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Kedves Kollegák! 
Szeretettel köszöntök mindenkit következő hírlevelünk változatos oldalain. Szakmai eseményekben gazdag 

2012-es esztendőt tudhatunk magunk mögött és egy sokszínű, változatos, szakmai programkínálatban folyamatosan 
fejlődő 2013-as esztendő tervei bontakoznak ki előttünk. Minden esztendővel gyarapodik tagjaink létszáma, ahogyan 
programjaink változatossága, és erősödnek nemzetközi együttműködéseink.  

Ez utóbbi jegyében 2012 decemberében a soron következő chicagói WASBE elnökségi gyűlésen a Világszö-
vetség Elnöksége végszavazással döntött arról, hogy Magyarországra kerüljön a 2014-es Konferencia megrendezésének 
joga és Debrecen adjon otthont a világ minden tájáról a fúvószenei szakma élvonalát egybegyűjtő nagyrendezvénynek. 
Ez hatalmas lehetőség számunkra és a kelet-európai régió számára egyaránt. Bemutatkozhatunk zenekarainkkal, zenei 
hagyományainkkal, repertoárjainkkal, szakmai tudásunkkal a világ fúvószenei szakemberei előtt, és alapozhatunk szé-
leskörű együttműködési lehetőségeket, építhetünk szakmai kapcsolatokat. Köszönöm, hogy támogatásotokkal, bizal-
mat szavazva eddigi tevékenységemnek a WASBE elnökségi tagjaként segíthettem, segíthetem hogy Pécs után ismét 
bizalmat kapjon egy magyar város ennek a nagyszabású rendezvénynek a lebonyolítására, és végre élhessünk lehetősé-
geinkkel. A konferencia megrendezése alkalom és lehetőség, hogy a magyarországi fúvószenei élet tagjainak összefogá-
sával újszerű együttműködési programok, zenekari projektek sokaságát valósíthassuk meg.   

Eddig megalapozott hagyományainkat 2012-ben is továbbápoltuk. Zenekari minősítések mellett megrendezés-
re került az első zenekari verseny a szerbiai Zrenjaninban (Nagybecskerek), majd Balatonföldváron került sor fúvós-
karmesteri versenyre. A versenyek sorát idén is folytatjuk, és nyárra Balatonföldvárra várunk minden érdeklődő zene-
kart szeretettel. A versenyek mellett a szakmai töltekezés másik változatára, fúvóskarmesteri kurzusokra várjuk a kollé-
gákat márciusban Győrbe, júliusban Szegedre.    
       
Szép Sikereket, Eredményeket és Tartalmas Mindennapokat a 2013-as Esztendőre mindannyijuknak! 
 

Dr. Csikota József 
                      elnök          

ÜDVÖZLET 

Kedves Kelet-Európai WASBE Szekció-
tagok! 
 
A WASBE elnökeként nagyon örülök a 
Kelet-Európai WASBE Szekciónak, és min-
den munkának, melyet végeztek.  
Nagy hatással van rám Csikota József hiva-
talának jó szervezeti felépítése, és megtiszte-
lő számomra, hogy zsűri tag lehettem Ma-
gyarországon az egyik fúvószenekar kon-
certjén. Tisztán látom, hogy a szekció meg 
próbálja fejleszteni a fúvószenekarok minő-
ségét és repertoárját, és látom a sok előrelé-
pést. A WASBE számára nagyon fontos a 

többi kelet-európai országgal való kapcsolat is .  

Dear members of the East European 
WASBE Section, 

 
as president of WASBE I am very happy 
with the East European WASBE section 
and all the work they have done. 
I was really impressed by the good 
organization set up by the office of Jozsef 
Csikota and I also had the honour to be a 
jury member at a concert of one of the 
bands in Hungary. I realize that the 
section is trying to improve the quality of 
the bands and their repertoire and I see a 
lot of improvement. Also the contacts 
with other East European countries is very important 
for WASBE. 
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 During the meetings in Chicago we decided to 
have the first East European WASBE Conference in 
Debrecen Hungary in 2014 ( 7 - 14 July). Many bands 
already have shown their interest to visit Hungary in 2014 
and I think some bands want to have a concert tour in 
Hungary. The opening concert will be at the 7th of July 
by the Debrecen Symphony Orchestra and the Kodaly 
Choir. Together with Jozsef Csikota and Mihaly Duffek 
WASBE will organize all the concerts, workshops, clinics 
and masterclasses.  
 From Germany, Switzerland, America, Canada and 
South America bands already have asked more 
information. During this summer period at the World 
Music Contest in Kerkrade Jozsef and I will have 
contacts with the Asian organizations. I hope there will 
be interest from other East European countries to 
participate at this first East European WASBE 
conference. 
 This conference will give the members from the 
East European section the possibility to have contacts 
with conductors, musicians and composers from the 
world. Also there will be presentations about the 
repertoire for bands. 
 If you want more information about the 
conference please contact Jozsef Csikota cause he can 
give you all the information you will need. 
 I hope to see and speak many East European 
WASBE members during the first East European 
WASBE Conference in Debrecen. 

 

 A chicagói találkozók alatt döntöttünk arról, hogy az 
első kelet-európai WASBE Konferencia Debrecenben, 
Magyarországon lesz 2014-ben. (Július 7-14. között) Már 
sok zenekar érdeklődik a 2014-es magyarországi látogatás 
iránt, és úgy gondolom, hogy néhány zenekar koncerttur-
nét is szeretne Magyarországon. A nyitókoncert július 7-én 
lesz a Debreceni szimfonikus Zenekarral és a Kodály kó-
russal. Csikota Józseffel és Duffek Mihállyal együtt a 
WASBE fog megszervezni minden koncertet, műhelymun-
kát, előadást és mesterkurzust.  
 Németországi, svájci, amerikai, kanadai és dél-
amerikai fúvószenekarok már érdeklődtek. A nyári időszak 
alatt a kerkrade-i Zenei Világversenyen József és én fogunk 
kapcsolatba lépni az ázsiai szervezetekkel. Remélem lesz 
érdeklődés a többi kelet-európai országból is az első Kelet-
Európai WASBE Konferencia iránt.   
 Ez a konferencia lehetőséget ad a kelet-európai 
szekció tagjainak kapcsolatot teremteni karmesterekkel, 
zenészekkel és zeneszerzőkkel a világ minden részéről. To-
vábbá lesznek repertoár-előadások is fúvószenekarok szá-
mára.   
 Ha Ön több információt szeretne a konferenciával 
kapcsolatosan, kérem, lépjen kapcsolatba Csikota Józseffel, 
ő tud megadni minden információt Önnek, melyre szüksé-
ge lesz. 
 Remélem, sok kelet-európai taggal fogunk találkozni 
és beszélgetni az első Kelet-Európai WASBE Konferenci-
án Debrecenben. 

  Szívélyes üdvözlettel 
Bert Aalders 

WASBE President 

MINŐSÍTÉSEK 

Zenekar Karnagy Időpont Helyszín Kategória Eredmény 

Szekszárdi Ifjúsági 
Fúvószenekar 

Kovács Zsolt 2012.02.25. Szekszárd „B” 86 / Arany 

Fricsay Ferenc Városi 
Fúvószenekar 

Gyimóthi Zoltán 2012.02.28. Szeged „B” 84 / Ezüst 

Mórahalmi Utánpótlás 
Fúvószenekar 

Szalai Krisztián 2013.01.02. Mórahalom „A” 88 / Arany 

Dombóvári Ifjúsági 
Fúvószenekar 

Kiszler András 2013.01.12. Dombóvár „C” 83 /Ezüst 

ELISMERÉSEK 

Csorvási Ifjúsági Fúvószenekar – 40 éves kiemelkedő művészeti tevékenységéért 
Szilágyi Péter – Berettyóújfalu – 35 éves kiemelkedő fúvóskarmesteri tevékenységéért 
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ÚJ TAGJAINK 2012-BEN 

Sásd Városi Koncerfúvós Zenekar (karnagy: Elek Péter) 
Kanizsa Fúvós Egyesület (képviselő: Novák Gábor) 
Andryshin Igor – Moszkva 
Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola – Budapest (képviselő: Mészáros Lászlóné) 
Nemeshegyi János – Budapest 
Yury Donchenko – Petropavlovszk, Kazahsztán 

DEBRECEN – WASBE KONFERENCIA 2014 - BEMUTATKOZÁS 
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PROGRAMOK, VERSENYEK, KURZUSOK, KONCERTEK 2012-BEN 

BEGA FEST I. NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 
2012. JÚNIUS 21-23. NAGYBECSKEREK, SZERBIA 

 Első alkalommal került sor a WASBE-Kelet-Európa 
Nemzetközi Fúvószenekari Versenyére a szerbiai 
Zrenjaninban (Nagybecskerek). A zenekarok négy kategóri-
ában nemzetközi zsűri előtt mutatkoztak be. Gyermek-, 
Ifjúsági, Felnőtt és Nyitott Zenekari kategóriákban egy-egy 
kötelező darabot és szabadon választott műve(ke)t mutattak 
be a versenykiírás időkereteit figyelembe véve. 

 A zsűri tagjai voltak: Prof. Anatoly Dudin, Dr. Leon J. Bly korábbi WASBE 
elnök, Csikota József.   
A zenekari kategóriákban a következő kötelező darabok hangzottak el: 
Gyermek kategória - Balázs Árpád: Négy kép (Editio Musica Budapest) 
Ifjúsági kategória - Gustav Holst: First Suite in Eb for Military Band,  

  Edited by Colin Matthews (Boosey &Hawkes Company)  
Felnőtt kategória - Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite  
                 (Boosey & Hawkes Company) 

Derecske 

Tótkomlós 
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Résztvevő zenekarok:    Pontszám Díj 
 
Mórahalmi AMI Utánpótlás Fúvószenekara 83   II. 
(karmester: Szalai Krisztián) 
 
Tótkomlósi Gyermek Fúvószenekar   87  I. 
(karmester: Forró Gyula) 
 
Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar    93  I. 
(karmester: Fazakas Árpád) 
 
Sásd Városi Koncertfúvós Zenekar  96  I. 
(karmester: Elek Péter) 
 
Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar  83  II. 
(karmester: Bozóki János) 
 
Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar 100  I.- Grand Prix 
(karmester: Szűcs Csaba) 
 
Szabadkai Fúvószenekar    74  III. 
 
Združeni Duvački Orkestar Muzičkih  
Škola Zemun – Zrenjanin    86  I. 

Sásd 

Köröspart - Békéscsaba 

Szabadka 

Zemun - Zrenjanin Mórahalom Kiskunmajsa 

NEMZETKÖZI FÚVÓSKARMESTER VERSENY 
BALATONFÖLDVÁR, 2012. JÚLIUS 5-7. 

