
Érdi Újság10 XXI. évfolyam, 2011. január 13.

A rendezvények  között  az 
első  volt  a  november  11–12-
én  Dunakeszin  megrendezett 
IV.  Országos  Farkas  Ferenc 
Zongoraverseny  döntője,  ami 
az  egyik  legtermékenyebb  XX. 
században  tevékenykedő  és 
Magyarországon  túl  is  rendkí-
vül  elismert  Liszt  Ferenc-díjas, 
kétszeres  Kossuth-díjas  és  az 
Olasz  Köztársasági  Érdemrend 
lovagi  fokozatával  is  kitünte-
tett  zeneszerzőről  kapta  nevét. 
Tanárként  és  emberként  is 
nagyon  szerették,  tanítványai 
között  a  magyar  zenei  élet 
olyan  nagyságai  voltak,  mint 
Kurtág  György,  Petrovics  Emil 
és  Vujicsics  Tihamér,  emellett 
rendkívül sok mûfajban alkotott 
a  zenekari  mûvektől  kezdve  a 
kórusmûveken  át  a  filmzené-
kig.  Mûveinek  zenepedagógiai 
gyakorlatban  való  alkalmazása 
az  ifjabb  nemzedékekre  tekin-
tettel  is  indokolt,  így  a  verseny 
anyagában  szerepelnie  kellett 
a  minimum  három  eljátszott 
darab között egy Farkas Ferenc 
által szerzett mûnek. 
A négy  korcsoportban  meg-

hirdetett  eseményre  az  ország 
különböző  pontjairól  özönlöt-
tek  a  diákok  és  ez  nem  túlzás, 
hiszen a 11 évesnél fiatalabbak, 
valamint  a  11–13  év  közötti-
ek  közül  annyian  jelentkeztek, 
hogy egy héttel előbb, november 
4-5-én válogatót kellett tartani a 
gyermekeknek.  A rendezvény 
fővédnökei  Farkas  András  kar-
mester,  a  névadó  fia,  illetve 
Kecskeméthy  Géza,  Dunakeszi 
városának  14  éven  keresztül 

regnáló  polgármestere  voltak. 
Más  versenyektől  eltérően  itt  a 
helyezést  elért  versenyzők  és 
felkészítő tanáraik erőfeszítését 
pénzdíjjal is honorálták.
A verseny  legfontosabb  elis-

merését,  a  Farkas  Ferencről 
elnevezett  különdíjat,  a  Lukin 
László  Alapfokú  Mûvészeti 
Intézmény rendkívül tehetséges 
zongoristája,  a  II.  korcsopor-
tot  is  megnyerő,  programjában 
Farkas Ferenc, Johann Sebastian 
Bach és Johann Friedrich Franz 
Burgmüller egy-egy mûvét elját-
szó,  12  esztendős Király Ádám 
Miklós nyerte el. Az ifjú zenész 
felkészítő  tanára  Szabóné  Bán 
Ildikó,  aki  elmondta,  három 
éve készülnek együtt, és a fiatal 
zongorista  rendkívüli  tehetsége 
nem  csak  a  gyakorlati,  hanem 
az  elméleti  részben  is megmu-
tatkozik,  ugyanis  szolfézsban 
is  kiemelkedő.  Nagyon  szor-
galmas,  hallás  után  is  játssza 
a  darabokat  és  magának  kom-
ponál.  Stiblo  Anna  igazgatónő 
hozzátette,  tehetségét  zenész 
családjából  hozta  és  a  szülei 
folyamatos segítséget és támaszt 
nyújtanak  fejlődéséhez,  tanárá-
val pedig kiváló a kapcsolata és 
ez  a  kombináció  nagyon  szép 
jövőt  biztosíthat  neki  a  zenei 
pályán,  hiszen  elkövetkező 
éveit ott képzeli el.
További  két  fiatal  indult  még 

a 13–15 évesek között,  a  III. kor-
csoportban,  Hodozsó  Benjamin 
és  Fehérvári  Veronika  Bogárka 
is  szépen  teljesített,  felkészí-
tő  tanáraik,  Roszkos  Péterné  és 
Brezovácz Mirjam nagy örömére.

A következő  rendezvény, 
ahol  az  érdi  növendékek  sze-
repeltek  a  november  19-én, 
Cegléden  megrendezett  V. 
Pest  Megyei  Kamarazenei 
Fesztivál  és  Verseny  volt. 
A Czettner  Vera,  Bartók-
Pásztory-díjas  hegedûmûvész 
és  Eckhardt  Gábor,  Liszt-díjas 

zongoramûvész alkotta zsûri, a 
Krum  Enikő  és  Szabóné  Bán 
Ildikó  által  felkészített,  11–13 
év közötti korcsoportban indult 
Szilas  Judit  fuvola  és  Nagy 
Jázmin  zongora  duójának  tel-
jesítményét  Kiemelt  Nívódíjjal 
jutalmazta,  ami  a  verseny  leg-
magasabb  kitüntetése  volt.  Az 
ifjú  hölgyek  Bartók  Béla  és 
Antonio  Vivaldi  mûveit  adták 
elő.  Hasonlóan  szép  sikert  ért 
el  a  Lukin  Vonósnégyes  is. 
A hegedûn zenélő Brock Kincső, 

