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Kedves Szövetségi  
Tagok!  

Kedves Kollégák,  
Kedves Muzsikus  

Barátaim! 
 
Nagyon nagy örömömre szol-

gál, hogy kelet-európai magazi-

nunk újabb számát ajánlhatom 

Önöknek. Rendkívül tevékeny, 

szakmai programokban bővel-

kedő 2015-ös évet zártunk. Szö-

vetségünk megerősödött, kül-

kapcsolataink kibővültek. Ren-

dezvényeink a régióban rejlő 

hatalmas erő, magas szintű 

szakmai tudás és szervezői ké-

pesség bizonyítékai, mely által a 

WASBE Fúvószenei Világszö-

vetség egyik legmeghatározóbb 

tagszervezetévé váltunk: zene-

karainkat szívesen látják a Vi-

lágszövetség rendezvényein, 

meghívásunkat szívesen fogadja 

a Világszövetség vezetősége. 

Régiónk erejét mutatja, hogy a 2014-es debre-

ceni WASBE Regionális Konferencia óriási sike-

rét látva idén már a második ilyen konferencia 

megrendezésére kerül sor a Kelet-Közép-

Európában. 2016 nyarán Prágában fognak talál-

kozni a fúvószenekari szakma régióbeli képvise-

lői és a Fúvószenei Világszövetség Elnökségi 

tagjai is, hogy a konferencia keretein belül meg-

vitassák a régiót érintő legfontosabb kérdéseket. 

A konferenciát gyönyörű hangversenyek és kiállí-

tások teszik majd színessé. A kapcsolódó feszti-

válon számos zenekar lép majd fel. Lehetőség 

nyílik, hogy a nemzetközi szakmai közvéleményt 

megismertessük kiváló zeneszerzőink munkássá-

gával, a kelet-európai repertoár gyöngyszemeivel. 

Alkalom nyílik új szakmai kapcsolatok felvételé-

re, régi ismeretségek, együttműködések felújítá-

sára, megerősítésére.  

Jó hírnevünk, elért eredményeink azonban nem 

tettek bennünket önelégültté; inkább megerősítést 

és újabb lendületet adtak munkánk folytatásához. 

Fúvószenekari versenyeink, karmesterversenye-

ink, mesterkurzusaink, szimpóziumaink, világ-

színvonalú hangversenyeink, zenekari minősítő 

koncertjeink mára hagyománnyá váltak, melyeket 

őriznünk és ápolnunk kell. A fúvós szakma és a  

 Köszöntő 
Dear Members,  

Colleagues  
and  

Friends in  
Music, 

 
It is an honour for me to recom-

mend you the latest issue of our 

magazine. 2015 was a very 

busy year which was full of 

professional programs. In 2015 

our Association has become 

stronger, and its foreign rela-

tions have expanded. Our pro-

grams are the proof of power 

and energy and high standard 

professional and organizational 

skills in the region, which con-

tributed to the success of the 

section in the World Associa-

tion for Symphonic Bands and 

Ensembles. The Eastern Euro-

pean Affiliate has become one 

of the most prominent sections 

of WASBE: our orchestras and conductors are 

warmly welcome at world programs, and vice 

versa, leaders and members of the World Associ-

ation accept our invitation with pleasure. 

The power of our region is evident when we 

see that the First Regional WASBE Conference in 

Debrecen will quickly be followed by the second 

conference in Central and Eastern Europe – this 

time in wonderful Prague. In the summer of 2016 

wind musicians of the Eastern European Affiliate 

will meet to discuss the most important issues of 

wind music profession in the region and to share 

the joy of wonderful concerts, seminars and exhi-

bitions. In the fringe festival a lot of bands will 

play, too. The regional conference will offer a 

chance for the region to introduce the pieces of 

our renowned composers, the pearls of our reper-

toire to an international audience. This wonderful 

event will open a window of opportunity for es-

tablishing new contacts and collaboration among 

participants.  

We are glad about the region’s fame and the 

good results but this does not make us compla-

cent. On the contrary: this will give us new impe-

tus and dynamism to continue our work. Our 

wind band and conductor competitions, master-

classes, conducting clinics, symposiums and band  
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zeneszerető közönség részéről hatalmas elvárás 

mutatkozik ezeknek a rendezvényeknek évről 

évre újbóli megrendezésére. A Szövetség ezért - a 

helyi szervezőkkel együttműködve - a 2016-os 

évben is megszervezi a szerbiai Nagybecskereken 

5. Nemzetközi Fúvószenekari Versenyét, a 

„BEGA FEST Nemzetközi Fúvószenekari Ver-

senyt és Szimpóziumot, a karmesterversenyt, és 

számos fúvószenekar vesz majd részt minősíté-

sen. 

A régió többi fúvószenei rendezvénye mind-

mind nélkülözhetetlenül továbberősítik együttmű-

ködéseinket, és emelik nemcsak egy-egy ország, 

vagy város, de az egész közösségünk szakmai  

munkáját. Őszinte köszönettel tartozunk minden 

kolléga szervező munkájáért! 

Hagyományos rendezvényeink megtartása mel-

lett mindig kell valami új irány, új ötlet, amelyből 

mindannyian meríthetünk. Kiváló zenekaraink és 

karmestereink mellett most szeretnénk kiváló ze-

neszerzőinkre és csodálatos műveikre is felhívni a 

figyelmet. Hamarosan megalapítjuk Kelet-

Európai Zeneműkiadónkat, mellyel a régió tehet-

séges zeneszerzőit kívánjuk felkarolni, és művei-

ket ismertté tenni a régióban és azon kívül is. 

Magazinunk újabb rovatában zenekarok és kar-

mesterek mutatkoznak be, és megosztják velünk a 

2015-ös év számukra legemlékezetesebb pillana-

tait. Köszönjük minden kollégának, aki élt ezzel a 

lehetőséggel. Buzdítunk továbbra is mindenkit, 

hogy ossza meg velünk örömeit, sikereit – színe-

sebbé téve ezáltal magazinunkat. 

A programokra szeretettel várjuk a kedves kol-

légákat és sikeres, eredményes, szeretetteljes 

szakmai munkát kívánok mindenkinek! 

 

Dr. Csikota József 

elnök 

 Köszöntő 
qualifications have become a tradition, which 

we have to keep and nourish. There is a huge ex-

pectation towards us to organize these events eve-

ry year. The Association – in cooperation with 

local coordinators – is organizing 5th BEGA Fest 

International Wind Music Competition and Sym-

posium in Zrenjanin, Serbia; moreover, there will 

be a conductor competition and qualification, too. 

region. I would like to say special thanks for each 

colleague who have organized such program. 

The other wind band events of the region also 

contribute to international cooperation within the 

region. There events will not only give fame to 

the city it organizes but also to the country or the  

Besides our traditional events, there is a need 

for new ideas or new directions, which we can all 

benefit from.  

We have world-class bands and conductors; 

however, we also would like to focus on our tal-

ented composers and their wonderful pieces of 

music.  

We will soon found Eastern European Music 

Publishing Company in order to assist talented 

musicians of the regions, and make their work 

well-known in the region and outside. 

We have a new column in our magazine re-

served for bands or ensembles and their conduc-

tors to share their nicest and most memorable mo-

ments in 2015 with us.  

Thank you for each and every colleague who 

contributed an article to the magazine.  

We encourage everybody to share their suc-

cesses and results with us: this is how we can 

make this magazine more colourful. 

I am looking forward to meeting you at the 

programs, and I wish you a wonderful and suc-

cessful academic year! 
 

Dr. József Csikota 

president 

   A Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet Európai Szövetsége - WASBE-Tagszervezet 

tisztelettel köszöni az Emberi Erőforrások Minisztériumának, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek és a 

Nemzeti Együttműködési Alapnak, hogy NEA-KK-15-M-1888 azonosítószámú pályázati programunkat támoga-

tásra érdemesnek találták. A támogatásból adminisztrációs- és bérköltségeinket finanszíroztuk, illetve új számí-

tástechnikai eszközöket vásároltunk. A szervezet hatékony működését és a fúvószene népszerűsítését célzó prog-

ramjaink sikeréhez önkéntes munkatársaink is hozzájárultak, akiknek munkáját ezúton is hálásan köszönjük.  
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ELŐSZÓ 
 

A WASBE (World Association for 
Symphonic Bands and Ensembles) 
elnökeként nagy tisztelettel teszek 
eleget a felkérésnek, hogy Előszót 
írjak. 

Első kelet-európai szakmai látoga-
tásom alkalmából a csehországi Plzeň 
városában jártam, a Plzeňi Konzerva-
tórium Fúvószenekarának meghívásá-
ra, vendégkarmesterként, akik egy 
prágai fesztiválon is felléptek. Körül-
belül ezzel egy időben ismertem meg 
az egyik legkiválóbb fúvószenekari szerzőt Hidas 
Frigyest, és barátok lettünk. Majd 2006-bana 
California Polytechnic State University, San Luis 
Obispo Fúvósegyüttes és kórus (120 diák) utazott 
Budapestre az 1956-os forradalom 
50.évfordulójára, hogy eljátssza Hidas 
Requiemjét. Hidas is ott ült a közönség soraiban. 
A turné következő állomása Prága volt, ahol a 
Smetana Hallban újra eljátszottuk ezt a kiváló 
művet.  

A WASBE tagjaként rengeteg lehetőségem 
volt kelet-európaiakkal találkozni, különösen, 
hogy a leges legelső regionális WASBE konfe-
rencia 2014 júliusában Debrecenben lett megtart-
va. Ez az esemény kiemelkedő jelentőségű volt, 
és számos gyönyörű koncertet és érdekes előadást 
hallhattunk a kelet-európai fúvószenei hagyo-
mányról a Bartók teremben. 

A közelmúltban Csikota József barátom meg-
hívására a Szegedi Tudományegyetem és a Makói 
Magán Zeneiskola Egyesített Koncertfúvós Zene-
karát vezényeltem. Kiváló zenekar. József nagyon 
jó vezetője a régiónak, és nagyon sokat tesz és 
tett a kelet-európai régió megerősödéséért. 

Mindannyian tudjuk, hogy a WASBE kelet-
európai szekciója előtt fényes jövő áll. József ve-
zetése alatt a Tagszervezet hatalmas növekedés-
nek indult, és ma a WASBE nagyon fontos részé-
vé vált. Ehhez Mindannyiójuk munkájára szükség 
volt, és engedjék meg, hogy ehhez szívből gratu-
láljak. 

 
Bizonyára tudják, hogy a 2. regionális 

WASBE-konferencia Prágában lesz 2016. július 8
-11 között, a következő nemzetközi Konferencia 
pedig Utrechtben lesz 2017. július 18-22 közt, 
mely eseményekre szeretettel várjuk Önöket is.  

A mielőbbi prágai találkozásunkig is szeretet-
tel üdvözlöm Önöket: 

 
William Johnson,  
a WASBE elnöke 

 

 Köszöntő 
 
 

PREFACE 
 

As President of the World 
Association for Symphonic Bands 
and Ensembles (WASBE), it is my 
pleasure to have the opportunity to 
write a preface for the Eastern Europe 
Magazine. My first Eastern Europe 
professional experience was in Plzeň, 
Czech Republic several years ago 
when I served as a guest conductor of 
the Plzeň Conservatory Wind 
Ensemble as they performed at a 
festival in Prague.  At about the same 

time I became friends with one of the greatest of 
all wind band composers, Frigyes Hidas.  In 
2006, the California Polytechnic State University, 
San Luis Obispo Wind Ensemble and Choir (120 
students) traveled to Budapest to commemorate 
the 50th Anniversary of the 1956 Hungarian 
Uprising by performing Mr. Hidas’ “Requiem.”  
Mr. Hidas was in the audience.  Our tour ended 
up in Prague where we performed the “Requiem” 
in Smetana Hall.  

As a member of WASBE, I have had the 
opportunity to meet many people from Eastern 
Europe, especially when the first ever WASBE 
Regional Conference was held in Debrecen, Hun-
gary in July 2014. This was an extraordinary 
event with many outstanding wind band 
performances in Bartók Hall as well as highly 
informative lectures about the wind band tradition 
and repertoire in Eastern Europe.    My good 
friend, József Csikota recently invited me to be a 
guest conductor of his wonderful Szeged Univer-
sity Wind Ensemble.  József is a very effective 
leader and is working hard to strengthen 
WASBE’s Eastern European Section.   

We all look forward to the very bright future 
of the Eastern European WASBE Section.  Under 
Józef’s leadership, the Section has had 
tremendous growth and is now a very important 
part of WASBE.  My congratulations to you all.   

 
 

As you can see, WASBE will have its 2nd 
Regional Conference in Prague, 8-11 July, 2016.  
You are invited to this important event.  
WASBE’s next International Conference will be 
in Utrvc echt, The Netherlands, 18-22 July 2017.   

Hope to see you in Prague in July, 
 

 
William Johnson,  
President WASBE 
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VENDÉGÜNK VOLT  
WILLIAM V. JOHNSON,  

A VILÁGSZÖVETSÉG ELNÖKE 
 

A Fúvószenekari Világszövetség (World 
Association for Symphonic Bands and 
Ensembles) Kelet-Európai Szekciója elnökének, 
dr. Csikota Józsefnek meghívására William V. 
Johnson a Világszövetség elnöke tartott fúvósze-
nekari mesterkurzust a SZTE Zeneművészeti Kar 
és a makói Magán Zeneiskola Egyesített Projekt 
Koncert Fúvószenekarának közreműködésével és 
adott közös koncertet a zenekarral. William V. 
Johnson a Californiai Állami Egyetem nyugalma-
zott zeneprofesszora és fúvószenekarainak igaz-
gatója, az Amerikai Zenekarvezetők Szövetségé-
nek elnökségi tagja,valamint a San Luis-i Opera 
elnökségi tagja. A vendégkarmester zenekarral 
való közös munkáját meghirdetett nyílt próbákon 
ismerhették meg a magyar érdeklődő szakembe-
rek. A koncertprogramon 
az alábbi művek csendültek 
fel: 

 Tóth Péter: Ünnepi nyi-
tány – bemutató vezé-
nyelt: dr. Csikota József, 
az SZTE ZMK főiskolai 
adjunktusa, karmester 

 Nystedt: Lau-date Do-
mino  

 Bruckner: Christus fac-
tus est 

 Orbán György: Nunc di-
mittis 

 vezényelt: Cseri Zsófia, az SZTE ZMK főisko-
lai docense 

 Rahmanyinov: Vesperás Op. 37. részletek 
 No. 6. Bodoroditse Devo 
 No. 2. Blagoslovi, Dushe Moya 
 No. 15. Vzbrannoy Voyevode  
 vezényelt: William Johnson (USA)  

 Julius Fucik: Requiem (részletek) 
Tóth Péter: Magnificat -vegyeskarra és 
koncertfúvószenekarra - bemutató  
vezényelt: Csikota József 
 

A SZTE Zeneművészeti Kar és a makói Ma-
gán Zeneiskola Egyesített Projekt Koncert Fúvós-
zenekara a Fúvószenei Világszövetség (WASBE) 
és annak kelet-európai tagszervezetének számos 
rendezvényén közreműködött már. Szintén ha-
gyományosnak tekinthető, a WASBE kiváló kar-
mestereinek felkérése mesterkurzus tartására is. 
Az idei vezényléstechnikai mesterkurzus és hang-
verseny ennek a magas szintű és régi hagyomá-
nyokkal rendelkező szakmai kapcsolatnak ékes 
példája, melyet jövőre újabb kurzusokkal és 
hangversenyekkel kívánunk megpecsételni. 
Ugyanilyen fontos célunk a kortárs (magyar) fú-
vószene megismertetése és mind szélesebb kör-
ben való népszerűsítése. 