Hagyományteremtő célkitűzéssel 2012. július 5-7. között került megrendezésre Balatonföldváron szövetsé-
günk soron következő versenye. A versenyzők három kategóriában nemzetközi zsűri előtt mérettettek meg. A karmes-
terek az általuk választott egy vagy több kategóriában indulhattak. A kategóriában előírt két kötelező darabból kellett 
felkészülniük, melyek közül egyet, melyet kihúzott a versenyző, mutatott be a közreműködő zenekarral egy rövid pró-
bát követően. A zsűri értékelése során pontozta a karmesterek anyagismeretét, szubjektivitást, kontaktust a zenekarral, 
muzikalitást, dinamikát, stílust, karaktert, vezényléstechnikát, próbát, betanítást, időbeliséget, céltudatosságot. 
 A zsűri tagjai: Prof. Anatoly Dudin, Csikota József, Dubrovay László, Odd Terje Lysebo WASBE elnök, Dr. 
Marosi László, Neumayer Károly.  
A versenyen a Vám – és Pénzügyőrség Zenekara közreműködött. 
A három kategóriában a következő darabok kerültek bemutatásra: 

I. kategória  -Hidas Frigyes: Vidám Zene (Editio Musica Budapest) 
 -Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (Boosey & Hawkes) 

II. kategória -Hidas Frigyes: Szvit fúvószenekarra (Editio Musica Budapest) 
 -Gustav Holst: First Suite in Eb for Military Band, Edited by Colin Matthews 
 (Boosey & Hawkes Company) 

 III. kategória -Dubrovay László: Kis szvit fúvószenekarra (Editio Musica Budapest) 
 -Alberto Ginastero: Impetuosamente (Pampeana 3) (Boosey & Hawkes Company) 
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Eredmények 
I. Kategória      
    
Bachmann János – Bóly           
     70 p 
        III. díj 
 
 
Bozóki János – Kiskunmajsa    
      88,16 p 
        I. díj 
  
 
Breznyán István – Kiskunlacháza 
      69,83 p 
  
        III. díj 
 
Debreczeni István – Csorvás   
      77 p 
        II. díj 
 
 
Gyimóthi Zoltán  - Szeged  
      95,5 p 
        Kiemelt I. díj 
  
 
Vikol Kálmán – Budapest  
      86,6 p 
        I. díj 
 
 
II. Kategória      
 
Kanyó Dávid – Budapest    
      77,16 p 
        II. díj 
 
 
Orosz János – Albertirsa, Ceglédbercel   
      75 p 
        II. díj 
 
 
III. Kategória 
 
Gyurkó István  – Bonyhád, Pécs    
      88 p 
        I. díj 
   
 
Vaszlik Kálmán – Budapest   
      97 p 
        Kiemelt I. díj 
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 A versenyt záró gálakoncerten a Vám- és Pénzügyőrség Fúvószenekara közreműködésében a következő 
koncertprogram hangzott el a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó karmesterek vezénylete mellett:  

 Gyimóthi Zoltán –  Hidas Frigyes: Vidám zene 

 Kanyó Dávid –   Gustav Holst: First Suite in Eb for Military Band 

 Orosz János  –   Hidas Frigyes: Szvit fúvószenekarra 

 Gyurkó István –   Dubrovay László: Kis szvit 

 Vaszlik Kálmán -  Alberto Ginastero: Impetuosamente 

FÚVÓSKARMESTERI KURZUS  
A SZEGEDI. TUDOMÁNYEGYETEM NYÁRI. AKADÉMIÁJÁN. 
2012. JÚLIUS 6-13. SZEGED 

 2012. július 6-13. között fúvóskarmesteri mesterkurzust rendeztek a Szegedi Tudományegyetem Zeneművé-
szeti Karán, a Kar Nemzetközi Nyári Akadémiájának keretei között. A mesterkurzuson karnagyi, vezényléstechnikai, 
valamint ifjúsági fúvószenekari repertoár témájában mélyítették el ismereteiket a résztvevők. A kurzus repertoárja: A. 
Bösendorfer: Kis magyar rapszódia, J. Fučik: Requiem, Balázs Á.: Négy kép, Tóth József Miklós: Boldogasszony 
fantázia volt. A kurzus zárókoncertjén vezényelt: Nemeshegyi János, Sternóczky László, Tassonyi Zsolt, Cseh And-
rás, Betlenné Dajkó Ágnes, Etseyatse Andrea, Bozóki János Norbert, Bozókiné Seres Anna. 

 Közreműködött a makói Magán Zeneiskola Koncert Fúvószenekara. A kurzus vezetője: Csikota József, a Sze-
gedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának egyetemi adjunktusa. 

Az idei kurzusról bővebb információt a www.music.u-szeged.hu weboldalon találnak.  

SZEMLE – BEMUTATKOZÁSOK, PROGRAMOK, TERVEK 

20 ÉVES A POMÁZI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR 

Az 1992-ben, a Pomázi Zeneiskola keretein belül alakult együt-
tes, megalakulása óta hatalmas utat tett meg. A tavalyi, jubileumi év 
programja, egyben összefoglalója is volt a zenekar 20 éves fejlődésé-
nek. 

2012. március 10-én, Budapesten, a Millenáris Teátrumban 
mutattuk be, a 14 tételből álló Star Wars Symphony-t. A koncerten 
közreműködött az 501-es Légió Magyarországi Helyőrsége. Június 29-
én, Budapesten, a MOM Teátrumban rendeztük meg egész estés, Walt 
Disney filmzenékből összeállított hangversenyünket, a Disney Varázs-
t. 

A két koncert anyaga dupla CD-formájában jelent meg 
decemberben. A különleges, Simon Zoltán által tervezett 24 oldalas 
kiadvány zenei leírásokkal, digitális montázsokkal vezeti végig a 
hallgatót a koncerteken. 

Az idei év kiemelt eseménye, a salzburgi templomi koncer-
tünk, amelyre Mozart, Handel, Vivaldi és Bach zenéivel készülünk. 
Június végén az Altensteig-i Fúvószenekar vendégei leszünk Né-
metországban. Jelentkeztünk az európai „Star Wars Celebration” 

elnevezésű rendezvényre, (Essen, Németország) ahol fanatikus rajongók előtt szeretnénk előadni a Symphony-t. 
Minden kedves Kollégámnak sikeres, koncertekkel teli esztendőt kívánok! 
 

Széplaki Zoltán 



9 

Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és   Hungarian and East Central European Association 
Közép-Kelet-Európai Szövetsége WASBE-Tagszervezet  of Bands and Ensembles WASBE Affiliate 
www.wasbeeasteurope.hu  www.wasbeeasteurope.hu 
Hírlevél 2013  Newsletter 2013 

BÁCSBOKOD 

FÚVÓSZENEKARI FESZTIVÁL 
A fesztivált 2005 óta rendez-

zük meg, nagyapám Berger Ádám 
emlékére, aki 1860-ban született 
Bácsbokodon és a Berger családban 
elsőként lett muzsikus. Kiváló zenész 
volt, hiszen komponált, és tanította a 
környék fúvós-vonós- és tambura 
zenekarait. 

Berger Ádám leszármazottai 
között minden generációban voltak 
jó muzsikusok, akik katonazenekar-
okban, színházakban, és Magyar Ál-
lami Operaházban dolgoztak, volt 
egy kántortanító, egy iskolai ének-
zene szakos megyei szakfelügyelő és 
egy kántor. Az ötödik generációban 
most két kiemelkedően tehetséges 
muzsikus van: Tóth Gábor a Magyar Állami Operaház szóló kürtöse, aki gyakran kap meghívást külföldi szereplésekre, 
Beregi-Berger András, aki még felsőfokú tanulmányait végzi és már több nemzetközi és hazai tubaverseny győztese. 

A Berger Ádám által alapított fúvószenekar 1934-ben megnyerte a 
Baján rendezett felsőbácskai megyei fúvószenekari versenyt. 
Részletek a Bajai Újság, 1934. május 12-i cikkéből:  
„A részletes eredmények a következők: Az első díjat, a Baja város 
által adományozott selyemzászlót és dr. Szabó-Szabovljevics Du-
sán alispán által felajánlott ezüstserleg vándordíjat 291 pontozás 
alapján kapta a Berger 
Ferenc karmester által 
vezetett bácsbokodi 
fúvószenekar .  A 
bácsbokodi zenekar 
tíz tagból állott s Ber-
ger Ferenc karmester 

valóban bravúros eredményt ért el zenekarának precíz összjátékával, a 
szinte leheletszerű pianók minden finomságának érvényesítésével. Erő és 
finomság olvadt egybe pompás harmóniába.” 

A fúvószenekari fesztiválokat felhasználjuk arra is, hogy a zene-
karok tagjainak fejlődését segítsük. Például országos élvonalbeli fúvós-
szólistákat szerepeltetünk a fesztiválokon, a zenekarok nádas hangszerese-
ikkel nádfaragást-igazítást gyakoroltatunk. Most indítjuk a tehetséggondo-
zó programot. Ez egy adott hangszercsoport részére egy teljes napos 
hangszeres képzést jelent, egy országos hírű tanár vezetésével. A követke-
ző fesztiválok alkalmával egy-egy zenekarra írott etűdöt kell megtanulnia 
minden résztvevő zenekarnak, amiben a társas zenélés specifikus nehézsé-
geivel ismerkedhetnek meg. 

Ezekkel a különböző feladatokkal célunk egyrészt az, hogy a ze-
nekarok tagjai elérhessék a számunkra genetikailag kódolt legmagasabb 
hangszeres és zenei szintet, továbbá hogy kialakuljon bennük egy olyan 
szemlélet, hogy az életben minden feladatot a lehető legmagasabb színvo-
nalon teljesítsenek. 
Ezzel értékesebb tagjai lesznek a társadalomnak.                 Meizl Ferenc 

a Liszt F. Zeneművészeti Egyetem Tanárképző Intézetének 
nyugalmazott országos tanszékvezető tanára, 

     a Magyar Állami Operaház zenekarának nyugalmazott első klarinétosa 
és az egykori Budapesti Fúvósötös tagja 
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MŰVÉSZEK AZ AMATŐR MUZSIKUSOKÉRT 
Hangszerkezelési technikák a szép hangzásért 
(Módszertani továbbképzés Bácsbokodon) 

 
November 25-én szombaton egy rendkívüli módszertani előadáson és gyakorlati képzésen vehettünk részt 

tanítványainkkal együtt Bácsbokodon. 
Az egész napos program a Bácsbokod Közművelődésért Alapítvány támogatásával valósult meg. 
Az Alapítvány létrehozója Meizl Ferenc Liszt-díjas klari-

nétművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola nyugalmazott 
tanára, akinek egyformán szívügye a zenekultúra értékeinek széles 
körben történő megismertetése, a fiatal amatőr muzsikusok kép-
zése, motiválása, a fúvószenekarok munkájának segítése és a te-
hetséggondozás is. Ennek érdekében szervezi már 2000-től töret-
len lendülettel és tenni akarással a változatos, sok érdeklődőt von-
zó koncerteket – Pergolesi: Úrhatnám szolgáló, Új Budapesti Fú-
vósötös. Vujicsics együttes műsora….-, ahol magával ragadó egyé-
nisége és az alapítvány céljaival azonosuló művészek produkciói 
mindig varázslatos és bensőséges légkört teremtenek a zeneművek 
értelmezéséhez és befogadásához. A koncertekkel teret ad az ifjú 
tehetségek bemutatkozására is. Pedagógiai munkásságának jelentős eredménye a fúvósoktatás koncepciójának kidol-
gozása, a társas zenélésre való felkészítés, melyet több pedagógiai műve is fémjelez. 

