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Hangász
OLVASÓI KÖSZÖNTŐ
Kedves Hangászok, tisztelt Olvasó!
Ez úton is, a Hangász
újságon
keresztül
szeretném
megszólítani és köszönteni kedves
kollégáimat a jelenkor „hangászait”
fegyvernemi napjuk alkalmából.
Egy szakmai nap kapcsán mindig
öröm arról írni, ha egy régmúltú
hivatás folytonosságát ünnepelheti
és töretlen megújulásáról adhat
számot. A régebbi hangász
újságokban már sok publikáció jelent meg a katonazene
aranykorát bemutató időszakokról, amelyekben képet
kaphattunk az akkori katonazenét övező társadalmi
megbecsültségről, népszerűségről és arról a szakmai
színvonalról, amely jellemezte ezt a hivatást. Mind ezeket
értékelve úgy gondolom, hogy talán a jelen korunkra is
elmondható, hogy a magyar katonazene újabb aranykorát éli.
Talán túlságosan elbizakodottnak tűnhet e kijelentés, de ha a
zenekarok magas felkészültségű szakmai bázisát, a fokozatosan
megújuló hangszer parkot vesszük alapul, valamint az
elhelyezési és megélhetési körülmények folyamatos javulása
további bizakodásra adhat okot e kijelentésre.
Ha röviden szeretnénk összegezni a katonazene
történetét kutatató anyagokat, akkor általánosan elmondható,
hogy a katonazenekarok mindenkori sikeres működésének és
megfelelő szakmai színvonalának meghatározó alapfeltétele a
katonazenész képzés folyamatos fejlesztése és szinten tartása
volt. Ezzel kapcsolatban számtalan különleges és egyedi
megoldást találhatunk a világ katonazenéjében, így a magyar
katonazene történetében is.
A tavalyi évben ünnepelhettük a modern kori magyar
katonazenész képzés központjának az egykori zenenövendék
iskola 1959-es megalapításának kerek évfordulóját, amely
sok katonazenész kollégában ébresztett fel régi, szép
emlékeket és felkavaró élményeket, érzéseket. Ez az iskola
több mint 481 végzett katonazenész kollégának volt egy
egész életre szóló maghatározó nevelő Alma Matere, amely
egyértelműen beváltotta az akkoriban hozzá fűzött szakmai
reményeket. Katonazenész generációk egész sora került ki
ebből az intézményből, amely színvonalas zenei képzéssel,
kiváló zenész szakemberekkel töltötte fel a katonazenei
együtteseket.
A tavalyi év azonban nem csak az iskola megalakulásának,
hanem a befejezésének is évfordulója volt egyben, amikor
1999-ben az utolsó zenenövendék évfolyam is elballagott a
legendás üllői úti iskolából. Sajnálatos módon napjainkra már
le is bontották ezt az épületet és híre hamva sem maradt ezen
legendás időkről.
A katonazenész utánpótlás kérdése napjainkra már munkaerőpiaci kérdéssé vált, hiszen szakmánk továbbiakban már az
országos zenei szakképzéstől várja ennek a feladat megoldását.
Az elmúlt 20 évben minden szinten professzionálisan