 Krónika 
WONDERFUL CONCERT WITH GUEST 
CONDUCTOR WILLIAM V. JOHNSON, 

THE PRESIENT OF WASBE 
 
William V. Johnson, the president of WASBE 

(World Association for Symphonic Bands and 
Ensembles) was invited by József Csikota, the 
president of the Hungarian and East Central Euro-
pean Association of Bands and Ensembles - 
WASBE Affiliate. Professor Johnson held a con-
ducting clinic at the University of Szeged, Facul-
ty of Music, and gave a magnificent concert in 
Szeged. The university concert band which has 
members from the Private Music School of Makó 
was honored to have Professor Johnson as their 
conductor.  

The concert repertoire: 

 Premiere: Péter Tóth: Festive Overture – 
conducted by dr. József Csikota, senior 
lecturer of the University of Szeged, Facul-

ty of Music, conductor  

 Nystedt: Laudate 
Domino  
Bruckner: Christus factus 
est 
György Orbán: Nunc 
dimittis 
conductor: Zsófia Cseri, 
the associate professor of 
the University of Szeged, 
Faculty of Music 
 

 Rahmanyinov: Ves-
peras Op. 37.  

No. 6. Bodoroditse Devo 
No. 2. Blagoslovi, Dushe Moya 
No. 15. Vzbrannoy Voyevode  
conductor: Prof. William Johnson, Emeritus 

Professor of Music at California Polytechnic 
State University 

 Julius Fucik: Requiem (parts) 
Premiere: Péter Tóth: Magnificat for a choir 

and a concert band  
conductor: dr. József Csikota 
 
The Project Band of the University of Szeged 

and the Private Music School of Mako has given 
concerts at various events of the Eastern section 
of WASBE. It is one of the top priorities of the 
conductor, dr. József Csikota to invite the out-
standing conductors of the World Association for 
Symphonic Bands and Ensembles, and the invita-
tion of professor William V. Johnson was a very 
important event of this tradition. Dr. Csikota is 
very grateful for professor Johnson for accepting 
his invitation, and he hopes that this fruitful coop-
eration will continue in the future.  
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WASBE - Kelet-Európa 

Kelet-Európai Fúvóskarmesteri  

Szimpóziuma és 

Nemzetközi Fúvószenekari  

Versenye 

BEGA FEST 4th  

INTERNATIONAL WIND 

ORCHESTRA COMPETITION 

2015. június 19-20-21.  

Nagybecskerek, Szerbia 
 

A szerbiai Nagybecskerek két rangos ese-

ménynek, a Kelet-Európai Fúvóskarmesteri Szim-

póziumnak és a BEGA FEST Nemzetközi Fúvós-

zenekari Versenynek és Fesztiválnak is helyet 

adott múlt év júniusában.  

A Kelet-Európai Fúvóskarmesteri Szimpózium 

a Szövetség fennállása alatt hetedik alkalommal 

került megrendezésre. Ez alkalommal a Fúvósze-

nekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-

Kelet-Európai Szövetsége WASBE-Tagszervezet 

szakmai találkozására került sor.  

A résztvevők a Szövetség régióinak vezetői 

voltak. Oroszország-

ból Anatoly Dudin 

professzor, Szerbiából 

Branislav Gagic és 

Vladimir Mustajbasic, 

Prágából Vaclav 

Blahunek ezredes, 

Románia képviseleté-

ben prof. Székely István, Szlovéniából Miro Saje, 

Horvátországból Tonći Ćićerić, Magyarországról 

a Kelet Európai Szövetség elnöke, dr. Csikota 

József karmesterek tárgyaltak és értékelték a 

2014 nyarán megvalósult 1. WASBE regionális 

konferencia tapaszta-

latait, különös tekin-

tettel arra, hogy 2016 

nyarán Prágában kerül 

megrendezésre újabb 

WASBE regionális 

konferencia, melynek 

szervezésében az 

egész régió szerepet 

vállal. Ennek munká-

latai már megkezdőd-

tek a szimpóziumon. Továbbá tárgyalásokat foly-

tattak a régiót és a szakmát átfogó közös tervek-

ről, regionális szakmai programokról, pl. karmes-

terversenyekről és zenekari versenyekről. A meg-

hívott karmesterek részletesen bemutatták az or-

szágukban folyó fúvószenei életet, programokat, 

 Krónika 
WASBE - East Europe 

Eastern European  

Wind Band  

Symposium and  

BEGA FEST 4th  

INTERNATIONAL WIND  

ORCHESTRA  

COMPETITION 

19-20-21 June 2015, Zrenjanin, 

Serbia 
 

The city of Zrenjanin in Serbia hosted two 

prestigious events in June 2015, namely the East-

ern European Wind Band Symposium and BEGA 

Fest 4th International Wind Orchestra Competi-

tion.  

This is the seventh time that the Eastern Euro-

pean Wind Band Symposium has been organized 

by the Hungarian and East Central European As-

sociation of Bands and Ensembles- WASBE-

Affiliate. This time the Symposium served as a 

professional meeting for the country representa-

tives of the region.  

Prof. Anatoly Dudin 

from Russia, Brani-

slav Gagic and Vla-

dimir Mustajbasic 

from Serbia, Colo-

nel Vaclav 

Blahunek from the 

Czech Republic, 

prof. István Székely from Romania, Miro Saje 

from Slovenia, Tonći Ćićerić from Croatia and dr. 

József Csikota from Hungary were discussing and 

assessing the results and the experiences of the 

first WASBE Regional Conference in Debrecen, 

Hungary, with spe-

cial regard to the 

fact that the second 

regional conference 

will take place in 

Prague in July 2016, 

where the whole 

region is participat-

ing. Preparation pro-

cess has started at 

the Symposium. 

Besides discussing the regional conference, they 

also outlined the professional programs that will 

take place in East and Central Europe this year, 

for example wind conductor and wind band com-

petitions. The participants of the symposium gave 

very interesting presentations on their respective 
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és kitértek jövőbeli terveikre és feladataikra is.  

A szimpózium a BEGA FEST nemzetközi fú-

vószenekari verseny és fesztivál részeként került 

megrendezésre. Az értékelést négytagú szakmai 

zsűri végezte, melynek tagjai Dr. Csikota József, 

a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa, a zene-

tudományok doktora, a Fúvószenekarok és 

Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-

Európai Szövetsége - WASBE-Tagszervezet el-

nöke, Artisjus-díjas karmester, Prof. Anatoly 

Dudin, a Moszkvai Művészeti Akadémia dékánja 

és professzora, az Akadémiai Fúvószenekar kar-

nagya, a Nemzetközi Tuba- és Eufónium Szövet-

ség elnökségi tagja, az „Orchestra” magazin fő-

szerkesztője, Prof. Branislav Gagić, a WASBE 

szerbiai elnöke, a Vaj-

dasági Fúvószenekar-

ok Szövetségének 

elnöke, a Nagybecs-

kereki Városi Fúvós-

zenekar egyik vezető-

je és Prof. Miro Saje, 

a WASBE szlovéniai elnöke, a Szlovén Fúvósze-

nekari Szövetség elnöke voltak. 

A versenyzők (a Kaposvári Fúvószenekar, a 

Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola, az 

Eskadron, a Beogradski duvački orkestar, a 

Šidski trubači, a 

Subotički duvački 

orkestar, a Brass 

Orkestar Muzičkog 

centra Pančevo, a 

Lengyeltóti Brass 

Band) Magyarország-

ról, Szerbiából és 

Oroszországból ér-

keztek. A zenekarok-

nak a kiírás alapján 

Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt és Nyitott kategóriá-

ban indultak, és minden kategóriában kötelező és 

egy szabadon választott művet, vagy műveket 

kell a versenyen előadnia a kategóriában megha-

tározott időkeretek figyelembevételével. A zsűri 

egybehangzó véleménye alapján minden verseny-

ző nagyon színvonalas versenyprogramot muta-

tott be.  

A három napos rendezvényt gála koncert zárta 

Nagybecskerek főterén. Az összevont zenekart 

Csikota József és Branislav Gagic vezényelte. 

Az elnök szívből gratulált minden versenyző-

nek a nagyszerű teljesítményért és hálás szívvel 

köszöni Branislav Gagic és Milošev Vladimir 

kiváló, színvonalas szervező munkáját. 

Jövőre az ötödik BEGA Fest 2016. június 

17-19 között kerül megrendezésre Nagybecskerek 

 Krónika 
national wind music programs and they also 

talked about their future plans.  

The symposium was part of BEGA FEST 

International Wind Band Competition. The inter-

national jury to evaluate the bands’ performance 

consisted of Dr. József Csikota, senior lecturer of 

the University of Szeged, professor of music, 

president of Hungarian and East Central Europe-

an Association of Bands and Ensembles- 

WASBE-Affiliate, and an Artisjus Prize holder 

composer; Anatoly Dudin, professor at Moscow 

State University of Culture and Arts, Chair of 

brass bands and ensembles, member of the direc-

torate of ITEA (International Tuba Euphonium 

Association) and the editor-in-chief of the maga-

zine "Orchestra", 

Branislav Gagić, the 

president of the as-

sociation of Brass 

Bands of Vojvodina 

and the Serbian rep-

resentative of 

WASBE East Europe and the president of the 

board of directors of "City Brass Band of Zren-

janin (Gradski duvacki orkestar Zrenjanin)", Miro 

Saje the president of the Slovenian Brass Band 

Association  and the Slovenian representative of 

WASBE East Eu-

rope. 

The contestants ar-

rived from Hungary, 

Serbia and Russia: 

Kaposvári 

Fúvószenekar (Brass 

band of Kaposvar), 

Kisteleki Alapfokú 

Művészeti Iskola 

(Kistelek Music 

School), Eskadron, 

Beogradski duvački orkestar, Šidski trubači, Su-

botički duvački orkestar, Brass Orkestar 

Muzičkog centra Pančevo and Lengyeltóti Brass 

Band. The ensembles were to perform compulso-

ry and piece(s) of their choice with attention to 

the time limit set forth in the relevant category 

(children, youth, adult and open) they applied to 

compete in. The jury unanimously concluded that 

the contestants performed at a very high level. 

The three-day event culminated in a fabulous 

gala-concert in the main street of Zrenjanin. Dr. 

József Csikota and Branislav Gagic conducted the 

merged bands.  

The president congratulates Branislav Gagić 

and Milošev Vladimir for their efforts in organi-

zation and the contestants for the outstanding per-

formances.  
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színvonalas szervezőmunkáját. 

Az ötödik BEGA Fest 2016. június 17-19 kö-

zött kerül megrendezésre Nagybecskerek városá-

ban, melyre szeretettel várják a jelentkezőket a 

szervezők.  

 

Eredmények 
 

Zenekar neve:  

Kaposvári Fúvószenekar (Magyarország) 

Karmester: Major András 

Kategória: Ifjúsági 

I. helyezés (Összpontszám: 94) 
 

Zenekar neve:  

Kisteleki Alapfokú Művészeti  

Iskola (Magyarország) 

Karmester: Czirok Zoltán 

Kategória: Gyermek 

 Kiemelt I. helyezés (Összpontszám: 95) 
 

Zenekar neve:  

Eskadron (Oroszország) 

Karmester: Sergey Postavnichiy 

Kategória: Nyitott  

II. helyezés (Összpontszám: 84) 
 

Zenekar neve:  

Beogradski duvački orkestar (Szerbia) 

Karmester: Vladimir Mustajbašić 

Kategória: Nyitott 

I. helyezés (Összpontszám: 90) 
 

Zenekar neve:  

Šidski trubači (Szerbia) 

Karmester: Duraković Ljubomir 

Kategória: Nyitott 

II. helyezés (Összpontszám: 84) 
 

Zenekar neve:  

Subotički duvački orkestar (Szerbia) 

Karmester: Abraham Janoš 

Kategória: Nyitott 

II. helyezés (Összpontszám: 83) 
 

Zenekar neve:  

Brass Orkestar Muzičkog centra Pančevo 

(Szerbia) 

Karmester: Boris Matijević 

Kategória: Nyitott 

I. helyezés (Összpontszám: 85) 
 

Zenekar neve:  

Lengyeltóti Brass Band (Magyarország) 

Karmester: Keresztes László 

Kategória: Nyitott 

I. helyezés (Összpontszám: 94) 

 Krónika 
The fifth BEGA Fest, Symposium and Compe-

tition will take place on 17-19 June 2016 in Zren-

janin for which applicants are welcome.  

 

Results 

 
Orchestra:  

Kaposvári Fúvószenekar Magyarország) 
Conductor: Major, András 

Category: Youth 
1st place (Total score: 94 ) 

 
Orchestra:  

Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola 
(Magyarország) 

Conductor: Czirok, Zoltán 
Category: Children 

1st place with distinction (Total score: 95) 
 

Orchestra:  
Eskadron (Oroszország) 

Conductor: Sergey Postavnichiy 
Category: Open 

2nd place (Total score: 84) 
 

Orchestra:  
Beogradski duvački orkestar (Szerbia) 

Conductor: Vladimir Mustajbašić 
Category: Open 

1st place (Total score: 90) 
 

Orchestra:  
Šidski trubači (Szerbia) 

Conductor: Duraković Ljubomir 
Category: Open 

2nd place (Total score: 84) 
 

Orchestra:  
Subotički duvački orkestar (Szerbia) 

Conductor: Abraham, Janoš 
Category: Open 

2nd place (Total score: 83) 
 

Orchestra: 
Brass Orkestar Muzičkog centra Pančevo 

(Szerbia) 
Conductor: Boris Matijević 

Category: Open 
1st place (Total score: 85) 

Orchestra:  
 

Lengyeltóti Brass Band (Magyarország) 
Conductor: Keresztes, László 

Category: Open 
1st place (Total score: 94) 
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WASBE - Kelet-Európa 
VI. SÁRVÁRI NEMZETKÖZI  

FÚVÓSZENEKARI VERSENY és 
XVI. FÚVÓSZENEI VÁRFESZTI-

VÁL 
2015. 07. 10 - 11. Sárvár,  

Magyarország 
 

A Fúvószenekarok és Együttesek Magyaror-
szági és Közép-Kelet-Európai Szövetsége – 
WASBE - Tagszervezet szakmai támogatásával 
Sárvár Város Önkormányzata a Sárvári Fúvósze-
nekari Egyesület szervezésében 2015. július 10-
11. között nemzetközi fúvószenekari versenyt 
hirdetett három kategóriában Sárváron a Nádasdy
-várban. 