Ez alkalommal a rézfúvósok hangzáskultúrájának javításáért, a zenei nevelő-oktató munka fejlesztése érde-
kében, a térség fúvószenekarainak szakmai munkáját segítendő továbbképzésre hívta Bácsbokodra a környék zeneis-
kolásait, tanáraikat, a fúvószenekarok vezetőit. 

A továbbképzés a rézfúvós hangszerek oktatásának alapkérdéseire irányult. A tanárok és a növendékek 
szempontjából egyaránt fontos problémákra hívta fel a figyelmet. Módszertani ismereteket és gyakorlati tapasztalato-
kat szerezhettek a résztvevők. 

A szakmai program előadója – Tóth Tamás trombitaművész és kar-
nagy, a Brass in the Five rézfúvós kvintett tagja – több évtizedes művé-
szi és tanári pályáján szerzett gazdag tapasztalatát osztotta meg a közel 
50 zenésszel és tanáraikkal. Szemléletesen és érdekesen magyarázta el, 
mutatta be azt, hogy miként érhető el a hangszeren a szép hangzás, és 
mit kell tenni az állóképesség kialakításához a jobb teljesítmény érdeké-
ben. Hangsúlyozta a befúvás jelentőségét, hiszen az határozza meg a 
tanuló teljesítményét a próbákon, vagy a fellépéseken. A befúvás (kb. 
30 perc) nem lehet fárasztó! A tartott hangok, a skála nem elegendő a 
befúváshoz! Fel kell ébreszteni a szervezetet! Fel kell ébreszteni a leve-
gőt! Ezt speciális légző, lazító, levegővezetési és technikai gyakorlatok-

kal lehet elérni! Ezek voltak többek között a művész úr útmutatásai. A hangszerkezeléssel kapcsolatos problémákkal 
(Pl. a kevés levegő, a levegő odajuttatásának módja, a száj tehermentesítése, a rekeszizom dolgoztatása) is foglalko-
zott az előadásában. Saját játékával, zenei idézetekkel fűszerezte az elméleti ismereteket, így mindvégig megtartotta a 
hallgatóság figyelmét, és különleges zenei élményt nyújtott számunkra. 

Közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel folytatódott a nap. Mindenkinek jól esett a bácsbokodi házias bab-
leves és palacsinta. 

Ebéd után az előadó egyébként foglalkozott a zenészekkel. Nagy türelemmel és empátiával segítette a hang-
szerjátékosokat az előadáson hallottak alkalmazásában. Igazi műhelymunka volt ez! Rendkívüli alkalom, amikor tanár 
és diák együtt kaptak segítséget és ösztönzést a további munkájukhoz. 

Minden továbbképzés jelentősége abban áll, amit magunkkal viszünk és a napi munkánkban hasznosítunk. 
Az előadáson hallottak alkalmazása, a közös gondolkozás, a problémák megoldásának módszereiről minőségi javu-
lást eredményezhetnek. A program legnagyobb eredményének azt tartom, hogy hozzájárult a tanárok módszertani 
kultúrájának fejlesztéséhez, és inspirációt kaptunk a színvonalasabb, eredményesebb zenei neveléshez, oktatáshoz. 

A résztvevők (Bácsbokod, Hajós, Madaras rézfúvósai és tanárai) nevében köszönöm Meizl Ferenc úrnak a 
továbbképzés szervezését. Tóth Tamás trombitaművésznek, hogy megosztotta velünk tapasztalatait, felvállalta az 
alapítvány céljait. Mindketten olyan tanárok és művészek, akik fontosnak tartják a hátrányosabb helyzetben levő, a 
„végekben” működő zeneiskolák és fúvószenekarok segítségét. 

Bácsbokod nagyközség méltó módon fejezte ki köszönetét és tiszteletét, amikor 1999-ben díszpolgári címet 
adományozott Meizl Ferenc úrnak, a művelődési ház pedig felvette a nevét. Ő az a szerény és tiszteletre méltó em-
ber,aki folyamatosan keresi a lehetőségeket, mellyel táplálja a pedagógusok és tanítványaik zene iránti szeretetét. 
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Mindannyiunk számára példaértékű az, amit tesz szülőfalujáért, a térség fúvószenei hagyományainak megőrzéséért, egy 
műveltebb Magyarországért. 

Szente Károlyné 
A Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás 
Madarasi Petőfi Sándor Ált. Iskola és AMI 

tagintézményvezető-helyettese 

TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM BÁCSBOKODON 
 

A programot a kistérség amatőr fúvószenekarok tagjai számára rendeztük. Első alkalommal a trombita, te-
nor és basszus hangszeresek vettek részt. 

A foglalkozást Tóth Tamás az ország kiváló trombitaművé-
sze és tanára vezette, aki a hangszeres alapvetéssel kapcsola-
tos nehézségek- problémák megoldásait taglalta. 
A program végén arra bíztattam az ifjú hangszereseket, hogy 
legyenek büszkék az amatőr zenekari munkájukra, mert az 
fontos és hasznos misszió a térségük számára. A hangszere-
sek részére is hasznos ez a munka, ugyanis a szakemberek és 
a gyakorlat is azt bizonyítja, hogy akik zenekarban dolgoznak, 
azok az élet egyéb területein fogékonyabbak és eredménye-
sebbek lesznek. Így boldogabb emberré válhatnak; de ehhez 
olyan életszemlélet szükséges, hogy a munkásságuk során a 
feladatukat mindig és mindenhol a lehető legmagasabb szín-
vonalon teljesítsék. Ugyanis így mindez automatikussá válik 
és működhet egy életen át. 

Ennek megvalósítását segítheti ez a program. 
Meizl Ferenc 

SÁSD VÁROSI KONCERTFÚVÓS ZENEKAR 

  A Sásd Városi Koncertfúvós Zenekar 1974-től 
számított, közel 40 éves fennállásának talán legsikere-
sebb évét zárta 2012-ben. Az elmúlt év lehetőséget 
adott, hogy az együttes több ízben is bizonyíthassa 
szakmai felkészültségét, jelentsen ez nemzetközi verse-
nyen való részvételt vagy nagyobb volumenű koncert-
projekteket.  

1987-ben, miután Elek Péter karnagy átvette a 
zenekar művészeti vezetését, a szakmai fejlődés új len-
dületet kapott és a mérce fokozatos emelésével - és 
sorozatos megugrásával - a sikerek sem maradtak el. A több éves kimagasló munka eredményeként 2005-ben a Pécs-
Baranyai Kulturális szövetség Nívó-díját vehették át. Ugyanebben az évben a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szö-
vetség minősítési rendszerében a Koncertfúvós kategória „C” nehézségi fokozatában „Arany”-, Show kategóriában 
pedig „Kiemelt Arany” minősítést érdemeltek ki, ezzel új kapukat nyitva ki maguk előtt. A következő években a már 
közel 50 tagot számláló koncertfúvós zenekar jónéhány előadást és térzenét adott hazai és külföldi „porondon” is.  

Az együttes addigi legnagyobb nemzetközi megméretteté-
sén, a 2010 nyarán, Pécsett megrendezett I. Magyar Fúvós-
zenei Nagydíjon a koncertinduló kategória I. helyét szerezte 
meg.  
2011 őszén örömmel értesültek arról, hogy a WASBE 
(World Association for Symphonic Bands and Ensembles - 
Szimfonikus Fúvószenekarok és Együttesek Világszövetsé-
ge) első alkalommal rendezi meg az I. BEGA FEST Nem-
zetközi Fúvószenekari Versenyt a szerbiai Nagybecskerek 
(Zrenjanin) városban. A megmérettetésre számos magyar és 
külföldi zenekar látogatott el, akik gyermek, ifjúsági, nyitott 
é s  f e l n ő t t  k a t e g ó r i á b a n  i n d u l h a t t a k . 
Miután a versenyre való jelentkezésüket elfogadták, több 
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mint fél éves, intenzív felkészülési időszak elébe néztek. Amatőr együttesről lévén szó, a művészeti csoport tagjainak 
nagy része dolgozó, egyetemista vagy középiskolás, ezért ezek a hónapok igencsak próbára tették a zenekart.  

A felkészülést megszakítva 2012. április 28-án mutatták be nagy sikerű, „Fény koncert” 
fantázianevet viselő előadásukat, melyen elhangzott versenyanyaguk több darabja is. A 
pozitív visszaigazolások birtokában bizakodva indulhattak útnak, hogy megmérettesse-
nek a versenyen. A szervezők a rendezvényt megelőző estén akusztikai próbára bizto-
sítottak lehetőséget. Színpadra kerülve az együttesnek harmincöt perc állt rendelkezés-
re bizonyítani és előadni a három szabadon választott és egy kötelező darabot a szak-
ma krémjének számító zsűri előtt. Az eredményhirdetést a résztvevő zenekarok egy-
mást követő menetzenés felvonulása előzte meg a város főterén. Az örömhírt a zsűri 
elnöke, Dr. Csikota József közölte, miszerint a felnőtt kategóriában induló Sásd Városi 
Koncert Fúvószenekar I. helyen végzett, méghozzá a maximális 100-ból 96 pontot, és 
egyben Kiemelt Aranydiplomát kiérdemelve a nemzetközi zsűritől. Mi több, az együt-
tes meghívást kapott a Yaltán megrendezésre kerülő 
nemzetközi fúvószenekari fesztiválra is. 
A zenekar az utóbbi években rájött arra, hogy egy ilyen 
eredmény eléréséhez - beleértve ebbe a felkészülést is - 
nélkülözhetetlen a megfelelő motiváció és csapatépítésre 
fordított kiemelt hangsúly. 

A versenyzés mellett olyan magas színvonalú projektek létrehozásán dolgoznak, 
melyek megreformálhatják a hagyományos fúvószenei előadásmódot. Nyitottak az újra, 
kihasználják a XXI. század nyújtotta lehetőségeket, olyan színpad-, és látványtechnikai 
megoldások alkalmazására törekednek, melyek lépést tartanak a modern zenei kultúra 
elvárásainak. Legutóbbi nagysikerű komolyzenei koncertjüket 2013. január 19-én tartot-
ták a Pécsi Székesegyházban, ahol szintén nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a közön-
séget a felzendülő harmóniák mellett a miliő is magával ragadhassa.  

Azt vallják, hogy a jól összehangolt zenei és esztétikai élmény együttes hatása 
egyedivé, populárisabbá, versenyképessé teheti zenekarukat és az általuk képviselt műfaj 
egészét. 

Fedeles Nándor 
Fotókat készítette: Kerekes László 

22. ÚJÉVI KONCERT TATABÁNYÁN 

2013. január 1-én immáron 22. alkalommal kezdte az újévet muzsikálással Tatabánya Város Fesztivál Fúvós-
zenekara. A Pauer László és Szabó Ferenc által vezetett együttes a hagyományos fúvószene mellett hosszú évek óta 
eredeti koncertfúvós darabokat is játszik, amely művekkel 2007-ben Szlovéniában, 2011-ben Sárváron végeztek a 
nemzetközi zenekari versenyek első helyén. 