felkészült katonazenészi állomány került a zenekarokhoz,
amellyel a zenekarok újra a magyar kulturális élet egyik
meghatározó zenei együtteseivé váltak. Ezt bizonyítják
a szakmai nívó díjak, vagy jelölések szerte az országban,
amelyen a megyék kulturális életről történő szavazásokon
a katonazenekarok kaptak. A zenekarok a különböző
helyőrségekben kihagyhatatlan részvevőivé váltak a helyi
kulturális életnek és a hadsereg sikeres kommunikációjának.
E mögött természetesen a zenekarok magas zenei képességei
és töretlen fejlődési igénye áll, amelynek egyik legfontosabb
mozgató elemei a katonakarmesterek. Meghatározó az
együttesek vezetőinek művészeti munkája, valamint a
napjainkra jogosan elvárható zenei menedzselés, vezetési irányítási elméletek ismerete. Csak így lehet már sikeres egy
zenekar napjainkban, hiszen óriási verseny zajlik a kulturális
területen az elismertségért és az anyagi finanszírozásért.
Ugyan a katonazenekarokat egyenlőre biztos fenntartói
anyagi háttér övezi, így az alaprendeltetésből fakadó zenei
feladatok mellett nyugodtan tudja szervezni a társadalmi
kapcsolatokat erősítő zenei közreműködéseket és egyéb
kulturális projekteket.
Természetesen a karmesterek személye kiemelten fontos a
zenekar szakmai fejlődése kapcsán is, hiszen csak a hatékony
zenekari próbák tudják biztosítani a zenészi állomány
folyamatos zenei képzését, tudásának szinten tartását és a
zenekar minőségi művészi munkáját. Napjainkra már alig
érhető tetten olyan vezető, aki zenekarát okolja kevésbé
sikeres művészeti munkájáért. Szerencsére a fenntartó
intézmény a Magyar Honvédség munkaidő kedvezménnyel is
ösztönzi az egyéni gyakorlást, a fejlődés iránti töretlen igényt.
A katonakarmesterek szakmai képzése is látványos
fejlődésen ment keresztül az elmúlt 15-20 évben, hiszen
napjainkra a zenekarok karmestereinek túlnyomó többsége
már egyetemi végzettséggel rendelkező kiváló szakember. A
karmesternek képesnek kell lennie arra, hogy a katonazenei
hivatást a legmagasabb szinten irányítsa és szervezze.
A szakmai képzések hátterében Dohos László nyugállományú
ezredes, egykori volt főkarmester áll, aki a katonazenei
szakma legtapasztaltabb zenei szakembereként kapott
lehetőséget arra, hogy a Debreceni Egyetem Zeneművészeti
Szakán fúvóskarmesteri képzést folytathasson.
A közel 10 éves oktatói és nevelői munkája során a mai
katonakarmesterek az ő keze alatt végezték tanulmányaikat
és sajátították el a karmesterség minden elméleti és gyakorlati
szakmai fogását.
Ezzel úgy vélem megvalósult a nagy példakép id. Fricsay
Richárd alezredes, főzeneigazgató nagy álma a II. világháború
előttről, hogy a katonakarmester csak a legmagasabb szintű
képzettséggel tölthessenek be művészeti és zenekarvezetői
tevékenységet.
A jelenkor karmesteri azonban új kihívások elé is
néznek akkor, amikor nagy igyekezettel szeretnék megtartani
a magas szakmai végzettséggel rendelkező szakállományt.
Napjainkra a katonazenei hivatást választó zenészek csökkenő
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létszáma kezdi érezteti hatását, még akkor is ha a honvédelmi
vezetés minden igyekezettel azon van, hogy a hadsereg
megtartó ereje folyamatosan növekedjen.
Külön problémaként jelentkezik a zenekaroknál az a felvételi
és kiképzési területen eluralkodó gyakorlat, hogy évente
csak két alkalommal indul kiképzés az újonnan felvett
munkaerő számára. A magas iskolai képzettséggel rendelkező
zenei szakemberek nem biztos, hogy várnak ennyi időt a
próbajátéktól kezdve egészen a rendszerbe kerülésig, amely
eltarthat akár egy –másfél évet is. Mindez veszélyeztetheti a
zenekarok feltöltöttség szintjének folyamatos biztosítását.
A Továbbiakban szeretném megköszönni mindazok
segítségét, akik támogatták és segítették az egyesület hiteles
és sikeres szakmai működését, ami után joggal bizakodhatunk
abban, hogy a következő évben - években is élvezhetjük a
Magyar Honvédség és benne a katonazenei szakma kitüntetett
figyelmét és erkölcsi támogatását.
Külön szeretném megköszönni az egyesület állandó
pártolójának Fricsay Dobay Mártának és férjének valamint az
MH Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár vezetésének
az egész évben nyújtott önzetlen anyagi és erkölcsi segítségét,
amellyel egyesületünk betöltheti azt a szerepét, hogy a
magyar katonazene egyik hiteles képviselője legyen.

Sajnos még mindig nagyon kevés adózó él azzal
a lehetőséggel, hogy az adóbevalláskor az adó 1 % -os
rendelkezését is leadja. Az adó 1 % felajánlása Neked
csak egy nyilatkozat kitöltése, Egyesületünknek pedig a
fennmaradást jelentheti.
Kérjük, segítsd az egyesület működését az alábbi adószámon:

Köszönjük!

18245251-1-43

Kedves Kolléga, Barátunk, Ismerős!

