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A PMAMI 15 éve
Biatorbágyon zeneiskola alapítását

Bolyki Eszter már a nyolcvanas évek-
ben kezdeményezte, az akkori faluveze-
tés nem tartotta fontosnak a zeneokta-
tás támogatását.

Az iskola ügye a rendszerváltás után
realizálódott, amikor a képviselõk állást
foglaltak létrehozása mellett. 1992. feb-
ruár elsején az önkormányzat megbízá-
sából kezdte meg mûködését a Biator-
bágyi Önkormányzati Zeneiskola, mely
sok szülõ, néhány pedagógus kívánsá-
gát, jogos igényét váltotta valóra. A köz-
ségben élõ gyerekeknek többé nem kel-
lett Budapestre, Zsámbékra, Érdre utaz-
ni, hogy zenét tanulhassanak. Az elsõ
félévben 60 tanulóval Bolyki Eszter és
Kacsó Andrásné a polgármesteri hiva-
talban – miközben ott a község ügyeit
intézték – kezdte meg a zeneoktatást. Ez
a kényszerû együttlét nem tartott soká-
ig, az õszi iskolakezdésre jelentkezõ
mintegy 130 diák már a májusban át-
adott Faluházban kezdhette az új tan-
évet.

Az intézmény 1993-ban erkölcsi és
anyagi támogatást kapott a Pászti Mik-
lós Alapítványtól, melyet a Liszt-díjas ze-
neszerzõ-karnagy lánya, Pászti Nóra és
férje, dr. Barócsi Zoltán hívott életre. Az
alapítvány célja a zenei élet fejlesztõ tá-
mogatása, és Pászti Miklós munkásságá-
nak, emlékének ápolása. Pászti Miklós
világhírû kórusmûvei, népdalfeldolgo-
zásai, elismert zenei munkássága köte-
lezettséget ró az iskolára. Az intézmény
ápolja és átadja az európai kultúra mel-
lett a sokszínû magyar népi kultúrát és
hagyományt, annak értékeit megõrzi.
Az iskola névadó ünnepségét szereplé-
sével megtisztelte – az egykor Pászti
Miklós által alapított – Nemzeti Énekkar,
Forrai Miklós karnagy úr vezetésével.

Az önkormányzat támogatásával
1996 szeptemberétõl az intézmény a ze-
ne mellett három új mûvészeti ágban
kezdte meg az oktatást: magyar nép-
tánc, képzõmûvészet és bábmûvészet
tanszakon. Ettõl kezdve nevezték Pászti
Miklós Mûvészeti Iskolának. Az iskola
megfelelõ képzést, lehetõséget nyújt a
mûvészeti pályára készülõ, tehetséges
növendékek számára az alapok meg-
szerzéséhez.

A Pászti Miklós Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézményben ma 20 pedagó-
gus közel 400 tanulót oktat a négy mû-
vészeti ág tanszakain. A Faluházat már
rég kinõtték, az oktatás jelenleg öt
helyszínen folyik. A mûvészeti képzés-
ben résztvevõ gyermekek számát nö-
veli még a kezdetben a mûvészeti isko-
lához – a 6 éven aluliak normatív támo-
gatásának megszüntetése miatt –, ma
már az óvodához tartozó mintegy 40
fõnyi zeneóvodás.

Jubileum lengyel iskolásokkal
2002 óta április utolsó szombatja a Ma-

gyar Mûvészetoktatás Napja. Ebben az
idõszakban – évek óta – többnapos rendez-
vénysorozattal emlékezünk névadónkra,
Pászti Miklósra. Idén koncertekkel és be-
mutatókkal ünnepeljük 15 évvel ezelõtt
alapított intézményünket.