Az újévi koncertek műsora ugyan minden évben tartalmaz egy – egy eredeti koncertfúvós művet, de a kö-
zönség ezen alkalmakkor inkább a könnyedebb műfajok iránt érdeklődik jobban. 

Az idei hangversenyen is elhangzott néhány Big Band, Jazz, és filmzenei átirat, de a műsorba került Lehár 
operett egyveleg is óriási sikert aratott. 

A hagyományos polgármesteri köszöntő mellett sor került az „Év zenésze” díj átadására is melyet ebben az 
évben György Balázs szaxofonos muzsikus kapta. Már hagyomány az is hogy a felcsendülő művek között a közönsé-
get is bevonják a zenészek egy két játékos feladatba mellyel még családiasabb, közvetlenebb a műsor hangulata. 
 A tatabányai zenekar színvonalas produkcióinak eredményeként a hangverseny jegyei – majdnem hatszáz 
helyjegy – alig négy nap alatt fogytak el, ezért a következő években vagy a helyszínt kell módosítaniuk, vagy lehet, 
hogy két koncertet kell tartaniuk.   

Ami a terveket illeti, Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekara folyamatosan megújuló repertoárral készül a 
tavaszi nyári szezonra. A 2013-as év főként az előkészületek és a felkészülés éve lesz. 
  Azonban 2014-ben a 40. születésnapi évfordulójára készülő csapat megannyi hangversennyel, fesztivállal és 
vendégzenekarok fogadásával szeretné az egész évet színesebbé tenni Tatabányán.  

Reméljük a következő híradásban újabb szép eredményekről számolhatunk be. Várunk szeretettel minden 
érdeklődőt programjainkon!  

Aktuális információk a www.fuvoszenekartatabanya.hu oldalon találhatók.  
 

          Szabó Ferenc 
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JUBILEUMI ÉV UTÁN - SZIGETVÁR 

Egy 2011-es 25 éves jubileumi rendezvény sorozat után úgy gondoltuk, hogy az idei év nyugalmasabb lesz. 
De az élet szerencsére mindig hoz újabb kihívásokat és nagy dolgokra készülhettünk a 2012-es esztendőben is. Sőt, 
olyan lehetőséget is kaptunk, ami eddig csak egy fúvószenekarnak adatott meg az országban rajtunk kívül (fellépés a 
pécsi Kodály Központban).  

A 2012-es évben Szigetvár városa megkapta a Civitas Invicta, azaz a Leghősiesebb Város kitüntető címet 
Zrínyi Miklós hősi emlékének a tiszteletére. 
A hivatalos átadó ünnepségre április 21-én 
került sor és az ünnepség színvonalának eme-
léséhez mi is hozzájárulhattunk. Felkérésre 
zenetanár kollégám, Gersy Károly fúvószene-
karunknak komponált egy fanfárt erre az al-
kalomra, és ezt be is mutattuk, mielőtt Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke hivatalosan 
átadta a megtisztelő címet városunk polgár-
mesterének. Ez a fanfár, reméljük, hosszú 
életű lesz, és a Zrínyi-kultusz egyik XXI. szá-
zadi zenei emléke marad.  

Az év elején egy vállalkozó – szá-
momra első hallásra – szinte hihetetlen, de 
fantasztikus és egyedülálló ötlettel keresett 
meg: töltsenek el a zeneiskolások egy teljes napot a pécsi Kodály Központban, Európa egyik legreprezentatívabb és 
legjobb akusztikájú, 1 000 főt befogadó koncerttermében, a finanszírozási részét pedig „összehozza”. Erre a magyar 
zeneoktatás történetében még nem volt példa! És ennek a programnak a fúvószenekarunk is részese lehet. KÖ-
SZÖNTÜK!!!  

Ez újra egy nagy szakmai kihívás! Készítettünk már 2 CD-lemezt, többször minősültünk nemzetközi szinten 
is, de ez más. Játszani egy olyan színpadon, amit a világ élvonalbeli zenészeinek mindent kielégítő akusztikai és szín-
padtechnikai igényeinek megfelelően terveztek és valósítottak is meg, igazán felemelő érzés lehet. És ez most a Szi-
getváron zenét tanult és tanuló gyermekek és felnőttek számára valósággá válik. Ezt a megtisztelő és egyben felelős-
ségteljes feladatot minden leendő résztvevő átérezte, és ennek megfelelően aprólékos, mindenre kiterjedő szakmai 
munka folyt a nagy napig. Június 3-án délelőtt próbálhattunk egyet a helyszínen, ami már önmagában is egyedülálló 
érzés volt. A gálahangversenyen pedig teltház előtt játszhattuk el a műsorunkat. Kevés olyan dolog létezik sajnos, 
ami mindenkinek örömet és felejthetetlen élményt ad, de ez a nap szőröstül-bőröstül az volt! Hosszú volt, néha ne-
héz is volt, de fellépőnek és hallgatónak egyaránt csupa jót hozott! Azóta is úton-útfélen sok szigetvári ember között 
visszaköszön ez az esemény. 

Ebben a pénztelen világban a kultúrára egyre kevesebb jut, ezért minden alkalmat meg kell ragadni, hogy 
megmutassuk magunkat vagy más nagyobb rendezvényhez kapcsolódóan kapjunk lehetőséget zenélni. Ilyen volt az 
I. Szigetvári Fúvós Fesztivál, mely első elgondolásban nemzetközi lett volna, de végül „csak” 3 zenekarral került le-
bonyolításra. Június 23-án egész napra kijutott a fúvószenéből Szigetváron. Délelőtt a város két pontján térzenéztek 
a zenekarok, a nagykanizsai és az abonyi fúvószenekar. Késő délután pedig felvonulás és térzene szórakoztatta a vá-
ros lakosságát. Közben kora délután az abonyi fúvósok és majorettesek a sportpályán „gyepshow”-t tartottak, amely 
nagyon látványos volt.  

Évzáróként immár tizenkilencedik alkalommal aranyvasárnap a Városi Sportcsarnokban telt ház előtt tart-
hattuk meg karácsonyi hangversenyünket.   
 

                    Deichler András 

KISKUNLACHÁZI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR 

Tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik a 2012-es évadban is támogatták a Kiskunlacházi Ifjúsági Fúvósze-
nekar munkáját. 

Rendkívül nagy örömömre szolgál egy új generáció bemutatása, akik az együttesben az alábbi alkalmakon 
képviselték Kiskunlacháza zenei életét.  

Az elmúlt évben a zenekar legkiemelkedőbb fellépésén 2012. november 24-én a Budai Várban szerzett di-
csőséget településünk minden lakójának a fúvószenekar. Dr. Zumbok Ferenc kormánybiztos úr felkérésére a budai 
Várnegyedben Székely Tibor hagyományőrző huszár alezredes, díszhuszár lovas felvonulását történelmi indulókkal 
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kísérte a zenekar. A Bocskai díszruhába öltözött ifjúság menetalakzatban vezette fel a Hadtörténeti Múzeum melletti 
Országzászlótól a Kapisztrán téren át a Szentháromság tér, Mátyás templom, Dísztér, Szent György tér, Oroszlános 
udvar, Budavári Palota útvonalon a díszhuszár felvonulást. A Magyar Televízió, a Duna Televízió, Hír- és Echo Tele-
víziók hírműsorok archívumaiban ma is fellelhetőek az együttesről készült képsorok, felvételek. 

 
A 2012-es évad fellépései: 
2012. március 15. Községi ünnepi megemlékezés    Kiskunlacháza 
2012. május 20. Oscar-díjas filmzenék – Gyermeknapi  hangverseny Kiskunlacháza 
2012. május 25. Oscar-díjas filmzenék – Gyermeknapi hangverseny Kiskunlacháza 
2012. június 4. Térzenei koncert – János Vitéz Napok   Ráckeve 
2012. június 16. Térzenei koncert - Falunap     Délegyháza 
2012. június 29. Térzenei koncert – László napi vigasságok   Kiskunlacháza 
2012. június 29. Térzenei koncert - Péntek Esti Korzó   Ráckeve 
2012. július 6. Térzenei koncert – Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó Balatonföldvár 
2012. szeptember 10. Volly AMI tanévnyitó ünnepély   Kiskunlacháza 
2012. október 12-14. Kulturális kiküldetés a Testvértelepülésen  Kraszna, Erdély 
2012. október 23. Fúvószenekari közreműködés a nemzeti ünnepen Kiskunlacháza 
2012. november 17. Koncertfúvós zenekari hangverseny   Kiskunlacháza 
2012. november 24. Őrségváltás a Budai Várban – Térzene  Budapest 
2012. december 14. Karácsonyi előadás      Kiskunlacháza 
 
A kiskunlacházi zenebarátokat sok szeretettel várjuk 2013. március 2-án 18 órakor „Tavaszváró” koncertünkre, 
melyen a Petőfi Művelődési Központ színháztermében művésztanáraink produkciói mellett a fúvószenekar is népsze-
rű filmzenéket ad elő.  

                   Breznyán István 

THE MOSCOW SAX QUINTET 

The Moscow Sax Quintet is considered one of 
the finest Jazz groups in the world. They launched their 
Western career with a series of concerts in the U.S.A., 
Europe and Taiwan. They not only received great criti-
cal acclaim from both the media and the public, but 
proved that music is the universal language by showcas-
ing the groundbreaking group’s mastery of the Ameri-
can art form. 

Founded in 1987 by Vladimir Zaremba, a pro-
fessor at the Moscow State University of Cultural and 
Art, the group consists of five saxophoists along with a 
rhythm section. 

They have perfectly captured the Jazz feeling 

A Moszkvai Szaxofon Kvintett-et a világ legjobb dzsessz-
együttesei között tartják számon. Nyugati pályafutásukat 
egy koncertsorozattal indították az Egyesület Államokban, 
Európában és Tajvanon. Nemcsak nagyszerű kritikát kap-
tak a média és a nagyközönség részéről, de bebizonyította 
az áttörő együttes az amerikai művészeti formában való 
ügyességének bemutatásával, hogy a zene nemzetközi 
nyelv. 
 1987-ben Vladimir Zaremba, a Moszkvai Állami 
Kulturális és Művészeti Egyetem professzora által alapított 
együttes öt szaxofonosból áll egy ütős szekcióval együtt.   
 Tökéletesen megragadták a  dzsesszérzést varázsla-
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with their magical sound, particularly with Zaremba’s ar-
rangements of classics George Gershwin, Bill Evans and 
The Beatles. When they interpret Charlie Parker’s impro-
vised solos, playing them in 5-part harmony at a break-
neck speed (as if they were one instrument), you can hear 
the mastery of their skill in the music.  

Long famous for their virtuosity in the classical 
arena, Russian musicians have not exactly been at the 
forefront of the Jazz scene. However, if the Moscow Sax 
Quintet is any indication, there is good reason to believe 
they will secure their place in the world of Jazz. 

