AUGUSZTUS

Nyári zenei és tánc tábor 2007. augusztus 13-17.
Immáron második alkalommal rendeztük meg nyári, napközis jellegő zenei táborunkat 2007.
augusztus 13.-17-ig. Az összegyőlt közel 70 nebulóval iskolánk dolgozói foglalkoztak,
akiknek mindez nagy élményt nyújtott, hiszen a szakmai munkán kívül más tevékenységbe is
belekóstolhattak a gyermekekkel együtt.

Délelıttönként „kemény” szakmai munka folyt. Sikerült az idıt és a tantermeket úgy
beosztani, hogy minden zenetanár foglakozhasson saját növendékével.
Pillanatképek a délelıtti oktatásról.

Az éppen „ráérı”, vagy nem zeneiskolás gyermekeket pedig Ica néni és Ági néni várta a
kézmőves mőhelynek berendezett tanteremben.

Ági néni tanítja a mesterséget…..

Ica néni:”még két ecsetvonás és kész!”

Lehetıség volt társasjátékozni, asztaliteniszezni, vagy akár csak úgy beszélgetni a rég nem
látott, és az újonnan megismert iskolatársakkal.

A pingpong nem is olyan könnyő..

„Gyerekek! Így kell ezt csinálni!”

Beszélgetés a hölgyek „bővkörében”
A délutánokra különbözı programokat szerveztünk.

Hétfın a kézmőves mőhelyben ismerhettünk meg néhány praktikát:
Hogyan lehet szalmaszálból, különbözı papíranyagokból, cserépbıl, egyszerő gyertyából,
vagy üvegbıl gyönyörő ajándék-, dísztárgyakat készíteni. Ez a kreatív foglalatosság
végigkísérte a hét szabadidıs tevékenységét.

Szalmaszálfőzés: Hol is van a vége?

Itt még kicsi a kosár, de nap végére…..

A nagyobbak szinte profikként „mesterkedtek”

Festésbıl sem volt hiány!

Íme az elkészült remekmő.

A keddi napon játékos sport - és szellemi vetélkedıre került sor.
Az összeverbuválódott 6 csapat tagjai lelkesen küzdöttek a 6 évesektıl kezdve egészen a 16
évesekig. A szellemi kvíz inkább az idısebb tanulók asztala volt, és nagyon mulatságos
jeleneteket láthattunk, például, amikor a csapatok 2-2 tagja bekötött szemmel etette egymást
joghurttal.

Ugye szereted a joghurtot?????

Ügyességi vetélkedı közben

A sorverseny pillanatai.

Készen állva a következı feladatra

Elvileg kész! De ki is van a képen???

A szellemi vetélkedı

Gondolkodjunk közösen!!

A tanári biztatás sem maradt el…

Szerdán a növendékek benevezhettek különbözı sportjátékokra: célba dobás kislabdával,
tollaslabda, asztalitenisz, összejött néhány focicsapat is. Igen nagy érdeklıdést keltett a tanárdiákmérkızés. A meccsek „bírájának” Török József hivatásos futballbírót kértük meg, aki
nagy odaadással vezette a lelkes amatırcsapatok küzdelmét.

A pingpong percei.

Focimeccs közben

Csütörtökön a Habakuk Bábszínház még nekünk felnıtteknek is nagy élményt nyújtó
elıadását tekinthettük meg a Közösségi Házban.

A Habakuk Bábszínház képekben

Pénteken végül a nagyközönség elé vihettük nyári és tábori munkánk gyümölcsét. Szintén a
Közösségi Házban rendeztük meg az idei Hungaroton Hang-Játék vetélkedıt, melyet Varga
Károly, a Magyar Rádió munkatársa vezetett nagy lelkesedéssel, bevonva a játékba a
közönség soraiban ülıket is. A Hungaroton lemezkiadó cég hirdette meg ezt a játéksorozatot
abból a célból, hogy egy kicsit másképp, játékosan hívja fel a fiatalok és a nagyközönség
figyelmét a muzsika szépségeire. A vetélkedı során láthattuk, hallhattuk zeneiskolás
tanulóink remek énekes- hangszeres produkcióit, a zenei szemelvényekrıl sok érdekességet
tudhatott meg a közönség. A felkészülésben résztvevı 4 csapat mindegyike Summa Cum
Laude minısítéssel végzett, így lehetıség nyílik a megyei játékon való részvételre is. Minden
gyermeknek és felkészítı tanárnak lehet gratulálni, sokat foglalkoztak az anyaggal.
A legmagasabb pontszámot elért csoport Nagyné Rózsa Zsuzsanna csapata volt, tagjai.:
Antal Gergı, Csete Vivien, Kiss Nóra, Láng Lilla, Marczis Viktória, Nagy Bence Tamás,
Nagy Janka Dominika, Szabó Henrietta.

A táborból minden résztvevı az iskola által készített emléklappal tért haza.
Reméljük, jövıre is sok érdeklıdıt fogadhatunk majd augusztus valamely hetében!

Irodalmi est Hegedős Erika emlékére.
2007. augusztus 29.

Hegedős Erika füzesabonyi származású nagyszerő költı és novella író és testvére, Hegedős
Juliska emlékére rendezte meg a Könyvtár a zenei betétekkel tarkított irodalmi estet.

Az esten novellák, versek és dal hangzott el, melyet Nádassy Erika és Trojan Tünde
elıadásában hallhattunk.
Mőveiben a szeretet, féltés, érzelem és csalódottság egyaránt megszólalt, melyet
Nagyné Rózsa Zsuzsanna, Kecsmár Nóra, Horváth Erzsébet, és Nyikes Nikoletta zenei
betétekkel színesítettek.

Mősorukban megszólalt:

Terzibaschitsch: Elveszett álmok, elıadja: Nagyné Rózsa Zsuzsanna (zongora)
Terzibaschitsch: Nosztalgikus keringı, elıadja: Nagyné Rózsa Zsuzsanna (zongora)
Terzibaschitsch: Himnusz az élethez elıadja: Nagyné Rózsa Zsuzsanna (zongora)

Albeniz: Tangó elıadja: Nyikes Nikoletta (gitár) Kecsmár Nóra (hegedő)
Dvorak: Humoresque, elıadja: Horváth Erzsébet (fuvola)
Nagyné Rózsa Zsuzsanna (zongora)
Augustin Barrios: Barcarola, elıadja: Nyikes Nikoletta (gitár)

Képek az irodalmi estrıl.

Trojan Tünde

Nádassy Erika

Nádassy Erika énekel….

Kecsmár Nóra és Nyikes Nikoletta

Horváth Erzsébet és Nagyné Rózsa Zsuzsanna

Nyikes Nikoletta

Elismerésül a zenei produkciókért. A csokrot Nagyné Rózsa Zsuzsanna vette át a kollegák
nevében.

SZEPTEMBER

Tanévkezdés 2007/2008
Hangszerbemutató
Szeptember elsı hete, idén is a tehetségkutatás és a pótbeiratkozások jegyében zajlott. A
kollégák idıt és fáradtságot nem kímélve járták be a Széchényi és a Teleki Blanka Általános
Iskolák osztályait toborzás végett. A tehetségkutatás ebben az évben hangszerbemutatóval
párosult két napra bontva, melyen a kollegák és növendékek saját hangszerükön játszva
próbálták megkedveltetni a zenetanulást az újonnan beiratkozni vágyó növendékekkel. Mind a
Teleki mind a Széchényi iskolában nagy érdeklıdéssel kísérték végig a nebulók a színvonalas
mősort.

A mősort Horváth Sándor felhívó jellel
indította

Nagyné Rózsa Zsuzsanna és
Dobre-Kecsmár Nóra

Növendék produkciókat is hallhattunk.
Ürmös Viktor

Nagy Bence Tamás

Dobre-Kecsmár Nóra és Seres Péter

A fuvola kvartett

Szabó Krisztián

Hatkezes zongoramuzsika Kovács Anita
Tanárnı segítségével

A csodálkozás sem maradt el

☺

Tanévnyitó ünnepség: 2007. szeptember 10.
Az ünnepség a diákok kis koncertjével kezdıdött, melyen a nyári tábor ideje alatt elsajátított
darabok kerültek elıadásra. A szeptember 11-ei héten megkezdıdött az órarend szerinti
tanítás.

Jubileumi mősor a Széchenyi István Általános Iskola fennállásának
50. évfordulójára.
2007. szeptember. 21.
A rendezvénysorozat megnyitója apropójából a zeneiskola is színvonalas produkciókkal vett
részt.
A mősor:
Hasse: Bourrée: Nagy Bence Tamás (cselló)
Dvorak: Humoresque: Nagy Janka Dominika (fuvola)
Zongorán kísér: Nagyné Rózsa Zsuzsanna
Valamint
Szabó Henrietta (fuvola).
Sipos Enikı tanárnı a 8.a osztály tanulóinak Palotás tánckoreográfiát tanított meg.

A palotás

A zeneiskola mősora

Szabó Henrietta

Nagy Janka Dominika

Nagy Bence Tamás

Jótékonysági bál a Széchenyi István Általános Iskola
50 évforduló emlékére.
2007. szeptember. 29
Az ünnepség sorozat záró rendezvénye a Jótékonysági Bál volt, melyen a zeneiskola
növendékei ismét megmutathatták tehetségüket.
Mősorukban hallhattuk:
Colin Evans: Calypso Carnival Fuvola: Csete Vivien
Nagy Janka Dominika
Szabó Henrietta
Németh Blanka
Ütı: Dobó Sándor
Zongora: Nagyné Rózsa Zsuzsanna
Angol Keringıvel fellépett a zeneiskola tánccsoportja.

Calypso Carnival

ΟΚΤÓBER

Zenei Világnap
Koncert 2007. október 2. 1700
A Zenei világnap tiszteletére ebben az évben népzenei koncertet rendeztünk.
A rendezvény a Hencidától-Boncidáig, avagy a magyar népi hangszerek elnevezést kapta
Ács Gyula és Király Erzsébet elıadásában.
Helye: Zeneiskola Koncertterme

Király Erzsébet és Ács Gyula
A rendezvényt Nagyné Rózsa Zsuzsanna nyitotta meg.

Kolleganınk, Kovács Anita, így írt a rendezvényrıl, amely a Városi Újságban is megjelent:

OKTÓBER 1. – ZENEI VILÁGNAP
- Megemlékezés a zeneiskolában –
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésére emelte október 1-jét
A ZENE VILÁGNAPJA rangjára. Ez a nap a zenemővészet legnagyobb alakjaira emlékeztet,
segíti a különbözı kultúrák zenéinek jobb megismerését.
Világszerte koncertek szervezésével teszik emlékezetessé ezt a napot,
mint ahogy mi is évek óta tesszük ezt különbözı elıadók meghívásával.
Idén úgy gondoltuk, hogy kultúránk gyökerét képezı népdal, népzenei kincseinkbıl merítünk e jeles nap
alkalmával.
Meghívott elıadóink voltak: Ács Gyula zeneszerzı, a miskolci Zenemővészeti Szakközépiskola népzenetanára, a
Borókás együttes népzenésze, valamint felesége, a hegedőtanár Király Erzsébet. Elıadásuk lenyőgözı volt még
a legapróbb hallgatóság részére is. Túl azon, hogy megismertünk néhány népi hangszert ( csángó és moldvai
furulya, magyar duda, gardony, a hegedő, mint népzenei hangszer) nagyon sok anekdotát hallhattunk a
hangszerek történetérıl, Rózsa Sándorról, hegyi pásztorokról, múltunkról.
Záró aktusként aztán a közönség is énekelte egészen a kicsitıl a felnıttekig a „Hej, Dunáról fúj a szél” kezdető
népdalt, újabb versszakokkal kibıvítve.
Aki itt volt, jól érezte magát, aki nem, remélhetıleg jövıre meglátogatja rendezvényünket!
Kovács Anita