Sárosi Péter százados
Egyesület Elnöke

A MAGYAR
KATONAZENE NAPJA
FEGYVERNEMI
ÜNNEPSÉGSOROZAT
PROGRAMJAINAK
TÁMOGATÓ ÉS
EGYÜTTMŰKÖDŐ
PARTNEREI:

HM HADTÖRTÉNETI
INTÉZET ÉS MÚZEUM
MAGYAR HONVÉDSÉG
VITÉZ SZURMAY SÁNDOR
BUDAPEST
HELYŐRSÉG DANDÁR.
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Főkarmesteri köszöntő
Kedves katonazenész Kollégák,
Zenebarátok, tisztelt Olvasók!
Sokat
gondolkodtam
azon, miként lehetne összegezni
jelen helyzetben az elmúlt időszak
történéseit
katonazenekaraink
vonatkozásában mivel ez a
mostani rendkívüli helyzet sötét
árnyként
vetül
megszokott
életünkre. 2019 évben még
mit sem sejtve a jövőbeli
járványhelyzetről a korábbi évek gyakorlatának megfelelően
készültünk az előttünk álló szakmai kihívásokra.
Zenekaraink tavasztól őszig öt helyszínen öt helyőrségben
szórakoztatták nagy sikerrel az érdeklődő közönséget. Voltak,
akik visszatérő vendégként mondhatni „törzslátogatóként”
jött el, de voltak olyanok is, akik „első bálozóként” láthatták
a Magyar Honvédség zenei együtteseit. A zenekarok
menetzenére történő bevonulását, az új ötletekkel teletűzdelt
rendre megújuló szakalaki bemutatókat, amelyek minden
zenekar egyéni sajátos arculatát tükrözik, és végül, de nem
utolsó sorban a fesztiválok elmaradhatatlan részét a résztvevő
zenekarok összevont zenekari koncertjét.

utánpótlására illetve azok szükségszerű cseréjére kiemelt
anyagi ráfordítás került biztosításra, a központilag történő
hangszerbeszerzés terén, amelyhez financiális lehetőségeik
függvényében több alakulat is csatlakozott csapathatáskörű
beszerzések formájában.
Mindent összegezve engedjék meg, hogy ezúton fejezzem ki
köszönetemet a Magyar Honvédség vezetésének a sokrétű
támogatásért, amellyel zenekaraink munkáját segítették.
Szeretném kifejezni továbbá kiemelt köszönetemet minden
katonazenekarnak és katonazenész muzsikusnak, akik
áldozatos munkájukkal öregbítették az elmúlt év során is a
magyar katonazene jó hírét.
E sorok írásakor még nem látható mikor térhetünk vissza
hangszereinkhez, hiszen a Magyar Honvédség nagy
családjának tagjaiként a katonazenész állomány is kiveszi
részét az MH egészét érintő feladatokból, amelyek ugyan
nem szakmai jellegűek, de jelenlegi járvány helyzet kezelése
során kiemelt fontossággal bírnak.
Remélve azt, hogy a válsághelyzet mielőbb véget ér,
visszatérhetünk a zenekari munkához és újult erővel
zenekaraink játékával igyekszünk mindenkit lelkesíteni és
feledtetni az elmúlt időszak rossz élményeit.
Addig is vigyázzunk magunkra és egymásra. Kitartást, türelmet
és jó egészséget kívánok mindenkinek.

Kiemelt és rendkívül fontos esemény volt a május hónapban
megrendezett haditechnikai bemutató, a budaörsi repülőtéren
ahol a magyar haderő már beszerzett és a jövőben beszerezni
tervezett technikai eszközeit mutatták be. A rendezvényre
érkezett nagyszámú érdeklődő és látogató helyszínen történő
szórakoztatásából egyebek mellet a katonazenekarok is
kivették a részüket.
Emellett a tavaszi időszakhoz így a májusi hónaphoz kötődik
a már hagyományosnak tekinthető Franciaországban
megrendezésre kerülő Lourdes –i katonai zarándoklat, ahol
ebben az évben a Tata helyőrségi zenekar látta el azt a
megtisztelő feladatot, amely a rendezvény zenei kiszolgálását
jelenti. A külföldi vendégszereplések palettáját színesíti a
Brüsszelben települt Magyar Honvédség kontingens, valamint
a NATO kötelékébe azonos időben belépett országok által
megrendezett nagyszabású közös szervezésű gálahangverseny,
amelyen a Szolnok Légierő zenekar képviselte hazánkat nagy
sikerrel.
Hazai vizekre visszatérve elmondható, hogy az úgynevezett
időszakokhoz kötődő kulturális események, tavaszi – nyári
koncertek, térzenék, ádventi, karácsonyi hangversenyek
szintén szép számmal kerültek megrendezésre és bővítették
zenekaraink fellépéseinek számát.