 

tos hangjukkal, főleg a klasszikus George Gershwin, Bill 
Evans és a Beatles Zaremba-féle átirataival. Amikor Char-
lie Parker improvizációs szólóit interpretálják öt szólam-
ban nyaktörő tempóban játszva (mintha egy hangszer len-
nének), meghallható zenében való tökéletes jártasságuk.  
 Míg a klasszikus területen híres virtuozitásuk, az 
orosz zenészek nem egészen voltak a dzsessz területének 
arcvonalában. Mindazonáltal, ha a Moszkva Szaxofon 
Kvintett jel, jó ok arra, hogy higgyük, ők meg fogják véde-
ni helyüket a dzsessz világában.     

Vladimir Zaremba 

City Wind Orkestar Zrenjanin with all of its 
activities in 2012 year: concerts held in Serbia and outside 
the country, performing at various festivals and concerts 
in the organization WASBE with Central and Eastern 
Europe organized the first international festival of Brass 
Bands "Bega Fest 2012".  

In 2013 year we plan to organize: 
- 7 Vojvodina BRASS festival, which is the 

regional nature of a review, and last year's festival was 
attended by 50 soloists and chamber ensembles from all 
secondary schools and the Academy of Music in. After 
review - concert performance we planned debate and 
seminar on the latest world trends in teaching brass. 
Festival will be held on 27.02.2013. at the Cultural Center 
of Zrenjanin 16.00. 

- We plan to participate in international 
competition Wind Orchestra Festival in Balatonfeldvaru 
(Hungary). 

- Organizing an international Festival Wind 
Orkestar "Bega Fest 2013" 21.-06.23.2013. in Zrenjanin, 
Aradac, Kovačica Pančevo. Festival to attend, except for 
Wind orchestras from Serbia, Hungary, Slovakia, 
Germany and Romania. 

- Orchestra plans to participate in the 
International Festival in Belgorod (Russia), 04.-
06.08.2013. 

CITY WIND ORKESTAR ZRENJANIN 

Zrenjanin Város Fúvószenekarának 2012. évi tevé-
kenysége: a zenekar koncertezett Szerbiában és a határo-
kon túl, különböző fesztiválokon és hangversenyeken, va-
lamint a Kelet-Európai WASBE-val közös szervezésben 
megrendezte az első nemzetközi fúvószenekari fesztiválját 
a „Bega Fest 2012”-t. 

A 2013-as évre tervezzük megszervezni: 
- A 7. Vojvodina Brass Fesztivált, amely egy regio-

nális szemle. A legutóbbi évben 50 szólista és kamaraegyüt-
tes vett részt zeneművészeti középiskolákból és a Zeneaka-
démiáról. A szemlét—koncertbemutatót követően diskur-
zust és szemináriumot terveztünk a rezes oktatás legújabb 
világtrendjeiről. A Fesztivált 2013.02.27-én tartottuk, a 
zrenjanini Kulturális Központban 16 órától. 

- Tervezzük, hogy részt veszünk a Nemzetközi 
Fúvószenekari Fesztiválon Balatonföldváron. 

- Szervezzük Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivá-
lunkat „Bega Fest 2013” 2013.06.21-23. között 
Zrenjaninban (Nagybecskerek), Aradin és Pancsován. A 
Fesztivál résztvevői szerbiai, magyar, szlovákiai, német és 
romániai zenekarok.  

- Zenekarunk tervezi részvételét a Belgorodi Nem-
zetközi Fesztiválon (Oroszország) 2013.08.04-06. között. 

   
 Branislav Gagic 

COMUNALE BRASS BAND „POLTAVA” 

 Poltava - A city in Ukraine, the administrative 
center of the Poltava region, is located in the north-east 
of the country on the Dnieper plain. The first mention 
of the city dates from the twelfth century, but judging 
from the archaeological excavations on the site of Pol-
tava in the eighth century there was a settlement. 
 A historic moment for the city, became the 
Northern War of 1700 1721 between Russia and Swe-
den. The key battle of this war was the battle of Pol-
tava, which became the turning point of the con-
flict. After the Northern War the city became known 
throughout the Empire as a city of Russian 

 Poltava—ukrajnai város, Poltava régió közigazgatási 
központja, az ország észak-keleti  részén helyezkedik el a 
Dnyeper-síkságon.  Az első jelentések a városról a 12. sz-
ból valóak, de a régészeti kutatásokból következtethetően 
Poltava helyén a 8. században lakott telep volt. 
 A történelmi pillanat volt a város számára, az északi 
háború 1700-tól 1721-ig Oroszország és Svédország kö-
zött. Ennek a háborúnak a kulcsütközete volt a poltava-i 
csata, amely a konfliktus fordulópontja lett. Az északi há-
ború után a város ismertté vált az egész birodalomban mint 
az orosz dicsőség városa.  Poltava—egy fontos kulturális 
központ 300 500 lakossal. A városi kormányzat magába 
foglalja a helyi tanácsot és a polgármestert. Poltava város-
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glory. Poltava - an important cultural center, employs 
300.500 people. City government consists of the local 
council and the mayor. In 
the city of Poltava manages 
37 institutions of culture and 
art belonging to the city au-
thorities. One of these is the 
municipal brass band 
"Poltava," This is particularly 
proud of Poltava. The or-
chestra "Poltava" was cre-
ated with the support of the 
mayor of the city in 
1995. The composition of 
the orchestra musicians, 37 
professional artists. Because 
of the 'orchestra, over thousands of performances, and 
repertoire of over 800 works by Ukrainian and for-
eign. The flagship orchestra is a large concert works 
Y.Shtrausa, Dunayevsky, programs, pop, folk and 
jazz ....... In 1997, the band toured successfully Fildera city 
territory (Federal Republic of Germany). The orchestra 
part of all activities of state and regional significance in the 
city, a participant reports regular concerts at the National 
Palace "Ukraine", performed with a big concert at the Na-
tional Philharmonic. N. Lysenko in the capital 
Kiev. Municipal Brass Band graduates "Poltava" of inter-
national competitions in Yalta "Golden Griffin" in 1998, 
2000 and the owner of the International Festival a place of 
Brass Music "Fanfare Yalta" in the years 2010, 2011. For 
excellence in the field of culture bandwidth allocated to 
them. Korolenko, the state prizes. Artistic director and 
conductor, its founder, honorary artist of Ukraine Eduard 

ban 37 kulturális és művészeti intézményt irányítanak vá-
rosi tulajdonban. Ezek közül egy a „Poltava” Városi Brass 

Band, ez különösen 
Poltava büszkesége. 
A „Poltava” Zene-
kar a város polgár-
mesterének támoga-
tásával állt fel 1995-
ben. A zenekar ösz-
szetétele 37 hivatá-
sos zeneművész. A 
zenekar több ezer 
bemutatót tartott 
Ukrajnában és kül-
földön és repertoár-
ján több mint 800 

mű szerepel. A vezér zenekar egy nagy koncerten dolgozik  
Strauss, Dunayevsky programmal, pop, népi és dzsessz 
zenével… 1997-ben a zenekar nagysikerű turnét adott a 
németországi Filderben. A zenekar részese minden állami 
tevékenységnek és regionális jelentőségű a városban, rend-
szeresen koncertezik az ukrán Nemzeti Palotában, és adott 
nagy hangversenyt a Lysenko Nemzeti Philharmoniában 
Kijev fővárosban.  A „Poltava” Városi Brass Band Yaltán 
nemzetközi versenyeken 1998-ban és 2000-ben  „Arany 
Griff-et” nyert, és a Nemzetközi Fesztivál házigazdája, a 
rézfúvós „Fanfare Yalta” helyszíne a 2010, 2011-es eszten-
dőben. A kultúra területén mutatott kiválóságukat széles 
körben jutalmazták Korolenko állami kitüntetéssel. A mű-
vészeti igazgató, karmester, alapító Ukrajna tiszteletbeli 
művésze Eduard Golovashich. 
 

Inna Pelykh   

PROGRAMAJÁNLÓ – VERSENYEK, FESZTIVÁLOK, KURZUSOK, KONCERTEK -2013 

IV. GYŐRI NEMZETKÖZI HIDAS FRIGYES FÚVÓSZENEKARI KARMESTERKURZUS 

A kurzus időpontja: 2013. március 04-08. 
Helyszín: Győri Széchenyi István Egyetem, Varga Tibor 
Zeneművészeti Intézete  
A kurzus vezető professzora, művészeti vezetője:  
Dr. Marosi László ( University of Central Florida, USA )  
Zenekari tudományok tanszékének Igazgatója 
(vezényléstechnika, zenekari anyagismeret) 
A gyakorló zenekar: Győr Symphonic Band, mely a Szé-
chenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézeté-
nek és a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola közös 
együttese. A zenekar felkészülten várja a jelentkezőket és 
minden nap a legmagasabb szinten segíti a résztvevő karmesterek munkáját. Az együttes karmestere Szabó Fe-
renc. 
A kurzus célja:  
A fúvószenekari karmesterek továbbképzése az eredeti koncertfúvós műfaj segítségével. 
Az elméleti előadásokon túl lehetőség nyílik a karmesterek számára gyakorlati továbbképzésre is. A vezető profesz-
szor több évtizedes nemzetközi tapasztalata és már négy kontinensen elismert szakmai tudása, garancia a kurzus leg-
magasabb szintű vezetéséhez.  
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A karmesterkurzus programja: 
2013. március 04.:   10 órakor Megnyitó, regisztráció, szálláshelyek elfoglalása 
                    délután zenekari gyakorlat  
          március 05.-07.:  Délelőtt elméleti oktatás, délután zenekari gyakorlat  
          március 08.:   Délelőtt főpróba,  
          március 08.:  18 órakor a Győr Symphonic Band nyilvános zárókoncertje a  
    kurzus aktív résztvevőinek vezényletével.  
Karmesterkurzus anyaga: 
Balázs Árpád: Régi magyar táncok Gömörből 
Hidas Frigyes: I. Népdal-szvit  
Hidas Frigyes: II. Népdal-szvit  
Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite 
Lendvay Kamilló: Festival Overture 
Dubrovay László: Tavaszi szimfónia II. III. tétel 
Arturo Márquez: Danzon No 2 
Csajkovszkij: Dance of the Jesters 
 
Részvételi díj: Aktív 50.000.-Ft., passzív 30.000.-Ft  
(A szállás és az étkezés költségét nem tartalmazza!) 
Érdeklődésüket és jelentkezési szándékukat kérjük az alábbi elérhetőségeken jelezzék!  
email: sz.ferenc@hangszertar.com         tel.:20-9656-639 fax:96/336-044,   
 
Szeretettel várjuk jelentkezésüket! 

