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BARTÓK 135 - BARTÓK MARATON 
 

BESZÁMOLÓ A „BARTÓK-NAP” ESEMÉNYEIRŐL 
a Békéscsabai Bartók Béla Szakgimnázium és AMI –ban 

2017. 03. 22. 

 
Iskolánk névadójának emlékére - születésnapja környékén - rendezett diáknapunkat, szokásainknak 

megfelelően, ünnepi megemlékezéssel kezdtük, a 12. osztály tanulói által összeállított verses-zenés 

összeállítással, a szakgimnázium valamennyi növendékének részvételével folytattunk, s Bartók Béla 

fényképének megkoszorúzásával zártunk. 
 

Ezt követően az iskola udvarán – szerencsénkre gyönyörű napsütésben – játékos vetélkedőkre került 

sor a diákönkormányzat koordinációjával az osztályok között. 
 

Mire ennek a programnak vége lett, megkordult a résztvevők gyomra is, így épp jókor következett az 

egyik növendéktárs által elkészített bográcsos ebéd, amit a nyári idő miatt szintén az udvaron 

fogyasztott el jókedvű tanár, diák és művészvendég együtt. 
 

Közvetlenül az ebéd után került sor az iskola koncerttermében a már nagyon várt koncertre (Bartók 

nyomában….)  Szokolai Dongó Balázs és Termes Rita előadásban, kik a telt ház előtt a népzene és a 

klasszikus zene természetes összefonódását igazolták nekünk mesteri hangszeres játékukkal, 

mindenek előtt Bartók Béla muzsikájára támaszkodva.   

 

                
 

 



 

A délután igen sűrű elfoglaltságokat tartogatott az iskola tanulóinak, hiszen a sokan az esti 

bemutatkozó nagy koncertre készültek, a zeneiskola számos diákja pedig az évente megrendezésre 

kerülő blattolási versenyen vett részt.  

 

    
 

 

A zeneiskola zongora tanszakán már hagyományos versengést szintén névadónk tiszteletére rendezzük 

minden évben. Fontosnak tartjuk a jó lapról olvasási készség kialakítását, mert magasabb 

osztályokban sokkal könnyebben tudja így elsajátítani az új anyagot a növendék. A vetélkedőre 35 

zongorista tanulót nevezett be a tanára, ez kb. a negyede a zongora tanszak létszámának. A 

legnépesebb a hangszeres előképző csoport volt 9 fővel, de minden zeneiskolai évfolyam képviseltette 

magát.  A verseny teljes anonimitásban történt, hiszen a felkészítő tanárok alkotta „zsűri” csak hallotta 

és nem látta a tanulót, aki játszott. Volt olyan osztály ahol több első-, ill. második- és harmadik díj is 

született, de különdíjakat is kiosztottunk. A legsikeresebb produkciókat kottával jutalmaztuk, de 

minden résztvevő kapott oklevelet és apróbb tárgyi ajándékot.   

 

       
 

 

 

Ez évben különleges lehetőségünk adódott a Bartók 135 pályázatán nyert összegnek köszönhetően. 

Városunk kulturális központja, a Csabagyöngye nagy befogadóképességű koncerttermében 

mutatkozhatott be iskolánk, együtteseinek fellépéseivel, a szélesebb közönség számára, a 

megemlékező diáknap zárásaképpen. 

 

Nagy örömünkre, rendkívüli érdeklődés mutatkozott a meghirdetett gálaműsor irányába, nem volt 

szabad hely a teremben, mikor az iskola fúvószenekara, énekkara, vonós zenekara, furulya- és gitár 

együttese, valamint a Bartók Táncegyüttes egész estét betöltő előadására sor került. 

 



         
 

      
 

       
 

A fellépők rendkívül nagy sikert arattak, mely nem csupán a szűnni nem akaró tapsban, hanem az 

előadást követő este és napokban hozzánk a legkülönbözőbb utakon elérő, meleg hangú 

gratulációkban és további hasonló rendezvényekre való biztatásban is testet öltött. 

 

Ez úton is nagyon köszönjük valamennyi felkésztő tanár és fellépő növendék magas szintű, lelkes 

munkáját és támogatóinknak, hogy lehetőséget kaptunk e különleges Bartók-nap megrendezésére. 

 

 

 

 

 

 

dr. Csajányi Melinda 

intézményvezető sk. 

 

 

Békéscsaba, 2017. 03. 24.  