Központi rendezvényünkre külföldi
vendégeket is meghívtunk. Mint arról már
korábban hírt adtunk, a helyi Lengyel Ki-
sebbségi Önkormányzat (LKÖ) elnökének,
Fabók Gézánénak kezdeményezésére no-
vemberben a Krakkó melletti My¡lenicé-
ben jártunk, ahol szakmai kapcsolatfelvétel
történt a Ludomir Rózycki Zeneiskola és
intézményünk között. Az akkori meghívás-
nak eleget téve április 26. és 29. között Iza-
bela Wota igazgatónõ vezetésével egy 15
fõs delegációt köszönthettünk a Pászti-na-
pokon.

Iskolánk kétnapos ünnepségét 26-án a
báb és néptánc tanszak bemutatója nyitot-
ta meg a Faluház színháztermében. A ki-
sebbek csoportja a – hazai közönség elõtt
már ismert – Jeromos a remeterák címû
mûsorát mutatta be. A bábozást régebben
tanuló gyerekek Orpheusz és Eurüdiké
megható szerelmi történetét keltették élet-
re, melyet nagy tapssal jutalmazott a kö-
zönség. Elõadás után sokan gratuláltak a
gyerekek felkészítõ tanárainak, Nánási Ist-
vánnénak és Nánási Istvánnak. Majd tánc-
oktatóink, Sóskuti Edit és Gémesi Zoltán
látványos koreográfiája következett. A je-
lenlévõk valamennyi produkciót – teljes
mértékig megérdemelten – vastapssal ju-
talmaztak. A Faluház régi épületrészében
pedig az Elekes István által vezetett képzõ-
mûvészeti tanszak növendékeinek munká-
iból láthattunk egy kisebb kiállítást. A nap
ismerkedéssel, szakmai megbeszéléssel zá-
rult. A nyelvi problémák leküzdésében az
LKÖ tagjai segítettek.

27-én, pénteken délután a színházte-
remben Bolyki Eszter, a PMAMI igazgatója
köszöntötte a megjelenteket és tekintett
vissza az elmúlt 15 évre. Majd dr. Palovics
Lajos, nagyközségünk polgármestere mél-
tatta az intézményben folyó szakmai mun-
kát. Ezt követõen iskolánk névadójának le-
ánya, Pászti Nóra köszöntötte a Magyar

Mûvészetoktatás Napja alkalmából intéz-
ményünk négy dolgozóját: Bolykiné Kálló
Esztert, Godena Gábornét, Kacsó András-
nét és Terpai Miklóst.

Idén a móri Pászti Miklós Zeneiskola nö-
vendékeinek mûsorával vette kezdetét a
jubileumi hangverseny. Ezután következ-
tek my¡lenicei vendégeink, akik mûsoruk-
kal hatalmas sikert arattak. A szünet után
léptek fel a mi növendékeink és a minden
tanszakot bemutató mûsorunkkal mara-
dandó élményt nyújtottak a jelenlévõknek.
A mûsor második részében Pászti Nóra át-
adta az alapítvány kimondottan erre a ren-
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Az elsõ évben csak elõképzõ, szol-
fézs, zongora, klarinét és rézfúvós sza-
kok voltak, egy évvel késõbb már citera,
furulya, cselló, a harmadik évben pedig
Orff-ütõ, hegedû, fuvola, végül a gitár,
szaxofon, oboa oktatása is elindult. Ma
kilenc kamaracsoport mûködik.

A mûvészetoktatási intézmény mél-
tán lehet büszke egykori diákjaira, kik
közül néhányat ma már a hazai és a
nemzetközi zenei életben is számon tar-
tanak.

A képzõmûvészet oktatása is magas
színvonalon folyik, kiállításaiknak Bia-
torbágyon kívül is híre van. Több tanít-
vány ért el regionális pályázatokon kivá-
ló eredményt, és többen folytatták ta-
nulmányaikat képzõmûvészeti szakirá-
nyú középiskolában.

A magyar néptánc oktatása is egyre
népszerûbb, színvonalas fellépéseik, jó-
tékonysági rendezvényeik elnyerték a
lakosság tetszését. A szülõk, vendégek,
cégek, az iskola és az önkormányzat kö-
zös támogatásával készült el a táncosok
szép népviseleti ruhája, cipõje.

A bábcsoport megalakulása óta le-
arat minden babért az országos verse-
nyeken. Tíz év óta – a szervezõk szak-
mai elismerésük jeléül – a rangos „Koós
Iván Bábostalálkozót” Biatorbágyon
rendezik meg, s az Országos Közoktatá-
si, Értékelési és Vizsgaközpont második
alkalommal is a PMAMI-t kérte fel a Mû-
vészeti Iskolák Országos Bábjáték Verse-
nyének rendezésére, melyen tanulóink
mindkét alkalommal elsõ, második,
harmadik helyezettek lettek.

Megalakulásától az intézmény igaz-
gatója Bolyki Eszter (diplomázása ide-
jén, 1999–2002-ig Terpai Miklós vezette
a biatorbágyi mûvészeti oktatást).

Minden év tavaszán névadójuk tisz-
teletére az iskola, a Pászti Miklós Vegyes
Kórus és az alapítvány közös rendezésé-
ben tartják a mára hagyománnyá vált
Pászti-napokat.

2002-ben fennállásuk 10. évforduló-
jára évkönyvet jelentettek meg, mely-
ben megörökítették a különbözõ tan-
szakokon oktató tanárok és diákok cso-
portképeit is.

Tizenöt éves jubileumi évfordulójuk-
ra zenei cédét adtak ki, melyen a zene-
oktatásban résztvevõ diákok adnak elõ
egy-egy rövid mûsorszámot. Ez alka-
lomra látott napvilágot egy színvonalas
jubileumi füzet, melyben bemutatkozik
a Pászti Miklós Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény.

Összeállította:
HNE

dezvényre felajánlott díját. A tantestület ja-
vaslatára volt növendékünk, Török András
vehette át az elismerést. A koncert végéig
kitartó lelkes közönség számára a most
szárnyait bontogató iskolai zenekar rövid
mûsora nyújtotta a méltó befejezést.

Szombaton vendégeink számára az
LKÖ tagjai budapesti városnézést szervez-
tek, melyrõl az esti órákban csodálatos él-
ményekkel gazdagodva érkeztek vissza
lengyel barátaink. Vasárnap reggel Buda-
pesten lengyel nyelvû misén vettek részt,
majd koncertet adtak a „Lengyel
Ház”-ban. Délután hazaindultak, és hét-
órás útjuk után szerencsésen haza is érkez-
tek My¡lenice-be. Elutazá-
suk elõtt Izabela Wota igaz-
gató asszony köszönetét és
elismerését fejezte ki a szer-
vezõk és a vendéglátók felé.
„Bizakodva tekintünk a jö-
võ elé, mert a közösen eltöl-
tött idõ egy várhatóan tar-
tós és gyümölcsözõ kapcso-
latot eredményez.” Jövõre
õk is szeretettel várják isko-
lánk delegációját.

Az iskola nevében kö-
szönjük nagyközségünk ön-
kormányzatának, a Lengyel
Kisebbségi Önkormányzat-
nak, a Pászti Miklós Alapít-
ványnak, és nem utolsósor-
ban a tíz lengyel tanulót
vendéglátó család segít-
ségét!

Buzás Bálint
igazgatóhelyettes

Fo
tó

:
H

or
vá

th
né

N
ag

y
E

rz
sé

be
t

A BIATORBÁGYI PÁSZTI MIKLÓS

ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

izenöt éves

PÁ
S

ZT
I

M
IK

LÓ
S

A
LA

PF
O

K
Ú

M
Û

VÉ
S

ZE
TO

K
TA

TÁ
S

I
IN

TÉ
ZM

É
N

Y

1992 – 2007
ubileumJ

BIATORBÁGY