A hegedő, mint népi hangszer szólalt meg

A gardony és a népi furulya „összjátéka”

A tárogató is bemutatásra került

A duda és a hegedő közkedvelt párosítás volt

A Vakok és Gyengénlátók Jótékonysági rendezvénye
2007. október 6. 1500

A rendezvényre a Zeneiskola hangszeres és tánctagozatos növendékei kapták a felkérést.
Helye: Füzesabonyi Közösségi Ház nagyterme
Elıadók:
Lakatos Eszter, Turó Adrienn, Turó Imre (zongora)
Szabó Henrietta, Nagy Janka Dominika (fuvola),
Ürmös Viktor (gitár)
Láng Lilla (hegedő)
Tánccsoport

Jótékonysági koncert
2007. október 27.
Helye: Római Katolikus Templom

A pszichiátriai betegek javára rendezett jótékonysági koncerten, hegedőn Dobre-Kecsmár
Nóra, fuvolán Horvát Erzsébet, zongorakísérıként Nagyné Rózsa Zsuzsanna képviselte a
Zeneiskolát.

Mősoruk:
Bach: Szólószonáta hegedőre Elıadó: Dobre-Kecsmár Nóra

Telemann: F- dúr szonáta II-I .tétel Elıadó: Horváth Erzsébet

Zongorán közremőködött: Nagyné Rózsa Zsuzsanna

NOVEMBER

XV. Észak-magyarországi Trombitás Találkozó
2007. november 9-én az Észak-magyarországi Trombitás Találkozón, Szihalmon képviselte
iskolánkat Rózsa Bertold.
Felkészítı tanára: Horváth Sándor
Zongorán kísért: Kissné Kovács Erika

A koncert pillanatai

Zobay Béla zsőri elnök átadja az elismerı
oklevelet

A növendék és felkészítı tanára

Szülıi értekezlettel egybekötött tanszaki koncertek
2007. november 12-16.
Minden tanszak megrendezte koncertjét, mely után egy szülıi értekezlet formájában
megvitathatták a szülök, pedagógusok az esetleges hiányosságokat, s megbeszélték az
elkövetkezendı idıszak teendıit.
Képek a tanszaki koncertekrıl

Maraszin Dalma

Szabó Henrietta

Hídvégi Levente

Növendékhangverseny
2007. november. 26. 1700

Hagyományainkhoz híven, minden év novemberében növendékhangversennyel lepjük meg a
kedves szülıket és az érdeklıdıket.
Ebben az évben Kodály Zoltán születésének 125. évfordulója emlékére adtak a növendékek
egy nagyszerő estet, melyet számos szülı és érdeklıdı is nagy figyelemmel kísért végig.
Szinte minden tanszak képviseltette magát az esten, többek között Kodály, Bach, Bartók, és
Papp Lajos mővek csendültek fel.

A koncert pillanatai képekben:

Négykezessel indult a koncert

A vonós tanszak…..

Szállt, szállt a muzsika….

Tóth Kinga két tanszakos növendék

Rózsa Bertold

Egy kis könnyed gitár zene.

Tompa Laura a zongoránál

A fuvolisták Kodály mővekkel készültek

DECEMBER

Mikulás Hangverseny 2007. december 4. 1600

„Decemberben, havas úton,
hideg téli éjszakán,
piros csengôs ezüst szánon
eljön hozzánk Mikulás.
Zeneszóval,víg örömmel
kedveskedjünk neki ám,
teli zsákja minden jóval
egyedül csak Téged vár!"

A VIK Városi Zeneiskola meghív
minden kedves érdeklôdôt
TÉLAPÓ HANGVERSENYÉRE
2007. december 4-én 16 órára
a Közösségi Ház nagytermébe.
a belépés mindenki számára
díjtalan!

Jelentıs rendezvényünk a Mikulás hangverseny, mely december 4-én került megrendezésre
ebben a tanévben. A rendezvény fıszereplıi a kiscsoportok illetve a kisebb gyermekek
körébıl került ki. Több mint 100 fellépı örvendeztette meg a Mikulást nagyszerő
produkcióival. A tánccsoport színvonalas elıadása, szinte lenyőgözte a Mikulást, aki minden
produkciót szaloncukorral jutalmazott. A nagy létszámú közönség köreibıl is került elı egyegy tiszta hang, mikor közös énekléssel búcsúztunk el a Mikulástól.

A Mikulás koncert képekben

A Mikulás szaloncukorral jutalmaz

A Mikulás a „nagy könyvével”…

A táncos növendékek produkciója

Ötvös Máté

Az elıképzıs szolfézs csoport mősora

Adventi Hangverseny 2007. december 14. 1800

Lelkünkbıl szólt a dal…
A VIK Városi Zeneiskola életében immár hagyomány, a karácsony elıtt
megrendezett Adventi koncert. A zeneiskola tanárai szóló, illetve kamaraprodukciókkal
léptek fel,
a diákok, tanáraik és a vállalkozó szellemő szülök kórusmővet adtak elı.
December 14-én, az ünnephez méltóan a koncertet a Római Katolikus Templomban tartottuk..
A karácsonyi dalok mellett a mősorban széles repertoárt hallhattunk, Debussy, Bach, ifj.
Somorjai, Scarlatti, Glier, Beethoven, Leo Brouwer, Charlton mőveibıl. Minden mőnek és az
elhangzott idézeteknek üzenete volt az emberiség felé, melyben a szeretet, az önzetlen tenni
akarás és a reménybe vetett hit harmóniája egyaránt megmutatkozott . Az estet ifj. Somorjai
József kórusmőve zárta, melyben a tanárok, szülık és gyermekek megtapasztalhatták a közös
éneklés örömeit.. Zenetanár kollegáim tenni akarással, elszántan, tiszta lélekkel és mindenek
elıtt a zene szolgálatában készültek fel erre az eseményre, s reméljük, a közönség, mint
befogadó számára is varázslatos, szeretetteljes perceket szereztünk. Jövıre is hasonló
koncertekkel, fellépésekkel és a felkéréseknek megfelelıen szeretnénk gazdagítani
Füzesabony város zenei életét.