Ruppert István                 Szabó Ferenc 
     Igazgató      Győr Symphonic Band karmestere 

I. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ZENEKARI VERSENY ÉS TALÁLKOZÓ 

 
Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület 

8623 Balatonföldvár, Gábor Á. u. 2. 
Tel/Fax: 84/340-832 

E-mail: rankizeneisk@t-online.hu 
_____________________________________________________ 

I. Dél-Dunántúli Regionális 
Zenekari Verseny és Találkozó 

2013. 03. 23. 
Balatonföldvár 

 

A Balatonföldvári Ránki György Zeneiskola és a Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület 2013. már-
cius 23-án, Balatonföldváron 7 kategóriában hirdeti meg a Dél-Dunántúli Régió zeneiskolai zenekarainak versenyét. 
Az együttesek magas rangú zsűri előtt mérettethetnek meg és szerezhetnek nélkülözhetetlen szakmai tapasztalatot a 
további fejlődésük, szakmai kiteljesedésük megalapozására. A versenyen a zenekarok egy kötelező és szabadon vá-
lasztott műve(ke)t mutatnak be, melyet a zsűri a WASBE zenekari szövetség szakemberei által pontosan kidolgozott 
és meghatározott szempontrendszer alapján százalékos pontszámmal értékel. Így egy pontos, reális, az adott év ze-
nekari felhozatalától független eredmény születik (akár több I., II., vagy III. helyezés kiosztásával), mely a zenekarok 
számára valódi segítséget jelent szakmai fejlődésükben, kiteljesedésükben.  

A kiírás a zeneiskolai zenekarok országos versenyének mintájára készült, néhány helyen azonban könnyítet-
tünk a feltételeken, (kisegítők létszáma, nyitott korcsoport indítása, kötelező mű szabadsága) hogy minél több zene-
kar részt tudjon venni. 

A helyszínről: Balatonföldvár 2010-ben - 26 zenekarral - Nemzetközi WASBE Zenekari Versenynek, majd 
2012-ben Nemzetközi Fúvóskarmester Versenynek adott otthont, a nemzetközi zsűri és a részvevők általános meg-
elégedésére. 1999 óta, minden második évben szintén itt került megrendezésre a Zeneiskolai Zenekarok Somogy 
Megyei Találkozója, aminek legutóbb (2011-ben) 10 részvevője volt, és amelynek találkozó jellegét úgy szeretnénk 
átmenteni a régiósra kibővített rendezvényre, hogy lehetőséget biztosítunk a minősítés nélküli részvételre is. (aki 
ezt választja, a jelentkezési lapon lehet jelezni) 
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A versenyen részvevő zenekaroknak a kiírás alapján minden kategóriában kötelezően egy magyar szerző 
művét kell bemutatni, továbbá szabadon választott műve(ke)t kell a versenyen előadnia a kategóriában meghatáro-
zott időkeretek figyelembevételével. 

A Dél-Dunántúli Régió zenekarainak első versenyét és találkozóját hagyományteremtő szándékkal szervezzük, 
de nem zárkózunk el attól, hogy a jövőben meghatározott időnként más-más megyében rendezze meg egy kiválasztott 
zeneiskola, vagy település. Erről a rendezvény végén tartandó szakmai értekezleten dönthetnének a jelenlévők. 

A versenyen való részvétel feltétele a nevezési díj megfizetése, ami zenekaronként 5000 Ft. 
A nevezési díjat a következő számlaszámra kérjük befizetni: 
Zenebarátok Köre KHE 
50800300-10212659-00000000 
A jelentkezési lapot a fejlécen található postacímre vagy e-mail címre kérjük küldeni. 
A jelentkezési lap beérkezésének és a nevezési díj befizetésének határideje: 2013. február 23. 

 Részletes programot és tájékoztatót az étkezési lehetőségről a jelentkezők létszámának ismeretében a jelentkezé-
si határidő után tudunk adni. 
 
A verseny időpontja: 2013. március 23. 
Rendező:  Ránki György Zeneiskola 
  8623 Balatonföldvár, Gábor Á. u. 2.; Telefon: 06-84-340-832 
  E-mail: rankizeneisk@t-online.hu 
Társrendező: Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület 
  Info: Kapus János - Mobil: 06-20-479-5203 
 
A verseny célja:  a hangszeres együttesek pedagógiai munkájának, eredményeinek bemutatása, tehetséggondozás 
támogatása, az együttesek tanárainak és iskoláinak a nyilvánosság biztosítása. 
A verseny jellege: gyakorlati verseny 
 
A verseny kategóriái: 
A) Szimfonikus zenekar 
B) Gyermek vonószenekar 
C) Ifjúsági vonószenekar 
D) Gyermek fúvószenekar 
E) Ifjúsági fúvószenekar 
F) Egyéb hangszeres együttesek 
G) Nyitott kategória  
 
A nevezés feltételei és követelményei: 
 
1.Gyermek kategóriában a zenészek legmagasabb életkora 15 év, (1998. június 21. után születtek) ennél idősebbek a 
zenekari összlétszám maximum 20 %-áig játszhatnak az együttesben.  
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek együttesen): max. 15 perc 
 
2.Ifjúsági kategóriában a zenészek legmagasabb életkora 22 év, (1991. június 21. után születtek) ennél idősebbek a 
zenekari összlétszám maximum 20 %-áig játszhatnak az együttesben.  
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek együttesen): max. 20 perc 
 
3.Nyitott kategóriában életkori megkötés nincs.  
Szimfonikus, vonós, fúvós és egyéb hangszeres együttesek is indulhatnak ebben a kategóriában.  
Összjáték idő (a kötelezően és szabadon választható művek együttesen): max. 25 perc 
 
4. Az egyéb hangszeres együttesek tetszőleges összeállítású vagy homogén hangszeres együttesek lehetnek 
 
5. Az együttesek létszáma 9 főnél kevesebb nem lehet. 
                                  
           Kapusné Dojcsák Edit                        Kapus János 
                                                 zeneiskola igazgatója                 egyesület elnöke 
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VIII. BALATONFÖLDVÁRI TÉRZENE FESZTIVÁL 

Tisztelt Zenekarvezető Kolléga! 
Tisztelt Igazgató Úr/Nő! 
 
Balatonföldvár Város és a Balatonföldvári Zenebarátok Köre Közhasznú Egyesület (ZEBRÁK) 
 
2013. július 3 – 6. között 
megrendezi a 
VIII. BALATONFÖLDVÁRI TÉRZENE FESZTIVÁLT 
 
 A rendező egyesület elnökeként és mint gyakorló zenekarvezető  szeretnék egy olyan nyári szakmai programot 
bemutatni Önnek és zenekarának, amely kiváló szórakozást és közösségi élményt is jelenthet egyben a résztvevők-
nek.  
 Városunkban évtizedes hagyománya van a helyi fúvószenekar által bevezetett heti rendszerességű nyáresti 
térzenélésnek, amelyek mind az idelátogató vendégek, mind a helyi lakosok számára a legkedveltebb kulturális prog-
ramokká váltak térségünkben. Ezek a nagysikerű szerda esti koncertek adták az ötletet egy több napos fesztivál szer-
vezéséhez, amikor három napra valóban – a fesztivál szlogenjével élve – „ A Térzenék Városa” lesz Balatonföldvár. 
 A Balatonföldvári Térzene Fesztiválon a klasszikus térzenékre, és – a műfaji adottságok miatt - leginkább a 
fúvós muzsikára kerül a hangsúly, de nem zárunk ki más felállású együtteseket sem! 
Az elmúlt években nagy sikerrel koncertezett a Jubileumi tér különleges atmoszférájú katlanjában pl. csengettyű-
együttes, barokk kamaracsoport, ütő-együttes és big-band is. A Fesztivál tér színpadán pedig több tánc-csoport is 
fellépett, várjuk tehát a táncosok jelentkezését is!  
 A fesztivál keretében minden este az ország egy-egy reprezentáns zenekara ad térzenét. 
A nagy koncertek után éjszakába nyúló óriási térbulikat tervezünk a közvetlenül a Balaton partján kialakított Feszti-
vál-térre, amelyeken a szórakoztató zenét a Régió legszínvonalasabb együttesei adják.  
A kínálatot a délelőtti ingyenes strand és vízi játékok, gyermekprogramok, valamint a délutáni - helyi ízeket bemutató 
- gasztronómiai élvezetek teszik teljessé. 
  Terveink szerint idén a Térzene Fesztivál újra összekapcsolódik a WASBE által szintén Balatonföldvár hely-
színnel meghirdetett nemzetközi gyermek-, ifjúsági-, és felnőtt fúvószenekari versennyel. 
 
Lehetőség van a több napos itt tartózkodásra is! Ennek érdekében igyekeztünk a fiatalok pénztárcájához mért 
szállásokat biztosítani a fesztivál idejére. Azoknak a zenekaroknak, amelyek több napra jönnének, kedvezményes 
szálláshelyeket tudunk ajánlani: 
NARO Camping  
 Hozott sátrakkal:    sátorhely:    700 Ft + fejenként 800 Ft/nap + 300 Ft IFA 
 Tégla épületben:   2 db 3 ágyas apartman:  6200 Ft/nap + IFA  
     2 db 4 ágyas apartman: 8300 Ft/nap + IFA 
 
Balatonföldvári szálláshelyeken:  Szállás   3500 Ft/fő/nap-tól 
      Szállás reggelivel:  4200 Ft/fő/nap-tól 
      Félpanzióval:  5300 Ft/fő/nap-tól 
      Teljes ellátással:  6500 Ft/fő/nap-tól 
 
Étkezés külön is rendelhető:  Platán étteremben    900 Ft/fő 
 
Próbatermet, hangszertárolást mindegyik szállásnál tudunk biztosítani! 
Várjuk tehát azok jelentkezését, akik a gyönyörű Balatonföldváron táboroznának a fesztivál ideje alatt, de azokat a 
zenekarokat is szívesen látjuk, amelyek csak egy napra, és egy koncertre jelentkeznének! 
 
A részvételi szándékot - a mellékelt jelentkezési lapon - kérjük legkésőbb március 15-ig visszajelezni: 
 
ZEBRÁK egyesület, 8623 Balatonföldvár, Gábor Á. u 2. 
Tel/fax: 06/84-340-832,  
e-mail: rankizeneisk@t-online.hu 
további információ: 06/20-479-5203 

               Kapus János 
                szervező
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WASBE-KELET-EURÓPA II. FÚVÓSZENEKARI VERSENYE  
2013. JÚLIUS 3-4-5., BALATONFÖLDVÁR 

Tisztelt Érdeklődők, Zenekarvezetők! Kedves Kollégák!  
A Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége WASBE-Tagszervezet immár 
második alkalommal hirdet fúvószenekari versenyt 2013. július 3-4-5. között Balatonföldváron. Az együttesek négy 
kategóriában nemzetközi zsűri előtt mutatkozhatnak be, mérettethetnek meg és szerezhetnek nélkülözhetetlen ta-
pasztalatot a szakmai továbbfejlődésük, kiteljesedésük kibontakoztatására. A versenyen a zenekarok egy kötelező és 
szabadon választott műve(ke)t mutatnak be, melyet a zsűri a szövetség szakemberei által pontosan kidolgozott és 
meghatározott szempontrendszer alapján százalékos pontszámmal értékel. Ezzel az értékelési rendszerrel egy pon-
tos, reális az adott év zenekari felhozatalától független eredmény születik (akár több I., II., vagy III. helyezés kiosztá-
sával), mely a zenekarok számára meghatározó szakmai segítséget és támpontot jelent a további fejlődéshez.  

