
 

„Négy kézzel is könnyedén…” 
 

 
 
 

 

A képzés elsősorban  a XI. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás 
Versenyen induló növendékeknek és tanáraiknak kíván segítséget nyújtani  a 
felkészüléshez.  
 
 

 

 

2018. február 9. péntek, 9.00-14.00 óra – Aczél Péter kurzusa 
2018. március 14. szerda, 9.00-14.00 óra – Kőrösiné Belák Erzsébet kurzusa 
Helyszín: Tóth Aladár Zeneiskola AMI - 1063 Budapest, Szív u. 19-21. 

2018. február 19. és március 5. között – részvétel egy versenynapon 
a saját területi válogató helyszínén és időpontjában.  

2018. április 6-8. – részvétel egy versenynapon 
a XI. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny országos döntőjén 
Helyszín:  Rózsavölgyi Márk AMI - 2660 Balassagyarmat Óváros tér 11. 

                                  
 

2000 Ft/alkalom, mely a helyszínen fizetendő.  
A programban részt vevő zenetanárok számára a továbbképzésen való részvétel esetén – a (277/1997 (XII.22.)  korm. rendelet 

alapján – képzési naponként 5 órás igazolás kérhető. 

A kurzusok a Metronom Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében 30 órás továbbképzésként is elvégezhetők.  

További információk: www.metronomkepzes.hu 
 
 

                                                          2018. január 26.   

Az aktív és passzív résztvevők jelentkezését a tazikonyvtar@tothaladar.hu e-mail címen várjuk. 

Időpontok: 

Aczél Péter és Kőrösiné Belák Erzsébet  zongoraművészek kurzusai 

Részvételi díj:  

Jelentkezési határidő: 
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                                                            ny. főiskolai tanár, zenei rendező 1974 és 1996 között a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézete miskolci tagozatán volt 
zongora főtárgy tanár, mellette tanított a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskolában is. A 90-es években a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola tanára lett.  
 
Erkel-díjas, a Magyar Rádió Nívódíjával többször kitüntetett zenei rendező, aki munkáival 
számos hazai és rangos nemzetközi hanglemezdíjakat: Nagydíjat, „Év lemeze” díjat nyert el. 
Ilyenek például a Csalog Gábor, a Rohmann Ditta - Rohmann Imre CD-i, és büszke Ramon 
Vargas, Edita Gruberova, Giuseppe Giacomini és Baráti Kristóf felvételeire is.  
 
  
                                                                                    tanulmányai befejezése után  tíz éven át tanított 
a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában. Budapesti szakközépiskolai 
pedagógiai munkáját mintegy húsz éve a Szent István Király Zeneművészeti 
Szakközépiskolában kezdte, ahol azóta is oktat alap- és középfokon, néhány éve a zongora 
tanszak vezetőjeként. Ezzel párhuzamosan 15 éven át tanított a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskolában is.  
 
Tíz éve hívta életre a „Tiéd a Steinway” című nagysikerű gyermekhangversenyt, melyet 
azóta is vezet. Örömmel és gyakran zsűrizik zongoraversenyeken, tart továbbképzéseket, 
bemutató tanításokat itthon és külföldön egyaránt.  

Kőrösiné Belák Erzsébet zongoraművész 

Aczél Péter zongoraművész 


