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Becht Erika zongoratanár, gyakorlatvezető tanár 
1966 óta tanít a II. kerületi Járdányi Pál Zeneiskolában. Tanítványai közül sokan választották a 

pedagógusi és az előadóművészi pályát, többek között Érdi Tamás, Egri Mónika, Kékesi Judit, Balázs 

János zongoraművészek, Héja Benedek zeneszerző. Országos és nemzetközi zenei versenyek állandó 

zsűritagja, továbbképzések meghívott előadója.  Az ELTE zenei tanszékén és az LFZE tanárképző 

intézetében szakdidaktikát tanít, az egyetem gyakorlatvezető tanára.   

„Nem szabad szigorúan ragaszkodni az előírt tanulási menethez, hiszen olyan különbözőek a gyerekek: más-

más módon és ütemben fejlődnek. Nekünk, zenetanároknak az az óriási előnyünk egy osztályban tanító 

pedagógushoz képest, hogy sokkal jobban meg tudjuk ismerni a 

tanítványainkat, tudunk hozzájuk alkalmazkodni. És minél kisebb a gyermek, 

annál fontosabb a vele való bánásmód és kapcsolat.” 

 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kékesi Judit zongoraművész, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanára 
Kékesi Judit 1980-ban végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, ahol Rados Ferenc, Kurtág György 

és Szegedi Anikó voltak a tanárai. A Győri Zeneművészeti Főiskolán tanított, jelenleg a budapesti Bartók 

Béla Zeneművészeti Szakközépiskola zongoratanára. Kamarazenészként is tevékenykedik,  

továbbá országszerte zeneiskolai kurzusokat tart.  „A zenével való foglalkozásban – legyen az zongorázás, 

zenehallgatás, tanítás vagy bármi más – egyre több örömet találok.  

Ezt próbálom átadni, fölfedeztetni a növendékeimmel, életkortól és képességektől függetlenül. 

Soltész Anikó csembaló-, kamarazene-művész, tanár  
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán és a Hochschule für Musik Münchenben szerzett diplomát. 

Tanított itthon és külföldön alap-, közép- és felsőfokú intézményekben egyaránt. A Bartók Béla 

Zeneművészeti Szakközépiskola csembalótanára, tanszakvezetője volt, jelenleg a Tóth Aladár 

Zeneiskolában tanít. Koncertező művészként rendszeresen lép fel hazai és nemzetközi színpadokon, 

mesterkurzusok, továbbképzések sikeres előadója. „A közreadó kötései, jelei, dinamikái, 

tempóutasításai, ujjazatai megkötik a gyerek kreativitását, beszűkítik gondolkodását, és elveszik a kedvét 

a kísérletezéstől, többféle lehetőség kipróbálásától. A barokkban – az alapvető szabályokon túlmutatva – 

az egyéni kifejezőeszközök szabadsága, a spontán előadásmód teljesen természetes volt. A konkrét 

feladatokon és tanulnivalókon túl erre is szeretném nevelni a diákokat.” 

 

 Pozsár Eszter jazz-szaxofon művész, tanár, mesterpedagógus 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola jazz-szaxofon szakának elvégzése óta tanít, jazz zenészként 

koncertezik, jelenleg a pomázi Teleki Wattay Művészeti Iskola pedagógusa. A Pécsi Tudomány--

egyetemen diplomázott zeneterapeutaként, tanulási nehézséggel, tanulási zavarokkal, illetve 

különböző részképesség zavaros gyerekekkel foglalkozik, speciális – terápiás szemléletű csoportos, 

fejlesztő foglalkozásokat tart a zeneiskolai oktatás keretein belül. A sokéves tapasztalat és a terápiás 

tudásanyag ötvözésével saját módszerén dolgozik, a zene adta minden lehetőség kihasználásával 

segítve ezeknek a gyerekeknek a fejlődését.  „Az előadás elméleti részében beszélek arról, hogy miként 

mutatkoznak meg a tanulási zavarok a zeneoktatásban, és tapasztalatom szerint miként lehet segíteni 

zeneiskolás kereteken belül, ismertetem a módszerem elméleti hátterét. A gyakorlati részben bemutatom 

azokat a gyakorlatokat, amiket használok. Ezeknek fontos pillére az improvizáció.” 

 

Eckhardt Gábor Liszt-díjas zongoraművész, tanár 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán és a moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban diplomázott, 

intenzív előadóművészeti tevékenységet folytat itthon és külföldön. Többszörös Artisjus díjas művész. 

Jelenleg az LFZE habilitált egyetemi adjunktusa, és a Tóth Aladár Zeneiskola tanára. Mesterkurzusok, 

továbbképzések előadója, zenei ismeretterjesztő műsoraival járja az országot.  

„A zenei ismeretterjesztésnek az a formája, amit én is művelek, inkább kedvet próbál ébreszteni. Nem az 

ismeretek átadása, hanem az igénynek, a megismerés vágyának a felébresztése a lényeg.” „…Igyekszem 

vezetni a gyerekek gondolkodását oly módon, hogy minél közelebb érezzék magukhoz a klasszikus zenét. 

