PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ
„Eszközbeszerzés az iskolai zenei élet fejlesztésére”

NTP-TFJ-18-0005

2018 áprilisában indultunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Nemzeti
Tehetségprogram NTP-TFJ-18 kategóriájában kiírt pályázaton, mely a tehetségsegítés
feltételrendszerének javítását célzó hazai programokat támogatja.
Pályázatunk a maximális 2.000.000 Ft támogatási összeget megkapta. A 3.690.000 Ft-os
Kawai GL-10 zongora megvásárlásához 1.500.000 Ft segítséget kaptunk Budakeszi
Önkormányzatától, és 190.000 Ft-tal a Prohászka Ottokár Alapítvány is támogatta a
beszerzést. Ezzel megvalósulhatott régi álmunk: lehetővé vált egy új zongora megvásárlása.
Az iskola régi, öreg zongorája már statikailag és szerkezetileg is olyan rossz állapotban volt,
hogy szükségessé vált egy új hangszer beszerzése.
A 2018/19-es tanév már az új zongora gyönyörű hangjára indult, nagy örömünkre már a
tanévnyitó ünnepélyen bemutathattuk az új hangszert, és Török Csaba igazgató úr meghirdette
a zene évét.
Az egész tanév során számos rendezvényt, programot és projektnapot szerveztünk, hogy
mindenki élvezhesse az új zongora gazdag, tónusos hangzását, amely nem csak az előadónak,
de a hallgatóságnak is maradandó élményt biztosít.
Volt diákunk, Cselényi Máté, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója, 2018
szeptemberében egy alapos szakmai bemutatót tartott az iskola közössége számára, ezt
követte október 11-én Eckhardt Gábor Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, az egyetem
tanárának szórakoztató és ismeretterjesztő koncertje, a „Zongoraavató”, melyre sok vendéget
hívtunk.
Az új zongorát nagy örömmel kezdte használni az iskola közössége az ünnepélyek
műsoraiban is, az aradi vértanúk ünnepén, az 56-os forradalom emlékünnepélyén, majd a
karácsonyi műsorban is.
A Magyar Kultúra Napján, 2019. január 22-én nagyszerű zenei élményben volt részünk: a
Divertimento Kamarazenekar Bolyki Zoltán vezényletével magyar zeneszerzők remekműveit
adta elő. Rózsavölgyi Márk, Weiner Leó, Orbán György és Bartók Béla műveit hallhattuk, és

élvezhettük a Bihari Táncegyüttes tagjainak táncát, majd a Himnusz születésnapján közösen
elénekeltük nemzeti imádságunkat. (A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.)
A Budakeszi és a Zsámbéki-medence zeneszerető felnőtt és gyermek érdeklődői körében
méltán népszerű Cérnahangverseny sorozatnak ebben a tanévben 4 rendezvényére került sor a
gimnáziumban. Volt vonóshangszer-bemutató, ismerkedtünk Japán zenéjével, a Bohém
Ragtime Band Trió a klasszikus zene és a jazz határán kalauzolt bennünket, végül pedig
tehetségek, rangos zenei versenyek díjazottjai játszottak az aulában.
A zene évében a farsang is különleges volt: zenei projektnapot tartottunk, melyen minden
osztály egy zenés produkciót mutatott be. A Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola ebben a
tanévben is tartott hangversenyt az iskola aulájában. A költészet napján minden szünetben
diákok zongorajátékára gyülekeztünk az aulában, miközben a tanárok kedvenc Ady-verseiket
adták elő. Komplex művészeti tehetséggondozó programunk, az „Áldozat” nagyheti
előadásának létrejöttében is nagy szerepet játszott az új zongora – a diákok saját
szerzeményeiket ezen a zongorán komponálták és adták elő.
Június 14-én, az utolsó tanítási napon egy koncerttel zárjuk a zene évét, melyen az iskolai
kórusok, hangszeresek és az iskola kamarazenekara lép fel.
Zenét tanuló diákjaink külön engedéllyel gyakorolhatnak az új hangszeren, ilyenkor mindig
lelkes hallgatóság gyűlik köréjük, akik élvezettel hallgatják a zenét.
„A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és
kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetűnek tartják. S ahol az emberi
megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba,
melyet megismerni nem, csak sejteni lehet.” (Kodály Zoltán)

Még egyszer közönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budakeszi Önkormányzata és a
Prohászka Alapítvány segítségét!