A Sárváron 2008 óta a magyar Fúvószenei és 
Mazsorett szövetség szakmai támogatásával ed-
dig megrendezett öt fúvószenekari verseny az 
ország egyik legrangosabb fúvós eseményévé 
vált, és 2015-ben a WASBE Szövetséggel együtt-
működésben nemzetközi szintérre is továbblépett 
a rendezvény. A hazai és külföldi együttesek szá-
mára ez kiváló lehetőség, hogy nemzetközi zsűri 
előtt mérettessenek meg és szerezhessenek nélkü-
lözhetetlen szakmai tapasztalatot további fejlődé-
sük, szakmai kiteljesedésük megalapozására. 

A zsűri elnöke Dr. Csikota József, a Szegedi 
Tudományegyetem Zeneművészeti Kar 
Koncertfúvószenekarának karmestere, egyetemi 
adjunktusa, a WASBE kelet-közép-európai tag-
szervezetének elnöke volt. A zsűri tagjai Szabó 
Ferenc karnagy a Győri Symphonic Band kar-
mestere, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szö-
vetség újonnan megválasztott elnöke, Dr. Tóth 
Péter zeneszerző, a Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Karának dékánja, valamint Miro 
Saje, a Szlovén Fúvószenei Szövetség elnöke és 
Branislav Gagic, a WASBE szerbiai képviselője, 
a Zrenjanini Fúvószenekar karmestere voltak. 

A versenyen a zenekarok az alábbi kötelezően 
választható művek közül választhattak egyet; to-
vábbá egy szabadon választott darabot is be kel-
lett mutatniuk. 

Az első kategória kötelezően választható mű-
vei Farkas Antal Népdalszvitje és Zempléni Lász-
ló Dal és rondója voltak. A második kategóriában 
Hidas Frigyes II. Népdal-szvitje, illetve Frank 
Ticheli: II. Szimfóniájának 3. tétele, a harmadik 
kategóriában pedig Lendvay Kamilló Fúvós-
szimfóniájának 4. tétele, valamint Tóth Péter Ika-
rosz című műve közül lehetett választani. 

A versenyre nevezett zenekarok vállalták, 
hogy a versenyprogramon kívül részt vesznek a 
Várfesztivál keretében térzenén, illetve a feszti-
válműsorban a Nádasdy-vár színpadán, valamint 
a zenekarok szombat délutáni felvonulásán. 

Elnök úr, ezúton gratulál a versenyen részt 
vett zenekarok kiváló teljesítményéhez, és köszö-
ni Szélesi Attila karnagy-igazgatónak, a fesztivál 
művészeti vezetőjének és Máhr Tivadar alpolgár-
mesternek, a Sárvári Fúvószenekari Egyesület 
elnökének, a szervezőbizottság vezetőjének áldo-
zatos munkáját. 

 Krónika 
6TH INTERNATIONAL WIND  

ORCHESTRA COMPETITION AND 
16TH WIND MUSIC CASTLE  

FESTIVAL 
SÁRVÁR,  

HUNGARY 
10-11 JULY 2015 

 
The local government of Sárvár and the Con-

cert Wind Band Sárvár (Sárvári Fúvószenekari 
Egyesület) with the professional support of the 
Hungarian and East Central European Associa-
tion of Bands and Ensembles – WASBE Affiliate 
organised an international wind orchestra compe-
tition from 10 to 11 July 2015 in three categories 
in the Nádasdy Castle of Sárvár. 

Since 2008, with the support of the Hungarian 
Association for Symphonic Bands, Ensembles 
and Majorettes, five Sárvár Wind Orchestra Com-
petitions have taken place, and gradually it has 
become one of the most prestigious wind music 
events in the country. In 2015 the organizers took 
a step further and in cooperation with WASBE, 
the event was organized on an international level. 
This represented a unique opportunity for Hun-
garian and foreign orchestras to gain indispensa-
ble professional experience for further develop-
ment through being adjudicated by an internation-
al jury. 

The panel of judges constituted of renowned 
representatives of the profession. The president 
was Dr. József Csikota, President of the Hungari-
an and Eastern Central European Association of 
Bands and Ensembles - WASBE Affiliate, senior 
lecturer of the University of Szeged Faculty of 
Music and conductor of the Concert Wind Band 
of the same institution. 

Members of the jury were Ferenc Szabó, con-
ductor of Győri Symphonic Band and the newly 
elected president of the Hungarian Association 
for Symphonic Bands, Ensembles and Majorettes. 
Moreover, Péter Tóth, composer, dean of the Uni-
versity of Szeged, Faculty of Music, Miro Saje, 
president of the Slovenian Brass Orchestra Asso-
ciation, and Branislav Gagic, the Serbian repre-
sentative of WASBE, and conductor of the Muni-
cipial Brass Band of Zrenjanin. 

The orchestras had to perform an elective 
piece and a piece (or pieces) of their choice. In 
the first category Antal Farkas’s Folksong Suite 
and László Zempléni: Song and Rondo were the 
pieces to be chosen from while in the second cat-
egory Frigyes Hidas’s Folk Song Suite No. 2 and 
Péter Tóth’s Ikaros were offered as electives. In 
the third category Kamilló Lendvay’s Wind Sym-
phony Movement 4 and Frank Ticheli’s Symphony 
No. 2 Movement 3 were suggested pieces to be 
selected from. 

Besides taking part in the competition candi-
dates were expected to participate in the Castle 
Festival Programs, which meant outdoor concerts 
on squares, performance on the stage of the 
Nádasdy Castle and participation in the Saturday 
afternoon march of bands. 
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mesternek, a Sárvári Fúvószenekari Egyesület 
elnökének, a szervezőbizottság vezetőjének áldo-
zatos munkáját. 
 

*** 

VI. Sárvári  
Nemzetközi Fúvószenekari Verseny 

 
Értékelés 

 
Zenekar neve:  

Mátyásföldi Koncertfúvószenekar 
Karmesterek: Vaszlik Kálmán, Vikol Kálmán 

Kategória: C  
II. helyezés 

Összpontszám: 84 
 

Zenekar neve:  
Kispesti AMI Fúvószenekar  

Karmester: Payr Henrik 
Kategória: B 
I. helyezés  

Összpontszám: 90 
 

Zenekar neve:  
Hong Kong Young Musicians’ Wind 

Orchestra 
Karmesterek: Lam Wing Tsan, Amos Lee 

Kategória: D 
Kiemelt I. helyezés  
Összpontszám: 96 

 
Zenekar neve:  

Nagykanizsai Fúvószenekar  
Karmester: Tatár Csaba 

Kategória: C 
II. helyezés 

Összpontszám: 84 
  

Zenekar neve:  
Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekar  

Karmester: Tanyi Zoltán 
Kategória: C 
III. helyezés  

Összpontszám: 74 
 

Zenekar neve:  
Karos Fúvósegyüttes  

Karmester: Tatár Csaba 
Kategória: B 
II. helyezés  

Összepontszám: 83 
 

Sárvár – GLOBE (abszolút díj):  
Hong Kong Young Musicians’  

Wind Orchestra 

 Krónika 
Szélesi, conductor-director, the artistic director of 
the festival and vice mayor Tivadar Máhr, the 
president of the Concert Wind Band Sárvár 
(Sárvári Fúvószenekari Egyesület), leader of the 
organizing committee for a job excellently done. 
József Csikota also congratulates the participants 
on their outstanding performance.  
 

*** 

6th International  
Wind Orchestra Competition –  

Evaluation 
 

Orchestra: Concert Band of Mátyásföld 
Conductors: Vaszlik, Kálmán, Vikol, Kálmán 

Category: C 
Total score: (max 100): 84 

Evaluation result: II. 
 

Orchestra: Concert Band of Kispest 
Conductor: Payr, Henrik 

Category: B 
Total score (max 100): 90 

Evaluation result: I. 
 

Orchestra:  
Hong Kong Young Musicians’ Wind Orchestra 

Conductors: Lam Wing Tsan, Amos Lee 
Category: D 

Total score (max 100): 96 
Evaluation result: I. 

 
Orchestra: Concert Band of Nagykanizsa 

Conductor: Tatár, Csaba 
Category: C 

Total score (max 100): 84 
Evaluation result: II. 

 
Orchestra: Young Musicians of Hajdúböszörmény 

Conductor: Tanyi, Zoltán 
Category: C 

Total score (max 100): 74 
Evaluation result: III. 

 
Orchestra: Wind music orchestra of Zalakaros 

Conductor: Tatár, Csaba 
Category: B 

Total score (max 100): 83 
Evaluation result: II. 

 
Sárvár – GLOBE prize:  

Hong Kong Young Musicians’  
Wind Orchestra 
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AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI  
SAN JOSÉ LÁTTA VENDÉGÜL  
A 16. WASBE KONFERENCIÁT  

 
A WASBE Fúvószenei Világszövetség és a 

World Projects a kaliforniai San Joséban, szer-
vezte meg a WASBE 16. konferenciáját 2015. 
július 12 és 18 között. 

A kétévente megrendezésre kerülő WASBE 
konferencia kiemelkedő jelentőségű a fúvósvilág 
és a Fúvószenei Világszövetség életében. A Szö-
vetség minden lehetséges eszközzel támogatja a 
fúvószene oktatását és népszerűsítését. A rendez-
vény a világ legkiválóbb zeneszerzőinek, fúvós-
zenekarainak, együtteseinek és karmestereiknek 
valamint a zeneoktatás legkiválóbb szakemberei-
nek ad lehetőséget a bemutatkozásra, szereplésre 
és nemzetközi (csere)kapcsolatok kiépítésére. 

A konferencia főbb eseményeinek a California 
Theatre nagyszínház adott helyet. Csodálatos 
hangversenyeket hallhatott itt a közönség; továb-
bá a kiállítók standjait körüljárva hangszerkiállí-
tásban gyönyörködhetett, és rengeteg információt 
gyűjthetett kiadókról, stúdiókról és rendezvé-
nyekről (többek közt a következő nemzetközi 
konferenciáról, mely 2017-ben Utrechtben, Hol-
landiában kerül megrendezésre). Az előadások-
nak, üléseknek, kurzusoknak és a repertoár-
szemináriumoknak pedig a San José State Uni-
versity, és a School of Music and Dance Concert 
Hall hangversenyterem adott helyet. 

A konferencia ideje alatt kétszer ülésezett a 
WASBE elnöksége. A WASBE legfőbb tisztség-
viselői és az Elnökség tagjai a Szövetséget érintő 
legfőbb kérdésekről értekeztek. A 2015 tavaszán 
megtartott választások után most ült össze először 
az új Elnökség az újonnan megválasztott elnöksé-
gi tagokkal: Vaclav Blahunekkel (Csehország), 
Joop Boerstoellel (Hollandia), Miguel 
Etchegoncelay-jel, (Argentína) and Colleen Ric-
hardsonnal (Kanada). A Fúvószenekarok és 
Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-
Európai Szövetsége WASBE-Tagszervezet nevé-
ben Dr. Csikota József szívből gratulál az új tiszt-
ségviselőknek, és sok sikert kíván munkájukhoz. 
Különös szeretettel gratulál Dr. Václav 
Blahuneknek, aki a közép-kelet-európai régióból 
került az Elnökségbe.  

Dr. Václav Blahunek nagyon érdekes elemzést 
tartott A cseh fúvószene címmel. Ezen kívül egy 
másik, a régió zenei életét érintő kiváló előadást 
is hallhatott a közönség Dr. Marosi Lászlótól Hi-
das Frigyes fúvószenekari műveiről. 

A hatalmas előadóteremben Odd Terje Lysebo 
A minőség kereséséről beszélt, Alberto Roque 
pedig Te és a partitúrád címmel tartott nagyon 
érdekes, elgondolkodtató előadást. Az idei mes-
terkurzus vezetője is Alberto Rogue volt, aki Por-
tugáliából, a lisszaboni zeneművészeti főiskoláról 
érkezett.  

A napi repertoár-szemináriumokon hat kiváló 
együttes 30, a világ minden tájáról származó és 
különböző nehézségi fokú új művet mutatott be. 
A művek zeneszerzői a nagy előadóteremben 

Dr. József Csikota wishes to extend his congratulations and to express his gratitude to  Attila Krónika 
THE  

SIXTEENTH WASBE CONFERENCE IN  

SAN JOSE 

 
The World Association for Symphonic Bands 

and Ensembles (WASBE) in collaboration with 
World Projects organized the 16th WASBE con-
ference in San Jose, California. The event took 
place from July 12th to July 18th 2015. 

The biennial WASBE Conference is an event 
of utmost importance for Symphonic Bands and 
Wind Band ensembles worldwide. Its main pur-
pose is to support and enhance awareness of mu-
sic education and the future of wind band music. 
The conference features the top conductors, com-
posers and music teachers and also showcases the 
best groups and ensembles from all over the 
world. The conference is the perfect platform for 
bands and individuals to obtain once in a lifetime 
opportunities through performance or internation-
al exchanges. 

The main venues were the California Theatre, 
which hosted all of the main conference concerts 
as well as industry exhibits, and the San Jose 
State University, the School of Music and Dance 
Concert Hall, where various lectures, clinics and 
meetings as well as repertoire sessions took place. 

These conferences also host the WASBE 
meetings, where WASBE Administration and the 
Board of Directors gather to discuss the most im-
portant issues concerning the World Association. 
This was the first meeting after 2015 Spring 
WASBE elections with the new elected WASBE 
Board Members: Vaclav Blahunek (Czech Re-
public), Joop Boerstoel (The Netherlands), Mi-
guel Etchegoncelay, (Argentina) and Colleen 
Richardson (Canada). Let me seize the opportuni-
ty to extend my congratulations to the new mem-
bers, and especially to Dr. Václav Blahunek a 
Board Member from Central-East Europe to rep-
resent the region. 

Dr. Václav Blahunek also gave a very interest-
ing analysis and overview on Czech Wind Band 
Music during the presentations sessions. Besides 
this, there was another presentation with Eastern 
European relevance: Dr. Laszlo Marosi talked 
about The Band Music of Hungarian Composer 
Frigyes Hidas. 

