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Pászti Miklós-emlékhangverseny a Gida-udvarban
Az emlékhangversenyre a

Pászti Miklós Mûvészeti Iskola
minden tanulója vitt haza meg-
hívót, mely egyben a Magyar
Mûvészetoktatás Napjának al-
kalmából rendezett éves nagy
koncertje az iskolának.

Az alapítványt és az iskolát
Pászti Miklós karnagy és zene-
szerzõ lányai hozták létre édes-
apjuk emlékére. Biatorbágyon
és Móron viseli Pászti Miklós ne-
vét az alapfokú mûvészetoktatás
intézmény. Szép hagyomány
minden év tavaszán a testvéris-
kolával együtt tartott emlék-
hangverseny a Gida-udvarban.
Ide a zenetanárok a legjobb ta-
nítványaikat hozzák el. Jelenlétével megtisztelte a rendezvényt a
névadó lánya, Pászti Nóra.

A mûsor bevezetõ számaként ismeretlen szerzõ mûvét Hajdú-
tánc címmel adta elõ a Zengõdeszka népzenei együttes Köllõ Atti-
la tanár úr felkészítésével. Dr. Palovics Lajos polgármester úr nyi-
totta meg a hangversenyt. A mûvészeti iskola növendékeinek mû-
sorszámait Buzás Bálint, a Pászti Miklós Mûvészeti Iskola igazgató-
helyettese konferálta.

Elõadók voltak: Piroska Márton gitár, Bikali Márk hegedû,
Bolyki Zsófia furulya, Mayer Ottó trombita, Bertalan Eszter zongo-
ra, Béndek Réka, Tárczy Anikó gitár, Gyõri Gabriella zongora,
Bolyki Sára zongora, Holczer Ferenc trombita, Szalai Erzsébet
zongora, Akpan Fanni gordonka, Berger Diána zongora, Bálinger
Péter trombita, Magai Miklós hegedû, Lehel Krisztina fuvola,
Rimay Petra zongora, Gyõri Dorottya klarinét, Gondár András
zongora, Klarinét együttes: Fási Árpád, Simon Ádám, Rapai Zsu-
zsa, Gyõri Dorottya, Terpai Miklós, Orff ütõ együttes, Lehel Péter
marimba.

A Magyar Mûvészetoktatás Napjának alkalmából a polgármes-
ter úr a Pászti Miklós Alapítvány Kuratóriuma nevében a Mûvésze-
ti Iskola három pedagógusát jutalmazta oklevéllel:

Nánási Istvánné tanárnõt a Biatorbágyon 2004. március 27-én
rendezett I. Országos Bábverseny megszervezésében nyújtott ki-
magasló munkájáért és növendékeinek a versenyre való eredmé-
nyes felkészítéséért.

Vadász Zsuzsanna tanárnõt a nyíregyházi X. Országos Zongo-
raverseny területi selejtezõjén továbbjutó, majd az országos verse-
nyen III. helyezést elérõ növendéke felkészítéséért.

Éles Gábor tanárurat a
Biatorbágyon 2004. február
28-án megrendezett II. Regio-
nális Gitárverseny megszerve-
zésében nyújtott kimagasló
munkájáért, növendékeinek a
versenyre való eredményes fel-
készítéséért valamint a
Pest-Nógrád megyei Gitárver-
senyen III. helyezést elérõ nö-
vendéke felkészítéséért.

A szünet után a Mórról érke-
zett növendékek adtak elõ 6
mûsorszámot. Buzás Bálint
igazgatóhelyettes virágcsokro-
kat nyújtott át a móri zeneisko-
la igazgatónõjének Pintér Ju-
dit Viktóriának és a növendé-

keket felkészítõ pedagógusoknak, Kaiser Katalin zongora- és
Mergl Róbert klarinét tanárnak. Így köszönte meg azt, hogy elfo-
gadták a biatorbágyi Pászti Miklós Mûvészeti Iskola meghívását, és
növendékeik produkciójával színesítették a hangversenyt. A móri
igazgatónõ megköszönve a virágot szeretettel meghívta a
biatorbágyi mûvészeti iskola képviselõit a városukban 2004. októ-
ber 1–3. között megrendezésre kerülõ Móri Bornapok keretében
tartandó hangversenyre.

Buzás Bálinttal beszélgetve a hangverseny után megtudhattuk,
neki ebben a koncertben az tetszett a legjobban, hogy sok társas
produkciót láthattunk. Véleménye szerint ebben valósul meg az
alapfokú mûvészeti oktatás egyik célja: minél szélesebb körben el-
terjeszteni a zene jelentõségét. Voltak ugyan a fellépõk között már
országos szinten is megmérettetett tanulók, de nem mindegyikõ-
jükbõl válik a késõbbiekben zenész. Az iskola célja, hogy az innen
kikerülõ növendékek értõ füllel hallgassák majd, és a saját tehetsé-
gükhöz mérten mûveljék is a zenét. Azok, akik otthon, családi- és
baráti körben szívesen zenélnek, késõbb szívesen járnak majd ko-
molyzenei koncertre, nyitottak lesznek az igényes zenei produkci-
ók felé. Külön öröm volt, hogy a maratoni hosszúságúra nyúlt
hangversenyen a közönség nagy része végig kitartott és élvezte a
mûsort.

Köszönjük a támogatóknak, hogy ez a hangverseny létrejöhetett:
a Pászti Miklós Alapítványnak, Õz Lászlónak, a Gida-udvar tulajdo-
nosának, a Krónikás Bt.-nek, az Andrész cukrászdának, a Faluház
technikusának, Nagy Tibornak, akinek a hangosítást köszönhettük
és Nánási Istvánnak, aki videón örökítette meg a hangversenyt.
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