Ma is igyekszem a jó kedélyt, a derűt, az őszinteséget ápolni. Sok 
apró ötlettel vezetem őket, leginkább játékos formában a zene, a zenélés vi-
lágába. Hiszen egyébként is „játszunk” a hangszeren. Tudomásul veszem, 
hogy sokkal kevesebb az idő a gyakorlásra, kevésbé tudjuk tartani a tanter-
vi követelményszintet. Mégis volt a tavalyi évben még harmadikos középis-
kolás tanítványom is, Kajtár Donát, vagy az idén nyolcadikos Stix Erik, aki 
a középiskolai felvételire való kemény készülés mellett is komolyan veszi a 
gyakorlást, a szerepléseket. A zenélés, az együtt-muzsikálás örömét ma is 
a legfontosabbnak tartom. Gyorsítja a gondolkodást, fejleszti a memóriát, 
a kreativitást és segít a koncentrálásban. A zene feldolgozása, a zene ele-
meinek (dallam, ritmus, tempó hangerő stb.) szétválasztása majd egységes 
zenei élménnyé való összedolgozása csakis a zene- és énekórákon lehetsé-
ges. Nem hiszem, hogy érzelmi nevelés nélkül egészséges lenne a lélek. Sok 
mindent megtanulhatunk a gépektől, de amit a zenével, az énekléssel, a 
hangszerrel való foglalkozás ad, azt soha. Azt gondolom, a következő élete-
imben is – ha lesznek – zenetanár lennék a legszívesebben.

SZALAY IZABELLA
Zongora tanszak

„Szeretném tanítványaimnak a zene iránti lelkesedést továbbadni,
amelyet annak idején én is tanáraimtól, szüleimtől kaptam.”

Zongoraoktatás a zeneiskola megalakulása, vagyis 1968 óta van Csep-
regen, Bükön szintén a tagiskola létjöttével egyidős a tanszak. 1989 óta Bü-
kön is a legnagyobb létszámmal működik a billentyűs tanszak. A három 
egykori tagiskolában (Szakonyban, Simaságon, Bőben) is lehetett zongo-

rát tanulni az arra vágyó nebulóknak. Az első negyvenöt évben Csepregen 
mindössze két tanár tanított főállásban, hosszú éveken át. Dr. Illa Dénes-
né Baba néni 1968-től 1993-ig, Bekéné Fazekas Gyöngyi 1993-2013 között. 
Mindketten még a nyugdíjba vonulásuk után is folytatták munkájukat. 
Sárosi Orsolya közel tíz évig oktatta a büki tagiskola növendékeit. Szakmai 
tudásuknak, kiváló pedagógiai munkájuknak köszönhetően, rengeteg 
jobbnál jobb növendékkel büszkélkedhettek. A 70-80-as években tanítvá-
nyaikkal rendszeresen részt vettek a Győri Ifjú Muzsikusok versenyén is. 
Ma már több egykori növendékük íratják be gyermekeiket zongorára.

Gyöngyi néni nyugdíjba vonulása után 2013-ban vettem át ezt a nagy 
hagyományokkal, eredményekkel rendelkező tanszakot Csepregen és Bü-
kön. A zongoratanulást egy Csepregtől távol fekvő városban Tiszafüreden 
kezdtem, ahova később tanárként kerültem vissza. Szülői indítatásra kezd-
tem el a zeneiskolai tanulmányomat, ezért édesapámnak –aki amatőr he-
gedűs volt –, valamint édesanyának hálás vagyok. Otthonról sok biztatást 
kaptam, zeneiskolai tanáraimtól pedig jó alapokat ahhoz, hogy később a 
debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolát elvégezhessem. 
Itt a zongora mellett hárfázni is tanultam. A budapesti Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Főiskolára hárfa tanszakára felvételiztem, ahol hárfatanári 
diplomát kaptam. Sajnos szeretett hangszeremet az ország csekély számú 
zeneiskolájában lehet tanítani és tanulni, ezért a diplomám megszerzése 
után régi zeneiskolámban zongorát tanítottam és korrepetitorkodtam. Az 
élet úgy hozta, hogy költözés miatt a tiszafüredi iskolát el kellett hagynom, 
és egy nagy „kitérőt” tettem szakmai életemben is. Így több év után ke-
rültem vissza ismét a zenetanári pályára a csepregi zeneiskolába. Öröm 
számomra, hogy ismét visszakerülhettem gyerekek közé. Mivel elkötele-
ződésem a zenetanári pálya iránt végérvényesnek gondolom, ezért idő-
közben zongoratanári diplomát is szereztem. A jubileumi évet egy nagyon 
„megfiatalodott csapattal” kezdtem. Bükön és Csepregen is sok lelkes pici 
növendék lépett be az előképző első osztályába, a tavaly kimaradtak he-
lyére. Remélem lelkesedésük hangszerük iránt töretlen marad. Nagyon 
szép teljesítményű tanulók jártak előttük. Az elmúlt évek legkiemelkedőbb 
egyénisége Vincze Miklós volt, aki első osztályos kora óta a záróvizsga le-
tételéig a zeneiskola tanulója volt, és még most sem hagyta abba a zongo-
rázást. Miklós legszebb eredményét 2017-ben érte el, amikor is a Sistrum 
Regionális Versenyen arany minősítést szerzett. Miklós, Bekéné Fazekas 
Gyöngyi tanárnőnél sajátította el a zongorázás alapjait, majd Neuliszt Ani-
kó tanárnő tanította, 2016-2018 között pedig én lehettem a tanárja.

Büki tanítványaim közül Stix Alexnek már csak egy éve van a záróvizs-
ga letételéig. Ő egy igazi „örömzenész”. Improvizációs és zeneszerzői tehet-
ségét koncerteken élvezheti a büki közönség. 
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Tavalyi évben az érettségi éve vettet véget Spilenberg Donát zongora-
tanulásának. Soha nem fogom elfelejteni utolsó szereplését, ahol Chopin 
egyik prelüdjével bűvölte el közönségét. 

A három, szinte már felnőtt fiú, igazi példaképek lehetnek a kisebbek 
számára. A zene iránti lelkesedésük, szorgalmuk, kitartásuk követendő.

A kisgyermekkori zenetanulásban a szülőknek is nagyon nagy a szere-
pük – mint ahogy én is gyerekkoromban megtapasztaltam –, szülők biztató 
szavai, érdeklődésük gyermekeik iránt nagy jelentőséggel bírnak.

Szeretném tanítványaimnak a zene iránti lelkesedést továbbadni, ame-
lyet annak idején én is tanáraimtól, szüleimtől kaptam.

VÖRÖS EMIL
Ütőtanszak

„Az együttzenélés öröme pozitívan hat
a gyerekek egyéni fejlődésére is.”

Négy éve vagyok a zeneiskola ütő tanára. Nem voltak ismeretlenek 
számomra a kollégák és a környezet, mert már korábban helyettesítettem 
az előző ütő tanárokat. Így könnyű volt beilleszkednem a közösségbe. A 
tanszak felszereltsége nem volt a tantervi követelményeknek megfelelő. Ez 
az elmúlt négy évben sokat változott pozitív irányba. A körülményekhez 
képest szépen fejlődik a hangszerpark. Elektromos dobfelszereléssel, ha-
rangjátékokkal, használható állványokkal, verőkkel bővült. A megnöveke-
dett hangszerállomány miatt nagyobb tanterembe is kellett költöznünk. A 
növendékeknek is változatosabb, izgalmasabb lett így az oktatás. Be tud-
tam indítani a rendszeres kamaraórákat, amit nagyon fontosnak tartok. 
Az együttzenélés öröme pozitívan hat a gyerekek egyéni fejlődésére is. 
Az idősebb növendék példaként szolgál a kisebbeknek. A határozottsága, 
magabiztossága ösztönzőleg hat a többiekre és segít legyőzni az esetleges 
lámpalázat. A tanszakom szerencsés helyzetben van ezen a téren, mert egy 
hihetetlen tehetséges, és szorgalmas növendék gazdagítja. Egy végzős nö-
vendékről van szó, Babos Andrásnak hívják. A jubileumi év keretén belül 
egy önálló koncerttel fogja zárni a zeneiskolai tanulmányait.