Csizmadia Zsolt ezredes,
MH főkarmester

Ahhoz azonban, hogy zenekaraink megfelelő minőségben
hajthassák végre szakmai feladataikat, elengedhetetlen a
megfelelő minőségű hangszerekkel történő ellátottság.
A Magyar Honvédség vezetése rendkívül fontosnak tartja a
katonazenekarok megjelenését és szakmai színvonalát.
Ennek megfelelően a zenekarok hangszerparkjának
A Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület lapja
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Magyar Katonazene Napja 2019.
A Magyar Honvédség katonazenekarai hagyományosan ünnepi keretek között ünnepelték
fegyvernemi napjukat 2019. április 30-án a budapesti Petőfi Sándor laktanya díszkertjében, valamint a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében és díszudvarán.
A fegyvernemi ünnepség központi szimbolikus alakja Ifj. Lehár Ferenc zeneszerző és katonakarmester,
akinek hazai és külföldi zenei munkássága méltán erősíti a magyar katonazenei szakmát. Az ünnepségen
részt vettek, a Fricsay-család képviseletében Fricsay Dobai Márta és férje Dobay Lajos, a katonazenekarok
karmesterei, karmester-helyettesei, szólamvezetői, aktív és nyugállományú zenészei, valamint a Magyar
Honvédség alakulatainak előjárói és meghívott vendégei.
KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG
A fegyvernemi nap nyitó rendezvénye
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyőrség Dandár központi laktanyájának
szoborparkjában vette kezdetét, amelyen
katonai tiszteletadás mellett került
megkoszorúzásra id. Fricsay Richárd
alezredes Magyar Királyi Honvédség
főzeneigazgatójának fejszobra.
Az ünnepséget jelenlétével tisztelte meg:
a Fricsay család képviseletében FricsayDobay Márta és férje Dobay Lajos, Mudra
József ezredes, az MH Budapest Helyőrség
Dandár dandárparancsnok helyettese,
valamint Csizmadia Zsolt ezredes, MH
főkarmester.
A Himnusz elhangzása után Plézerné Tósoki
Anikó előadóművész tolmácsolásában
Babits Mihály : Zsoltár férfihangra című
verse hangzott el. Ezt követően Kovács István őrnagy, a
Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar karmestere osztotta
meg ünnepi gondolatait.
Tisztelt Dandártábornok
Úr! Hölgyeim, Uraim!
Mi katonazenészek egy
olyan hivatás képviselői
vagyunk, akik szolgálatuk
során
elsősorban
művészetünkkel járulunk
hozzá a haza védelméhez,
akik a társadalom számára
a legérzékletesebb módon,
a zene nyelvén fogalmazzuk
meg a hazaszeretet, a
Kovács István őrnagy, karmester
hazáért tenni akarás és
elhivatottság
érzését.
Művészi eszközökkel jelenítjük meg a magyar katonák,
hazájuk védelméért érzett mély elkötelezettségét.
A katonazene igénye és értékei, a magyar katonazenekarok
története összefonódik a Magyar Honvédség életével:
hétköznapjaival és ünnepeivel. A fegyveres erők zenészeinek
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feladatai
az
idő
előrehaladtával
túlmutattak a parancsok és utasítások
csatatereken való továbbításánál.
A
Magyarországon
állomásozó
alakulatok és ezek zenekarainak már
a XVIII. század elejétől kezdődően, a
városok kulturális életében meghatározó
szerepük volt. Hangászaik, trombitásaik,
síposaik, dobosaik és zenekaraik állandó
résztvevői a katonai elfoglaltságaikon
túlmenően a városok rendezvényeinek,
ünnepségeinek. Az egyházi szertartások
szinte elképzelhetetlenek a városban
szolgáló alakulat, vagy alakulatok zenei
közreműködése nélkül. De ugyanígy a
szórakoztatásból is kiveszik részüket, a
kaszinók és vendéglők zenéjét is sokszor
ők szolgáltatják.
„Az ezredek zenekarok nélkül, lehet
mondani ridegek, kedélytelenek. Ez
különösen észlelhető ama ezredeknél, melyek vidéki, kisebb
városokban vannak elhelyezve, hol a katonai élet van