Minden kedves zeneszeretı embertársunknak kívánunk Boldog újesztendıt a következı
idézettel:

„Minden embernek a lelkében dal van.
És a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
Az hallja a mások énekét is szépnek”
/Babits Mihály/

Dobre-Kecsmár Nóra (hegedő)
Nagy Katalin (cselló)
Seres Péter (csembaló)

Horváth Sándor( kürt)
Nagyné Rózsa Zsuzsanna (zongora)

Horváth Erzsébet (fuvola)
Nyikes Nikoletta (gitár)

A zárómősorszám: kórus
Kissné Kovács Erika vezetésével

2008. JANUÁR

Magyar Kultúra Napja
2008. január 21. 17 óra
A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos, piros betős ünnepek közé, de már hosszú
évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre,
melyeket méltán érezhetünk magunkénak.
A dátum apropóját az az esemény szolgálja, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte
be a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-tıl január 22-én a Magyar Kultúra Napját
ünnepeljük. Ezen a napon különbözı rendezvények emlékeztetnek minket évezredes
hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra.
Január 22-e környékén nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények. Egy - egy
program, esemény, koncert kapcsán sokan, sokféle módon próbálnak megmutatni, átadni
valamit kulturális, mővészeti életünk értékeibıl.
Ebben a szellemben rendeztük meg a VIK Városi Zeneiskolában január 21-én az immár
hagyománynak számító Magyar Kultúra Napi koncertünket.
A koncerten Zeneiskolánk diákjai léptek fel hangszeres produkcióikkal. A többnyire magyar
zeneszerzık mőveibıl válogatott esten bepillantást nyerhettünk a még ma élı zeneszerzık
munkásságába, életútjuk fıbb állomásaiba is, melyet a produkciók felvezetéseként
hallhattunk.

Duka Kálmán László

Szabó Henrietta

Növendékeink Papp Lajos, Bartók Béla, és Kodály Zoltán mőveinek elıadásával méltó
hangulatot varázsoltak a hallgatók számára.

Ürmös Viktor gitárjáték közben

Félévi meghallgatás 2008. január 21-25.
Félévkor, nyilvános meghallgatás keretén belül adtak számot tudásukról növendékeink. A
szülık is érdeklıdéssel hallgatták a sikeres produkciókat. A pedagógusok értékelték a
teljesítményeket és szakmai megbeszélés keretén belül vitatták meg az érdemeket és a
hiányosságokat.

Pillanatképek a zongoravizsgáról

A táncvizsga pillanatai

FEBRUÁR

Heves Megyei Zeneiskolák Zongoraversenye
Gyöngyös, 2008. február 29.

Heves megyében ebben az évben Gyöngyös rendezte meg a megyei zongoraversenyt.
Iskolánkat három növendék:
Homonnai Nikoletta,
Maraszin Dalma,
és Turó Adrienn
képviselte.
A Zongoraversenyen négy korcsoportban indulhattak a jelentkezık, születési évük alapján.
Homonnai Nikoletta, és Maraszin Dalma az elsı, Turó Adrienn a harmadik korcsoportban
indult.
Felkészítı tanáruk: Kovács Anita és Seres Péter

A verseny, képekben

Homonnai Nikoletta

Maraszin Dalma

Turó Adrienn produkció közben

Megkönnyebbülve…….

Elért eredményeink:

MÁRCIUS
Blahó István Emlékkoncert
2008. március 2.
Blahó Istvánra emlékeztünk, halálának
1 éves évfordulója tiszteletére.
A megemlékezésen a zeneiskola képviseletében:
Nagyné Rózsa Zsuzsanna, Nyikes Nikoletta, Kovács Anita és Seres Péter vettek részt.
Mősorukban elhangzott:
M.D. Puyol: Milonga elıadta Nyikes Nikoletta gitáron
Zongorán kísért: Nagyné Rózsa Zsuzsanna
Claude Debussy: En Bateau (Csónakon) kis szvit.
Zongorán elıadta: Kovács Anita és Seres Péter

Nagyné Rózsa Zsuzsanna, Nyikes Nikoletta

Kovács Anita, Seres Péter, Nyikes Nikoletta

Zeneiskolai Tanárok
XII. Megyei Kamarazenei Találkozója
Mezıkövesd, 2008. március 7.
A Mezıkövesden megrendezett tanári kamarazenei találkozón a Zeneiskolánkat:
Nagyné Rózsa Zsuzsanna, Nyikes Nikoletta,
Kovács Anita, és Seres Péter képviselte.
Mősorukban:
M.D. Puyol: Milonga, és A. Dvorak: 8. Szláv tánc hangzott el.

Nagyné Rózsa Zsuzsanna, Nyikes Nikoletta

A „produkció”☺ végeztével….

Kovács Anita és Seres Péter

A zsőri egyértelmő válasza

A kép önmagáért beszél….

VI. Heves Megyei Zeneiskolai Fuvolaverseny
Gyöngyös, 2008. március 11.

Ebben az évben immár másodjára adott otthont a gyöngyösi Pátzay János Zeneiskola a
növendékek számára, hogy tudásukat és mővészi érzéküket megmutassák
a nagyközönség számára.
Ez alkalomból a zeneiskola fuvolaversenyt rendezett, melyen Zeneiskolánkat
Szabó Henrietta végzıs növendékünk képviselte.
Mősorában hallhattuk:
Dancla: Bevezetés, téma és variáció mővét.
Felkészítı tanára: Horváth Erzsébet
Zongorán kísért: Nagyné Rózsa Zsuzsanna

Szabó Henrietta

A fuvolaversenyen elért eredmény:

Szabó Henrietta produkcióját III. díjjal jutalmazta a zsőri.