SZÜLŐK A ZENEISKOLÁRÓL

Az ötödik tanévet kezdte lányom, Varga Boglárka a csepregi zeneisko-
la büki tagiskolájában. Előtte a zeneovis foglalkozáson vett részt. Ott már 
kiderült, hogy jó hallása van. A tanárnő (Ibi néni) javaslata szerint egyből 
hangszerrel kezdte az előképzőt. Igaz magától nem ment volna zeneiskolá-
ba hat évesen, de úgy bíztattuk, hogy ez is az iskolai feladatok természetes 
része, és válasszunk hangszert is. Nem egyszerű ezt egy laikus szülőnek 
eldönteni, mi is lenne a gyerek számára ideális hangszer. Jó, ha a gyerek 
már az óvodában találkozik többféle lehetőséggel, és akkor látszik, mihez 
lenne kedve. Mi a furulyát választottuk kezdő hangszernek, mert Bogi 
adottságaihoz azt láttam közelebb állónak. Így kezdte meg a zeneiskolai 
tanulmányokat is az általános iskola mellett. Ez heti négy tanóra plusz el-
foglaltságot jelent. De mire december lett, arra a furulya óra volt a legjobb, 
minden mást megelőzött. Vázsonyi Ági néni volt a „világ közepe”, kedvéért 
minden ment. Az otthoni gyakorláshoz – mint minden máshoz –, szüksé-
ges a szülői biztatás. Ha már az otthoni gyakorlásnál tartunk: addig ha-
nyagol egy-egy darabot, amíg nehezen megy, de amikor már begyakorolta, 
érzi, hogy jobban megy, akkor többször, szívesen foglakozik vele. Úgy gon-
dolom, nekünk sikeres volt az eddigi hangszerválasztásunk. Szerencsénk 
volt olyan pedagógusokhoz, akik a zene terén jó irányt mutattak Bogi ki-
bontakozása terén. A zenében szerzett eredmények viszik előre, motivációt 
adnak a további sikerek eléréséhez. 

Miért fontos a zenetanulás? Minek azzal is még terhelni a gyereket? 
Nincs elég feladat!? Tesszük fel a kérdéseket, mint aggódó szülők.
– Fontos szerintem, mert logikus gondolkodást fejleszt, ami a többi terüle-

ten előnyt hoz. 
– Fontos azért, mert nekünk vidéki szülői generációnak még nem volt le-

hetősége helyben zenét tanulni.
– Fontos, hogy jó csapatok, közös érdeklődésű baráti társaságok szülessenek. 
– Fontos, mert a zenei mindenkié, és a zene örök. 
– Fontos, mert a szereplés, magabiztos kiállást, megjelenését tanít. 

Ne csak a sport, ne csak a virtuális világ, vagy egyéb más ragadja magá-
val gyermekeinket, hanem a zene varázsa is. Vegyen a kezébe hangszert, és 
tanulja meg használni azt. 

Ezen okokból kifolyólag írattunk be zeneiskolába Kornélt is, aki már 
sokkal határozottabb elképzeléssel indult, mint Bogi. Nem engedett abból, 
hogy gitározni fog, és mire nagy lesz basszus gitáron fog játszani. Bízom 
benne, hogy meg lesz hozzá a kitartása, és sok öröme származik majd be-
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lőle, boldog éveket tölt a zeneiskolában. Nem a kiemelkedő siker a fontos, 
hanem a maradandó élmény és tudás, amit senki nem vehet el tőle. 

Köszönettel tartozunk azért az áldozatos munkáért, ami a zeneiskolá-
ban folyik. A versenyekre való eljutás, a fellépési lehetőséget, a belsősé-
ges hangulat, a nyári táborok… sok munka van mögötte, de bizton állítom, 
hogy érdemes. 

Giczi Nikoletta
 Büki tagiskola

Gyermekkoromban a zenetanulás Csepregen nagy népszerűségnek ör-
vendett, egyre több gyerekeket írattak be a zeneiskolába, így én sem marad-
hattam ki belőle szüleim döntésének köszönhetően. Hegedülni kezdtem. 
Máig örömmel tekintek vissza a kezdeti időkre, ahogy türelmesen magya-
rázták, miképp fogjam meg a hangszert, hogyan tartsam a vonót. Nagy 
lelkesedéssel vetettem bele magam a hegedülésbe, emlékszem, pár hónap 
tanulás után már egész jól pengettem a hangszert. A szolfézzsal kevésbé 
tudtam megbarátkozni, de nem volt kibúvó alóla.

Szülőként nem volt kérdés, hogy ikerlányaim tanuljanak-e zenét. Már 
első osztályban beírattuk őket zeneiskolába. Zsuzsika zongorázik, Andi-
ka klarinéton játszik. Ők is nagy kedvvel, örömmel látogatják a zeneórá-
kat, gyakorolnak itthon. Látjuk, hogy örömüket lelik a zenében, mi pe-
dig szülők észleljük a zenetanulás pozitív hatását. Azt tapasztaljuk, hogy 
nagyon sokat fejlődött a ritmusérzékük, emiatt a verseket is könnyebben 
tanulják. A rendszeres órára járás, gyakorlás kötelességtudatra, önfegye-
lemre szoktatja őket, valamint megtanulták az idejük jól beosztani. Az 
eltelt évek alatt a hangszeres gyakorlás beépült a napi ritmusukba, napi-
rendjükbe.

Nincs olyan gyerekek, aki ne szeretne zenét hallgatni, de még jobb érzés 
hangszeren játszani, énekelni. Azt gondolom, hogy a zenetanulás, zenélés 
gyermekkorom meghatározó élménye volt, és látom, hogy gyerekeimnek is 
a zenetanulás egy meghatározó élmény. A zene, a zenehallgatás, zenélés 
családunkban fontos szerepet kapott. Nagyon igaznak érzem Kodály Zoltán 
gondolatát, miszerint: „Aki zenével indul az életbe, az életnek olyan kincsét 
kapja ezzel, amely átsegíti őt a bajon!” 

Nagyné Holpár Andrea

Családunk zenéhez kötődő kapcsolata gyermekeimnél kezdődött. Utóla-
gos tapasztalataim alapján nagyon bánom, hogy én akkoriban nem sírtam 
ki a zenélés tanulásának lehetőségét, mert úgy látom, nagyon jótékony ha-

tása van a gyermeki szellem, jellem fejlődésére az esetleges megbúvó tehet-
ség kibontakoztatása mellett. De ne ugorjunk ekkorát. 

Kedves emlék fűződik az első lépések megtételéhez, ami elvitt bennün-
ket a csepregi zeneiskolába. Fiam volt második osztályos, amikor egyszer 
azzal a hírrel jött haza, hogy beiratkozott hegedülni. Leesett az állam, szó 
sem volt róla előtte, minden előzmény nélkül történt. Legalábbis azt hittem, 
de tévedtem. Az előzmény személyesen Márti néni volt, még csak nem is va-
lamelyik zeneiskolai pedagógus - de persze később már ők is komoly szere-
pet játszottak. Márti néni a kedvességével és az egyéni lehengerlő stílusával 
olyan módon kínálta a gyerekeknek a lehetőséget, hogy szinte a lábukról 
vette le őket, és nem tudtak nemet mondani. A fiammal legalábbis ez tör-
tént, és valóban így is lett; hegedülni tanult. Kitartóan nyekergette otthon 
is a hangszert, mi türelemmel és nagy drukkal biztattuk folyamatosan. Ki-
sebb-nagyobb sikerélmények kísérték törekvését, ami hetedik osztályos ko-
ráig tartott ki – ehhez Zoli bácsi egyéniségére is szükség volt. Mindeközben 
a kicsi lány, Boglárka is próbálkozott az otthoni játékhangszerein, próbál-
ta lepipálni bátyját. Egész koncerteket hallgattunk végig esténként. Amint 
„hivatalosan” is lehetett a zenélést tanulni, Boglárka is növendéke lett a 
zeneiskolának. Mindene volt a furulya, előbb a szoprán, majd az altfurulya 
hangzását gyakorolta évekig, és most a zongora a kiszemelt hangszer. Úgy 
reméljük, hogy középiskolai évei alatt is kitartóan gyakorol majd. 

A zeneiskola nem csak a hangszerek megszólaltatását, zeneművek ta-
nulását és gyakorlását jelenti. Főleg az utóbbi években közösségkovácsoló 
szerepe is lett, és ez egyre jobban erősödni látszik. Az iskolai és ünnepi 
műsorokon látható kamarazenekarok a szólamok hangsúlyozása mellett az 
egymáshoz való alkalmazkodást, a közös gyakorlást jelentik, a nyári tábo-
rok pedig játékos tanulást a felhőtlen időtöltés mellett. 