Nagyon fontos cél, hogy az előadások során nyitogassam a fülüket, és megmutassak olyan dolgokat a zenével 

kapcsolatban, amiket könyvből nem lehet megtanulni.” 
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10.00-16.00 A zongorázás és a zenélés öröme. Előadás és workshop  

Kurtág György: Játékok c. műve és Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatai alapján 

Becht Erika zongoratanár (Járdányi Pál Zeneiskola), gyakorlatvezető tanár (LFZE) 

Kékesi Judit zongoraművész-tanár (Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola) 
 

17.00-18.00 Ifjú zongoristák hangversenye  

10.00 és 16.00 óra között kottavásárlási lehetőséget biztosít a Editio Musica Budapest kiadó. 

 

 

 

10.00-13.00   Barokkóstoló. Barokk művek a zeneiskolai tananyagban. 

   Soltész Anikó csembalóművész-tanár (Tóth Aladár Zeneiskola) 
 

14.00-15.00 Ifjú virtuózok hangversenye 

   A koncerten zongoraversenyeken díjazott növendékek lépnek fel.  

Moderátor: H. Kürtösi Mónika zenetörténész, zongoratanár (Kalász Művészeti Iskola)  
 

15.00-18.00    Tanulási problémákkal küzdő gyerekek fejlesztése a zeneiskolában 

Elmélet és gyakorlat, közös óra a résztvevőkkel 

Pozsár Eszter jazz-szaxofon művésztanár, zeneterapeuta (Teleki-Wattay Művészeti Iskola) 

 

 

 

9.30-13.00    Klasszigorúság? Klasszabadság? – avagy az élő bécsi klasszika 

Workshop és kurzus Carl Philipp Emanuel Bachtól Ludwig van Beethovenig 

Eckhardt Gábor zongoraművész-tanár (LFZE és TAZI) 
 

A kurzusok ideje alatt megtekinthető a zeneiskola Babszi néni termében látható emlékkiállítás. 
 

 

A kurzusra lehetőség van aktív résztvevőként növendékeket hozni. 
A növendékekkel jelentkezés határideje a hozott művek pontos megjelölésével: 2016. október 5. 

A terem korlátozott befogadóképessége miatt a passzív részvétel is regisztrációhoz kötött. 
Határidő: 2016. október 15. Passzív hallgatók napidíja: 2000 Ft, mely magában foglalja a szendvicsebédet is. 

További részletek a csatolt jelentkezési lapon olvashatók. 

 
A program a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, és a 

Tóth Aladár Zeneiskola szervezésében valósul meg,  
az "Iskolakapun kívüli program" keretében. Programfelelős: Magyar Margit 

 

Október 20. csütörtök 

 

SZAKMAI NAPOK KOVÁCS KÁLMÁNNÉ EMLÉKÉRE  

Október 21. péntek 

Október 22. szombat 



 

Részletek a Kovács Kálmánnéval 2008-ban készült interjúból (Tóth Aladár Hírmondó 6. évf. 3. szám.) 

„…nagy segítséget jelentett számomra a tanításban az 

éneklés. Úgy gondolom, hangszerjátékot – különösen a 

zongorázást – nem lehet csak a hangszeren keresztül 

tanítani. Zongorázni egyébként sem könnyű, legalább is 

alapfokon megtanulni talán nehezebb, mint más hangszert. 

A tíz ujj fölötti uralkodást és a sok szólam áttekintését 

szinte egyszerre kell kialakítani, hozzá kell szoktatni a 

gyerekeket a vertikális és horizontális gondolkodáshoz. Ezt 

nagyon jól lehet segíteni a szolfézsoktatás módszereivel. 

Gyakran adok olyan feladatot a tanítványaimnak, hogy gyakorlás közben egy-egy szólamot 

énekeljenek, másokat zongorázzanak és fordítva.” 

 

„…mindig igyekeztem nagyon odafigyelni a tanítványaim személyiségének alakulására. 

Amikor észreveszem, hogy valaki tehetséges, és a tehetsége a zene iránti szenvedélyes 

érdeklődéssel is párosul, igyekszem ezt a két adottságot a lehető legjobb és 

legcéltudatosabb mederbe terelni, akkor is, ha látom, hogy nem zongorista válik majd 

belőle. A zongora átfogó gondolkodásra tanít, s ez később nagy segítség lehet akkor is, ha 

valaki végül másik hangszeren folytatja a tanulmányait.” 
 

 „Nem hiszek abban például, hogy másképpen kell 

tanítani egy A és egy B tagozatos (azaz zenei pályára 

készülő) gyereket. Fontosnak tartom, hogy a 

tanítványaim - különösen azok, akik zenészek akarnak 

lenni - minél többször megtapasztalják a nyilvánosság 

előtti játék örömét és nehézségeit. Ez nem mindig csak 

a koncerteket jelenti. Lehet közös óra, vizsga, tanszaki 

hangverseny, az iskola által szervezett szereplési 

lehetőségek, a különböző helyi és országos versenyek 

vagy kamarazenélés. Ezekhez a helyzetekhez hozzá 

kell szokni, és én igyekszem mindenki számára 

megteremteni a lehetőségeket.” 

 „Minden tanítványomra egyformán büszke vagyok, függetlenül attól, hogy zenész lett-e 

belőle vagy nem. Az a fontos, hogy az életében helye legyen a zenének.” 

 

 
Felelős kiadó: Magyar Margit intézményvezető 

Tóth Aladár Zeneiskola AMI – 1063 Budapest, Szív u. 19-21.  – www.tothaladar.hu 
Készült: 500 példányban 

http://www.tothaladar.hu/