The lectures were presented by Odd Lysebo 
“Seeking Quality” and Alberto Roque “You & 
Your Score”, who also performed a conducting 
masterclass with University of Louisville Wind 
Ensemble. Alberto Rogue arrived from Portugal; 
he is the conductor of the Lisbon College of Mu-
sic Wind Ensemble. He was member of the Artis-
tic Planning Committee of WASBE´s 15th Con-
ference in Chiayi City, Taiwan.  

Six outstanding ensembles have been selected 
to present thirty new works for wind band from 
throughout the world at all levels of difficulty at 
the Daily Repertoire Sessions. The audience had 
a chance to get familiar with the composers at the 
“Composers Interview” session. 



- 12 - 

megtartott interjúk alkalmával mutatkozhattak be 
a közönségnek. 

Egyetlen WASBE konferencia sem lehet teljes 
koncertek nélkül. Ez alkalommal 17 koncert meg-
tartására került sor. 10 egyesült államokbeli 
együttes mellett (San Francisco Wind Ensemble, 
University of Maryland Wind Orchestra, Univer-
sity of Houston Moores School Wind Ensemble, 
Brooklyn Wind Symphony, Temple University 
Wind Symphony: Chamber Winds, University of 
Wisconsin-Milwaukee Wind Ensemble, University 
of Louisville Wind Ensemble, Lone Star Wind 
Orchestra, San Jose Wind Symphony, Dallas 
Winds) három kanadai (Pacific Symphonic Wind 
Ensemble, New Edmonton Wind Sinfonia, Univer-
sity of Saskatchewan Wind Orchestra), egy izraeli 
(The Israel National Youth Wind Orchestra) egy 
német (Landesblasorchester Baden-
Württemberg) és egy japán zenekar (Showa Wind 
Symphony) játszott. És a WASBE ifjúsági zene-
karáról (WASBE Youth Wind Orchestra – karmes-
ter: José R. Pascual-Vilaplana) gyönyörű játéká-
ról sem szabad megfeledkeznünk. 

A koncerteken játszó zenekarokat, karmestere-
ket és szólistákat a WASBE Elnökségi tagjai mu-
tatták be. Dr. Csikota József a július 16-án fellépő 
vancouveri Pacific Symphonic Wind Ensemble 
nevű együttest és neves karmesterét Dr. David 
Brantert méltatta, aki a vancouveri Community 
College Department of Music professzora (és 
nem mellékesen kiválóan játszik klasszikus és 
jazz szaxofonon és klarinéton), és ismertette az 
elhangzó műveket. 

A WASBE konferenciákat mindig fesztivál is 
kíséri, melyek San José szebbnél szebb helyszíne-
in került megrendezésre. 

A következő regionális konferencia 2016-ban, 
Prágában lesz, melyre minden érdeklődőt szere-
tettel várnak a szervezők. 

 
 

Dr. Csikota József 
 

Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi 
és Közép-Kelet Európai Szövetsége -  

WASBE Tagszervezet elnöke  
és a WASBE Elnökségi tagja 

Krónika 
WASBE conferences cannot be complete 

without classical music concerts. This time 17 
concerts were held with 10 ensembles from the 
USA: San Francisco Wind Ensemble, University 
of Maryland Wind Orchestra, University of Hou-
ston Moores School Wind Ensemble, Brooklyn 
Wind Symphony, Temple University Wind Sym-
phony: Chamber Winds, University of Wisconsin-
Milwaukee Wind Ensemble, University of Louis-
ville Wind Ensemble, Lone Star Wind Orchestra, 
San Jose Wind Symphony, Dallas Winds. Three 
bands arrived from Canada: Canada: Pacific Sym-
phonic Wind Ensemble, New Edmonton Wind 
Sinfonia, University of Saskatchewan Wind Or-
chestra, one from Israel: The Israel National 
Youth Wind Orchestra, one from Germany: 
Landesblasorchester Baden-Württemberg and 
one from Japan: Showa Wind Symphony. And we 
should not forget the excellent concert of WASBE 
Youth Wind Orchestra (Conductor: José R. Pas-
cual-Vilaplana). 

WASBE Board members were assigned to 
each and every concert to introduce the band and 
the conductor. I was greatly honoured to host the 
afternoon concert of 16 July where I announced 
conductor Dr. David Branter, the professor of 
Vancouver Community College Department of 
Music, (and also a fantastic classical and jazz sax-
ophonist and clarinetist) and his ensemble the 
Pacific Symphonic Wind Ensemble from Van-
couver to perform the newest pearls of their rep-
ertoire.  

As usual, in Conjunction with the WASBE 
Conference, a Fringe Festival took place at a 
number of highly regarded outdoor locations 
throughout downtown San Jose. 

The next (regional) conference will take place 
in Prague, the Czech Republic in July 2016 for 
which the organisers cordially invite everybody 
who love or are interested in wind music. 

 
Dr. József Csikota 

 
The president of the Hungarian and Eastern 

Central European Association of Bands and En-
sembles WASBE Affiliate, and member of the 

Board of Directors  
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ERDÉLYI KONCERTKÖRÚTON  

A MAKÓI FÚVÓSOK 

 

A makói Magán Zeneiskola koncertfúvós 

zenekara Csikota József vezetésével Korondon 

és Csíkszentsimonon adtak nagy sikerű hang-

versenyt, sőt ezután még egy tengerparti pihe-

nőre is sort kerítettek. 

Oláh Nóra - Makó 

 

A hangversenykörút apropóját az a különleges 

alkalom adta, hogy a Kelet-európai Fúvószeneka-

ri Szövetség - melynek Csikota József az elnöke - 

új taggal bővült, az Erdélyi Fúvószenekari Szö-

vetség „személyében”. Az esemény kapcsán Er-

dély területén több koncertet adott a 60 fős együt-

tes, s amerre jártak, igazi magyar vendégszeretet-

tel találkozhattak. 

Először a fazekasságáról híres Korondon léptek 

fel, egészen pontosan a művelődési ház előtti tá-

gas téren. A helyi vendéglátás valóban példaérté-

kű volt, hiszen a zenekar tagjait hamisítatlan ma-

gyar ételek és szálláshelyül elegáns panzió fogad-

ta. A vendéglátók - aligha meglepő módon - igazi 

helyi szuvenírrel kedveskedtek a makói fúvósok-

nak: egy kifejezetten töltött káposzta főzésére 

alkalmas dekoratív kerámiaedénnyel… 

A zenekar repertoárjában elsősorban magyar 

művek szerepeltek, produkciójuk pedig hatalmas 

sikert aratott. A műsor végén a makóiak a magyar 

majd a székely himnusz eljátszásával tették még 

ünnepélyesebbé és meghittebbé a hangulatot – a 

közönség együtt énekelt a hangszerjátékkal. 

Tovább folytatva a hangversenykörutat, az 

együttes a festői környezettel büszkélkedő 

Csíkszentsimonra utazott. Innen alkalmuk nyílt 

kirándulást tenni a festőiségben ugyancsak verhe-

tetlen Békás-szoroshoz és a Gyilkos-tóhoz. A 

település szépen felújított művelődési házában 

tartott koncert pedig kétségkívül sikeresnek bizo-

nyult, hiszen a közönség állva tapsolta a makói 

zeneiskolásokat. 

A csodálatos élményeket minőségi hangverse-

nyekkel megháláló fúvósaink vendégkarmesterek 

dirigálásával is játszottak: Korondon Molnár An-

dor, Csíkszentsimonon pedig Sándor Árpád állt 

fel a dobogóra, Csikota József felkérésére - mind-

ketten a saját településük zenekarának vezetői. A 

makói együttes ugyanakkor saját ifjú tehetségei-

nek, Csikota Leventének és Csikota Péternek is 

lehetővé tette a karmesterként való bemutatko-

zást. 

A fellépések után következhetett a kikapcsoló-

dás, méghozzá a Fekete-tenger partján, a Neptun 

üdülőkörzetben. Itt - a hangszereket (is) átmeneti-

leg pihentetve - sportolással, közösségépítéssel 

múlatták az időt a zenekarosok. Megérdemelték, 

hiszen a hangversenykörutat komoly felkészülés, 

 Krónika 
CONCERT TOUR IN  

TRANSYLVANIA 

 

The Concert Band of the Private Music 

school of Makó gave a wonderful concert in 

Corund and Sânsimion, Romania. After the 

concert tour they travelled to the seaside. 

 

Nóra Oláh - Makó 

 

The apropos of the tour was that the Hungari-

an and Eastern Central European Association of 

Bands and Ensembles - WASBE Affiliate was 

enlarged by a new member: the Transylvanian 

Association of Band and Ensembles. 

The 60-member touring band was welcome 

with genuine hospitality at each venue of their 

tour. First they travelled to Corund that is world 

renowned for its pottery. The way local organiz-

ers welcome the band was extraordinary. The ac-

commodation was beautiful, and the dinner, the 

authentic stuffed cabbage cooked and served in 

decorative pottery, was delicious. 

The band’s repertoire primarily included Hun-

garian pieces, and their production was of great 

success. The concert was concluded with the 

Hungarian and the Transylvanian Anthem; the 

audience sang along with the musical instru-

ments, Hearts were touched as emotion swept 

through the listeners. When they finished, thun-

derous applause followed. 

The next stop was the picturesque Sânsimion 

area with Lacul Roșu and Cheile Bicazului, 

where the performance of the Makó band re-

ceived standing ovation again. 

Splendid hospitality was repaid by outstanding 

concerts, where the band was directed by guest 

conductors. Dr. József Csikota, the director of the 

band adjured Andor Molnár in Corund and Árpád 

Sándor in Sânsimion to step on the conductor’s 

podium. Both of them are the conductors of their 

orchestras in Corund and Sânsimion respectively. 

At the same time, the two young talents of the 

Makó band, Levente and Péter Csikota also had a 

chance to conduct a piece each. 

After the performances and the beautiful ex-

cursions, the ensemble travelled to the seaside, 

where they enjoyed their well-deserved rest.  
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próbák hosszú sora előzte meg… 

- Minden szempontból értékes élményekben 

gazdagodva tértünk haza, hálásak vagyunk érte a 

támogatóknak, a szólamvezető tanároknak és a 

szülőknek - összegezte tapasztalatait Csikota Jó-

zsef. Ugyanakkor örvendetes ténynek tartja azt is, 

hogy az Erdélyi Fúvószenekari Szövetség csatla-

kozása a Világszövetség kelet-európai szekciójá-

hoz lehetőséget ad arra, hogy a Románia területén 

működő magyar zenekarok is bekapcsolódhassa-

nak a világ fúvószenekari vérkeringésébe. 

 Krónika 
There is no need to say that the concert tour 

was preceded by numerous and lengthy rehears-

als.  

“We are grateful for sponsors, parents and 

teachers for this marvelous tour. We have re-

turned enriched by valuable experience. The ac-

cession of a new members to the Association was 

also significant, since it is important for us to as-

sist Romanian ensembles to be part of interna-

tional bloodstream of music. 
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HÍDÉPÍTÉS ZENÉBŐL MAKÓ ÉS  
AMERIKA KÖZÖTT 

 
A Szegedi Tudományegyetem Zeneművé-

szeti Kara és a Makói Magán Zeneiskola Egye-
sített Koncert Fúvószenekara nemrég Szege-
den adott hangversenyt, melyen egy amerikai 
vendégkarmester is dobogóra állhatott, aki a 
zeneiskolában tett látogatása során szívesen 
beszélt itteni tapasztalatairól. 

Oláh Nóra – Makó 
 
Dr. Robert S. Hansbrough, a New York-

állambeli Saint Rose College professzora Dr. 
Csikota József egyetemi adjunktus, a Magán Ze-
neiskola igazgatója meghívására érkezett váro-
sunkba.  Kettejük együttműködésének, szakmai 
tapasztalatcseréjének legfontosabb állomása volt 
az a kortárszenei darabokból álló, csodálatos 
hangzású koncert, amely a SZTE József Attila 
Tanulmányi és Információs Központ kongresszu-
si termében került megrendezésre.  

A felkészülés és az előadás alatt kialakult be-
nyomásairól a legőszintébb elismerés hangján 
nyilatkozott: „Fantasztikus volt látni a zenész diá-
kok elkötelezettségét, kiválóságra való törekvé-
sét. Érződött a kölcsönös szeretet és tisztelet 
Csikota József kollégám és növendékei között, és 
amelyet magam is megtapasztalhattam a közös 
munka során. Tetszett az is, hogy mennyire ko-
molyan vették a munkát, még a 4-5 órás próbát is 
példás fegyelemmel dolgozták végig.” 

Hasonlóan magas szintűnek minősítette az 
összevont zenekar hangzását is: „A hangok töké-
letes intenzitással, hihetetlen mélységgel és szín-
gazdagsággal szólaltak meg minden egyes darab 
során. Nálunk, Amerikában kisebb taglétszámú 
együttesek működnek, így a tónusuk sem ennyire 
telt és impozáns. Igaz, azokkal könnyebb a precíz 
hangzást elérni - ám ennél a nagy létszámú zene-
karnál a pontossággal sem volt gond. Tényleg 
tökéletesen sikerült mindent megvalósítani velük, 
pedig a műsor nagyon nehéz darabokból állt.” 

Az est talán legszebb részének tartotta egyik 
kedvenc zeneszerzője, Hidas Frigyes Violina cí-
mű művét. Így vallott erről: „A karmester felada-
ta az, hogy a zenekarral együtt megteremtse a 
szólójáték hátterét – a szólistáé pedig az, hogy el 
tudja mesélni a szerző gondolatait a zene nyel-
vén.” 

A szakmai-emberi együttműködésről kedves 
közvetlenséggel nyilatkozott: „Úgy érzem, többet 
tanultam, mint amennyit magam átadhattam. A 
nyelvi nehézségek ellenére is nyitott, oldott lég-
körű kommunikáció részese lehettem, ahol min-
den szereplő ugyanazt az egyetemes dialektust 
beszéli, ugyanazt akarja. A diákok rendkívül segí-
tőkészek voltak, értékelték, ha megpróbálkoztam 
egy-egy magyar szóval. Még meg is tapsoltak, ha 
sikerült kimondanom…”, emlékezett vissza ne-
vetve.  

A tengerentúli szakember világszínvonalúnak 
tartja a Magán Zeneiskolában folyó oktatást, 
amelyhez hasonlót Amerikában sem tapasztalt. 

 Krónika 
MUSIC AS A BRIDGE BETWEEN  

AMERICA AND MAKÓ 
 

The Unified Concert Band of the University 
of Szeged Faculty of Music and the Private 
Music Academy of Makó gave a wonderful 
concert on 8 November in Szeged. This time an 
American guest conductor stood on the podi-
um. He visited the Private Music Academy of 
Makó, and shared his experience with us. 