Én személyesen nagyon örülök a gyermekeim ezen elhatározásainak. A 
zene tanulása alakítja jellemüket, kitartást kölcsönöz nekik, szépérzéküket 
fejleszti, fegyelmezettebbé lesznek, de a legfontosabb talán a lélekre gyako-
rolt pozitív hatása. Mindezt személyesen megtapasztaltam gyermekeimen, 
büszke vagyok rájuk, hogy önmaguk akarták és választották és járták, jár-
ják ezt a kis útszakaszt. 

Pék Ildikó

30 év távlatából is a legnagyobb örömmel és szeretettel emlékszem visz-
sza zeneiskolai tanulmányaimra, amit a csepregi zeneiskolában folytattam. 
A megannyi kedves emléket ébresztő falak közé visszatérve, gyermekeimet 
szülőként kísérve a zeneórákra, felrémlik kedves zongora tanárnőm, Illa 
Dénesné Baba néni kedves mosolya, mindig anyáskodó, simogató tekintete 
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és bíztató szavai. Habár az élet más pályára sodort, a zene iránti rajongá-
somat egy életre megalapozták a csepregi intézményben töltött éveim. Kü-
lön öröm számomra, hogy három gyermekem hasonlóan szép, életre szóló 
emléket szerezhet magának és – nem mellesleg - mellettük újra átélhetem 
gyerekkorom szép emlékeit. Most, felnőtt fejjel tudom csak igazán, hogy 
milyen örömet, büszkeséget érezhettek a szüleim egy-egy félévi, év végi 
vagy karácsonyi hangverseny alkalmával, amikor én a zongorán, bátyám 
a trombitán játszott. Bizonyára hasonlókat, mint én most, mikor a Gyere-
keimet hallom játszani: nem számít a néha-néha megtorpant ritmus, vagy 
az elcsúszott dallam, mert az a darab ott és akkor úgy gyönyörű, ahogy a 
Gyerek játssza, mert ZENÉL A GYEREKEM!

 Kedves Zeneiskolám! Köszönet mindazért, amit generációkon át adsz 
családunknak és számos csepregi és környékbeli családnak, közösségnek 
egyaránt. Köszönet azért, hogy falaid közt nevelkedve a zene összekovácso-
ló erejével egy értékes közösség tagjai lehettünk és lehetünk ma is.

 
 Dr. Nikl Beatrix

A zene mindig fontos szerepet játszott az életemben. Zeneiskolába jár-
tam, zongorázni tanultam. Szívesen gondolok vissza az ott eltöltött évekre. 
Baba néni kedvességére, türelmére. Zongoraórákra többnyire még a régi 
kultúrotthonba jártunk. A szolfézst Zátonyi Jani bácsinál tanultuk. Még 
ma is őrzöm az egykori kottáimat, a szolfézson írt tartalmas jegyzeteimet. 
Amikor zeneiskolai 5. és 6. osztályosok lettünk szolfézson zeneirodalmat 
tanultunk, amit különösen szerettem. Az itt szerzett ismeretek formálták 
zenei ízlésünket és gazdagítottak bennünket. Öröm volt a régi általános 
iskolában az ének szaktanterembe bemenni, ahol a szolfézs órák is voltak. 
A falakon nagy tárlókban több híres zeneszerzőről készített nagy tablókról 
tudhattunk meg sok újat, érdekeset. Ezek mindig cserélődtek, attól függő-
en, hogy melyik évfolyam éppen hol tartott a tanulmányaiban. Nagyon 
hasznos, látványos és érdekes volt, a tanulást segítette, ahogy a harmóni-
um egy hangsort kijelző táblával volt összekapcsolva, amelyen fény mu-
tatta az éppen megszólaltatott hangot. Ezt a mai nyelven interaktívnak 
nevezhető eszközt Zátonyi Jani bácsi szerkesztette. Szerettük használni. 
Énekkari tag is voltam. Innét egy emlék különösen megmaradt, amikor 
közel egy órás jubileumi koncertet adtunk a kultúrotthonban teltház előtt, 
és részleteket énekeltünk Mozart Varázsfuvolájából, Verdi Nabucco operá-
jából a Rabszolgakórust. Első osztályos koromtól bérletem volt az ifjúsági 
koncertekre a Filharmónia szervezésében. Jó lenne, ha erre újra lenne le-
hetőség és igény.

Most szülőként is azt vallom, ha valakinek van lehetősége, ne hagyja ki 
a zenetanulást. Fontos, hogy a gyerekek minél korábban, és minél többet 
foglalkozzanak zenével, tanuljanak hangszeren játszani, sokat énekeljenek. 
Érzelmileg, lelkileg gazdagít, és minden más területen is csak hasznára vá-
lik a gyerekeknek a zenélés. Sokan, amikor alsós a gyermekük attól tarta-
nak, hogy túl sok lesz, ha hangszerre és szolfézsra járatják a gyereküket. Ha 
szívesen járnak, örömmel mennek órákra, akkor egyáltalán nem lesz sok, 
sőt a többi tantárgy tanulását is segíti a zene. Fiúnk Miklós, a zeneoviban 
kezdte, majd első osztályos korától zongorára járt, most érettségi előtt áll, 
és még zongorázik, ezen kívül a gimnázium énekkarában énekel. Számá-
ra nem volt teher szolfézs- vagy zongoraórára menni. Sok örömöt adott és 
ad számára a zene, az énekkari fellépések, a hangversenyek, a zeneisko-
lai nyári zenei táborok. Engem is örömmel tölt el, hogy benne is kialakult 
egyfajta igényesség, hogy milyen zenét hallgat, legyen szó könnyűzenéről, 
vagy klasszikusról. Egy arab zenész gondolatai a 800-as évekből: „A zene 
megélesíti az elmét, fellazítja a testet, és megindítja a lelket. Felvidítja és bá-
torsággal tölti el a szívet, és büszkeséget nyújt a megalázottnak. Többet ér a 
beszédnél, ahogy az egészség is többet ér a betegségnél. Isten békéje szálljon 
arra a bölcsre, aki e művészetet feltalálta, és arra a tudósra, aki még tökéle-
tesebbé formálta.” 

Köszönöm, hogy a zeneiskolában tanulhattunk.

dr Vincze Györgyné Taál Eleonóra

Szülők a zeneiskoláról
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CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA 
ÉS A ZENEISKOLA KAPCSOLATÁNAK 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A csepregi fúvószenekar 1930-ban alakult a Csepregi KIOSZ Egyetértés 
Férfidalkör hangszeres játékra is vágyakozó tagjai és pár lelkes csepregi 
társuk által, az első karnagy: Kadnár Ferenc volt.

Az 1930-40-es években már részben levente zenekarként működtek, 
aztán a háború a zenekart is szétzilálta. Az ’50-es évek elején újraéledt a 
fúvósmuzsika, a zenészek a ’70-es évekig indulókat, nyitányokat, egyvele-
geket játszottak.

A zenekar szakmai fejlődésében komoly mérföldkő volt a zeneiskola 
megalapítása Csepregen, 1968-ban. A fúvósokat Magyar Béla tanár tanítot-
ta, aki Szentkuti Antaltól vette át a zenekar vezetését, majd 1970-ben elin-
dította az úttörőzenekart. A fiatalok fejlődésével párhuzamosan hanyatlott 
a felnőtt zenekar munkája, 1974-ben meg is szűnt a tevékenységük. 

1976 szeptemberében a zeneiskolában Lezsák Lajos és Sárváry László 
folytatták a munkát. Az “úttörő- zenekar” Sárváry László vezetésével fo-
lyamatosan dolgozott, majd 1979 őszén döntés született egy nagyközségi 
zenekar létrehozásáról, amely 1980-tól folyamatosan működik. 

Az elmúlt 38 évben 100 főnél is több azon zenészek száma, akik zeneis-
kolai diákként, illetve a tanulmányaik után rövidebb vagy hosszabb ideig 
tagjai voltak az együttesnek. Természetesen sokan vannak, akiket a közép-
iskolai évek után életük távolabbra sodort, így a zenekar tagsága folyama-
tosan változik. A távozók többsége azonban figyelemmel kíséri az együttes 
munkáját, a barátságok megmaradtak, hiszen a zenekari tevékenység kü-
lönleges közösségi élményt adott számukra. 