Révai Júlia, Dezső Diána, kiegé-
szülve  a  gordonkás  Félegyházi 
Andreával, Czidorné Kerecsányi 
Erika  felkészítésében,  csak 
ebben  az  évben  állt  össze  és 
máris  Nívódíjban  részesült, 
tehát  további  szép eredmények 
várhatnak  rájuk.  Dicséretet 
kapott  a  legkisebbek  között 
induló  Kovács  Anita,  Csûrök 
Adél  és  Bognár  Domonkos 
alkotta Vonós Trió, akik szintén 
Czidorné  Kerecsányi  Erika  fel-
ügyeletével készülnek.
Négy  érdi  fiatal  vett  részt  a 

„Patróna”  Magyar  Értékekért 
Alapítvány  Tehetségkutató 
Verseny  elődöntőjén  november 
20-án. A 10–18 éves korosztály-
nak  meghirdetett  verseny  elő-
döntőjéből  Nagy  Eszter  Júlia 
és  Szilas  Judit  jutott  tovább  a 
november 27-én a VIII. kerületi 
Zeneiskolában  megrendezésre 
került  döntőbe,  ahol  mindket-
ten  szépen  megállták  a  helyü-
ket.  Az  elődöntőből  ezen  alka-
lommal  nem  sikerült  a  tovább-
jutás  Bischof  Lilinek  és  Szilas 
Eszternek,  de  minden  bizon-
nyal érnek még el szép eredmé-
nyeket  a  jövőben,  Krum  Enikő 
kezei alatt.
A Lukin  Vonósnégyessel 

remek  sikert  elérő,  gordon-
kán  zenélő  Félegyházi  Andrea 
a  december  4-én  tartott  Heves 
Megyei és Regionális „Vivaldi+” 
Zeneiskolai Fesztiválon  is bizo-
nyított,  ahol  egyéni  kategóri-

ában,  a  II.  korcsoportban  ért 
el  harmadik  helyezést,  Rédai 
Erzsébet felkészítésében.
Remélhetőleg  a  felsorolt 

talentumok  és  sikereik  hatá-
sára  minél  többen  gondolják 
azt,  hogy  érdemes  foglalkozni 
a  zenével  –  az  említett  fiatal 
növendékeknek  és  tanáraiknak 
pedig  további  szép eredménye-
ket  kívánunk,  amelyek minden 
bizonnyal majd az újság hasáb-
jairól harsoghatnak vissza…
  SZ. A. 

A színész-színidirektor  (a 
Veszprémi  Petőfi  Színház 
igazgatója)  előadóestje  a 
Szamarakkal  a  paradicsomba 
címet kapta.
Az,  hogy  mennyire  ki  van 

éhezve  az  érdiek  nem  kis 
hányada  az  irodalomra,  a 
zsúfolt  ház  is  megmutatta. 
Áhítattal  hallgatta  a  zenével 
fûszerezett  mûsort  a  közön-
ség,  s  a  végén  a  vastaps  sem 
maradt el. Előtte azonban  fel-
csendült egyebek között Szent 
Pál:  A szeretet  himnusza, 
Erkel  Hazám,  hazámja,  vala-
mint elhangzottak Ady, Petőfi, 
Dsida,  Reményik,  Gyóni, 
József  Attila  költeményei, 
versbe  ültetett  szép  gondola-
tai,  Bartók  és  Bach  gyönyörû 
szerzeményei. 
Hit, remény, szeretet – lehe-

tett  volna  ez  is  az  előadóest 
címe,  ebben  a  szenvedéstől, 
fájdalomtól teli világban, ahol 
– Oberfrank szerint –, minden-
ki ki van éhezve a  jó szóra, a 
szeretetre,  s  aki  ezeket  nem 
kapja  meg,  elmenekül  egy 
hamis  világba,  az  ízléstelen 
tévémûsorok  csillogó  világá-

ba,  amely  tovább  rombolja 
lelkét.
Durvul  körülöttünk  a  világ, 

mégis  azt  érzem  szükség  van 
az  embereknek  a  biztatásra, 
hiszen  vannak  még  értékek, 
amelyekbe  szívesen  kapasz-
kodnának,  ha  megmutatjuk 
nekik  a  helyes  irányt  –  ezt 
már  az öltözőben hallottam a 
színész-direktortól,  akitől  azt 
kérdeztem:  mi  inspirálta  sze-
retetről szóló előadóestjére. 
– Célom,  célunk,  hogy pró-

báljuk  megjavítani,  megtisz-
títani  bemocskolt  világunkat 
a  magunk  eszközeivel,  amíg 
nem késő. Egy  jövőképet sze-
retnénk felvázolni, ahol a sze-
retet  legyőzi  a  gonoszt,  ahol 
a  kiürült  lelkeket  újra  töltjük 
békességgel, reménnyel. 
Így  juthatunk  el  a  para-

dicsomba  –  akár  szamárral, 
akár  anélkül,  de  az  iroda-
lom,  a  zene  segítségével  ez 
talán  a  legkönnyebb.  Az  érdi 
Irodalomkedvelők  Klubja 
remélhetően máskor is elrepít 
bennünket a szeretet szárnyán 
valahová a messzeségbe…
  (temesi) 

Fontos versenyek, szép eredmények, több korcsoportban

Hangos sikereket értek el  
a zenész növendékek
Remek eredményekben gazdag évvégét hagytak maguk mögött a Stiblo Anna 
igazgatónõ által vezetett érdi Lukin László Alapfokú Mûvészeti Intézmény kis 
zenészei. Majdnem minden hét utolsó napjain zajlott valamilyen verseny az ország 
különbözõ pontjain, ahonnan jó néhány díjat és elismerést gyûjtöttek be.