Nóra Oláh – Makó 
 

Dr. Robert S. Hansbrough, Professor of Music 
from The College of Saint Rose, Albany, NY was 
invited by Dr. József Csikota senior lecturer of 
the University of Szeged and the director of the 
Private Music Academy of Makó. Their coopera-
tion started with the fabulous concert featuring 
contemporary wind music, which took place at 
the Congress Hall of the University of Szeged.  

When asked about his experience about the 
concert and the preparation beforehand Professor 
Hansbrough commended the band on their dili-
gence: “It was fantastic to see how dedicated 
these music students are to reach excellence. I 
could feel the mutual respect between Dr. Csikota 
and the members of the orchestra, which I also 
had a chance to experience myself. I liked the 
way they were ready to rehearse patiently for 4-5 
hours.” 

Dr. Hansbrough also praised the high level of 
sonority in the concert band. “The sound intensity 
and color of tones was amazing. In America we 
typically have smaller ensembles, and it is more 
difficult to achieve that than with a 100-member-
band. Precision, on the other hand is easier to ful-
fill with a smaller ensemble; although I did not 
have a problem with the university band in that 
respect either. I think the concert was superb in 
spite of the fact that some of the pieces were real-
ly difficult” 

The highlight of the concert perhaps was 
Frigyes Hidas’s Violina. “Hidas is one of my fa-
vorite composers, and I was very excited to con-
duct that piece. My priority was to set the scenery 
so that the soloist could tell the story and convey 
the composer’s intent.” 

As for the cooperation between the two coun-
tries, he said in sincere geniality: “I have received 
more that I gave. Despite the linguistic barrier I 
believe we speak the same language. I have expe-
rienced open and friendly conversation where 
each and every party wants the same thing.” He 
added with a laugh, “Speaking about language, I 
did try to speak a few words in Hungarian. When 
I succeeded, the students clapped. They were re-
ally kind and helpful.”  

Dr. Hansbrough praised the high level of mu-
sic education at Makó Private Music Academy. 
“It is wonderful that students at such an early age 
can have access to music lessons, music theory 
lessons, rehearsals in small ensemble and in a big 
band during their weekly routine. It is unusual in 
America to have music education as comprehen-
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Példaértékű, hogy a gyerekek már ilyen fiatal 
korban megkaphatnak minden elméleti és gyakor-
lati zenei képzést, megtanulhatják a zenekarban 
való játékot is. Ezzel lehet megalapozni azt a ma-
gas nívót, amellyel itt találkozott. „Makó büszke 
lehet arra, hogy ilyen művészetoktatása, ilyen 
zenekara, és ilyen példaértékű igényességgel dol-
gozó, elkötelezett vezetője van, mint József kollé-
gám”, állapította meg elismerően. 

A SZTE-men nagysikerű mesterkurzust tartott a 
fúvóskarmester hallgatóknak a két egyetem kö-
zötti együttműködés első projektjeként. Az ameri-
kai professzor egy módszertani kurzust is tartott a 
Magán Zeneiskola művésztanárainak. 2016 febru-
árjában pedig Csikota József viszonozta a látoga-
tást, és alkalma nyílt vendéglátójának két zeneka-
rát is vezényelni.  

 Krónika 
sive as this at elementary level. The town of 
Makó really can be proud of his Music Academy, 
the high level of education and its leader, Dr. 
Csikota, who is so dedicated to reach excellence. 

Professor Hansbrough’s conducting master-
class and clinic was of great success among con-
ductor students of the University of Szeged. He 
also presented a methodological course for the 
music teachers of the Private Music School of 
Makó. In February 2016 dr. József Csikota re-
turned the visit. He travelled to the US to give a 
masterclass and conduct both bands of dr. Hans-
brough at a wonderful concert. 
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FÚVÓSZENEKARI MINŐSÍTŐ KONCERT 
KISTELEKEN 

 

2015. november 14-én, szombaton az alapításá-
nak 25 éves jubileumát ünneplő kisteleki Id. Ván-
dor Rudolf Fúvószenekar 97 ponttal kiemelt 
arany minősítést szerzett. Karnagya: Czirok Zol-
tán 

A zsűriben dr. Csikota József, Branislav Gagic 
és dr. Robert S. Hansbrough, a New York állam-
beli College of Saint Rose professzora vettek 
részt. 

A kimagasló teljesítményhez gratulál, és továb-
bi sikereket kíván a WASBE kelet európai szekci-
ójának elnöke. 

 
 

 
NAGYSZABÁSÚ KONCERT  

NAGYBECSKEREKEN 
 
Branislav Gagic és Vladimir Milosev, a 

WASBE szerbiai képviselőinek szervezésében 
nagyszabású nemzetközi koncertet mutatott be az 
újvidéki Isidor Bajić Zeneiskola, a zimonyi Kosta 
Manojlović Zeneiskola és a nagybecskereki Josif 
Marinković Zeneiskola fiataljaiból álló projektze-
nekar, valamint a Makói Magán Zeneiskola Után-
pótlás Zenekara 2015. december 6-án.  

A Fejérváry indulót a magyar és szerb zene-
karok együtt játszották a 600 fős nézőközönség 
előtt. Vladimir Milosev a közös koncert kapcsán 
kiemelte a szerbiai és a magyarországi WASBE 
együttműködésének jelentőségét, és gratulált a 
zenekaroknak és vezetőiknek a csodálatos elő-
adáshoz. 

 Krónika 
WIND BAND QUALIFICATION CONCERT 

IN KISTELEK, HUNGARY 
 

On 14 November 2015 Id. Vándor Rudolf 
Fúvószenekar (Sr. Rudolf Vándor Wind Band) 
celebrating 25th anniversary of its foundation was 
awarded Gold with Distinction (97 points) at 
Wind Band Qualification Concert in Kistelek, 
Hungary. Conductor: Zoltán Czirok. 

Members of the jury were dr. József Csikota, 
Branislav Gagic és dr. Robert S. Hansbrough, 
Professor of Music at the College of Saint Rose, 
Albany, New York.  

The president of the Eastern European Section 
of WASBE congratulates on the outstanding per-
formance, and wishes success for the years to 
come. 

 
A LARGE-SCALE CONCERT  

IN ZRENJANIN, SERBIA 
 

Branislav Gagić and Vladimir Milošev, the 
Serbian Representatives of WASBE East Europe 
organized a large scale concert in the city of 
Zrenjanin on 6 December 2015. The project band 
consisting of musicians from music schools of 
Isidor Bajić, Kosta Manojlović and Josif 
Marinković and the Youth Band of the Private 
Music School of Makó.  

The Fejérváry March was played beautifully 
by both the Serbian and the Hungarian bands in 
front of 600 people. Vladimir Milošev comment-
ed on the importance of the musical cooperation 
between the two countries, and congratulated the 
bands and their conductors on the magnificent 
performances. 
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CSÍKSZENTSIMONI IFJÚSÁGI  

FÚVÓSZENEKAR 

 

A fúvószenekar a csíkszentsimoni önkormány-

zat kezdeményezésére alakult 2008-ban és ők 

finanszírozták a kezdéshez szükséges hangszere-

ket is.  

Sándor Árpád karnagy a Partiumi Keresztény 

Egyeteme zenepedagógi-

ai szakán szerzett diplo-

mát, 2009-ben. Kitartó, 

lelkiismeretes munkájá-

val elérte, hogy a zenekar 

rövid idő alatt komoly 

fejlődésen ment át. Peda-

gógusi munkájának kö-

szönhetően az együttes 

több tagja a zenét meg-

szeretve ma már zeneis-

kolába iratkozott. Ezt a 

munkát már nem csak Csíkszentsimonban végzi 

nagyon jó eredményekkel, hanem más együttesek 

munkáját is segíti. Az újtusnádi Pro Musica fú-

vószenekar, illetve a csíkszenttamási fúvószene-

kar karnagyaként is tevékenykedik.  2011. –ben, a 

Romániai Dalosszövetség Rónai Antal-díjával 

tüntették ki.  

Sok helyen felléptek már, (elsősorban a község 

testvértelepülésein) így Magyarországon: Ikla-

don, Jászdózsán, Jászapátiban, Jászalsószentgyör-

gyön, Miskolcon, Miskolctapolcán, Ózdon, Ózd-

Szentsimonban, Tápiószelén, Tápiószentmárton-

ban, Nyíregyházán, Cegléden, Ceglédbercelen 

valamint a Lengyelországi Tarnowban. Székely-

föld több településén is koncerteztek, így Csík-

szeredában, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszent-

királyon, Aranyosegerbegyben, Oroszhegyen, 

Gyergyószentmiklóson, Tusnádfürdőn, 

Nagytusnádon, Karcfalván, Rétyen, 

Csíkszentimrén, Csíkmindszenten, de játszottak a 

Gyimesekben is.  

A zenekar a zenekari tagok szorgalmának,  ki-

tartásának és a szakszerű továbbképzésének  kö-

szönhetően, folyamatosan fejlődik, műsoranyaga 

egyre   gazdagabb lesz, színesedik. 

Repertoárjukban egyaránt található: történelmi 

induló, filmzene, népdalfeldolgozás, jazz, köny-

nyűzene, magyar és nemzetközi sláger. 

A zenekar 30 taggal indult, de azóta folyamato-

san bővül, valamint utánpótlás is van. Jelenlegi 

létszáma 46 személy és 30 kezdő, akik biztosítják 

az utánpótlást  

 

 

 Bemutatkozások 
THE YOUTH BAND OF 

CSÍKSZENTSIMON (SÂNSIMION) 

 

The Youth Band was founded with the help of 

the local government of Csíkszentsimon 

(Sânsimion) in 2008. They provided financial 

support for buying musical instruments.  

Árpád Sándor, the conductor of the youth 

band graduated as a 

music teacher in 2009 

from the Christian Uni-

versity of Partium. 

Considerable progress 

has been made in a short 

amount of time through 

his hard work and 

perseverance. Thanks to 

his effective pedagogical 

work quite a few 

members of his band 

have decided to continue their studies in a music 

school. Árpád Sándor has not only achieved good 

results in Sânsimion but also in other towns. As a 

conductor, he assists other ensembles like the Pro 

Musica Orchestra in Tușnadu Nou, Tomești. In 

2011 he was awarded Antal Rónai award by the 

Romanian Hungarian Song Association.  

They have toured the twin-towns and other 

places in Hungary, Poland and Romania: Iklad, 

Jászdózsa, Jászapáti, Jászalsószentgyörgy, Mis-

kolc, Miskolctapolca, Ózd, Ózd-Szentsimonb, 

Tápiószele, Tápiószentmárton, Nyíregyháza, 

Cegléd, Ceglédbercel, Tarnow, Miercurea Ciuc, 

Sfântu Gheorghe, Sâncrăieni, Viișoara, Dealu, 

Gheorgheni, Băile Tușnad, Tuşnad-Sat, Cârța, 

Reci, Sântimbru, Misentea and Ghimeș.  

The band is making a rapid progress due to the 

training and diligence of its members. The 

repertoire – consisting of historical marches, 

movie songs, folk song adaptions, jazz, pop 

music, Hungarian and international top hits – is 

getting wider and more colourful, too. 

The band was founded with 30 members, and 

now we have 46 members and 30 beginners.  

 

THE ENSEMBLE „PRO MUSICA” IN 

TUșNADU NOU 

 

The brass band of Tușnadu Nou was founded 

in 1964 with 10 members. After a few years’ 

break old and new members refounded it in 1976. 

They were trained by Árpád Urszuly, and from 

2009, Árpád Sándor. Now they have 24 members. 
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ÚJTUSNÁDI „PRO 

MUSICA” EGYESÜ-

LET ZENEKARA 

 

Az Újtusnádi rezes-

banda 1964-ben 10 taggal 

alakult, 4-5 évet műkö-

dött majd pár év szünet 

után 1976-ban a régi és 

az új tagok újra alakítot-

ták. Oktatójuk Urszuly 

Árpád volt. 2000-től jogi-

lag be vannak jegyezve 

20 taggal, de azóta a zenekar létszáma bővült. 

Jelenleg 24-en vannak és az oktatójuk 2009 óta 

Sándor Árpád. Repertoárjukban egyaránt találha-

tó: történelmi induló, filmzene, népdalfeldolgo-

zás, magyar és külföldi könnyű zenei slágerek.  

Évente számos fellépésük van Erdély területén 

és a határon túl is. Szerveznek farsangi kosaras 

bált, részt vesznek hagyományos huszártoborzón, 

sport rendezvényeken, fúvós találkozón, más kul-

turális rendezvényeken, nemzeti valamint egyházi 

ünnepeken, falu és városnapokon. 

Fő támogatóik: Tusnád 

község Önkormányzata 

és a Tusnádi Közbirto-

kosság.  

 

CSÍKSZENTTAMÁSI 

IFJÚSÁGI  

FÚVÓSZENEKAR 

 

A zenekar 2008-ban 

alakult a Csíkszenttamási Terkő Közbirtokosság, 

a Csíkszenttamási Polgármesteri Hivatal és a szü-

lők támogatásával, tagjai tizenéves 

csíkszenttamási ifjak, diákok. Zeneszeretetük, 

lelkes odaadásuk, a sok tanulás, gyakorlás és pró-

ba harmonikusan együttműködő csapattá ková-

csolta össze őket. 3 alkalommal Rétyen és 2-szer 

a Csíkszentsimon-i fúvós illetve művésztáborban 

gyarapították szakmai tudásukat. 

Az eltelt időszakban számos ünnepi hangver-

senyt tartottak Csíkszenttamás jeles- és ünnep-

napjain, mint március 15. húsvét, falunap és kará-

csony. Önálló koncertet adtak Balánbányán, és 

részt vettek a Csíkarcfalván és 

Csíkszentdomokoson megrendezett fúvóstalálko-

zón is. Magyarországon is tartottak hangversenyt 

a Szűcsi és Gyenesdiás testvértelepüléseken, idén 

pedig a szintén magyarországi Forráskút-i faluna-

pokra hivatalos a zenekar. 

Repertoárjuk számos világi és egyházi darabot, 

indulókat és népzenei feldolgozásokat tartalmaz. 

Karmesterük 2011 óta Sándor Árpád. 

 Bemutatkozások 
Their repertoire includes 

historical marches, movie 

songs, folk song adap-

tions, jazz, pop music, 

Hungarian and interna-

tional top hits.  

The give quite a few con-

certs annually – both in 

Transylvania and abroad. 

They organize carnivals, 

and they participate at 

hussar recruits, sports 

events, wind band festi-

vals, cultural events, church events and town fes-

tivals. 

Their main sponsors are the local government 

and the compossessoratus of Tușnad Sat.  