Abban, hogy Csepreg Város Fúvószenekara az elmúlt évtizedek során a 
hazai és a nemzetközi fúvószenei élet elismert, megbecsült tagjává vált, ki-
emelkedő szerepe van Sárváry László karnagy úrnak, aki 1980-tól 2008. má-
jusi visszavonulásáig irányította a zenekar szakmai munkáját. A karnagy úr 
mindig talált olyan zeneműveket a zenészek számára, amelyek követték az 
aktuális fúvószenekari irányvonalat, betanulásuk, előadásuk új élményeket 
hozott. Kezdetben nagyon kevés kotta anyag volt, a karnagy úr számtalan 
művet partitúrából, vezérszólamokból hangszerelt és kézzel kottázott a ze-
nészek számára. Ebben az időben a klasszikus koncert darabok kivételével 
szinte valamennyi stílusba belekóstolhattunk és zenészbarátokra leltünk 
először a szomszédos városokban, majd az ország távolabbi részén is, közben 
Európa számos országába - Ausztriába, Németországba, Lengyelországba, 
Spanyolországba – is eljutottunk. A karnagy úr példát mutatott számunkra, 

hogy a közösségi élet nem csak a csillogásból áll, alázattal kell szolgálni a 
zenekart a hétköznapokban is. Vezetése alatt észrevétlenül egymásra figye-
lő, kiváló közösséggé váltunk, akik szívesen töltik idejüket a többiek társa-
ságában, sok fiatal itt tapasztalta meg először a másikra figyelés fontosságát.

Az együttes 2002 áprilisáig a művelődési ház csoportjaként tevékeny-
kedett. 2002-től közhasznú egyesületként működik a zenekar. Az egye-
sületet 9 fős elnökség irányítja, valamennyien a zeneiskolában kezdték 
tanulmányaikat. 

A legújabb fejezet a zenekar életében 2008 májusa óta íródik, ekkor vette 
át elődjétől a karmesteri pálcát és a szakmai munka irányítását Iliás Attila 
karnagy úr. Ő is a csepregi zeneiskolában ismerkedett meg az alapokkal s 
hamar aktív tagja lett a zenekarnak, majd Győrben és Debrecenben, később 
pedig Amsterdamban folytatta zenei tanulmányait, ahol sokáig játszott egy 
zenekarban, s irányította is a szakmai munkát. 2007-ben tért vissza a csep-
regi fúvósokhoz, ahol aztán karnagyként hasznosította a korábban szerzett 
ismereteket. Elhitette az egyszerű, amatőr zenészekkel, hogy szorgos mun-
kával, odafigyeléssel mindig előbbre lehet jutni. Vezetése alatt átalakult, 
kibővült a repertoár, a fúvószenekari indulók, előadási darabok, filmzenék 
mellett különféle fúvós átiratokat, polkákat és koncert darabokat is szíve-
sen játszanak. 

A zenekar számos szakmai elismerésben részesült, melyek közül a leg-
frissebb a 2018 novemberében a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség 
bírálatával koncertfúvós felső (C) kategóriában elért arany minősítés. 2005-
ben és 2010-ben Lengyelországban Nemzetközi Ezüstminősítést kapott az 
együttes, 2014-ben pedig menetminősítésen arany diplomát nyertek. To-
vább bővültek a nemzetközi kapcsolatok, a korábbiak mellett horvátorszá-
gi, szlovákiai, olaszországi, hollandiai és erdélyi helyszíneken is bemutat-
kozhattak a csepregi zenészek. 

Sárváry László karnagy a zeneiskola igazgatójaként és trombita tanár-
ként, aztán Iliás Attila karnagy fafúvós tanárként mindennapi munkájával 
sokat tett azért, hogy a fiatal zenészek kedvet kapjanak a hangszeres já-
tékra. Mindketten foglalkoztak (Attila jelenleg is foglalkozik) kamara cso-
porttal, ahol az ifjú tehetségek belekóstolhatnak a közös zenélés örömébe, 
előkészülnek a városi zenekarba kerülésre. 

Nagy Bálint rézfúvós tanár a diákok tanításán túl 5 éve aktív tagja, első 
kürtöse a zenekarnak, segíti a karnagy úr munkáját.

Csepreg Város Fúvószenekarában jelenleg 46 aktív zenész játszik, közü-
lük 40-en a csepregi zeneiskolában végezték alapfokú zenei tanulmányai-
kat. Van olyan zenész, aki az újjáalakulás óta tagja az együttesnek, eddig 21 
zenészt köszöntettek 35, 30, 25 és 20 éves jubileumuk alkalmával. 
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„A zenében a hangszerek azt a feladatot látják el,
mint a színek a festő ecsetjén.” 
 H. Balzac

„Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz… fogj hozzá!
A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik.”  

Goethe
       

„A zongorista igazán nagy pillanata az,
amikor nem is tudja, hogy zongorázik.” 
 Müller P.

DIÁKÉLET

                      „A legtöbb, amit gyermekeinknek
                       adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

                                                 Goethe

„Amelyik otthonban zene szól,
ott atya és fiú között szeretet honol,
s ha a nép is zenél,
harmónia uralkodik az emberek között.”
 Kínai mondás

                          „Bármihez, amit megtehetsz
                           vagy megálmodsz… fogj hozzá!

                           A merészségben zsenialitás,
                           erő és varázslat rejlik.”

                                             Goethe

A zeneiskolai oktatás kiemelkedő színvonalának köszönhető, hogy az ifjak 
a kezdeti megilletődöttség után hónapok alatt beilleszkednek a zenekarba.

A zenészek igyekeznek viszonozni a zeneiskola nevelő munkáját, több-
ször is adtak hangszerbemutatóval egybekötött koncertet az iskolában, 
sokszor szerepelnek a városi ünnepségeken, rendezvényeken, hiszen em-
lékeznek rá, hogy évtizedekkel ezelőtt ők is örömmel hallgatták az akkori 
zenészeket, így kaptak kedvet a fúvósmuzsikához. A helyi közreműködé-
seken túl, gyakran szerepelnek a régió településeinek ünnepi eseményein.

A fentiekből is látszik, hogy a zeneiskola, s a mindenkori zenetanárok 
elhivatott munkája nélkül a zenekar sem létezhetne, hiszen évtizedek óta 
biztosítják a zenész utánpótlást – remélhetőleg, így lesz még nagyon sokáig.

Szele Tamás
 elnök

Csepreg Város Fúvószenekara
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ERZSÉBET TÁBOR-FONYÓDLIGET
2015. 08. 23–28.

„Gyere el, kérünk, légy a vendégünk, s lesz egy szép közös emlékünk”

Igazán szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert van egy jó kis csa-
patunk. Két évvel ezelőtt egy szolfézs csoport alakult, aminek a tagjai sze-
retnek együtt énekelni, játszani, zenélni. A tanév során valamennyien részt 
vettünk énekkari versenyeken, illetve többen megmutatták tehetségüket 
az álta-luk tanult hangszeren is. Éppen ezért gondolta tanárnőnk, Benkőné 
Krizmanich Edina, hogy milyen jó lenne, ha nem csak az iskolában, hanem 
a szünetben is együtt tölthetnénk egy kis időt. Sikeres pályázatának kö-
szönhetően a nyár utolsó hetét mind a tízen a fonyódligeti Erzsébet-tábor-
ban tölt-hettük jutalomként.

A táborban velünk együtt 1100 gyerek zárta vidáman a vakációt. A tá-
bor szervezői és lebonyolítói mindent megtettek azért, hogy mi jól érezzük 
magunkat. Ez sikerült is nekik, hiszen egy percet sem unatkoztunk, jobb-
nál jobb programok vártak ránk. Kézműves foglalkozások, koncert, színhá-
zi elő-adás, disco, táncház, vetélkedők színesítették napjainkat. Az Erzsé-
bet-vetélkedőn egyik csapatunk első, a másik harmadik helyezést ért el. A Ki 
Mit Tud?-on természetesen énekeltünk. Stílszerűen a Balaton-kánont adtuk 
elő, amivel harmadikak lettünk. Jól megdolgoztatott minket az Egy perc és 
nyersz! vetélkedő. Különösen élveztük a fonyódi helyismereti vetélkedőt, hi-
szen. Dottóval utaztunk át Fonyódligetről Fonyódra, ahol egy kérdéssor se-
gítségével megismerhettük a város egy részét. Örömünkre ezt is megnyertük. 

Bár az idő nem kedvezett annyira a fürdésnek, mi nem hátráltunk meg. 
Többször is megmártóztunk a Balaton „jéghideg” vizében, kagylót gyűjtöt-
tünk és gyönyörködtünk a szemben lévő Badacsony-ban. A napi három-
szori étkezés mellé mindig kaptunk valami finomságot. A táborban töltött 
hét alatt sok új barátot szereztünk. Így például az egyházasfalusi gyerekek-
kel vettünk részt egy közös éjszakai bátorságpróbán. Hogy emlékeinket 
el ne felejtsük valamennyi táborlakó kapott ajándékba tornazsákot, base-
ballsap-kát, tábornaplót, emlékkönyvet, DVD-t az itt eltöltött hétről.