A zenekaroknak minden kategóriában a kiírás alapján megadott két kötelező műből kell egyet választania és 
bemutatnia, továbbá szabadon választott műve(ke)t kell a versenyen előadnia a kategóriában meghatározott időkere-
tek figyelembevételével. 
(A kották beszerezhetők a kiadóknál, illetve a kottarendeles@t-online.hu email címen keresztül.) 
 
Gyermek kategóriában a zenészek legmagasabb életkora 16 év, (1997. július 4. után születtek) ennél idősebbek a 
zenekari összlétszám maximum 20 %-áig játszhatnak az együttesben.  
A kötelezően választható művek: 
Balázs Árpád: Négy kép (EMB 12368 SET) 
Zempléni László: Utazás Európában (EMB 14769 SET)  
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek együttesen): max. 15 perc 
 
Ifjúsági kategóriában a zenészek legmagasabb életkora 25 év, (1988. július 4. után születtek) ennél idősebbek a 
zenekari összlétszám maximum 20 %-áig játszhatnak az együttesben.  
Kötelezően választható művek:  
Dubrovay László: Kis szvit (EMB 14493 SET) 
Gustav Holst: First Suite in Eb for Military Band Edited by Colin Matthews (Boosey & Hawkes BHI 6101436 SET) 
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek együttesen): max. 20 perc 
 
Felnőtt kategóriában nincs életkori megkötés.   
Kötelezően választható művek:  
Ralph Vaughan Williams: English Folk Song Suite (Boosey & Hawkes BHI6100328 SET) 
Lendvai Kamilló: Mesemondó tánc (EMB 12481, 12371) 
 
Összjáték idő (kötelező és szabadon választott művek együttesen): max. 30 perc 
 
Nyitott kategóriában nincs életkori megkötés. 
Kötelezően választható műként egy kortárs fúvószenekarra írt eredeti mű bemutatása kötelező. 
Összjáték idő (a kötelezően és szabadon választható művek együttesen): max. 25 perc 
 
Helyi szervező: Kapus János, Ránki György Zeneiskola (84/340-832; 20/479 5203; rankizeneisk@axelero.hu) 
Helyi technikai, szervezési kérdésekkel, valamint a szállással és étkezéssel kapcsolatban hozzá lehet fordulni. 
Szállás, étkezés igényelhető, melyről bővebben a szállásigénylő űrlapon tájékozódhatnak. 
A szállás és az étkezés költségei a verseny helyszínén fizetendők, illetve a helyi szervezővel megbeszéltek szerint. 
 
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. 
A jelentkezés feltételeként a regisztrációs díjat az alábbi bankszámlára legkésőbb 2013. április 12-ig szükséges átutalni 
a jelentkezőknek. Átutaláskor kérjük feltüntetni a zenekar, és a település nevét. 
 
IBAN szám: HU66 1173 5074 2051 5537 0000 0000 – BICcode: OTPVHUHB  
 
A jelentkezéshez jelentkezési lap, és szállásigénylés esetén a szállásigénylő űrlap kitöltése szükséges, melyhez mellé-
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kelten egy ismertetőt és egy egy évnél nem régebben készült zenekari fotót (lehetőleg digitális formában) kell küldeni 
az alábbi címre 2013. április 12-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 verseny alapvető célkitűzése a magyarországi és kelet-európai fúvós nemzedékek biztatása, ösztönzése, figyel-
mének ráirányítása a fúvószene örömére, szeretetére. Létrehozásával nemcsak egy fontos hiánypótló esemény megren-
dezése a cél, hanem az hazai fúvószenei értékek bázisán egy a jövő számára meghatározó értékekkel bíró és irányvona-
lat mutató tradíció megteremtése is. A Szövetség zenekari versenyeivel a fúvószenei, fúvószenekari mozgalom fennma-
radását, fejlődését, szakmai épülését, a szimfonikus fúvószene kibontakoztatását, az utánpótlás nevelését, és a hagyo-
mányok ápolását szeretné elősegíteni a fúvószenei mozgalom tagjainak összefogásával, kapcsolatrendszerük erősítésé-
vel.  
 
 

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 2013-RA 

Fesztiválok, versenyek, koncertek, kurzusok 
2013.02.22-24. Bad Gandersheim /

DE 
De Haske / Hal Leonard Repertoire-hétvége 
(Jacob de Haan, Peter Kleine Schaars) 

www.turner-musik-akademie.de 

2013.02.22-24. Staufen /DE Hogyan mondjam a közönségnek? (Ronald 
Holzmann) 

www.bdb-musikakademie.de 

2013.02.22-24. Salach /DE Fúvóskarmesteri továbbképzés (Isabelle Ruf-
Weber) 

www.musikschulen-bw.de 

2013.02.22-04.21. Staufen /DE Bevezetés a zenekarvezetésbe (Thierry 
Abramovici, Denis Laile, Michael Stecher) 

www.bdb-musikakademie.de 

2013.02.23-24. Dresden /DE Brass-műhely (Malte Burba) www.brassworkshop.de 
2013.03.01-03. Staufen /DE Új tanítási módszerek a fuvolatanításban II. 

(Robert Pot) 
www.bdb-musikakademie.de 

2013.03.06-09. Trossingen /DE Fuvola csoportot talál – kihívás vagy esély 
(Andrea Welte, Julia Wetzel-Kagelmann, 

www.bundesakademie-
trossingen.de 

2013.03.08-10. Marktoberdorf /DE Dél-német Ifjúsági Kürt Napok (Ulrich Köbl, 
Peter Hoefs, Johannes Huth, Florian 

www.modakademie.de 

2013.03.11-14. Trossingen /DE Nemzetközi Továbbképzés (zsűrinek) 
(Isabelle Ruf-Weber, Johann Mösenbichler, .) 

www.bundesakademie-
trossingen.de 

2013.03.14-17. Weikersheim /DE Trombita és Harsona Mesterkurzus (Klaus 
Schuhwerk, Oliver Siefert) 

www.foerderverein-
blechblaeser.de 

2013.03.15-17. Staufen / DE Piccolini &Brassini – Alapkurzus (Dr. Claudia 
C. Schade) 

www.bdb-musikakademie.de 

2013.03.16-17. Unterwaltersdorf / 
DE 

Brass-műhely (Malte Burba) www.brassworkshop.de 

2013.03.16-04.20. Heidelberg /DE Heidelbergi Tavaszi Perspektívák www.heidelberger-fruehling.de 
2013.03.18-21. Staufen / DE Tavaszi kurzus: Alpesi kürt-játék szóló és 

együttesben (Berthold Schick) 
www.bdb-musikakademie.de 

2013.03.23-24. Paris / F Nemzetközi Rézfúvós Kvartett Verseny www.ensembledecuivres.asso-
weg.com 

2013.03.23-24. Neuhengstett Brass-műhely (Malte Burba) www.brassworkshop.de 
2013.03.24-28. Staufen / DE Ifjúsági vezető-kurzus – alapmodul (Michael 

Paul, Brigitte Nies, Michael Stecher) 
www.bdb-musikakademie.de 

2013.03.25-27. Staufen /DE A hangszeres oktatás metodikája és pedagógiá-
ja (Michael Stecher) 

www.bdb-musikakademie.de 
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2013.03.25-28. Schmallenberg / 
DE 

Ifjúsági Brass Band NRW - Világtábor www.ybb-nrw.de 

2013.04.10-13. Frankfurt /DE Zenei Vásár musik.messefrankfurt.com 

2013.04.12-14. Altishofen / CH Ütőverseny www.dummer-wettbewerb.ch 

2013.04.12-14. Staufen / DE A fúvószene stílusirányzatai: polka, induló, 
keringő (Ernst Hutter) 

www.bdb-musikakademie.de 

2013.04.15-19. Staufen / DE Tavasszal zenével (Bernd Becker) www.bdb-musikakademie.de 

2013.04.18-21. Klagenfurt /A IPV-Szimpózium www.ipf2013.de 

2013.04.18-23. Georgsmarienhütte 
/ DE 

Klarinét-mesterkurzus (Prof. Francois Benda) www.forum-artium.de 

2013.04.25-28. Split / HR Közép-Európa Fúvószenei Fesztivál www.blasmusikfestival.net 
2013.04.27-28. Neuhausen / DE Testfunkciók tréningje rézfúvósoknak (Malte 

Burba) 
www.brassworkshop.info 

2013.04.27-05.05. Oslo / NO Európai Brass Band Bajnokság www.ebbc2013.no 

2013.05.01-03. Staufen / DE Királynők fekete fából – intenzív klarinét-
kurzus (Michael Heitzler) 

www.bdb-musikakademie.de 

2013.05.10-12. Ehningen / DE 14. EM - cseh-morva fúvószene www.em-2013.de 

2013.05.10-12. Chemnitz /DE Fúvószenekari Verseny www.deutsches-musikfest.de 

2013.05.11-12. Luxemburg /LU Fúvós-, fanfárzenekarok és brass band-ek 
versenye 

www.ugda.lu 

2013.05.29-31. Stadthagen / DE 6. Szász Big Band Találkozó www.jazz-in-stadthagen.de 

2013.05.30-06.03. Filadelfia /IT Brass & Wind Band Festival www.associazione-melody.com 

2013.06.27-30. Ort im Innkreis Fúvószene Woodstock-ja www.woodstockderblasmusik.at 
2013.07.03-28. Innsbruck /A Innsbruck-i Promenádkoncertek www.promenadenkonzerte.at 
2013.07.04-28. Kerkrade /NL WMC Kerkrade www.wmc.nl 
2013.07.06-13. Interlaken / CH Jungfrau Zenei Fesztivál www.jungfrau-music-festival.ch 

2013.07.09-14. Schladming / A Mid Europe www.mideurope.at 
2013.07.18-21. Sinnai /IT „Citta di Sinnai” Fúvószenekari Verseny www.comune.sinnai.ca.it 
2013.07.27-28. Eichstätt / DE Mittendrin Népzenei Napok www.eichstaett-mittendrin.de 

2013.08.01-04. Bosen /DE Brassmania – Fúvószenei Őrület a tónál www.brassmania.de 

2013.09.10-15. Düsseldorf / DE Aelous Harsona-, Trombita- és Tubaverseny www.aeoluswettbewerb.de 

2013.10.26. Linz / A Osztrák Ifjúsági Fúvószenekari Verseny www.winds4you.at 

********************************************************************************************************************
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Szövetségünk a WASBE (World Association for Symphonic Bands and Ensembles) ajánlására, annak támo-
gatásával alakult 2003-ban Magyarországon. Alapítói felismerve a mind szélesebb körű szakmai összefogás sürgető 
igényét olyan szervezetet hoztak létre, amely mind a magyarországi, mind a Közép-Kelet-Európában működő, illetve 
tevékenykedő fúvószenekarokat és fúvós együtteseket felöleli. A híd szerepét betöltve folyamatos lehetőséget bizto-
sít a Világszervezettel való kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz, a Világszervezet élvonalát jelentő országok 
szakmai tevékenységének, színvonalának megismeréséhez, illetve a régió fúvószenei kulturális örökségének megőrzé-
séhez, fejlesztéséhez. 