Szabó Henrietta ebben az évben sikeresen felvételizett a debreceni Kodály Zoltán
Zenemővészeti Szakközépiskolába

Szabó Henrietta fuvolajáték közben

Jelmezes Növendékhangverseny
2008. március 14.
A füzesabonyi Hírmondó újságban így tájékozódhattunk a jelmezes
növendékhangversenyünkrıl, melyet kollegáink: Kovács Anita és Nyikes Nikoletta
beszámolója alapján ismerhettünk meg.
JELMEZES NÖVENDÉKHANGVERSENY A ZENEISKOLÁBAN
2008. március 14-én rendeztük az immár hagyományosnak minısülı jelmezes
növendékhangversenyünket. A félévi vizsgák
után, a gyerekek és tanáraik kissé megkönnyebbülten, de annál
nagyobb izgalommal törték a fejüket: milyen új ötlettel tudnak
pódiumra állni a nagyközönség elıtt. Nem könnyő a feladat,
hiszen a jelmeznek kapcsolódnia kell az elıadandó darabhoz.
Viszont ez nagyon jól sikerült, rengeteg kiváló produkciót láthattunk
és hallhattunk. A hangulatot felpezsdítı tanári elıadás
után a klasszikus zeneirodalmi darabok mellett népszerő volt a
filmzene. Közismert dallamokat hallhattunk a „Győrők ura,
Harry Potter sorozat, Szépség és a szörnyeteg”, Óz, a csodák
csodája c. filmekbıl. Kiválóan szórakoztunk az ötletes jelmezben,
elıadásban megszólaló klasszikus zeneszerzıink mővein.
Természetesen minden szereplınek jutalom csoki járt a felkészülésért.
A mősorszámokat a közönség rangsorolta, három kategóriában
szavazhattak. A helyezést elért tanulók boldogan fogyasztották el
jól megérdemelt jutalmukat. A tortákból bıven jutott mindenkinek.
A diszkó közben izgatottan vártuk a tombolahúzást, csábító
nyeremények kandikáltak ki a színpadi függöny mögül. Ezúton
is szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülıknek, vállalkozóknak,
segítıknek, akik felajánlásukkal és munkájukkal mosolyt
varázsoltak ezen a délutánon a kis mővészpalánták arcára.
Nyikes Nikoletta, Kovács Anita

Lázas készülıdés közepette…

Kovács Anita Tanárnı és Seres Péter Tanár úr
Dvorak: VIII. Szláv táncával nyitotta meg a rendezvényt

„Kis négerek” a „nagy színpadon”

A gitáros csapat nyuszi jelmezbe öltözött.

A hegedő kamaracsoport

Kinyílt a rózsa... furulyaduó formációban

A telepi szolfézscsoport

A tánccsoport elıadása:
Michael Jackson: Smooth Criminal

A díjak átadására is sor került

Varázsló és cowboy mind egy hangszeren
játszanak.

A csellisták könnyedre vették a figurát.
☺

A megérdemelt diszkó sem maradhatott el

ÁPRILIS
Megyei Rézfúvós Verseny
Szihalom, 2008. április 11.
A füzesabonyi Hírmondóban Nagyné Rózsa Zsuzsanna
így összegezte a verseny eredményeit

Versenyeztek a megye rézfúvósai
Szihalom immáron negyedik alkalommal rendezte meg a rézfúvós szakon tanuló növendékek
megyei versenyét. A verseny négy korcsoportban zajlott, trombita- vadászkürt- tenorkürtbaritonkürt- harsona- és tuba hangszereken. A nyolc résztvevı iskola növendékeit, miskolci
zenemővész tanárok zsőrizték: Zobay Béla trombitamővész, Mohácsi István kürtmővész,
Kakuk Zoltán harsonamővész. A verseny lehetıséget ad a kiemelkedı tehetségő növendékek
bemutatkozása mellett arra is, hogy a növendékek és tanáraik tapasztalatot szerezhessenek, új
ismeretségeket kössenek, egy emlékezetes nap részesei legyenek. Intézményünket Rózsa
Bertold trombita szakos növendék képviselte a II. korcsoportban sikerrel. Produkcióját
III. díjjal jutalmazta a tisztelt zsőri. Felkészítı tanára: Horváth Sándor, a zongorakísérı
tanár: Kissné Kovács Erika volt. Az eredményhez szívbıl gratulálunk!

Nagyné Rózsa Zsuzsanna,
Intézményegység vezetı

Rózsa Bertold

Ezeregy éj Jótékonysági bál
Dormánd, 2008. április 12.
A felkérést a Tehetséges Gyermekekért alapítványtól kaptuk,
melyen iskolánkat Szabó Henrietta, Lakatos Eszter, Ürmös Viktor, és Nagy Janka Dominika
képviselte.
Mősorukban elhangzott:
Szervánszky: Szonatina II tétel
Fuvolán elıadta Szabó Henrietta
Haruo Asakawa: Arabesque
Zongorán elıadta: Lakatos Eszter
Arab arpeggio
Gitáron elıadta: Ürmös Viktor
R. Korszakov: Hindu dal
Fuvolán elıadta: Nagy Janka Dominika
Zongorán kísért: Nagyné Rózsa Zsuzsanna

Növendékhangverseny
2008. április 25.
Növendékeink ismét beszámolhattak hangszeres tudásukról egy növendékhangverseny
formájában. Nagy közönség kísérte figyelemmel a sikeres produkciókat.