Számunkra még az is nagy élmény volt, hogy vonattal utazhattunk. 
Szinte kibéreltünk magunknak egy egész kocsit, ahol felhőtlen jókedvvel 
énekeltünk, nevettünk, szórakoztunk.

Felejthetetlen hét volt, jókedvvel, vidámsággal, barátokkal. Meg is fo-
gadtuk, hogy jövőre segítünk megírni Edina néninek a pályázatot, csak 
hogy újra itt lehessünk EGYÜTT!

Ambrus Anna 8.b, 
Csepreg, 2015. szeptember 14.

ZÁNKÁN TÁBOROZTUNK

Az Erzsébet program keretében 20 tanulónak és két kísérő pedagógus-
nak lehetősége nyílt egy nagy-szerű, 6 napos táborozásra Zánkán. Nagy-
részt zeneiskolás gyerekekből állt össze a csapat.

Augusztus 21-én indultunk el vonattal a Balaton parti városba. Az odaút 
gyorsan eltelt, a hangulatot már ekkor megalapoztuk.

Az első nap tábornyitóval kezdődött. Ezen a programon sokat táncol-
tunk, és rekedtre énekeltük magunkat. Megismerkedtünk más iskolákból 
érkezett gyerekekkel, nagyszerűen éreztük magunkat. A következő nap 
tisztasági versennyel indult, közülünk mindig „a kicsik” voltak ügyeseb-
bek. A reg-geli tornákon felfrissültünk, bár az időjárás is elősegítette ezt 
sajnos; az első teljes tábori napunkat az eső miatt a szobáinkban töltöttük. 
A szállásunk nagyon szép volt, minden új és tiszta. Sokat beszél-gettünk és 
a magunkkal hozott játékainkkal játszottunk hétfőn. A második nap sem 
indult jobban, még mindig nagyon hűvös volt, és a nap csak nagy nehezen 
bújt elő. Délután szerencsére már kitisz-tult az ég, és a tábori programok a 
szabadban folytatódtak. A leglátványosabb, leglenyűgözőbb a kosárlabdás 
break bemutató volt. Mindenkit elkápráztattak tudásukkal, tehetségük-
kel. Szerdán ra-gyogó napsütésre ébredtünk, ekkor a bátrak már beleme-
részkedtek a jócskán lehűlt Balatonba. Ezen a napon volt a tábori olimpia 
valamint a „Ki mit tud” előválogatója, amire már Csepregen elkezdtük a 
felkészülést. Ennek eredményeképp be is kerültünk a verseny döntőjébe. A 
tábori olimpiáról is hoztunk néhány érmet. A nap csángó táncházzal zárult. 
A várva várt „Ki mit tud” döntőjére az utol-só napon került sor. Nagyon vár-
tuk, éreztük, hogy „jók vagyunk”, ami be is igazolódott: sok-sok csapatból 
első helyezést értünk el. Nagyon büszkék voltunk, vagyunk! Az esti Diszkó-
ban megünne-peltük a sikert.

Pénteken vonatoztunk haza, hiányoztak szüleink, de azért még szívesen 
maradtunk volna egy kicsit.

Nagy élmény volt ez a pár nap, szerencsések voltunk mi húszan, hogy 
részt vehettünk benne.  Köszönet Edina néninek és Ági néninek, hogy lehe-
tőséget kaptunk, és vigyáztak ránk.

Reméljük, hogy jövőre is sikerül pályázatot nyerni!

Gyurácz Boglárka 6.a
Csepreg, 2016. szeptember 8.
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NYÁRI ZENEI TÁBOROK

Zeneiskolánk életében néhány év óta újdonság, hogy június végén az 
iskolai tanévet zenei táborral zárjuk le. Ez általában négy napos, reggel ki-
lenc órától délutánig együtt töltjük az időt. 

Ezek a napok hasonlóan, mégis változatosan telnek. Énekelünk, hang-
szereken játszunk, kamarazenekarokat alakítunk, és együtt gyakorolunk. 
Minden nap tanulunk valami új dalt, a régieket pedig felelevenítjük. Ám 
hogy színesebb legyen a munka, rajzolunk, kézműveskedünk, társaso-
zunk, vetélkedőkben és közösségi játékokban veszünk részt. A szólampró-
bák külön vannak különböző tanárokkal délutánonként. Nekünk ez jelenti 
a legkedvesebb elfoglaltságot. Szüleinknek, barátainknak, más érdeklő-
dőknek is be szoktuk mutatni a tábori munka pár napos „hozományát”; 
a zeneiskola kamaratermében, illetve utcazene keretében a Promenádon, 
vagy Csepreg valamelyik árnyas terén adjuk elő a tanultakat. Ez utóbbi 
program nagyon látványos, a járókelőket is lenyűgözi, és mindig vastaps-
sal zárul, mi magunk is nagyon élvezzük ezt a hangulatos varázst. Utolsó 
nap – mintegy levezetésképpen – kis csipet-csapatunkkal kirándulni szok-
tunk. Ilyenkor híresebb városokat keresünk fel, sétálunk, fagyizunk, neve-
zetességeket tekintünk meg. Voltunk már Pápán, Zircen, Pannonhalmán, 
Győrben és strandoltunk is a celldömölki Vulkán fürdőben, illetve a győri 
Rába Quelle-ben.

Közös zenetáborunk már öt alkalommal került megrendezésre. Nyári 
programjaim között ezt várjuk mindig legjobban. A társaság tagjai egy-
től-egyig segítőkészek, tehetségesek, kedvesek. A nagyobbak segítik a já-
tékok, vetélkedők lebonyolítását és a kisebbek felügyeletét. A büki tanulók 
is részt vesznek, ezzel új barátságok köttetnek. Jó érzés együtt, velük lenni, 
hozzájuk és a csepregi Zeneiskolához tartozni. 

Németh Rebeka, Gyurácz Boglárka
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„Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz… fogj hozzá!
A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik.”  
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a földbe gyökerezett a lába. A meghatottságtól nem gondolt már semmire, 
és úgy érezte, örökre ezt akarja hallgatni. 

Mindenki gyönyörködött a dallamban, és csak mosolyogtak, mosolyog-
tak az emberek. Sokan össze is ölelkeztek, aztán énekelni kezdtek: 

Karácsonyi mese tárja,
Mi mindenkinek édes álma.

Csilingel a furulya,
Kiskarácsony dallama.

Felbolydult a város, mindenki odasietett. Az emberek hátrahagyták a 
dolgaikat. Nem volt fontos semmi más, csak a szeretet. Hamar hoztak egy 
szép fenyőt a fő tér közepére, és EGYÜTT feldíszítették. Barni csak furulyá-
zott, az emberek meg körbetáncolták a fát. Ez volt hosszú évek óta a leg-
szebb este. 

Ilyen legyen minden ember ünnepe. A szeretet a legszebb, ingyen van, 
pénzben nem mérhető. Ennél csodásabb ajándék nincs. Ettől lesz az ember 
a leggazdagabb.

Gyurácz Boglárka
 Csepregi zeneiskolai növendék

A mese a XXIII. Országos József Attila 
Vers- Mese és Novellaíró Verseny különdíját kapta.

 

A ZENE VARÁZSA

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy különleges város. Azért volt 
olyan, mert az emberek olyan közömbösek voltak egymás iránt, hogy már 
a napnak sem volt kedve kisütni. Húzta-húzta maga elé a felhőket, így egy-
re sötétebb lett, az emberek hangulata pedig ehhez igazodott; egyre jobban 
elborult. Lógatták az orrukat, elmentek egymás mellett, nem mosolyogtak, 
már nem is köszöntek egymásnak. Gépiesen csinálták a dolgukat, siettek a 
munkahelyeikre, és senki sem figyelt a másikra. Idejük sem volt rá. Semmi 
szívből jövő cselekedetet nem tettek senkiért. Sokáig így ment a városban 
az élet, hosszú-hosszú évek teltek el így. Soha semmi nem történt. Hiába 
jöttek az ünnepek, nem nagyon tudták átérezni a városlakók. 

Egyszer mégis megtört ez. Mintha egy új fejezet nyílt volna, más meder-
ben folytatódott az élet. Hogy mi volt ennek az oka? Ez egy másik mese, 
mégis ennek a folytatása, de jobb lesz, ha újra kezdem.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy különös város, és benne egy 
tiszta, érző, angyali szív. Ennek a gazdája egy kisfiú, Barni. Szegény gyer-
mek volt, szüleinek alig jutott valamire. Sokat segített nekik a ház körüli 
munkákban, hogy legalább ezzel vegyen le terhet a vállukról. 