Szövetségünk alapítói és patrónusai: 

Bert Aalders 
World Association for 

Symphonic Bands and Ensembles, 
WASBE 
President 

Dr. Csikota József 
Artisjus-díjas fúvóskarmester, 

Szegedi Tudományegyetem ZMK egyetemi adjunktusa, 
Fúvószenekarok és Együttesek 

Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége 
WASBE - Tagszervezet elnöke, 

WASBE Elnökségi tagja 

Anatoly L. Dudin 
Moscow State University of Culture and the Arts 

– Music Faculties 
manager of International Department, 

director of wind bands, 
International Tuba Euphonium Association 

member of Board of Directors 

Dr. Leon J. Bly 
WASBE 

Immediate Past President 

Neumayer Károly 
Liszt- és Artisjus-díjas fúvóskarmester, 

Pécsi Tudományegyetem MK ZMI 
tanszékvezető egyetemi docense, 

Pécsi Vasutas Koncert-fúvószenekar karnagya 

Dr. Marosi László 
Artisjus-, FAME-díjas karmester 

University Central Florida 
associate professor, conductor 

Dr. Hőna Gusztáv 
Liszt-, ARTISJUS-, ITA Oeuvre-díjas 

harsonaművész, 
a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus 

Zenekarának szólóharsonása, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

tanszékvezető egyetemi tanára 

Dubrovay László 
Erkel-, Bartók-Pásztory-, Artisjus-díjas zeneszerző, 

Érdemes Művész 

Prof. Kerek Ferenc DLA 
SZTE Zeneművészeti Kar dékánja, egyetemi tanár, 
Liszt-, Weiner Leó-, Artisjus-díjas zongoraművész 

 

Nagy Zsolt 
tubaművész, Szegedi Tudományegyetem ZMK 

tanszékvezető tanára 

 
Dohos László ezredes 

Liszt-díjas Érdemes Művész, 
Magyar Honvédség nyugalmazott főkarmestere 

David C. McCormick 
Secretary of Board of Directors of Midwest Clinic, 

Chicago, 
Emeritus Music Educator,  University Administrator 

Fort Myers, Florida 

Alfred Reed 
zeneszerző, karmester 

Szövetségünk alapvető, kiemelt céljainak tekinti: 
*    a fúvószenekarok és együttesek szakmai fejlődésének elősegítését; 
*   a fúvószenei irodalom bővítését, a zeneszerzők fúvószenei művek írására buzdítását; a karmesterek és zeneszer-
zők munkájának segítését, ösztönzését; 
* fúvószenei fesztiválok, hangszer-, kottakiállítások, találkozók, előadások, szemináriumok, továbbképzések, előadá-
sok, konferenciák szervezését és lebonyolítását, ahol a résztvevők számára lehetőség nyílik 

* információszerzésre a világban történt legfontosabb fúvószenei eseményekről, 
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* utazási lehetőségekre, és külföldi kapcsolatok kiépítésére a világ bármely részén, 
* továbbképzésen való részvételre neves világhírű előadók, és neves együttesek részvételével, 
* nemzetközi konferenciákon való részvételre, 
* kottabeszerzésre közvetlenül a kiadóktól a szövetség rendezvényein, valamint kölcsönzés a kottabankból, 
* nemzetközi versenyekre való eljutás a szövetség részéről nyújtott anyagi támogatással. 

Elősegítjük a régióban élő fiatal tehetséges zenészek Nemzetközi Ifjúsági Fúvószenekar tagságába való bejutását, amely 
kiemelkedő szakmai fejlődési lehetőség. 

Támogatjuk az egyes nemzeti és regionális fúvószenei szakmai közösségek kapcsolatfelvételét és kapcsolatai-
nak kiépítését, mind a régión belül, mind más WASBE-szekciókkal, az euroatlanti összefogást erősítve, a nemzetközi-
ség minden szintjén. 

Közösségünk által létre hozott szellemi műhely lehetőséget biztosít a fúvószenei „kérdések” problematikájá-
nak, sajátosságainak kutatására, oktatására. 

Szövetségünk közössége az amatőr mozgalomnak, a fúvószenét kedvelőknek épp úgy, ahogyan a fúvószene 
legmagasabb művészi szintjét képviselő oktatóknak, karmestereknek, zeneszerzőknek.    
Szervezetünk nyitott minden Magyarországon és közép-kelet-európai régióban élő, tevékenykedő fúvószenét művelő, 
vagy fúvószenét kedvelő ember előtt. 

 
Elérhetőség: 

Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet-Európai Szövetsége WASBE - Tagszervezet 
info@wasbeeasteurope.hu; T/F: 00 36 62 210 875; 6900 Makó, Pf. 33. 

IBAN HU66 1173 5074 2051 5537 0000 0000 
BIC OTPVHUHB 
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MELLÉKLET 

      J E L E N T K E Z É S I  L A P 

 

I. Dél-Dunántúli Regionális 

Zenekari Verseny és Találkozó 

     2013. 03. 23. 

     Balatonföldvár 
 

 

Kategória:       

 

Zenekar neve: 

 

Karmester: 

 

Cím, e-mail, telefon, fax: 

 

 

 

Zenekari tagok száma: 

 

Korhatár felettiek száma: 

 

Kéri a zenekar minősítését?(kérjük aláhúzni):     igen    nem 

 

A zenekar műsora:  

 
 

Kérem, mellékeljen ismertetőt a zenekarról! 

 

…………………………………………. 

      dátum 

  PH ……………………………………………………………………                                                                                     
a zenekar hivatalos képviselőjének aláírása 

A mű címe Zeneszerző Hossz 

      

      

      

      

      

      

      

      



26 

Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és   Hungarian and East Central European Association 
Közép-Kelet-Európai Szövetsége WASBE-Tagszervezet  of Bands and Ensembles WASBE Affiliate 
www.wasbeeasteurope.hu  www.wasbeeasteurope.hu 
Hírlevél 2013  Newsletter 2013 

JELENTKEZÉSI LAP 
VIII. Balatonföldvári  Térzene  Fesztivál 

2013. július 3 - 6. 
  

Zenekar neve:………………………………………………………………………………………… 
 
Zenekarvezető neve:…………………………………………………………………………………. 
 
Zenekar címe:…………………………………………………………………………...…………… 
 
Telefon:…………………………………….…e-mail:…………………..…………………………… 
 
Zenekar létszáma:………………. fő 
 
Hány napra jönnek Balatonföldvárra: ………. napra   
 
Mely napon/napokon kérnek fellépési lehetőséget:    júl. 3. (szerda) 
(kérjük aláhúzni)        júl. 4. (csütörtök) 
           júl. 5. (péntek) 
           júl. 6. (szombat) 
 
Szállás igénylés:    
(kérjük a napot aláhúzni és a létszámot beírni) 
A NARO Campingben: 
Sátor:    július 3. ……….főre    Apartman: július 3. ……….főre 
    július 4. ……….főre    július 4. ……….főre 

   július 5. ……….főre    július 5.  ……….főre 
    július 6. ……….főre    július 6. ……….főre  
 
Hotelben vagy panzióban:  
Csak szállás: július 3. ……….főre    Reggelivel: július 3. ……….főre 
   július 4. ……….főre    július 4. ……….főre 
   július 5. ……….főre    július 5. ……….főre 
   július 6. ……….főre    július 6. ……….főre 
 
Félpanzióval:  július 3. ……….főre Teljes ellátás: július 3. ……….főre 
    július 4. ……….főre    július 4. ……….főre 
    július 5. ……….főre    július 5. ……….főre 
    július 6. ……….főre    július 6. ……….főre 
 
Külön étkezés igénylése: 
Ebéd:   július 3. ……….főre        Vacsora: július 3. ……….főre 
   július 4. ……….főre    július 4. ……….főre 
   július 5. ……….főre    július 5. ……….főre 
   július 6. ……….főre    július 6. ……….főre  
 
Részletes programot a jelentkezések lezárása után küldünk a résztvevőknek!  
Nagy méretű ütős hangszereket (timpani, szerkó, nagydob, marimba) a koncerteken tudunk biz-
tosítani! 
 
Jelentkezési határidő:  2013. március 15. 
 
Dátum:…………………………  ph.  aláírás:………………………… 
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Jelentkezési lap 
WASBE - Kelet-Európa 

II. Fúvószenekari Versenye 
2013. 07. 03-04-05. Balatonföldvár 

 
□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: 
 
 
 
 
 
 
Repertoár:      ____________________________ kategória 
Kötelezően választható mű: 

Szabadon választható mű(vek):  

 
 
Kérem, mellékeljen ismertetőt és fényképeket a zenekarról, valamint a zenekar összetételét! 
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) 
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Résztvevők listája 
Sor   Hangszer Vezetéknév Keresztnév Születési dátum 

  Karmester         
  Zenészek         
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  Zenészek (16/25 évnél idősebbek)         

            

            

            

            

            

            

            

            

  Kísérők         
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WASBE - Kelet-Európa 
II. Fúvószenekari Versenye 

2013. 07. 03-04-05. Balatonföldvár 
 

Szállásigénylő űrlap 
 
Zenekar neve: 
 
Karnagy: 
 
Zenekar címe, elérhetősége (telefon, e-mail): 
 
 
NARO Camping  Hozott sátrakkal:   sátorhely: 700 Ft + fejenként 800 Ft/nap + 300 Ft IFA 
    Tégla épületben:  2 db 3 ágyas apartman:  6200 Ft/nap + IFA  
        2 db 4 ágyas apartman: 8300 Ft/nap + IFA 
 
Balatonföldvári szálláshelyeken:  Szállás   3500 Ft/fő/nap-tól 
      Szállás reggelivel: 4200 Ft/fő/nap-tól 
      Félpanzióval:  5300 Ft/fő/nap-tól 
      Teljes ellátással:  6500 Ft/fő/nap-tól 
 
Étkezés külön is rendelhető: Platán étteremben   900 Ft/fő 
 
 
Szállás igénylés:   (kérjük a napot aláhúzni és a létszámot beírni) 
A NARO Campingben: 
Sátor:  július 3. ……….főre    Apartman: július 3. ……….főre 
    július 4. ……….főre   július 4. ……….főre 

   július 5. ……….főre   július 5.  ……….főre 
    
Hotelben vagy panzióban:  
Csak szállás: július 3. ……….főre   Reggelivel: július 3. ……….főre 
   július 4. ……….főre   július 4. ……….főre 
   július 5. ……….főre   július 5. ……….főre 
  
Félpanzióval:  július 3. ……….főre   Teljes ellátás: július 3 ……….főre 
   július 4. ……….főre   július 4. ……….főre 
   július 5. ……….főre   július 5. ……….főre 
   
Külön étkezés igénylése: 
Ebéd:  július 3. ……….főre   Vacsora:  július 3. ……….főre 
   július 4. ……….főre   július 4. ……….főre 
   július 5. ……….főre   július 5. ……….főre 
   
 
______________________________ 
dátum         
 
            ___________________________ 

          aláírás 
 