Szabó Krisztián

Szabó Eszter Ágnes

Tóbi Fanni és Hídvégi Levente zongorajáték közben

A gitár tanszak is jelen volt
Ürmös Viktor személyében

Duka Kálmán László

Csepregi Dávid ás Rózsa Bertold trombita szakos növendékek

A Széchenyi István Általános Iskola kórusának hangversenye
2008. április 27.
Bemutatkozik: A Széchenyi István Általános Iskola énekkara
Iskolánk jelenlegi énekkara 2006 szeptemberében alakult, elsısorban azzal a céllal, hogy
diákjaink részt tudjanak venni az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken. Az énekkari tagság
önkéntes, éppen ezért örömmel tapasztaltuk, hogy idén is közel ötven felsı tagozatos tanuló
kapcsolódott be a közös éneklésbe és a fiúk is egyre többen lettek. Heti egy alkalommal
tudunk a tanítási órák után próbálni, ebben az évben péntekenként sikerült mindenkinek
megfelelı idıpontot találni. Természetesen, amikor szereplésre készülünk, az mindig plusz
próbákat jelent, de mindenki tudja, hogy azokra szükség van. Kórusunk, ahogy tavaly is,
ebben a tanévben is szívesen vállalta a szerepléseket, melyekre a kórustagok lelkiismeretesen,
legjobb tudásuk szerint készültek. A próbákat már augusztusban el is kezdtük, hiszen
szeptemberben, iskolánk 50. évfordulójának megnyitó ünnepségén már énekeltünk.
Hamarosan következett az október 23-i megemlékezés, majd a jótékonysági hangverseny a
templomban. Mindannyian örültünk, mikor felfedeztük az errıl a fellépésrıl készült
fényképet a Heves Megyei Hírlapban. December16-án elsısorban a szülıknek és
nagyszülıknek szerettünk volna meglepetést szerezni karácsonyi mősorunkkal a templomban,
melyet azután az iskolai fenyıünnepen is elıadtunk. Énekkarunk minden tagjának jólesett,
hogy a gyakorlással töltött hetek, hónapok után a közönség tapssal jutalmazta munkánkat,
gratuláló és biztató szavakkal is sokan jöttek oda hozzánk. A tanév során énekeltünk szép
magyar népdalokat, népdalfeldolgozásokat, karácsonyi és katonadalokat, könnyőzenei mővek
kedvelt részleteit. Legmerészebb vállalkozásunk Kátai László gyönyörő „Millecentenáriumi
Hymnus”-a volt, melyet karácsonyra tanultunk.
Legutóbb iskolánk március 15-i ünnepségén szerepelt a kórus. A katonadalok lehetıvé tették,
hogy a fiúk közül többen is megmutathassák énektudásukat: Hidvégi Dániel 8.a, Szilágyi
Viktor 8.b és Sárközi Valentin 8.c osztályos tanulók énekeltek szólót.
A kórust megalakulásától kezdve támogatták a zeneiskola tanárai, akik biztosították
számunkra a hangszerkíséretet és segítették tehetséges tanulóinkat a hangszeres szólókra
való felkészülésben. Az élızenei kíséret mindannyiunknak élményt jelentett. Köszönjük ezt
Nagyné Rózsa Zsuzsanna (zongora), Nyikes Nikoletta (gitár), Horváth Erzsébet (fuvola) és
Csuhai Gábor (zongora) tanároknak. A próbák során az is kiderült, hogy vannak
kiemelkedıen tehetséges tanulóink, akik mindig szívesen vállalkoztak szólóénekre,
színesebbé téve ezzel szerepléseinket. Ebben az évben Szabó Henrietta 8.b és Kovács
Szabolcs (képünkön) 8.c osztályos tanulók vállalták ezt a feladatot. A kórusmunkán kívül
részt vettek a különbözı jótékonysági rendezvényeken, karácsonykor pedig már önálló
mősorukkal szereztek örömet Dormándon a nyugdíjasoknak. Eredményesen szerepeltek a
.Tiszán innen, Dunán túl. Országos Népdaléneklési Minısítıverseny megyei fordulóján is:
Szabó Henrietta II., Kovács Szabolcs pedig III. helyezést ért el. Iskolánkat így Henrietta
képviselheti az áprilisi országos döntıben Budapesten. A megyei fuvolaversenyen Szabó
Henrietta III. helyezett lett, felkészítı tanára Horváth Erzsébet volt. Szerepléseink során
hangszeres szólóval és ritmushangszeren való kísérettel Láng Lilla 7.a, Nagy Janka 8.a,
Kuczera Bálint 8.a és Szabó Henrietta 8.b osztályos tanulók segítették munkánkat. Végül
következzen néhány vélemény a kórus tagjaitól, névvel vagy név nélkül:
„Nagyon jó a társaság, gyönyörő dalokat tanulunk, tetszik mindenkinek.”
„Összetartó az énekkaros csoport és felnıttek is segítik a munkánkat…”
„Megbízható emberek járnak ide...”

„Mindenki nagyon figyel, hogy szépen, tisztán énekeljen, hogy el ne rontsa, nem forgolódik,
nem beszél.” (5.b)
„Tetszik, amit énekelünk, láttuk magunkat a városi tévében is.”(Tuza Boglárka 6.a)
.Jó idıtöltés, jólesik a dicséret a szereplések után.”(Morvai Martin6.b)
„Az órák után itt már nem kell stresszelni.”(Szeredi Zsófi 6.b)
„Emlékezetes ez az év, a sok munka meghozta az eredményét.”
„Sok szép és jó emlékkel gazdagodtam az énekkari év alatt...”
„Szeretem az énekkart, mert jó iskola után egy kicsit énekelni.”
„Nem is olyan megterhelı, mert csak egyszer van egy héten. Második éve járok ide.”(7.a)
„Az énekkar számomra az összetartozás és a siker élményét jelentette.”(Csörgı Beáta 8.c)
„Jó társaságban, kellemes légkörben komoly munka folyik.”
„Mindig új dalokat tanulunk, ami változatosságot jelent. Az énekkari tagság felelısség,
felelısséggel tartozunk a szerepléseinkért a közönségnek, a közremőködı tanároknak. Minden
fellépés pedig egy ajándék, mi adjuk a zenét, a közönségtıl pedig elismerést és tapsot kapunk.
Énekkarunk bizonyíték arra, hogy a mai gyerekek is fogékonyak a szépre, a zenére, képesek
együttmőködni egymással és a felnıttekkel.”(Fajcsák Erika 8.b.)
„Az elején azt hittem, nem lesz belıle semmi, igazából magamban sem hittem. Most pedig
szólóénekese vagyok az énekkarnak. Minél többször énekeltünk, annál jobban hangolódtunk
össze. Szerettünk énekelni. Az énekkel ki lehet ereszteni a bánatot, szerelmet, mindent.”
„Mostanra ez már nemcsak egy kórus, hanem egy közösség, mindenki próbálja kihozni
magából a maximumot és mindent megtesz azért, hogy mősorunk minél színvonalasabb
legyen. Rengeteg munka van benne.”
„Minden tiszteletem azoké a zenészeké, akik segítenek a hangszeres kíséretben és jönnek,
mikor van rá idejük.”(Kovács Szabolcs
8.c)
Köszönet a kórus minden volt és jelenlegi tagjának, támogatójának:
Lovászné Szőcs Mária
kórusvezetı

MÁJUS
Városi Majális rendezvény
Füzesabony- Felsıtárkány, 2008. május 1.
A városi rendezvényeken Zeneiskolánk két tánccsoportja lépett fel.
Mősorukban a Harry Potter formációt és Michael Jackson: Smooth Criminal koreográfiáját
láthattuk
A koreográfiát betanította Sipos Enikı

A Heves Megyei Zeneiskolák Tanévzáró Hangversenye
2008. május 8.
Ebben az évben a hevesi zeneiskola kapta azt a megtiszteltetést, hogy megrendezze a Heves
Megyei Zeneiskolák Tanévzáró hangversenyét.
Zeneiskolánk is képviseltette magát.
Mősorukban elhangzott:
G.F. Handel: Saraband elıadta: Csepregi Dávid trombita
W. Popp: A fonólányka elıadta: Nagy Janka Dominika fuvola

Csepregi Dávid

Nagy Janka Dominika

Balról jobbra: Nagyné Rózsa Zsuzsanna, Nagy Janka Dominika,
Csepregi Dávid, Horváth Erzsébet

COOP-nap
Füzesabony, 2008. május 8.
A COOP Áruházlánc színes mősor szervezésével kedveskedett a város lakóinak.
Zeneiskolánk is képviseltette magát a rendezvényen.

Turó Adrienn és Turó Imre

Ürmös Viktor és Kovács Szabolcs

Antal Viktor

A Harry Potter formáció

Michael Jackson: Smooth Criminal a 3. tánccsoport elıadásában

Önállóan megtanult mővek versenye zongora tanszakon
2008. május 15.
Az idén ismét megrendeztünk a zongora tanszakon az önállóan megtanult mővek versenyét.
A verseny nagyon tanulságos volt a tanárok, és a növendékek számára egyaránt.
A növendékek 3 korcsoportban indultak, a helyezések a következıképpen alakultak.

I. korcsoport:

Kovács Dominik
I. helyezett

Kozák Karolina
II. helyezett

Poczik Levente
III. helyezett

II. korcsoport

Maraszin Dalma
I. helyezett

Németh Eszter
II. helyezett

Németh Bálint
III. helyezett
III. korcsoport

Tóth Kinga
I. helyezett

Megosztott második helyezettek:

Pócs Éva

Jónás Nikoletta
III. helyezett

Antal Viktor

Kovács István
különdíjban részesült

A III. korcsoport „versenyzıi”

Kodály Emlékest
Kisköre, 2008. május 15.
Kodály Zoltán zeneszerzı és zenetudós születésének 125. évfordulójára a kiskörei könyvtár
emlékkoncertet rendezett, melyen Zeneiskolánk képviseletében
Csete Vivien, Nagy Janka Dominika, és Szabó Henrietta
fuvolaszakos növendékek léptek föl.
Mősorukban elhangzott:
Kodály: Gyermektáncok 1. 2. elıadta: Csete Vivien
Kodály: Gyermektáncok 8. elıadta: Nagy Janka Dominika
Kodály: Gyermektáncok 5. 10. elıadta: Szabó Henrietta
Felkészítı tanár: Horváth Erzsébet
Zongorán kísért: Nagyné Rózsa Zsuzsanna

Nagy Janka Dominika

Szabó Henrietta

Csete Vivien

Szabó Henrietta, Csete Vivien
Nagy Janka Dominika és
Horváth Erzsébet

Év végi szolfézs beszámolók
2008. május 19. -23.
Összefoglaló óra keretében a növendékek számot adtak szolfézstudásukról.

Hungaroton Hang-Játék II. forduló
Püspökladány, 2008. május 24.

A múlt esztendıben sikeresen szerepeltek növendékeink a Zeneiskolai nyári tábor ideje alatt
megrendezett Hungaroton hangjáték I. fordulójában
Az idén a második fordulónak Püspökladány adott helyet, melyen csapatunk ismét a Summa
Cum Laude helyezést érte el! Gratulálunk a csapatnak és felkészítı tanáruknak
Nagyné Rózsa Zsuzsannának!

A nagyszerő csapat

Varga Károly értékel….

Produkció közben….

Kissé megfáradtan de büszkén!

Zeneiskolások sikere a HUNGAROTON Hang-Játékon
A VIK Városi Zeneiskola Intézményegység immáron második alkalommal vállalta a
HUNGAROTON Hang-Játék zenei mőveltségi vetélkedın való részvételt.
A 2 fordulós, országos Játék, most a 8-12 éves korosztály számára indult el.
Iskolánk az elsı fordulót, 2007. augusztus hónapban, a nyári zenei és tánctábor alatt,
kiemelkedı programként szervezte meg. A Játékot Varga Károly, a Magyar Rádió munkatársa
vezette, itt Füzesabonyban.
A 2. fordulót 2008. május 24-én, Püspökladányban rendezték meg, ahol 3 püspökladányi, 1
nádudvari csapat, és a zeneiskola csapata mérte össze tudását. A versengést ezúttal is Varga
Károly játékmester vezette. Az országban az összes Hang-Játék sorozatnak ı az irányítója.
A püspökladányi forduló a 266. Hungaroton Játék volt, a 12-16 éves korosztálynak kiírt
fordulókkal együtt. A zsőriben két püspökladányi nyugdíjas ének-zene pedagógus, és a
középiskola ének-zene tanára foglalt helyet.
A három óra hosszáig tartó versengésen, növendékeink kiválóan teljesítettek. A sokszínő
feladatok sorában, emlékezetes volt a dalnokverseny; karmester verseny; a mini koncert; a
ritmuskompozíció bemutatása; a zenei „tőz-víz” játék (a dinamika változásának követése); a
zenei korszakok felismerése egy-egy zenemő hallatán; a zenei szakkifejezések értelmezése
egy megszólaló zenemő hangulata alapján; a versengı hangszerek felismerése; és sok-sok
éneklés, ritmusjáték.
A verseny kifejezés helyett használt Hang-Játék megfogalmazás, igen találó a program
hangulatának kifejezésére. Az 50 „versengı” gyermek óriási lelkesedéssel, egészséges
izgalommal, felkészülten, fegyelmezetten, és vidáman töltötte el e napot.
Az eredmény sem maradt el. A nádudvari, és a püspökladányi 2. csapat Cum Laude arany
minısítést ért el (99 és 100 pont), az 5. püspökladányi csapat 109 ponttal, a füzesabonyi
zeneiskolások 111 ponttal, a püspökladányi 3. csapat pedig 112 ponttal, Summa Cum
Laude, kiemelt arany minısítés fokozatot szerzett.
İszinte örömmel és büszkeséggel említem meg csapatunk tagjait:
Antal Viktor, Csete Vivien, Dobó Nikoletta, Kaló Ádám, Kiss Mátyás Gábor, Kovács
Domitilla, Kozik Emese, Maraszin Dalma, Nagy Bence Tamás, Nagy Nikola
Felkészítı tanár: Nagyné Rózsa Zsuzsanna
Szívbıl gratulálok növendékeinknek, akik ismételten nagyszerő teljesítménnyel öregbítették
iskolánk jó hírét! Ezúttal is köszönöm munkájukat!
Külön köszönet illeti Dobre-Kecsmár Nóra tanárnıt, aki segítségemre volt a felkészítésben.

Nagyné Rózsa Zsuzsanna
Intézményegység vezetı

Mosoly - Fesztivál – Kistérségi Gyermeknap
Füzesabony, 2008. május 25.
A gyermeknapi programok keretében zeneiskolánk fuvola, zongora és tánctanszakos
növendékei léptek fel.
Mősoruk:
Kodály Gyermektáncok: 12. fuvolán elıadta: Csete Vivien
Felkészítı tanár: Horváth Erzsébet
Zongorán kísért: Nagyné Rózsa Zsuzsanna
Seiber Mátyás: Argentin Tango, Ragtime
Zongorán elıadták Turó Adrienn és Seres Péter
Felkészítı tanár: Seres Péter
3. tánccsoport: Michael Jackson: Smooth Criminal
A koreográfiát betanította: Sipos Enikı

Csete Vivien

Turó Adrienn és Seres Péter

A tánccsoport

Városi Pedagógusnap
Füzesabony, 2008. május 30.
„ A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk, gyökerek és szárnyak.”
Füzesabony Város Önkormányzata által rendezett pedagógus napi rendezvényen
Zeneiskolánk is méltó helyet kapott
Mősorunk:
Alan Menken: Beauty and the Best (Szépség és a szörnyeteg)
Zongorán elıadták: Nagy Kármen Gréta
Kovács Anita
Dancla: Pacini variációk
Fuvolán elıadta: Szabó Henrietta
Zongorán kísért: Nagyné Rózsa Zsuzsanna
Felkészítı tanár: Horváth Erzsébet

Nagy Kármen Gréta és Kovács Anita

Szabó Henrietta

JÚNIUS
Hangszeres és tánc év végi vizsgák
2008. május 29. - június 4.
Növendékeink az év végi vizsgák alkalmával adtak számot hangszeres és tánctudásukról.
A vonós tanszak beszámolója

A táncvizsga pillanatképei

Hangszerbemutató
2008. június 3-4.
Ebben a tanévben immár másodjára rendeztük meg hangszerbemutatónkat, melyen a
növendékek és a kollégák is nagyszerő produkciókkal léptek fel.

A lelkes közönség

A fuvola lágy hangja töltötte meg a termet

A bemutató fanfárral indult

A kürt is megszólalt

A gitár és a zongora is egyaránt bemutatkozott

A vonós hangszerek is képviselték magukat

A zongorán négy kéz által csendültek fel a dallamok

A táncosok latin és standard táncokat, valamint modern koreográfiát mutattak be

A lelkes közönség nagy érdeklıdéssel kísérte végig a zeneiskola mősorát.

Tanévzáró ünnepség
2008. június 9.

A zeneiskola végzıs növendékeinek hangversenye

A végzıs növendékek búcsúztatója

Pillanatképek a „Büszkeségeink” jutalom átadásáról

A tantestület és a zeneiskola dolgozói