 

THE YOUTH BAND OF  

TOMEșTI  

 

The band was founded with the help of the 

local government and the Terkő Compossesso-

ratus of Tomești and the parents in 2008. Its 

members are students in 

their teens. Their love of 

music, diligence, and the 

lot of time sent with re-

hearsals made them a 

harmonic and coopera-

tive group. They im-

proved their skills by par-

ticipating at a wind band 

and art camp in Reci and 

Sânsimion. 

They participated at the festive events of the 

villages, for example on the 15 March, Easter and 

Christmas. They gave concerts in Bălan, and took 

part in a wind band festival in Cârța and Sândom-

inic. They played wonderfully in their Hungarian 

twin towns, too, in Szűcs and Gyenesdiás, and 

they are invited for the village festival of Forrás-

kút. 

Their repertoire contains popular and church 

pieces, and folk song adaptions. 

Since 2011 their conductor has been Árpád 

Sándor. 
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IGOR ANDRYUSHIN  
KARMESTER BEMUTATKOZÁSA. 

 
Bemutatkozásomat tanulmányaimmal kezde-

ném. Diplomáimat a Moszkvai Katonazenei Főis-
kolán (2006), majd a Moszkvai Állami Kulturális 
és Művészeti Egyetemen (2011) szereztem.  

Most pedig időrendben szeretném felsorolni 
elért eredményeimet. 

2009-ben a Veronica 
Dudarováról elnevezett 
első össz-oroszországi 
karmesterversenyen első 
helyezést értem el. 

2010 novemberében 
az általam vezetett 
Moszkvai Állami Kultu-
rális és Művészeti Egye-
tem Fúvószenekara első 
helyezést ért el a Fúvós-
zenekarok IX. Össz-
oroszországi Versenyén 
az egyetemi zenekarok 
kategóriában. 

2010-ben kezdtem meg oktatói tevékenysége-
met a Moszkvai Katonazenei Főiskolán, ahol ve-
zényléstechnikát, és partitúraelemzést tanítottam, 
és ezzel egy időben a főiskola összevont zeneka-
rát is vezényelni kezdtem.  

2013-tól a Moszkvai Állami Kulturális és Mű-
vészeti Egyetemen is tartok előadásokat. 

2013-ban részt vettem a „Szpasszkaja Torony” 
Katonazenei Fesztiválon, majd ez év szeptembe-
rében svájci turnéra indultunk a Moszkvai Kato-
nazenei Főiskola zenekarával. 

2013 novemberében a Fúvószenekarok XII. 
Össz-oroszországi Versenyén a Moszkvai Kato-
nazenei Főiskola zenekarával megnyertük a ver-
seny nagydíját.  

2014-ben az általam dirigált Moszkvai Kato-
nazenei Főiskola zenekarával első díjat nyertünk 
a „Vivat, student!” össz-oroszországi egyetemi 
fúvószenekari versenyen és fesztiválon.  

Aktív támogatója vagyok a jazz zenének is, 
ezért 2011-ben megalapítottam a Moszkvai Kato-
nazenei Főiskola Big Band-jét, a Big Band 
MMMC-t, mely a „Festos 2013” hallgatói alkotó-
versenyen és fesztiválon különdíjat és közönség-
díjat kapott, majd rendszeresen fellépett azóta is a 
Festos 2013, 2014 és 2015. évi gálakoncertjén a 
„Szpasszkaja Torony” Katonazenei Fesztiválon 
(2013), a „Nashestvie” rock fesztiválon (2013), 
az „Army Jazz” (2014, 2015), „Playing jazz with 
Garanyan” (2015), „Blues Without 
Borders” (2015) és más rendezvényeken. 

A big band formáció a fiatal jazz zenészek 
„Gnesin-Jazz” nemzetközi fesztiválján és verse-
nyén dobogós helyezést ért el. (2013.: II hely, 
2014. és 2015.: III. hely). 

Mindezeken kívül olyan nagyszerű és nemzet-
közi hírű fúvóskarmesterek, mint Csikota József 
(2010, Szeged) és Janis Purins (2010, Riga, Let-
tország) és a szimfonikus karmesterek, mint Kon-
rad von Abel (2012, Bákó, Románia), Alexander 

 Bemutatkozások 
ARTICLE ABOUT RUSSIAN CONDUCTOR 

IGOR ANDRYUSHIN.  
 

I would like to start my article with a few 
words about education. In 2006 I graduated from 
Moscow Military Music College and in 2011 – 
from Moscow State University of Culture and 
Art.  

Now I would like to tell about achievements 
and career according to 
time intervals. 
    In 2009 I became a 
winner of the first All-
Russian competition or-
chestral conducting 
named Veronica 
Dudarova. 
In November 2010, under 
my leadership the wind 
orchestra of the Moscow 
State University of Cul-
ture and Arts took first 
prize among student wind 

orchestras in the IX All-Russian orchestral as-
semblies. 

In 2010, I began to teach (conduction, orches-
tra and reading scores) in the Moscow Military 
Music College; also repeatedly, conducted the 
combined Orchestra Moscow Military Music Col-
lege.  

In 2013 I began to lecture at Moscow State 
University of Culture and Art. 

In 2013 I became a participant of Moscow 
Military Tattoo «Spasskaya tower», and in Sep-
tember with the orchestra of Moscow Military 
Music College participated in a tour to Switzer-
land. 

In XII All-Russian orchestral assemblies (23 
November 2013), Moscow Military Music Col-
lege orchestra under my leadership won Grand 
prix wind band competition.  

In 2014, the Orchestra of the Moscow Military 
Music College under the leadership won the first 
prize at the All-Russian festival-competition of 
student wind orchestras «Vivat, student!».  

I am an active promoter of jazz music. There-
fore, in 2011 I created Big Band in Moscow Mili-
tary Music College. Big Band MMMC was 
awarded a «Special prize» and the «Audience 
Award» in the festival of student creativity 
“Festos 2013”. Big band regularly participates in 
the gala concerts of the festival “Festos” (2013, 
2014 and 2015), takes part in the Military Music 
Festival "Spasskaya Tower" (2013), a rock festi-
val "Nashestvie" (2013), "Army Jazz" (2014, 
2015), "Playing jazz with Garanyan" (2015), 
"Blues Without Borders" (2015) and others. 

Big band became the laureate of the interna-
tional jazz festival-competition of young perform-
ers «Gnesin-Jazz» (2013 – 2nd prize, 2014 – 3rd 
prize, 2015 – 3rd prize). 

Also I am a participant of international master 
classes of famous conductors of wind orchestras 
such as Jozsef Csikota (2010, Szeged, Hungary), 
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 Polianichko (2013, Szentpétervár, Oroszor-

szág), Cristian Orosanu (2013, Brassó, Románia) 

mesterkurzusain vettem részt. 

2013. óta a Brassói Filharmonikus Zenekar 

vendégkarmestere vagyok.  

2014. és 2015. közt a Moszkvai Állami Kultu-

rális és Művészeti Egyetem Kamarazenekarának 

művészeti vezetője és karnagy-igazgatója lettem. 

2015-ben a „XII. Moszkva Kupa 2015” elne-

vezésű fúvószenei fesztivál és verseny zsűrijébe 

kaptam meghívást a Moszkva melletti Isztrában. 

Ugyanebben az évben, novemberben a Veronica 

Dudarova III. össz-oroszországi karmesterverse-

nyen zsűrizhettem. 

Jelenleg az Orosz Honvédelmi Minisztérium 

Központi Katonazenekarának és az Orosz Föderá-

ció Állami Fúvószenekarának vendégkarmesteri 

posztját is betöltöm. 

Pályám során olyan kiváló zenekarokat diri-

gálhattam, mint az Orosz Honvédelmi Minisztéri-

um Központi Katonazenekara, az Orosz Föderá-

ció Állami Fúvószenekara, Moszkvai Állami Kul-

turális és Művészeti Egyetem Fúvószenekara, a 

Szegedi Tudományegyetem Fúvószenekara, 

Moszkvai Katonazenei Főiskola Fúvószenekara 

és Jazz Együttese, a romániai Bákói Szimfonikus 

Zenekar és az Ermitázs Szimfonikus Zenekar. 

2006. óta állandó résztvevője vagyok az össz-

oroszországi fúvószenekari találkozóknak, és 

2012 óta tagja vagyok a WASBE-nak is 

Pályám során olyan csodálatos koncerthelyszí-

neken vezényelhettem, mint a moszkvai Csaj-

kovszkij Konzervatórium nagyterme, az Orosz 

Hadsereg színházterme, a moszkvai Nemzetközi 

Zene Háza, a Krókusz Központ nagyterme, hogy 

csak néhányat említsünk. 

 

 

 Bemutatkozások 
Janis Purins (2010, Riga, Latvia), as well as the 
symphony conductors: Konrad von Abel (2012, 
Bacau, Romania), Alexander Polianichko (2013, 
St. Petersburg, Russia), Cristian Orosanu (2013, 
Brasov, Romania). 

Also I am a guest conductor of the Brasov 
Philharmonic Orchestra (Romania) since 2013.  

In 2014 – 2015, I was invited to the post of 
artistic director and chief conductor of the Cham-
ber Orchestra of Moscow State University of Cul-
ture and Art. 

In June 2015 I was invited to the jury of the 
XII International festival-competition of wind 
orchestras «Muscovy Cup - 2015» in Istra city 
near Moscow. In November of the same year, 
participated as a jury member at the third All-
Russian competition orchestral conducting named 
Veronica Dudarova. 

Now I am a guest conductor of the Central 
Military Orchestra of the Ministry of Defense of 
the Russian Federation and the State Wind Or-
chestra of Russian Federation. 

During my career I was working with such 
orchestras as Central Military Band of the Minis-
try of Defense of the Russian Federation, State 
Wind Orchestra of Russian Federation, Wind Or-
chestra of Moscow State University of Culture 
and Art (Russia), Wind Orchestra of University 
of Szeged (Hungary), Wind orchestra and Big 
Band of Moscow Military Music College 
(Russia), the Symphony Orchestra of Bacau 
(Romania), and the Symphony Orchestra of the 
State Hermitage. 

I am a permanent participant of the All-
Russian orchestral assemblies in 2006-2015 and 
he is a member of WASBE since 2012. 

During my career, I was conducting concerts 
at the Grand Hall of the Moscow State Conserva-
tory Tchaikovsky, Moscow International House 
of Music, Tchaikovsky Concert Hall, the concert 
hall "Russia", the Russian Army Theatre, "Crocus 
City Hall" and others. 
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KELET-EURÓPAI  
ZENEMŰKIADÓ 

 
A Kelet-Európai Zeneműkiadó segíti a régió új 

zenei repertoárjának kialakulását. Elsősorban fú-
vószenei darabok kiadását vállalja szólóhangsze-
rekre, kamaraegyüttesekre és fúvószenekari mű-
vekre. A WASBE Fúvószenei Világszövetség 
kelet-európai szekció szoros szakmai munkájá-
ban, a zeneszerzők, hangszerelők ösztönzésével, a 
hagyományokat őrizve és az új kortárs zenei mű-
veknek megszületését elősegítve próbálják a kelet
-európai zenei kultúrát segíteni és emelni. Kap-
csolatrendszerünk és munkásságunk 11 országban 
működik. Ezeken a területeken minden fúvósze-
nét kedvelő és művelő egyénnel kapcsolatot tarta-
nak, és közös szakmai együttgondolkodással az 
arra érdemes műveket kívánják kiadni és köz-
kinccsé tenni, nemcsak a kelet-európai országok-
ban hanem az egész világon, inspirálva ezen kul-
túrát. 

http://www.keleteuropaizenemukiado.hu/
rolunk/ 

 
FÚVÓSKARMESTER-KÉPZÉS  

SZEGEDEN 
  
Fontos szakmai mérföldkő Magyarországon, 

hogy a Debreceni Egyetem mellett a Szegedi 
Tudományegyetem Zeneművészeti karán is 
2013 szeptemberétől beindult a karmesteri mes-
terszak képzése – fúvós karnagy szakirányon. A 
képzés időtartalma négy félév. A képzés szakfe-
lelős tanára: dr. Csikota József egyetemi ad-
junktus. 

A vezényléstechnika, hangszerelés, hangszer-
ismeret, partitúraolvasás, repertoárismeret mel-
lett metodikai, pszichológiai témákkal ismer-
kednek meg a karmesterhallgatók. Diplomakon-
certjükön, saját hangszerelésű darab, ősbemuta-
tóként új darab bemutatása, valamint szólista 
kísérése a követelmény a művész mesterképzés 
diplomájának megszerzéséhez. 

 
ORELI NEMZETKÖZI RÉZFÚVÓS  

FESZTIVÁL 
 

Prof. Anatoly Dudin a Moszkvai Állami Kultu-
rális és Művészeti Egyetem Zeneművészeti Kara 
Nemzetközi Tanszékének tanára és vezetője, az 
egyetem fúvószenekarainak igazgatója, a Nem-
zetközi Tuba és Euphonium Szövetség elnökségi 
tagja, az „Orchestra” magazin főszerkesztője sze-
retettel várja a 2016. augusztus 4-6 között a 
Moszkvától 500 km-re fekvő Orelban tartandó 
Nemzetközi Rézfúvós Fesztiválra amatőr és hiva-
tásos zenekarok jelentkezését. A rangos esemé-
nyen szállásról, étkezésről és kirándulási lehető-
ségről a szervezők gondoskodnak. Kérünk min-
den érdeklődőt, hogy jelentkezési szándékukat dr. 
Csikota Józsefnek jelezzék emailben  

 
(csikotaj@csikotajozsef.hu). 

 Hírek 
EASTERN EUROPEAN MUSIC  

PUBLISHING 
 
The Eastern European Music Publishing Com-

pany will assist the formation of the region’s new 
musical repertoire. It will primarily publish wind 
music pieces written for solo instruments, cham-
ber ensembles and wind bands. Conductors, com-
posers and arrangers of Hungarian and Central-
East European Association of Bands and Ensem-
bles - WASBE Affiliate work in close coopera-
tion with each other, inspiring one another in or-
der to raise the standard of Eastern European mu-
sical culture and enrich the region’s musical herit-
age.  The Association is present in 11 countries of 
the region and has very good contact with friends  
and professionals of wind music. Worthy pieces 
will be published as a result of collaboration of 
different parties in order to serve as inspiration  
and make these wonderful pieces available for 
everyone-not only regionally but also worldwide. 

http://www.keleteuropaizenemukiado.hu/
rolunk/ 

 
GRADUATE WIND CONDUCTING  

PROGRAM IN SZEGED, HUNGARY 
 

The Faculty of Music at the University of Sze-
ged, Hungary offers a new master program in 
Wind Band Conducting. The course started in 
September 2013, and it is an important milestone 
event since it is the only place in Hungary besides 
the University of Debrecen where wind conduc-
tors are trained. The duration of the course is four 
semesters. The teacher responsible for the train-
ing program is dr. József Csikota, senior lecturer. 

Besides conducting, instrumentation, arrange-
ment, musical instrument proficiency, score read-
ing, repertoire, the students will be taught meth-
odological and psychological issues. At the grad-
uation concert they have to conduct a piece that is 
fully arranged by them, a premiere piece, and a 
piece with a soloist - to be awarded the masters 
degree. 

 
INTERNATIONAL  

BRASS BAND  
FESTIVAL IN OREL  

 
Professor Anatoly Dudin teacher at Moscow 

State University of Culture and Arts, member of 
Board of Directors at The International Tuba Eu-
phonium Association (ITEA), and the chief editor 
of the magazine, „Orchestra” cordially invites 
amateur youth or professional brass bands for the 
International Brass Band Festival in Orel (500 
kilometres from Moscow) between August 4-6 
2016. The organisers provide free accommoda-
tion, three single food and excursion for partici-
pants. Please send your applications to Dr. József 
Csikota via email  

 
(csikotaj@csikotajozsef.hu).  

mailto:csikotaj@csikotajozsef.hu
mailto:csikotaj@csikotajozsef.hu
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FÚVÓSZENEI BAJNOKSÁG 
(Miroslaw Kordowski) 

   A Menetzenekarok Világszövetségének német 
tagszervezete 2015. június 26-28 közt 60. alka-
lommal rendezte hagyományos fúvószenei baj-
nokságát. A németországi Rastedében megtartott 
Európa Bajnokság a néhány év múlva esedékes 
világkupa elődöntőjének is tekinthető. A 
Miroslaw Kordowski által vezetett Corolla Ifjúsá-
gi Fúvószenekar |is rész vett ezen a versenyen, és 
négy kategóriában is szereztek érmet: produkció-
jukat March Parade kategóriában arany, March, 
Drill Parade Show valamint koncertfúvós kategó-
riában pedig ezüst minősítéssel jutalmazta a zsűri.   

 
WASBE - Kelet-Európa 

Nemzetközi Fúvószenekari Versenye 
BEGA FEST 5th INTERNATIONAL WIND 

ORCHESTRA COMPETITION 
2016. június 17-18-19. Nagybecskerek, Szerbia 

 
A Fúvószenekarok és Együttesek Magyaror-

szági és Közép-Kelet-Európai Szövetsége 
WASBE-Tagszervezet 2016. június 17-19. között 
Szerbiában, Nagybecskereken négy kategóriában 
hirdet meg nemzetközi fúvószenekari versenyt. 
Az együttesek nemzetközi zsűri előtt mérettethet-
nek meg és szerezhetnek nélkülözhetetlen szak-
mai tapasztalatot a további fejlődésük, szakmai 
kiteljesedésük megalapozására. A helyi szervezők 
közreműködésében lebonyolítandó versenyen a 
zenekarok a kategóriájuknak megfelelő kiírás 
alapján kötelező és / vagy szabadon választott 
műve(ke)t mutatnak be a kategóriában meghatá-
rozott időkeretek figyelembevételével, melyet a 
zsűri a szövetség szakemberei által pontosan ki-
dolgozott és meghatározott szempontrendszer 
alapján százalékos pontszámmal értékel. Így egy 
pontos, reális az adott év zenekari felhozatalától 
független eredmény születik (akár több I., II., 
vagy III. helyezés kiosztásával), mely a zenekar-
ok számára valódi segítséget jelent szakmai fejlő-
désükben, kiteljesedésükben. (A kották beszerez-
hetők a kiadóknál, www.emb.hu, illetve a 
kottarendeles@t-online.hu email címen keresz-
tül.) 
Gyermek kategóriában a zenészek legmagasabb 
életkora 16 év, (2000. június 19. után születtek) 
ennél idősebbek a zenekari összlétszám maxi-
mum 20 %-áig játszhatnak az együttesben.  
A kötelező mű: Nincs 
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott 
művek együttesen): max. 15 perc 
Ifjúsági kategóriában a zenészek legmagasabb 
életkora 25 év, (1991. június 19. után születtek) 
ennél idősebbek a zenekari összlétszám maxi-
mum 20 %-áig játszhatnak az együttesben.  
Kötelező mű: Gustav Holst: First Suite in Eb for 
Military Band, Edited by Colin Matthews 
(Boosey & Hawkes Company)  
VAGY 
Tóth Péter: Ünnepi Nyitány (Kontrapunkt Music) 
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott 
művek együttesen ): max. 20 perc 

 Hírek 
BRASS BAND CHAMPIONSHIP 

(Miroslaw Kordowski) 
   On JUNE 26-28, 2015 the Youth Brass Band of 
the Corolla, which I am the conductor / 
bandmaster and tamburmajorem took part in the 
10th European Championships in Rastede 
(Germany) and in the 60th the preliminaries for 
the World Cup. We participated in four 
competitions. Wkażdej of them won medals: 
Gold for March parade, silver for March silver for 
drill parade-show, silver for concert entertainer. 
Obtaining najwwiększą number of points of Eu-
ropean orchestras were European Champions 
2015. 
 

WASBE - Eastern Europe 
 International Wind Orchestra Competition 
BEGA FEST 5th INTERNATIONAL WIND 

ORCHESTRA COMPETITION 
17-18-19 June 2016, Zrenjanin, Serbia 

 
The Hungarian and East Central European 

Association of Bands and Ensembles- WASBE-
Affiliate is organising an international wind or-
chestra competition in four categories from 17 
June to 19 June 2016 in Zrenjanin, Serbia. This 
represents an unique opportunity for bands to 
gain indispensable professional experience for 
further development through being adjudicated by 
an international jury. The competition is organ-
ised by local organisers. The ensembles are to 
perform compulsory and / or piece(s) of their 
choice with attention to the time limit set forth in 
the relevant category they apply to compete in. 
The jury assesses the performance of the band 
and gives a percentage score according to the cri-
teria carefully and elaborately defined by the pro-
fessional members of the association. This meth-
od contributes to a precise and reliable assess-
ment that is independent of the type and quality 
of the contestants (by awarding more than one 
first, second, third places) and provides a genuine 
help for ensembles in their future career develop-
ment. (Sheet music is available at the publisher: 
www.emb.hu or via email: kottarendeles@t-
online.hu) 
Children category: for ages 16, (born after 19 
June 2000) and below; the number of older musi-
cians performing cannot be more than 20 per cent 
of the total number of musicians in the band.  

Compulsory piece: None 
Time limit: maximum 15 minutes 
Youth category: for ages 25, (born after 19 

June 1991) and below; the number of older musi-
cians performing cannot be more than 20 per cent 
of the total number of musicians in the band.  

Compulsory piece: Gustav Holst: First Suite in 
Eb for Military Band, Edited by Colin Matthews 

(Boosey & Hawkes Company)  
OR 

Péter Tóth: Festive Overture (Ünnepi Nyitány) 
(Kontrapunkt Music)Time limit for compulsory 
and self-chosen pieces altogether: maximum 20 
minutes. 
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Felnőtt kategóriában nincs életkori megkötés.   
Kötelező mű: Hidas Frigyes: Szvit (Editio Musica 
Budapest)  
VAGY 
Gustav Holst: First Suite in Eb for Military Band, 
Edited by Colin Matthews (Boosey & Hawkes 
Company) 
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott 
művek együttesen): max. 30 perc 
 
Nyitott kategóriában életkori megkötés nincs. 
Kötelező mű: Nincs 
Összjáték idő (a kötelezően és szabadon választ-
ható művek együttesen): max. 25 perc 
 
Helyi technikai, szervezési kérdésekkel a helyi 
szervezőkhöz tudnak fordulni. 
 
Helyi szervezők: 
Milošev Vladimir, T: 00 381 64 8116973, 
v.milosev20@gmail.com, 
Gagić Branislav, T: 00 381 64 1481480, 
branislavgagic@yahoo.com, 

 
Szakmai kérdéseikkel a WASBE-Kelet-Európai 
Tagszervezethez lehet fordulni: 
 
Csikota József elnök 
info@wasbeeasteurope.hu 
 
A versenyen való részvétel feltétele regisztrációs 
díj megfizetése, ami zenekaronként 100 EURO. 
Kivétel szövetségünk tagjai esetében, számukra 
50 EURO. 
Szállás, étkezés igényelhető az alábbi űrlapokon. 
A jelentkezéshez jelentkezési lap és szállásigény-
lő űrlap kitöltése szükséges, melyhez mellékelten 
egy ismertetőt és egy egy évnél nem régebben 
készült zenekari fotót (lehetőleg digitális formá-
ban) kell küldeni az alábbi címre 2016. március 
31-ig: 
Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi 

és Közép-Európai Szövetsége 
WASBE Tagszervezet 

 
Telefon, fax: 00 36 62 210 875 
E-mail: info@wasbeeasteurope.hu 
Postai cím:  
6900, Makó, Pf . 33. 
Magyarország 
 

A jelentkezés feltételeként a regisztrációs díjat 
az alábbi bankszámlára legkésőbb 2016. március 
31-ig szükséges átutalni a jelentkezőknek. Átuta-
láskor tüntessék fel a zenekar nevét, a település 
nevét, és az országot. IBAN szám: HU66 1173 
5074 2051 5537 0000 0000 – BIC code: 
OTPVHUHB (nemzetközi átutalás esetén). 

Az elhelyezési költségek a verseny helyszínén 
fizetendők, illetve a helyi szervezőkkel megbe-
széltek szerint. 

 Hírek 
Adult category: there is no age limitation.   
Compulsory piece: Frigyes Hidas: Suite (Szvit) 
(Editio Musica Budapest)  
OR 
Gustav Holst: First Suite in Eb for Military Band, 
Edited by Colin Matthews (Boosey & Hawkes 
Company) 
Time limit for compulsory and self-chosen pieces 
altogether: maximum 30 minutes 
 
Open category: there is no age limitation. 
Compulsory piece: None 
Time limit for compulsory and self-chosen pieces 
altogether: maximum 25 minutes 
 
For further information on technical and organi-
sational issues please contact: 
 
Local organisers: 
Milošev Vladimir, T: 00 381 64 8116973, 
v.milosev20@gmail.com, 
Gagić Branislav, T: 00 381 64 1481480, 
branislavgagic@yahoo.com, 

 
With questions on professional issues please con-
tact WASBE East European Affiliate: 
 
Csikota József chairman 
info@wasbeeasteurope.hu 
 
Participation in the contest requires a registration 
fee of €100 per ensemble and €50 for members of 
our association. 
For registration please fill in the application form 
(and the Accommodation and Board Request 
Form if applicable) and send to the address be-
low. Also an introductory brochure and a recent 
photo (not older than a year, preferably in digital 
form) of the band must be attached. The deadline 
is 31 March 2016: 

The Hungarian and East Central European 
Association of Bands and Ensembles 

WASBE Affiliate  
 
Telephone, fax: 00 36 62 210 875 
E-mail: info@wasbeeasteurope.hu 
Postal Address:  
6900, Makó, Pf . 33. 
Magyarország 
 

Registration fee is payable via bank transfer 
upon sending of your application form by March 
31 2016 the latest. The bank transfer must clearly 
state the name of the orchestra, town and the 
country. IBAN number: HU66 1173 5074 2051 
5537 0000 0000 – BIC code: OTPVHUHB (for 
international bank transfer). 

Board and accommodation expenses are to be 
payable upon arrival unless otherwise stated by 
local organisers. 

mailto:v.milosev20@gmail.com
mailto:branislavgagic@yahoo.com
mailto:info@wasbeeasteurope.hu
mailto:info@wasbeeasteurope.hu
mailto:v.milosev20@gmail.com
mailto:branislavgagic@yahoo.com
mailto:info@wasbeeasteurope.hu
mailto:info@wasbeeasteurope.hu
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A verseny alapvető célkitűzése a következő fúvós 
nemzedék biztatása, figyelmének ráirányítása a 
fúvószene örömére, szeretetére. A rendezvénnyel 
egy fontos hiánypótló esemény megrendezésére 
kerül sor, hiszen a hazai zenekarok számára rend-
kívül kevés lehetőség van bemutatkozásra, nem-
zetközi zsűri előtti megmérettetésre. A szövetsé-
günk által képviselt fúvószenei, fúvószenekari 
mozgalom fennmaradásának, fejlődésének, épülé-
sének elengedhetetlen feltétele a következő nem-
zedék, az utánpótlás nevelése, ösztönzése, támo-
gatása, így egyaránt fontos a szövetségünk szá-
mára a fúvószene legmagasabb szintű megjelené-
se, a zenekarok, hangversenyek, ősbemutatók 
támogatása, ahogyan a gyermek-, ifjúsági és fel-
nőtt zenekarok programjainak, pedagógiai, pszic-
hológiai, metodikai és szimfonikus fúvószenei 
fejlődésének elősegítése. 

 
Tervezett program: 

 
2016. június 17.  
Próbalehetőség a helyszínen, Megnyitó  
 
2016. június 18.  
Gyermek- és Ifjúsági Kategória Versenynapja 
 
2016. június 19.  
Felnőtt és Nyitott Kategória Versenynapja, Záró-
ünnepség 

 Hírek 
The primary objective of the competition is to 

encourage the next generation of wind musicians 
to find joy and pleasure in wind music. This com-
petition is a „niche event” since bands of the 
Eastern European region have little opportunity to 
introduce themselves and to be adjudicated by an 
international jury. Training and encouraging the 
next new generation is the key to maintenance 
and development of our movement advocated by 
our association. Henceforth it is crucial to main-
tain the highest level of representation for wind 
music, that is to support concerts, premiers, and 
furthermore to promote the development of peda-
gogical, methodical, psychological and symphon-
ic aspect or program of child, youth and adult 
bands. 

 
Scheduled program: 

 
17 June 2016 
Rehearsal on site, Opening Ceremony  
 
18 June 2016 
Competition day for Children and Youth Catego-
ry 
 
19 June 2016  
Competition day for Adult and Open Category, 
Closing ceremony 

 
Fúvószenekarok és Együttesek 

Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége 
WASBE-Tagszervezet 

Hungarian and Eastern Central European Association 
of Bands and Ensembles 

WASBE Affiliate 
**************************** 

T/F: 00 36 62 210 875 
info@wasbeeasteurope.hu 
www.wasbeeasteurope.hu 
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JELENTKEZÉSI LAP 

WASBE - Kelet-Európa 

 Nemzetközi Fúvószenekari Versenye 

BEGA FEST 5th INTERNATIONAL WIND ORCHESTRA 
COMPETITION 

2016. június 17-19. Nagybecskerek, Szerbia 

 

 

□ Gyermek kategória  □ Ifjúsági kategória   □ Felnőtt kategória □ Nyitott kategória 

  
 

Zenekar neve: 

 

Karmester: 

 

Cím, e-mail, telefon, fax: 

 

 

 

 

Zenekari tagok száma: 

 

Kísérők száma: 

 

Összlétszám: 

 

A zenekar eredményei: 

 

 

 

 

Kérem, mellékeljen ismertetőt és fényképeket a zenekarról! 

 Hírek 
 

Fúvószenekarok és Együttesek 
Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége 

WASBE-Tagszervezet 
Hungarian and Eastern Central European Association 

of Bands and Ensembles 
WASBE Affiliate 

**************************** 
T/F: 00 36 62 210 875 

info@wasbeeasteurope.hu 
www.wasbeeasteurope.hu 
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REPERTOÁR: 

Gyermek kategória 

Szabadon választható mű(vek):  

 

Ifjúsági kategória 

Szabadon választható mű(vek):  

 

Felnőtt kategória  

Szabadon választható mű(vek):  

 

Nyitott kategória  

Szabadon választható mű(vek):  

 

Zenekar összetétele 

(Vázolja fel a zenekar ülésrendjét! Jelölje a különböző hangszerek, hangszercsoportok helyét!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

dátum 

PH ………….………………………………………. 

a zenekar hivatalos képviselőjének aláírása 

A mű címe Zeneszerző Hossz (min/sec) 

      

      

      

A mű címe Zeneszerző Hossz (min/sec) 

      

      

      

A mű címe Zeneszerző Hossz (min/sec) 

      

      

      

A mű címe Zeneszerző Hossz (min/sec) 

      

      

      

 Hírek 
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RÉSZTVEVŐK LISTÁJA 

 Hírek 

Sorsz.   Hangszer Vezetéknév Keresztnév Születési  
dátum 

  Karmester         

  Zenészek         
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EZ AZ OLDAL MÁSOLHATÓ! 

 Hírek 
           

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  Zenészek(16/25 évnél idő-
sebbek) 

        

            

            

            

            

            

            

            

            

  Kísérők         
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Szállásigénylő lap 

WASBE - Kelet-Európa 

Nemzetközi Fúvószenekari Versenye 

BEGA FEST 5th INTERNATIONAL WIND ORCHESTRA COMPETITION 

2016. 06. 17-18-19. Nagybecskerek, Szerbia 

 

Zenekar neve: 

(Város, Ország) 

 

 

Szállás reggelivel (Kérjük, jelölje be az igényeknek megfelelően!) 

(Kérjük, x-szel jelölje meg a csatolt táblázatban a preferált szálláslehetőséget!) 

□ 2016.06.17. 

□ 2016.06.18. 

□ 2016.06.19. 

 

Ebéd (Kérjük, jelölje be az igényeknek megfelelően.) 

□ 2016.06.17. 

□ 2016.06.18. 

□ 2016.06.19. 

 

Vacsora (Kérjük, jelölje be az igényeknek megfelelően.) 

□ 2016.06.17. 

□ 2016.06.18. 

□ 2016.06.19. 

 

 

 

………………………………………….   PH      ………….
………………………………………. 

                            dátum                a zenekar hivatalos képviselőjének aláírása 

 Hírek 
 

Fúvószenekarok és Együttesek 
Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége 

WASBE-Tagszervezet 
Hungarian and Eastern Central European Association 

of Bands and Ensembles 
WASBE Affiliate 

**************************** 
T/F: 00 36 62 210 875 

info@wasbeeasteurope.hu 
www.wasbeeasteurope.hu 
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WASBE - Kelet-Európa 

Nemzetközi Fúvószenekari Versenye 

BEGA FEST 5th INTERNATIONAL WIND ORCHESTRA COMPETITION 

2016. 06. 17-18-19. Nagybecskerek, Szerbia 

Szálláslehetőségek és áraik Zrenjaninban és 40 km-es környékén 

 

Megjegyzés: 

A szállás és étkezés díja a helyszínen fizetendő, melynek összegéről  

a szervezők számlát állítanak ki. 

R.br. Szállás neve 
A szobák  
szerkezete 

Ágyak száma Kategória 
Éjszaka reggeli-

vel 
fejenként 

1. Hotel Kastel - Ecka 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 96 (****)  40€ 

2. 
Hotel Vojvodina- 

Zrenjanin 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4 197 (****)  40€ 

3. 
Hotel Sibila- 

Lukino selo 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4 36 (**)  25€ 

4. 
Ekos Žitište- 

Restoran sa 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4 35 (**)  25€ 

5. 
Hotel Crveni cvet- 

Sečanj 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4 56 (**)  20€ 

6. 
Vila Filadelfija- 

Zrenjanin 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4 14 (**)  25€ 

7. 
Trofej- 

Stajićevo 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4 12 (**)  25€ 

8. 
Prenoćište Luxotel- 

Zrenjanin 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4 18 (***)  30€ 

9. 
Konaci Sneža-Stajićevo 

  
1/1, 1/2, 1/3, 1/4 24 (***)  35€ 

10. 
Zlatni kalas- 

Mužlja , Zrenjanin 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4 13 (**)  20€ 

11. 
Apartmani Sveti 

Djordje- 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 18 (**)  25€ 

12. 
Hotel Tiski cvet- 

Novi Bečej 
1/1, 1/2, 1/3, 1/4 100 (***)  30€ 

13. Dom učenika Angelina 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 340 (**) 18€ 

 Hírek 
 

Fúvószenekarok és Együttesek 
Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége 

WASBE-Tagszervezet 
Hungarian and Eastern Central European Association 

of Bands and Ensembles 
WASBE Affiliate 

**************************** 
T/F: 00 36 62 210 875 

info@wasbeeasteurope.hu 
www.wasbeeasteurope.hu 
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APPLICATION FROM 

WASBE - Eastern-Europe 

 International Wind Orchestra Competition 

BEGA FEST 5th INTERNATIONAL WIND ORCHESTRA 
COMPETITION 

17-19 June 2016 Zrenjanin, Serbia 

 

 

□ Children category  □ Youth category   □ Adult category □ Open category 

  
 

Name of the band: 

 

Conductor: 

 

Address, e-mail, telephone, fax: 

 

 

 

 

Number of band members : 

 

Number of accompanying  persons: 

 

Total: 

 

Achievement of the band: 

 

 

 

 

Please attach an introductory brochure and a photo of the band 

 Hírek 
 

Fúvószenekarok és Együttesek 
Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége 

WASBE-Tagszervezet 
Hungarian and Eastern Central European Association 

of Bands and Ensembles 
WASBE Affiliate 

**************************** 
T/F: 00 36 62 210 875 

info@wasbeeasteurope.hu 
www.wasbeeasteurope.hu 
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REPERTOIRE: 

Children category 

Self chosen piece(s):  

 

Youth category 

Self chosen piece(s):  

 

Adult category  

Self chosen piece(s):  

 

Open  category  

Self chosen piece(s):  

 

Composition of the band 

(Sketch the line-up of your band. Indicate the position of the different instruments or instrument groups.!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

               Date                                                                  ………….……………………………………….  

Name and signature of authorized representative  

of the band (with stamp) 

Title Composer Length (min/sec) 

      

      

      

Title Composer Length (min/sec) 

      

      

      

Title Composer Length (min/sec) 

      

      

      

Title Composer Length (min/sec) 

      

      

      

 Hírek 
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LIST OF PARTICIPANTS 

 Hírek 

Number   Instrument First Name Last name Date  
of birth 

  Conductor         

  Musicians         
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THIS PAGE MAY BE PHOTOCOPIED! 

 Hírek 
           

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  Musicians (ages above 
16/25) 

        

            

            

            

            

            

            

            

            

  Chaperons         
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PRÁGAI REGIONÁLIS  
KONFERENCIA 

 
A Fúvószenei Világszövetség (WASBE) 2016. 

július 8-11 közt tartja 2. Nemzetközi Regionális 
Konferenciáját és Fesztiválját Prágában. A kon-
certek a Rudolfinum Dvořák termében, valamint 
a Valdštejn-kertben kerülnek megrendezésre, míg 
a WASBE Elnökségi ülése, a szakmai előadások, 
szemináriumok, valamint az Adams hangszergyár 
kiállítása az Olšanka Hotelben lesz megtartva. A 
gála hangversenyt a Vár Spanyol termében hall-
gathatja meg a zeneszerető közönség.  

Az előadók a cseh fúvószene helyzetéről érte-
keznek majd. Bemutatják Julius Fučík, Václav 
Nelhýbel és Karel Husa zeneszerzők munkássá-
gát, és szó lesz a cseh iskolai fúvószenekarok 
mindennapjairól is. A vendég karmester az angli-
ai Douglas Bostock lesz, a meghívott zeneszerző 
pedig a hollandiai Alexander Comitas. Természe-
tesen, mivel ez regionális konferencia, a cseh té-
mákon kívül szlovák, szlovén, észt és magyar 
fúvószene is bemutatásra kerül majd. 

A zenekarok a világ minden tájáról, többek 
közt Magyarországról, Észtországból, Szlovéniá-
ból Svájcból és az Egyesült Államokból érkez-
nek, hogy csodálatos játékukkal felejthetetlen 
élményt nyújtsanak a konferencia résztvevői szá-
mára. A meghívást a zenekarok nemzetközi ered-
ményeik alapján érdemelték ki. Óriási megtisztel-
tetés számunkra, hogy Magyarországról a Győr 
Symphonic Band, az SZTE ZMK és a Makói Ma-
gán Zeneiskola Egyesített Koncertfúvós Zeneka-
rát választotta fellépésre konferencia szervezőbi-
zottsága. A projektzenekart Szabó Ferenc (Győr) 
és dr. Csikota József (Makó-Szeged) vezényli. 

 Hírek 
REGIONAL CONFERENCE  

IN PRAGUE 
 

The next Regional Conference of WASBE will 
take place in the city of Prague, Czech Republic 
between July 8-11, 2016. The conference in the 
Olšanka Hotel will be themed around Czech com-
posers who have made significant contribution to 
wind band music. These composers include Karel 
Husa, Václav Nelhybel, Julius Fučík and others. 
Czech wind band music, including school band 
music, will also be reviewed. Moreover, the audi-
ence will have a chance to gain insight into the 
situation of Hungarian, Estonian, Slovenian and 
Slovak band music. Participants will benefit from 
the workshops by renowned conductor Douglas 
Bostock from Great Britain and celebrated com-
poser Alexander Comitas from the Netherlands. 

WASBE conferences always take place in a 
musical setting. Magnificent evening concerts 
will be offered in the Dvořák Hall of the Rudolfi-
num. The famous Band of the Prague Castle 
Guard will perform in the beautiful Spanish Hall 
of the Prague Castle. The afternoon open air con-
certs - Fringe Festival will take place in the Old 
Town Square and the Valdštejn Garden. The con-
ference will conclude with a concert in the Sme-
tana Hall of the Municipal House. 

Bands will arrive from all over the world: Esto-
nia, Hungary, Slovenia, USA and Switzerland. It 
is a great honour for the combined university con-
cert band of Hungary to participate at this event. 
The project band consisting of the Győr Sym-
phonic Band, the University of Szeged and the 
Private School of Makó will be conducted by 
Ferenc Szabó (Győr) and dr. József Csikota 
(Makó-Szeged).  
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VENDÉGKARMESTERI SZEREPLÉS  

NEW-YORKBAN 
 

Amerikában, New-Yorkban a College of Saint 
Rose-on járt Dr. Csikota József a Szegedi Tudo-
mányegyetem Zeneművészeti Karának adjunktu-
sa, az intézmény Symphonic Bandjének vendég-
karmestere, ahol magyar zeneszerzők műveit szó-
laltak meg nagyon nagy sikerrel, és a szakmai 
program részeként az egyetem karmesterhallgató-
inak kurzust tartott. 

A New York állambeli St. Rose College és a 
Szegedi Egyetem hosszú távra tervezi szakmai 
kapcsolatait. A St. Rose College karmesterhallga-
tói tervezik, hogy Szegedre Nyári Akadémiára 
Fúvóskarmesteri kurzusra eljönnek. 

Robert Hansbrough és Csikota József között 
nagyon jó szakmai és szívélyes emberi kapcsolat 
alakult ki. 

 
ÜNNEPI HANGVERSENY  

A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 
SZERVEZÉSÉBEN 

A Győr Symphonic Band koncertfúvószenekar 
a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében 
ünnepi hangversenyt mutatott be 2016. március 
17-én a Pesti Vigadó Dísztermében. Közreműkö-
dött Pálfalvi Tamás trombitaművész. A zenekart 
Szabó Ferenc és dr. Csikota József vezényelték. 
Köszöntőt mondott prof. emeritus Fekete György, 
Magyar Művészeti Akadémia elnöke.  

Program: 
Egressy Béni: Klapka induló 

HIMNUSZ 
Lendvay Kamilló : Ünnepi nyitány 

Balázs Árpád: Concertino 
Dubrovay László: II. trombitaverseny 

Hidas Frigyes: Coriolanus 
Dubrovay László: Szózat 

 Hírek 
 

GUEST CONDUCTING  
IN NEW-YORK 

 
Dr. Csikota József teacher at the University 

of Szeged, Faculty of Music and conductor of the 
Symphonic Band of the institution was invited as 
a guest conductor to the College of Saint Rose 
(New York), where they wonderfully played piec-
es by Hungarian composers, and he held a mas-
tercourse for conducting students of conducting 
students of the college – as part of the academic 
program. 

The College of Saint Rose and the Univer-
sity of Szeged is planning a long term academic 
cooperation. Students of the College of Saint 
Rose are planning to visit the conducting course 
within the framework of the Summer Academy of 
Szeged. 

A very good professional and a very good 
friendly relationship was built between Robert 
Hansbrough and József Csikota. 

 
 

GALA CONCERT ORGANIZED  
BY THE HUNGARIAN  
ACADEMY OF ARTS 

 
The Győr Symphonic Band played a wonderful 

gala concert in the Pest Vigadó Concert Hall 
(Budapest, Hungary) on 17 March 2016. Tamás 
Pálfalvi trumpeter played solo. The band was 
conducted by Ferenc Szabó, and dr. József Csiko-
ta. Welcome speech was given by prof. Emeritus 
György Fekete, president of the Hungarian Acad-
emy of Arts. 

Program: 
Béni Egressy: Klapka March 

The Hungarian National Anthem 
Kamilló Lendvay: Festive Overture 

Balázs Árpád: Concertino 
László Dubrovay: Trumpet concerto No. 2  

(solo by Tamás Pálfalvi) 
Hidas Frigyes: Coriolanus 

László Dubrovay: Summons 
 



Szerkesztő: Dr. Csikota József 