Karácsony közeledett, hideg volt. A városban nem igazán lehetett észre-
venni semmiféle készülődést, csak néhány kivilágított ablak jelezte a kis Jé-
zus érkezését. Az emberek most is tették a dolgukat, mindenki lótott-futott, 
ahogy ez lenni szokott. 

Barni egy este sétált a városban, nézegetett, és érezte, hogy valami nem 
jó. Hiányzik valami. Egy érzés tört át rajta, egy olyan érzés, amikor úgy adna 
valamit a világnak, mert itt van. Hisz éppen ezért van itt, ebben a világban! 
Szeret mindenkit, és ebben a szeretetben akarja részesíteni a többieket. De 
mit tudna ő adni, egy kisfiú ennek a sok embernek? Gondolkodott, majd a 
szívére tette a kezét, behunyta a szemét, és egy szép dallam kezdett alakul-
ni a fejében. Elővette egyetlen kincsét, a furulyáját, és megfújta. A dallam 
kicsit hamiskásan jött elő, de ő csak játszott. Furcsán, rekedten szólt. 

Hamarosan egy ráncos homlokú, nagy pocakú öregúr jött arra mérgelőd-
ve. Kirántotta a fiú kezéből a hangszert, és ledobta. A furulya megrepedt.

– Hogy mered megzavarni az este csendjét?
 Mit képzelsz, ki vagy te? – dörmögte.
– Én csak ajándékot akartam adni az embereknek – sírdogált.
A furcsa vitára egyre többen gyűltek köréjük. Valaki felvette a hang-

szert, és visszaadta Barninak. Az öregúr sértődötten eldöcögött. A gyermek 
újra belefújt, és hiába csorbult meg a hangszer, mégis tisztábban szólt. Egy-
re többen álltak meg, a muzsika pedig hangosabbnak tűnt, pedig nem volt 
az, csak elkezdtek figyelni rá az emberek. Az öregúr is észrevette, megállt, 

Gyurácz Boglárka: A zene varázsa
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2011–12

NÉV HANGSZER ÉVFOLYAM MINŐSÍTÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR
LISZT FERENC MŰVELTSÉGEI VETÉLKEDŐ, BELED

Stayer Martina, Zsömbö-
lyi Hanna, Vincze Natália

III. 
HELYEZÉS

Benkőné
Krizmanich Edina

Szalkay Balázs, Vincze 
Miklós, Gyurácz Olivér

I. 
HELYEZÉS

Benkőné
Krizmanich Edina

KŐSZEGI MŰVÉSZETI SZEMLE
Unger Benedek kürt 1. EZÜST Maitz József
Zsömbölyi Zolta tenorkürt 2. BRONZ Maitz József

SISTRUM REGIONÁLIS ZENEI VERSENYEK
Tóth Bettina klarinét 2. BRONZ Iliás Attila
Vincze Miklós zongora 4. BRONZ Gergely Virág
Babos András xilofon 2. EZÜST Vajda András
Szalkay Balázs xilofon 4. BRONZ Vajda András
Zsömbölyi Zolta tenorkürt 2. BRONZ Maitz József 

Horváth Bálint trombita IV.
korcsoport ARANY Tomena István

Babos István xilofon 2. EZÜST Vajda András
VESZPRÉMI REGIONÁLIS TROMBITAVERSENY

Horváth Bálint trombita EZÜST Tomena István
MEGYEI MŰDALÉNEKLÉSI VERSENY

Mlinarics Anna Mandula EZÜST Kancsó Zoltánné

2012–13

NÉV HANGSZER ÉVFOLYAM MINŐSÍTÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR
VESZPRÉMI REGIONÁLIS TROMBITA VERSENY

Tóth Patrik trombita BRONZ Tomena István
Horváth Bálint trombita BRONZ Tomena István

KŐSZEGI MŰVÉSZETI SZEMLE
Unger Benedek kürt EZÜST Maitz József

Koszorús Gergely klarinét –
büki tagiskola EZÜST Iliás Attila

Vincze Miklós zongora ARANY Bekéné
Fazekas Gyöngyi

Horváth Bálint trombita ARANY Tomena István
SISTRUM REGIONÁLIS ZENEI VERSENYEK

Kovács Mónika klarinét EZÜST Iliás Attila
Babos Anna klarinét EZÜST Iliás Attila

Vincze Miklós zongora BRONZ Bekéné
Fazekas Gyöngyi

Babos András – 
Babos István ütőhangszerek BRONZ Vajda András

Horváth Bálint trombita ARANY Tomena István
SISTRUM REGIONÁLIS ZENEI VERSENYEK

Babos András – 
Babos István ütőhangszerek arany, 

I. helyezés Vajda András

ÉREMTÁBLÁZAT

2009–10

NÉV HANGSZER ÉVFOLYAM MINŐSÍTÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR
MEGYEI MŰDALÉNEKLÉSI VERSENY

Hoós Kornélia ARANY Kancsó Zoltánné
Mlinarics Anna Mandula EZÜST Kancsó Zoltánné
Hoós Kornélia – 
Rabi Nóra ARANY Kancsó Zoltánné

Kamarakórus ARANY Kancsó Zoltánné
KŐSZEGI MŰVÉSZETI SZEMLE

Pócza Franciska Csenge hegedű EZÜST Kancsó Zoltán
Gácsi Vivien fuvola EZÜST Nagy Katalin
Szalkay Balázs xilofon EZÜST Vajda András

Vincze Miklós zongora KIEMELT 
ARANY

Bekéné
Fazekas Gyöngyi

Molnár Friderika kürt EZÜST Maitz József
Horváth Bálint trombita EZÜST Tomena István
Horváth Boglárka hegedű EZÜST Kancsó Zoltán
Fúvósegyüttes BRONZ Tomena István
Rézfúvós kvartett EZÜST Maitz József
Dömötör Adrián gitár BRONZ Lipi Tamás
Horváth István harsona ARANY Maitz József

VESZPRÉMI REGIONÁLIS TROMBITAVERSENY
Horváth Bálint trombita EZÜST Tomena István

2010–11

NÉV HANGSZER ÉVFOLYAM MINŐSÍTÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR
ERKEL FERENC MŰVELTSÉGEI VETÉLKEDŐ, BELED

Zsömbölyi Hanna,
Stayer Martina,
Vincze Natália,
Szalkay Balázs,
Vincze Miklós

III. helyezés
Benkőné

Krizmanich 
Edina

KŐSZEGI MŰVÉSZETI SZEMLE
Hoós András tenorkürt EZÜST Maitz József
Zsömbölyi Zolta tenorkürt EZÜST Maitz József

SISTRUM REGIONÁLIS ZENEI VERSENYEK
Tóth Bettina klarinét 1. EZÜST Iliás Attila
Vincze Miklós zongora 3. BRONZ Gergely Virág
Babos András xilofon 1. EZÜST Vajda András
Szalkay Balázs xilofon 3. EZÜST Vajda András
Zsömbölyi Zolta tenorkürt 1. EZÜST Maitz József 

Horváth Bálint trombita III.
korcsoport EZÜST Tomena István
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SOPRONI MARIONETT GITÁRVERSENY

Stix Erik gitár – 
büki tagiskola ARANY Sárközi Gábor

Barta Virág gitár – 
büki tagiskola ARANY Sárközi Gábor

Kovács Bianka gitár – 
büki tagiskola DÍCSÉRET Sárközi Gábor

Komjáthy Eszter gitár – 
büki tagiskola DÍCSÉRET Sárközi Gábor

Mészáros Luca gitár – 
büki tagiskola DÍCSÉRET Sárközi Gábor

2015–16

NÉV HANGSZER ÉVFOLYAM MINŐSÍTÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR
SISTRUM REGIONÁLIS ZENEI VERSENYEK

Unger Benedek kürt 5. EZÜST Nagy Bálint
KŐSZEGI MŰVÉSZETI SZEMLE

Gácsi Bianka zongora EZÜST Szabóné 
Szalay Izabella

Piros Luca zongora ARANY Szabóné 
Szalay Izabella

Boros Mátyás hegedű – 
büki tagiskola EZÜST Kancsó Zoltán

Babos Anna klarinét ARANY Iliás Attila

Unger Benedek kürt KIEMELT 
ARANY Nagy Bálint

Zsömbölyi Zolta tenorkürt EZÜST Nagy Bálint

Vincze Miklós zongora EZÜST Szabóné 
Szalay Izabella

Klarinét Kvartett klarinét EZÜST Iliás Attila
FERTŐDI REGIONÁLIS FURULYAVERSENY

Varga Boglárka furulya – 
büki tagiskola EK EZÜST Vázsonyi Ágnes

Knipli-Kedves Enikő furulya EK BRONZ Vázsonyi Ágnes

Babos Anna furulya 4. ARANY Benkőné
Krizmanich Edina

2013–14

NÉV HANGSZER ÉVFOLYAM MINŐSÍTÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR
SISTRUM REGIONÁLIS ZENEI VERSENYEK

Vincze Miklós zongora BRONZ Neuliszt Anikó
Babos András – 
Babos István

ütőhangsze-
rek BRONZ Vörös Emil

KŐSZEGI MŰVÉSZETI SZEMLE

 Kóbor Izabell zongora EZÜST Szabóné Szalay 
Izabella

Babos Anna klarinét EZÜST Iliás Attila

Énekes Kamaracsoport  ARANY Benkőné
Krizmanich Edina

Vincze Miklós zongora ARANY Neuliszt Anikó
FERTŐDI REGIONÁLIS FURULYAVERSENY

Horváth Amanda furulya BRONZ Nagy Bálint
Domnánics Márk furulya EZÜST Iliás Attila

Babos Anna furulya KIEMELT 
ARANY

Benkőné
Krizmanich Edina 

zsűri tanári 
KÜLÖNDÍJA

2014–15

NÉV HANGSZER ÉVFOLYAM MINŐSÍTÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR
SISTRUM REGIONÁLIS ZENEI VERSENYEK

Gácsi Vivien szolfézs ARANY Kancsó Zoltánné
Babos András – 
Babos István ütőhangszerek EZÜST Vörös Emil

Babos Anna klarinét EZÜST Iliás Attila

Babos Anna furulya EZÜST Benkőné
Krizmanich Edina

KŐSZEGI MŰVÉSZETI SZEMLE
 Piros Luca zongora EZÜST Neuliszt Anikó
Svedits Sára furulya BRONZ Nagy Bálint
Koszorús Gergely klarinét EZÜST Iliás Attila
Klarinétkvartett ARANY Iliás Attila
Énekes 
Kamaracsoport EZÜST Benkőné

Krizmanich Edina
Unger Benedek kürt EZÜST Nagy Bálint
Fuvolatrió BRONZ Vázsonyi Ágnes
Vincze Miklós zongora EZÜST Neuliszt Anikó

FERTŐDI REGIONÁLIS FURULYAVERSENY

Varga Boglárka furulya-
büki tagiskola EK EZÜST Vázsonyi Ágnes

Knipli-Kedves Enikő furulya EK BRONZ Vázsonyi Ágnes

Babos Anna furulya 4. ARANY Benkőné
Krizmanich Edina
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KŐSZEGI MŰVÉSZETI SZEMLE
Alsó tagozatos
szolfézscsoport ének 1.-2. EZÜST Benkőné 

Krizmanich Edina
Nikl Bendegúz ütőhangszer 2. ARANY Vörös Emil
Sándor Mihály ütőhangszer 2. EZÜST Vörös Emil
Klarinét Kvartett:
Kluk Eszter,
Kluk László,
Domnánics Márk,
Váthy Bálint

klarinét ARANY Iliás Attila

FERTŐDI REGIONÁLIS FURULYAVERSENY

Balogh Luca furulya – 
büki tagiskola 1. EZÜST Vázsonyi Ágnes

Simon Nóra furulya 1. EMLÉKLAP Vázsonyi Ágnes
Varga Boglárka furulya 2. BRONZ Vázsonyi Ágnes
Knipli-Kedves Enikő furulya 2. EZÜST Vázsonyi Ágnes
Knipli-Kedves Enikő –  
Varga Boglára

furulya 
kamara 2. BRONZ Vázsonyi Ágnes

2018–19

NÉV HANGSZER ÉVFOLYAM MINŐSÍTÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR
SISTRUM REGIONÁLIS ZENEI VERSENYEK

Iliás Máté klarinét 2 EZÜST Iliás Attila
Varga Boglárka 
(büki tagiskola) furulya 3 EZÜST Hanis Petra

Zongorakíséret: Mészárosné Lengyel Szabina
KŐSZEGI MŰVÉSZETI SZEMLE

Iliás Máté klarinét 2 KIEMELT 
ARANY Iliás Attila

Zsömle Ádám trombita 2 EZÜST Nagy Bálint
Horváth Dorka trombita 2 EZÜST Nagy Bálint
Szolfézs kamaracsoport ének 1-2 ARANY Neuliszt Anikó
Tóth Eszter (büki tagiskola) gitár 6 BRONZ Béres Ottó
Stix Erik (büki tagiskola) gitár 6 BRONZ Rácz Eszter

Szolfézs kamaracsoport ének 3 EZÜST Benkőné 
Krizmanich Edina

Klarinétkvartett: 
Kluk Eszter, 
Domnánics Márk, 
Kluk László, 
Váthy Bálint

klarinét KIEMELT 
ARANY Iliás Attila

Stix Alex (büki tagiskola) zongora 9 BRONZ Szalay Izabella

Kórus ének ARANY Benkőné 
Krizmanich Edina

Zongorakíséret: Neuliszt Anikó, Szalay Izabella, Benkőné Krizmanich Edina, Nagy Bálint

2016–17

NÉV HANGSZER ÉVFOLYAM MINŐSÍTÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR
SISTRUM REGIONÁLIS ZENEI VERSENYEK

Babos Anna klarinét 5. EZÜST Iliás Attila

Varga Boglárka furulya – 
büki tagisk. 1. EZÜST Vázsonyi Ágnes

Babos Anna furulya 5. EZÜST Benkőné 
Krizmanich Edina

Vincze Miklós zongora 9. ARANY Szabóné
Szalay Izabella

hegedű – 
büki tagiskola EZÜST Kancsó Zoltán

KŐSZEGI MŰVÉSZETI SZEMLE
Knipli-Kedves Enikő furulya 1. EZÜST Vázsonyi Ágnes

Gácsi Bianka zongora 2. EZÜST Szabóné
Szalay Izabella

Piros Luca zongora 3 BRONZ Szabóné
Szalay Izabella

Boros Mátyás hegedű – 
büki tagisk. 4. OKLEVÉL Kancsó Zoltán

Furulya kamaracsoport furulya, fagott EZÜST Vázsonyi Ágnes

Szolfézs kamaracsoport ének ARANY Benkőné 
Krizmanich Edina

Klarinét Kvartett klarinét ARANY Iliás Attila
FERTŐDI REGIONÁLIS FURULYAVERSENY

Varga Boglárka furulya-büki 
tagiskola 1. BRONZ Vázsonyi Ágnes

Knipli-Kedves Enikő furulya 1. EZÜST Vázsonyi Ágnes
Gyurácz Boglárka furulya 4. BRONZ Vázsonyi Ágnes

2017–18

NÉV HANGSZER ÉVFOLYAM MINŐSÍTÉS FELKÉSZÍTŐ TANÁR
SISTRUM REGINÁLIS ZENEI VERSENYEK

Kardos Mátyás kürt 3. EZÜST Nagy Bálint

Varga Boglárka furulya 5. EZÜST Benkőné 
Krizmanich Edina

furulya – 
büki tagiskola 2. ARANY Vázsonyi Ágnes

Knipli-Kedves Enikő furulya 2. EZÜST Vázsonyi Ágnes

Gácsi Bianka zongora 3. BRONZ Szabóné 
Szalay Izabella

Minden versenyzőnek és felkészítőtanárnak gratulálunk a szép eredményekhez!

BenkőnéKrizmanichEdi
Öntapadó jegyzet
az eredetiben benne van, a 2. sort ki kell hagyni, és az üres NÉV-be Varga Bogi jön
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NÉV TANSZAK ÉVFOLYAM

Szalkay Gergely zongora 3

SzalóczI Áron fuvola 4

Szalóczi Kristóf Rudolf furulya HEK1

Szántó Júlia furulya HEK2

Tájmel Dorka furulya 4

Taródi Virág fuvola 4

Tóth Bence gitár 2

Tóth Júlia furulya HEK2

Tóth Pál gitár HEK1

NÉV TANSZAK ÉVFOLYAM

Babos Ábel zongora 2

Balogh Emma Nóra zongora HEK2

Balogh Judit hegedű 5

Balogh Luca fuvola 1

Czitkovics Korina furulya HEK2

Donka Gréta fuvola 2

Dömötör Mendi Mia fuvola 1

Fodor Zsófi zongora 2

Gángó Regina Zsanett zongora 3

Géczi Eszter zongora 4

Gosztonyi Gréta klarinét 2

Gróf Emma Flóra zongora 3

Honti Hanna Szonja gitár 1

Horváth Angelina gitár 2

Horváth Balázs zongora 3

Horváth Gréta zongora HEK2

Horváth Jázmin fuvola 1

Horváth Rebeka hegedű 3

Horváth Réka fuvola 3

Kiss Benedek gitár HEK2

Komjáthy Eszter gitár 4

Kovács  Tamás gitár HEK2

Kovács Áron gitár HEK2

Kovács Zerénd fuvola 1

Liliom Szonja furulya 1.

