
 

 

Szakmai beszámoló 
„Bartók Maraton”  -   Eger 

 

Kapcsolódás a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége Bartók Béla születésének 
135., halálának 70. évfordulója kapcsán, zeneiskolák felé meghirdetett rendezvénysorozathoz. 
 

cél: Bartók Béla, mint zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató, művészetének, pedagógiai 
és tudományos munkásságának teljesebb megismertetése. 
 

A megvalósítás időpontja:   
2016 december- 2017 február között 
 

Helyszíne:  
Egri Farkas Ferenc Zeneiskola 
 

A program: 
Több napos rendezvénysorozat hangversennyel, vetélkedővel, szakmai előadással, 
ismeretterjesztő vetítéssel. 

 Ismeretterjesztő film.  
 

2016 december- 2017 február között 

 
A program ideje alatt több alkalommal.  Vetítés az iskola aulájában. 

 

2017 január 11.  
Vetélkedő. 

   
 

Műveltségi vetélkedő zeneiskolásoknak.     Zeneiskola szolfézsterem 
 

2017 február 23. 
 Hangverseny. 

   
 

Tanár - Diák - Meghívott művészek. Zeneiskola díszterem 

 
Összeállítás Bartók műveiből. 

 

 

szóló, duó, népi zkr. 
vonószenekar 

   

2017 február 27. 
 Előadás. 

    
 

Bartók a Kozmikus Zseni.  Zeneiskola kamaraterem 

    Ismeretterjesztő film: 
Az iskola aulája fontos élettere az intézménynek. Növendékek és szülők egyaránt sok időt 
töltenek itt. Az aulában elhelyezett kivetítő fontos információ bázis számukra. Ezért került itt 
bemutatásra több alakalommal a Bartókról készített kisfilm. A zenei illusztrációkkal 
kiegészített képi anyag nem csak a figyelemfelhívás szerepét töltötte be, értékes ismereteket 
közvetített mindenki számára.  
Az összeállítást Gavrucza-Nagy László és Barta Roland készítette. 
 



 

 

Vetélkedő. 
 

2017 január 11-énkerült megrendezésre a műveltségi vetélkedő. A feladatok Bartók életrajzi 
adataihoz, zenei munkásságához, műveihez kapcsolódtak és zenefelismeréssel egészültek ki. 
 
A versenyen négy csapat indult:  
„Csengőhangok”; „Bartók Béla kukoricái”; „Réti széna”; és a „Hangnemek” 

A maximum 31 pontból az elért pontok alapján két első díj (holtverseny/25-25 pont) egy 
második díj (21 pont) és egy harmadik díj (20 pont) került kiosztásra. Minden résztvevő 
emléklapot, a díjazottak zenei tárgyú jutalomkönyvet kaptak. 
A felkészítésben és a lebonyolításban az intézmény szolfézstanárai vettek részt. 
A zsűri elnöke a Gajdos Zenekar vezetője volt. 
 

Hangverseny. 
 
A sorozat kiemelkedő programja a Bartók emlékhangverseny volt. Közreműködtek 
növendékek, tanárok, meghívott művészek a zeneiskola vonószenekara és a Gajdos Zenekar. A 
nagy érdeklődés mellett megtartott koncertről tudósított a városi televízió és a műsor online 
is nyomon követhető volt. 
A jól szerkesztett műsor újabb híveket is toborozva segítette népszerűsíteni Bartók zenéjét. 
 

Előadás. 
 
Az egri „Bartók Maraton” záróeseménye „Bartók a Kozmikus Zseni.” című előadása volt. 
Okos Tibor vetítéssel és zenemű részletekkel színesítette előadását. A hallgatóság közvetlen 
és kötetlen stílusban ismerhette meg személyes gondolatait a zeneszerző zsenialításáról. 
Ösztönös különleges arányérzék, matematikai összefüggések, az Univerzumban is pontosan 
elhelyezhető szerkesztéstechnika - megtudhattuk, mindez hol és hogyan követhető nyomon a 
zeneszerző egyes műveiben. A különleges előadást egyöntetű érdeklődéssel fogadta 
növendék, tanár, külső érdeklődő. 
 
A programsorozat talán legfontosabb eredménye, hogy a Bartók műveihez eddig óvatos 
tartózkodással közelítők közül talán sikerült néhány lelkes érdeklődőt toborozni. 
 
Köszönet a főtámogató Emberi Erőforrások Minisztériumának, a főszervező Magyar 
Zeneiskolák Szövetségének a helyi lebonyolítást koordináló Zeneoktatásért Alapítványnak és 
a közreműködő Egri Farkas Ferenc Zeneiskola tanárainak, növendékeinek. 
 
Eger, 2017-03-16 

 

  A beszámolót készítette:  
      Kovács István Intézményvezető helyettes. 