A Lukin Vonósnégyes, a hegedûn zenélõ Brock Kincsõ, Révai Júlia és Dezsõ Diána, kiegészülve a gordon-
kás Félegyházi Andreával – Czidorné Kerecsányi Erika felkészítésében – csak 2010-ben állt össze és máris 
Nívódíjban részesült a Pest megyei Kamarazenei Fesztiválon.

A Farkas Ferencrõl elnevezett különdíjat a 12 esztendõs Király Ádám 
Miklós nyerte el

Érdi Irodalomkedvelõk klubja 

Szamarakkal  
a paradicsomba
Megérinteni a szíveket – ez volt egy remek színész 
célja, amit el is ért alig másfél óra alatt a Szepes 
Mûvelõdési Központ Irodalomkedvelõk Klubjában az 
év végén. Oberfrank Pálnak ebben kitûnõ partnerre 
lelt Réti Anikó zongoramûvész személyében. 

Oberfrank Pál: Szükségük van az embereknek a biztatásra

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

mûvelõdés

Gépírástanfolyam
A tanfolyam helye:  Kós Károly Szakképző Iskola, 
2030 Érd, Ercsi út 8.
A tanfolyam 50 órás, önköltséges (13 000 Ft/fő), 
és megfelelő létszám esetén indul.
A tanfolyam elvégzésével a következő ismeretek 
sajátíthatók el:
•  tízujjas vakírás  (folyamatos, gyors, hibátlan 

gépelés)
•  Microsoft Office Word (szövegszerkesztő prog

ram) használata
•  alapfokú szövegszerkesztési ismeretek
Foglalkozások időpontja:  hétfőn, szerdán  
14.20–16.20
A képzés végén a résztvevők tanúsítványt kapnak.

Varrótanfolyam, 40 órás    
Az oktatás az iskola jól felszerelt varró
tanműhelyében történik.

Amit biztosan megtanulnak:
•  háztartási textíliák szegése
•  nadrágok, szoknyák alja felhajtása
•  cipzárcsere
•  divatlapból szabásminta kivétele
•  szabás
•  a legegyszerűbb ruhadarab saját méretre 

varrása
A tanfolyam önköltséges, ára:  15 000 Ft.
Foglalkozások időpontjai:  hétfőn, szerdán 
14.30–17.30

Számítógép-használó tanfolyam 
 nem csak nyugdíjasoknak

•  a számítógép bekapcsolásától az  
email küldésig

•  számítástechnikai alapfogalmak
•  leggyakrabban használt programok:
 –   szövegszerkesztő (Word)
 –   táblázatkezelő (Excel)
 –   bemutatótervező (Power Point)
 –   internethasználat:
      –   keresés
      –   adatgyűjtés
      –   levelezés
A 40 órás tanfolyam (10x4 óra) díja 12 000 Ft.

Információ és jelentkezés az alábbi elérhetőségeken: Kós Károly Szakképző Iskola,  2030 Érd, Ercsi út 8.
23/365-531,  365-501 vagy a www.kos-erd.hu honlapon. E-mail: kos.erd@hawk.hu

A Kós Károly Szakképző Iskola
Információ és jelentkezés az alábbi elérhetőségeken: Kós Károly Szakképző Iskola,  2030 Érd, Ercsi út 8.

Telefon: 23/365-531,  365-501 vagy a www.kos-erd.hu honlapon. E-mail: kos.erd@hawk.hu

Meghívó
A Lukin László

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

sok szeretettel meghívja Önt
és kedves családját a

Lukin László Napok 
2011

programsorozatára

Lukin Bérleti Hangversenysorozat 3.
   
Január 13. (csütörtök) 18.00 óra  
MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ kamaraterme
Közreműködnek:  a művészeti iskola diákjai

Január 24. (hétfõ) 17.00 óra  
EMLÉKHANGVERSENY 
Lukin László tiszteletére  
Helyszín: Gárdonyi Géza Általános Iskola aulája
Közreműködnek: a bajai és az érdi Lukin László művészeti iskola 
diákjai

Január 28. (péntek) 17.00 óra  
NÉPZENEI BARANGOLÁSOK
Ismeretterjesztő zenés-táncos előadás 
Helyszín: Szepes Gyula Művelődési Központ színházterme
Közreműködik: a Botosánka Együttes

Támogatóink:
Érd Zenekultúrájáért Alapítvány

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata


