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Pászti-napok 2010

A népzene és a kóruséneklés dicsérete
Városunkban már hagyomány, hogy minden év áprilisában
megrendezik a Pászti-napokat, melyen a Liszt-díjas zeneszer-
zõre és karnagyra, Pászti Miklósra emlékeznek. Kodály nyo-
mában járva a karnagy úr is törekedett arra, hogy a zene, a
népzene, a mûvészetek mindenkihez, elsõsorban a nevelõdõ
gyermekekhez eljusson. Pászti Miklós az Állami Népi Együttes
Énekkarának alapítója volt, zeneszerzõi pályafutása során szá-
mos kórusmûvet alkotott. A róla elnevezett mûvészetoktatási
intézményünk diákjai és városunk vegyes kórusa lépett a kö-
zönség elé a két napos rendezvényen. A koncertekkel Pászti
Miklós munkássága, valamint a magyar mûvészetoktatás elõtt
tisztelegtek.

Elkötelezett tanárok, szorgalmas diákok
Elsõ este a PMAMI tanulóinak mûsorát hallhatta a Faluház kö-

zönsége. Elsõként „Tányérrózsa tapaszték” címmel mogyoródi
gyermekdalokat játszott a Tücsök citerazenekar, Köllõ Attila tanár
úr vezetésével.

A koncerten az iskola legkitûnõbb, jórészt éppen versenyre ké-
szülõ, vagy azon már sikeresen szerepelt növendékei léptek szín-
padra: Pálya Dóra (fuvola, tanára: Kanta Gabriella), Fekete And-
rás (vibrafon, tanára: Bella Éva).

Korbuly Klára, az intézmény igazgatója ekként méltatta diákjai
és kollégái munkáját: „Azt gondolom, minden növendékre büszkék
lehetünk: aki rendszeresen gyakorol, szorgalmasan készül az órákra,
felkészül a versenyekre, eljön a hangversenyekre, hogy meghallgassa
társait, tanárait vagy a meghívott vendégeinket. Vállalja a mûvészeti
képzés kötelezettségeit. Mert mi felnõttek tudjuk, hogy ez kiváltság, ez
lehetõség, hogy mennyi hasznát látja majd késõbb… De gyerekfejjel
bizony nem mindig könnyû a csábító számítógép, a napfényes udvar

helyett a kötelességszerû gyakorlást választani. A rendszeres munká-
nak – ha tehetséggel is párosul – azonban kimagasló eredményei szü-
lethetnek. Tanár kollegáim munkájára is büszke vagyok, hiszen akik
ma ezen a pályán maradtak, azok elkötelezett, tiszta szívû, gyermek-
szeretõ, lelkes pedagógusok, akik hivatásuknak tekintik a mûvészet-
oktatást. Mégis szeretnék kiemelni kettõt közülük, akik abban a sze-
rencsés helyzetben vannak, hogy munkájuk gyümölcsét már most le-
arathatják. Olyan növendékekkel áldotta-verte meg õket a sors, akik
tehetségben, szorgalomban is bõvelkednek. Ez még több felelõsséget
édes-terhet ró rájuk. Hosszú éveken át szabadidejüket és szabad gon-
dolataikat áldozzák ezekért a növendékekért, hogy segítsék õket célja-
ik elérésében. A növendékek (és a tanárok – akiknek munkája révén
közösen érték el a sikert) az eredmények, akikre, és amikre olyan
büszkék vagyunk: Lakatos Sára, aki felvételt nyert a Budapesti Bartók
Béla Zenemûvészeti Szakközépiskolába, Bolyki Blanka – ugyanezen
intézmény ún. elõkészítõ osztályában tanulhat. Mindketten I. helye-
zést, Forró Mátyás II. díjat kapott a IX. Érdi Regionális Csellóverse-
nyen. Felkészítõ tanáruk Kálló Eszter, aki a versenyen tanári különdí-
jat kapott. Zongorakísérõjük, John Olívia munkáját korrepetítori kü-
löndíjjal ismerték el.

Vizi Dávid a XII. Nyíregyházi Országos Zongoraverseny I. díját,
valamint a zsûri különdíját kapta. Tanára, Vadász Zsuzsa szintén ta-
nári különdíjat kapott. (A versenyen 47 zeneiskola 85 zongoristája
vett részt)”

A Magyar mûvészetoktatás napja alkalmából ezen a hangverse-
nyen adták át a pedagógusdíjat.

„Miért is olyan jelentõs ez a nap, a mûvészetoktatás napja? A mû-
vészet örök, sok ezer éves múltja van és jövõje is lesz. Elidegeníthetet-
len emberi – és csak emberi – tulajdonság. Így nem kell nagyon félte-
nünk, túlél minden szabályt, törvényt és rendeletet, bárhogy akadá-
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lyozzák is. Mindig lesznek olyan értelmiségiek, akik tudják, hogy mû-
vészetek nélkül emberi mivoltunk kérdõjelezõdik meg, és megtesznek
mindent a megmaradásáért. És természetesen ennek alapjáért, a mû-
vészetoktatás mûködéséért. Nemcsak a mûvészek, a te-
hetségek felismerése és kibontakoztatása céljából.
De a mûvészeteket befogadni, annak értékei-
bõl profitálni, amatõr módon mûvelni, és
ezáltal stresszes világunkban is feltöltõdni
képes, harmóniában élõ emberek neve-
lése érdekében.[…]

Ehhez lelkes, szakavatott, elkötele-
zett pedagógusok is kellenek – meg
szorgalmas gyerekek, és igényes szü-
lõk.

Egyik ilyen tanárunk Godena Gá-
borné, Marika néni a szorgalmas háttér-
munkát végzõ szolfézstanárunk. Õ az, aki
az éppen iskolába kerülõ 6 éveseket az elõkép-
zõ osztályban képes beoltani a zene iránti vonzó-
dással, megszerettetni velük a muzsikát, megismertetni
velük a legalapvetõbb tudnivalókat, amelyek a hangszertanuláshoz
szükségesek. Késõbb a szolfézsórákon jártassá teszi a gyerekeket a
legfontosabb elméleti ismeretekben, megszeretteti az éneklést.

Másik szeretett zongoratanárunk, Béres Klára, egyik lelke a tantes-
tületnek. Klári néni nemcsak kitûnõ tanár, de akadályokat nem isme-
rõ szervezõ, kreatív ötletekkel teli résztvevõje minden rendezvénynek.
Igazi népszerûsítõje a muzsikának szavakkal és tettekkel, valódi pe-
dagógus.” – mondta az igazgatónõ.

Õsbemutató és mûvészeti díj
A Pászti-napok szombati koncertje – melyet hosszú évek óta

Bolyki Eszter karnagy neve fémjelez – a kóruséneklés dicsérete
volt. A Pászti Miklós Vegyes Kórus minden évben egy vendégkó-
rust invitál erre az ünnepi alkalomra. Ez alkalommal a perbáli Mak-
lári József Vegyes Kart látták vendégül, melynek karnagya Lisztes
László, aki nem ismeretlen a biatorbágyi közönség elõtt. Számos
alkalommal lépett fel a kórussal együtt. Mûsorát mindkét kórus ha-
sonlóan építette fel: az egyházi mûvektõl a népi ihletésû kórusmû-
veken át a népszerû, fülbemászó dallamokig. Lisztes László meg-

emlékezett egykori karnagyával, Pászti Miklóssal az Állami Népi
Együttes Énenkkarában eltöltött közös évekrõl. Az est egyik külön-
legessége volt, hogy a Maklári-kórus – õsbemutatóként – szólaltat-

ta meg Pászti Miklós eddig még nem énekelt kórusmû-
vét. Másik érdekesség volt a keresztény vallások

közös, legismertebb imádsága, a Miatyánk,
mely háromféle feldolgozásban csendült

fel. Egyiket a két énekkar közös elõadá-
sában hallgathattuk.

Az ünnepi alkalom fényét emelte,
hogy elsõ alkalommal adták át a Bia-
torbágy Város Képviselõ-testülete ál-
tal alapított Karikó János Mûvészeti
Díjat. A díjat Biatorbágy szülötte, Ko-

vácsházi István operaénekes vette át
dr. Palovics Lajos polgármestertõl. A vi-

lágjáró mûvész a tõle megszokott sze-
rénységgel köszönte meg a megtiszteltetést.

A hozzájáró anyagi elismerést a város két kóru-
sának, a Pászti Miklós Vegyes Kórus és a Szakály Má-

tyás Férfikórus további mûködésére ajánlotta fel.
Legközelebb május 28-án a Faluházban találkozhat a közönség

a Maklári-, a Pászti- és a Szakály-kórussal, közös minõsítõ hangver-
senyük alkalmából, melyen Kovácsházi István operaénekes is fel-
lép.

K&E

Séta ódon bútorok között
Március 25-én a 6. c és a 6. d osztály Kern Kati nénivel, Gór Nó-

ra nénivel és Lõrincz Marika nénivel kihelyezett technikaóra kere-
tében meglátogatta a nagytétényi Száraz–Rudnyánszky-kastélyt.
Elõtte saját gyûjtésû kiselõadásokkal készültünk fel a témából.

Az elsõ két terem a gótika bútorait mutatta be. Érdekes volt sé-
tálni a nemegyszer 600 éves bútorok között. A harmadik terem az
itáliai reneszánsz terme volt. Sokszor még kitalálni is nehéz volt,
hogy némelyik bútor milyen célt szolgált (volt virágtartó, irattartó
és varróasztalka is). A négyes teremtõl a kilencesig más országok
reneszánsz bútorait csodálhattuk meg. Idegen szavakat is tanul-
tunk (például ki hitte volna, hogy a ’credenza’ szó egy bútordarab
neve olaszul). A késõbbi termek barokk és rokokó, majd klasszicis-
ta gyûjteményeket tartalmaztak, gyönyörû empire és biedermeier
bútorokkal.

A kastély udvarában érdekes – és egy kicsit túlságosan is mo-
dern – lovas szobrokat láthattunk, és megcsodálhattuk a pázsiton
virító rengeteg gyönyörû ibolyát.

Nagyon érdekes volt eltölteni néhány órát az ódon bútorok kö-
zött. Igazi idõutazás volt. Visszamennénk...

Ludvigh Lídia 6.c

Zeneiskolások sikere
Örömmel adunk hírt Biatorbágy zeneszeretõ közönségé-

nek, hogy a PMAMI növendékei április 17-én Törökbálinton a
Szõnyi Erzsébet Zeneiskolában rendezett IX. Regionális Szol-
fézsversenyen sikereket értek el. A megmérettetésen Vizi Dá-
vid és Vizi István I. helyezést, Bolyki Dávid II. helyezést, Debi-
ec Anna és Debiec Bálint III. helyezést ért el. Felkészítõ taná-
ruk Vadász Zsuzsa volt. K. K.
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