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2016. november 19-én Miskolcon, a Zenepalotában az Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák 
Szövetsége, az Egressy Béni Alapítvány és a Miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc AMI 
szervezésében került megrendezésre a „Magyar Dallamok” I. Miskolci Tehetségnap. A Bartók 
Béla születésének 135. évfordulója alkalmából életre hívott rendezvény lehetőséget adott a 
városunk zenei oktatásában résztvevő tehetséges növendékek bemutatkozására. 
A programot támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti 
Iskolák Szövetsége (Bartók–Maraton országos rendezvénysorozat - Bartók 135 projekt), Miskolc 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc AMI, és az 
Egressy Béni Alapítvány. 
 
Az Egressy Béni Alapítvány 25 éves évfordulója méltó megünnepléséhez szélesre tártuk 
kapuinkat, és Miskolc zeneművészeti intézményeinek részvételével – alapfok, középfok és 
felsőfok egyaránt – bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk ifjú talentumainknak. Ezzel nem csak 
reprezentáltuk városunk zeneoktatását, hanem emlékezetes kulturális élményt nyújthattunk a 
miskolci zenekedvelő közönségnek. Fontos célként tűztük ki, hogy a Tehetségnap a miskolci 
zeneoktatási intézmények összefogásával valósuljon meg. Így egy színpadon csillogtathatták meg 
tehetségüket a Fazekas utcai Általános Iskola és AMI diákjai, a Miskolci Egressy Béni - Erkel 
Ferenc AMI növendékei a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium tanulói és a Miskolci 
Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete hallgatói. Ez a közös muzsikálás lehetőséget 
teremtett egymás munkájának megismerésére, elismerésére, valamint szakmai kapcsolatok, 
konzultációk és további együttműködések kialakítására. 
 

 
 
 
A Tehetségnapon Bartók Béla számos műve felcsendült sokféle hangszer és sok különböző korú 
hangszerjátékos előadásában, ezenkívül ének és néptánc produkciókban is gyönyörködhetett a 
közönség. Elhangzott több magyar komponista szerzeménye különböző zenetörténeti 
korszakokból, de természetesen lehetőséget adtunk külföldi szerzők műveinek eljátszására is. A 
szereplők nagy odaadással készültek, és izgalommal vegyes büszkeséggel mutatkoztak meg a 
színpadon. A közönség lelkes tapssal honorálta Miskolc ifjú zenészeinek produkcióját. 50 
műsorszám és közel 100 fellépő szerzett élmény-gazdag napot a hallgatóságnak. A részvételi ívet 
203 fő írta alá. 



Minden szereplőt emléklappal és szép kiadványokkal (könyvvel) jutalmaztunk, melyet közvetlenül 
a szereplés után nagy örömmel vettek át. A tehetségnap zárásaként pedig állófogadással 
kedveskedtünk vendégeinknek. Előadók, szülők, tanárok, vendégek egyaránt felfrissíthették 
magukat szendviccsel, pogácsával, üdítővel, és lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre, 
tapasztalatcserére, szakmai konzultációra, kapcsolatépítésre is. 
 

 

 
A fellépő növendékek nagyrészt a 8-18 éves korosztályba tartoznak, de szerepeltek fiatalabb és 
idősebb előadók, valamint tanárok is. A szervezők túlnyomó részt a 20-50 éves korosztályból valók, 
a közönség soraiban pedig minden korosztály képviseltette magát. 
Körülbelül 250 - 300 fő vett részt a programban - fellépők (növendékek, tanárok), felkészítő tanárok, 
szervezők, kollégák, szülők, hozzátartozók, érdeklődők. 
 
A Tehetségnapot a rendezvény előtti hét minden napján hirdettük az Észak Magyarország napilap 
hasábjain, reklámoztuk intézményünk honlapján és facebook-oldalán. Az iskolákat, a 
növendékeket szülőket, érdeklődőket e-mailben küldött meghívóval, plakátokkal, műsorfüzetekkel 
és szórólapokkal invitáltuk a rendezvényre, minden reklám anyagokon közzé téve a támogatók 
nevét. A sajtó jelen volt a Tehetségnapon is, fotókat és interjúkat készítettek. Másnap Hegyi Erika 
újságíró egy oldalas cikkben tájékoztatta az olvasókat a számos érdeklődőt vonzó zenei 
eseményről. A rendezvény megörökítése céljából videofelvételt és számos fotót is készítettünk. 
 
Miskolc zenekedvelő közönsége egy színvonalas, tartalmas Tehetségnapon vehetett részt, 
melyen nem csak a magyar zene nagyjainak kompozíciói csendültek fel, hanem a zenei 
intézmények összefogásán keresztül képet kaphatott a város alap-, közép-, felsőfokú zenei 
oktatásáról is. A szereplő iskolák képviselői megismerhették egymás munkáját, lehetőség nyílt a 
kapcsolatteremtésre, szakmai konzultációra, további együttműködések kialakítására, mely 
megtermékenyítően hat Miskolc kulturális életére. A Tehetségnap értékmegőrző, értékteremtő és 
értékközvetítő céljainak megvalósulása felejthetetlen élményekkel gazdagíthatja ifjú 
tehetségeinket és Miskolc város közönségét egyaránt. 



 
Újszerű kezdeményezésünk nagy sikert aratott mind a fellépők, mind az érdeklődők, a közönség 
körében, ezért szeretnénk hagyományt teremteni, a továbbiakban is évente megrendezni a Miskolci 
Tehetségnapot Miskolc zeneművészeti intézményeinek összefogásával. 
 
 
 
 
 

 