NÉV TANSZAK ÉVFOLYAM

Tóth-Kőrösi Emese hegedű HEK2

Unger Zsombor kürt 4

Übelher Ivána furulya HEK1

Váthy Bálint klarinét 6

Vígh Gergő hegedű 2

Vörös Szabolcs ütő 2

Zsömle Ádám trombita 2

Zsömle Nikoletta szolfézs Ek2

NÉV TANSZAK ÉVFOLYAM

Mitták Milán Ferenc gitár 1

Nagy Franciska fuvola 1

NAgy Gergő Bálint furulya 1

Nagy László gitár HEK2

Németh Domonkos furulya 1

Németh Kata fuvola 1

Németh-Burgener Violetta furulya 3

Nyári Virág zongora HEK1

Pethő Áron gitár HEk1

Pócza Franciska Csenge hegedű 9

Rozmán Anett Ágnes zongora 1

Simon Mátyás klarinét Hek2

Stix Alex Zoltán zongora 9

Stix Erik Szilárd gitár 6

Stromp Vivien furulya HEK1

Szanyi Zénó gitár 2

Szentmiklósi Gábor hegedű 2

Szevecsek Márk hegedű 3

Tóth Bálint gitár 3

Tóth Eszter fuvola 4

Varga Boglárka furulya 3

Varga Kornél gitár HEK1

Varga Virág furulya 1

BÜK

NÉV TANSZAK ÉVFOLYAM

Ambrus Eliza furulya HEK2

Babos András ütő 9

Csonka Ágoston zongora 1

Domnánics Márk klarinét 6

Forintos Jázmin gitár 1

Gaál Krisztofer Attila trombita 3

Gruber Anna Rozália furulya 5

Guzmits Helga hegedű 4

Győri Réka furulya HEK1

Gyurácz Boglárka zongora 1

Horváth Dóra hegedű 4

Horváth Dorka trombita 2

Horváth Jázmin klarinét 2

Horváth Kiara Napsugár furulya 1

Horváth Larissza furulya 3

Horváth Luca klarinét 2

Horváth Márk hegedű 6

Horváth Mira furulya 4

Horváth Stefánia furulya 1

Hutvágner Fatime furulya HEK1

Iliás Máté klarinét 2

Iszak Emilia furulya 1

Jakatics Hanna furulya HEK2

Kádár Szofi szolfézs HEK1

Kardos Botond furulya 1

Kardos Mátyás kürt 4

Katona Gergő Csanád furulya 1

Katona Zalán gitár HEK1

Kluk Eszter klarinét 6

Kluk László klarinét 6

Knipli- Kedves Enikő furulya 3

Kovács Áron hegedű 1

Lieb Panna szolfézs Ek1

Lieb Sára hegedű 2

Linn Dániel gitár 1

Linn Viktória furulya HEK2

NÉV TANSZAK ÉVFOLYAM

Major Adrienn hegedű 8

Mészáros Ilona zongora 2

Nagy Amanda hegedű 5

Nagy Andrea klarinét 4

Nagy Liliána hegedű HEK1

Nagy Virginia hegedű 2

Nagy Zoltán hegedű 7

Nagy Zsuzsanna zongora 4

Németh Botond ütő 2

Németh Botond szaxofon 1

Németh Janka Blanka hegedű 5

Németh Laura zongora 3

Németh Lora hegedű HEK2

Németh Rebeka klarinét 3

Nikl Bendegúz ütő 4

Nikl Rebeka ütő 2

Pék Milán ütő 3

Pereznyák Zsófia zongora 5

Pfeiffer Dorina Mária szolfézs EK1

Piros Luca zongora 5

Pócza Zorka zongora HEK1

Ravadich Hanna zongora 1

Ridavits Attila zongora 1

Sándor Barnabás gitár 4

Sándor Borbála ütő HEK2

Sándor Mihály ütő 3

Sarang Máté Antal gitár 6

Scheer  Kata zongora HEK2

Scheer Dávid zongora 2

Somogyi Benedek gitár HEK2

Stampf Ármin ütő 3

Stampf Ruben ütő 3

Szabó Júlia fuvola 1

Szabó Noémi furulya HEK2

Szalai Áron Szabolcs ütő 1

Szalai Regina Magdolna Zongora HEK1

A JUBILEUMI 2018-19-ES ÉV TANULÓI
CSEPREG
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Köszönet illeti a Szülőket is, akik iskolánk pedagógusaira bízták gyer-
mekeik zenei  neveltetését.

Nekünk zenetanároknak  pedig feladatunk, hogy megőrizzük iskolánk ér-
tékeit, szakmai színvonalát,  eredményeit,  és mindezt gazdagítsuk, tovább-
adjuk a jövő generációja számára is, elődeinktől örökölt értékek mentén.

Benkőné Krizmanich Edina
intézményegység-vezető

ZÁRSZÓ

A zeneiskola jelenlegi tantestületének jutott az a megtiszteltető feladat, 
hogy méltó módon megünnepelje a csepregi zeneoktatás 50. és a büki ze-
neoktatás 30. évfordulóját. Jubileumi „emlékkönyvünk” amellett, hogy em-
léket állít a múltnak,  talán azt is bemutatja, hogy az utóbbi évek sem teltek 
tétlenül, sikerek, szép eredményeket nélkül.  Napjainkban különösen fon-
tos és nemes feladat az emberi és művészeti értékek megtartása, átadása, 
előtérbe helyezése. 

Az 50 év alatt közel 40 diákunk választotta a zenét hivatásául, számta-
lan növendékünk amatőr muzsikusként ma is tevékenykedik több zenekar-
ban. A demográfiai változásokat, az „új divatáramlatokat” intézményünk-
ben is tapasztaljuk. Célunk, hogy a negatív tendenciák ne rombolják le azt 
az ér-téket, amit elődeink megteremtettek, a jövő generációjának is tovább 
tudjuk adni a komoly zene szeretetét, a muzsikálás örömét. Ehhez „rendel-
kezésünkre” áll egy jó zenetanári tantestület, zenét tanulni akaró növen-
dékek, és egy kissé elhasználódott hangszerállomány, és egy nagyon elö-
regedett, korszerűtlen épület. A zeneoktatás színvonalának megőrzéséhez 
elengedhetetlen a jó pedagógus mellett a jó materiális környezet. A jövőben 
szeretnék azon dolgozni, hogy a pedagógusok és a gyerekek zeneoktatás-
hoz méltó környezetben dolgozhassanak.

Ez úton szeretnék köszönetet mondani a Zeneiskola mindenkori Fenntar-
tójának, az egykori Csepregi Nagyközségi Tanácsnak, a Középrépce-menti 
Iskolafenntartó Társulásnak, a Kőszegi Tankerületnek és jelenlegi fenntar-
tónknak, a Sárvári Tankerületi Központnak, hogy anyagi támogatásukkal, 
munkájukkal hozzájárultak, hozzájárulnak iskolánk működéséhez. Továb-
bá köszönettel tartozunk Bük önkormányzatának és általános iskolájának, 
valamint Csepreg Város Képviselőtestületének, hogy épületet biztosítanak 
a zeneoktatás számára.  Reméljük, hogy a fenntartónk, városaink vezetői 
és polgárai, valamint a szülők, a múlthoz hasonlóan, a jövőben is tudnak 
áldozni a csepregi és büki zeneoktatás fennmaradásáért. 

Itt mondok köszönetet az iskola egykori tanárainak, vezetőinek, hogy 
minden időben zenetanári hivatásukhoz hűen, több generáción át a zene-
szeretet jegyében nevelték a csepregi, büki és környékbeli zenélni vágyó 
fiatalokat. Külön köszönet Sárváry László igazgató úrnak, hogy több mint 
másfél évtizedes igazgatói munkája alatt azon fáradozott, hogy egy olyan 
sok színű, biztos alapokon nyugvó zeneiskolát hagyjon a jövő nemzedéké-
nek, amely a XXI. század zenetanárának és gyermekeinek is vonzó zeneok-
tatási intézmény legyen.