hivatva a helynek némi társadalmi pezsgést kölcsönözni,
s az embereket az egyformaságból kiemelni. De nemcsak
ilyen értelemben, hanem egyébként is életszükségnek
nevezhető a katonai ezredeknél a zenekar, mert ha valakinek,
úgy a katonának van szüksége szórakozásra, mely lelkét
és érzületeit felfrissíti, s teljes rugékonyságban tartja. S e
szórakozást semmi sem adhatja úgy meg, mint a zene”. Az
első magyar zenei folyóirat, a Zenészeti Lapok 1871-ben
megjelent 26. számának fentiekben idézett soraiból is kitűnik,
a katonazenekarok fontos szerepet töltöttek be mind az
ország kulturális életében, mind a katonaság és a polgárság
közötti kapcsolattartásban.
Szakmai felkészültségüket pedig mi sem támasztja jobban
alá, mint a tény, hogy Erkel Ferenc már a kezdetektől fogva
szorosan együttműködött a katonazenekarokkal, hiszen alig
volt olyan opera, amelyben ne lett volna szüksége kisegítő
fúvósokra vagy színpadi zenére, ami viszont elképzelhetetlen
volt a zeneileg megbízható, fegyelemhez szoktatott
katonazenészek nélkül.
A Katonazene Napját minden évben az egyik legkiemelkedőbb
és legismertebb katonakarmester, ifj. Lehár Ferenc
születésnapján ünnepeljük. Fiatalkorának élete szorosan
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kapcsolódik katonakarmester apja, id. Lehár Ferenc
állomáshelyeihez. Komáromban született 1870. április 30-án.
Keresztelőjére május 4-én került sor, melyet nem a komáromi
plébános, hanem az 50. gyalogezred tábori lelkésze végzett.
Budapesten a piaristák gimnáziumában tanult, hegedűórákat
a Nemzeti Zenede egyik tanárától kapott. Tanulmányait
Prágában folytatta, s zeneszerzéssel is itt kezdett foglalkozni.
1888 szeptemberétől az elberfeldi színház hegedűse, év végére
pedig koncertmestere lett. Apja ekkor hívatta be katonának
az 50. gyalogezred zenekarába. Az itt eltöltött kilenc hónap
után 1890-ben megpályázta, és 50 induló közül elnyerte a 25.
gyalogezred karmesteri állását az Ipoly menti Losoncon. Így
20 évesen ő lett a legfiatalabb katonakarmester a császári és
királyi hadseregben.
1894. március 1-jével a monarchia egyetlen tengerészzenekarának karmestere lett Pólában. Igencsak „csábosnak”
találta 24 éves fejjel ezt az állást, ahol 110 ember állt a
rendelkezésére, ebből több mint 30 zenetanár őrmesteri
rangban. Itteni tevékenysége során két császár is hallgatósága
volt: első púlai koncertjén Ferenc József volt jelen, aki a
hangverseny után meg is üzente neki, hogy nagyon elégedett
volt. Másik császári vendége II. Vilmos császár volt, aki
saját szerzeményét hallgatta Lehár tolmácsolásában. Ő is
elégedettségét fejezte ki, és az ifjú karmester hamarosan
megkapta a porosz királyi Vörös Sasrend érmet.
Hamarosan azonban feladta ezt az állást, és súlyos beteg apja
helyét vette át a Budapesten állomásozó bosznia-hercegovinai
gyalogezrednél.
1899-ben Bécsbe utazott. A 26. gyalogezred is ekkor
érkezett a városba és karmestert kerestek. 1899. november
1-től lett ismét, ám utoljára katonakarmester. Itt munkája
nagyon lekötötte, nem igazán maradt ideje komponálásra.
1902 márciusában az ezredet Győrbe helyezték át, mellyel
egyidejűleg az ő szerződése is megszűnt, így a világhírű
operett szerző katonakarmester pályafutása véget ért és
elindult a halhatatlanná váló zeneszerzők útján.
Ifj. Lehár Ferenccel, és a hozzá hasonló elődökkel, mint Fricsay
Richárd, akinek a szobra melletem helyezkedik el, vagy Figedy
Fichtner Sándor, Borsay Samuval a hátunk mögött nagy
felelősség hárul a mai katonaművészek vállára, a magyar
zenei hagyományok ápolása, a fúvószenei kultúra éltetése és
kiteljesítése terén.
A katonazenészi hivatás kettősségében ott él a fegyelmezett
katona és a művészi érzékenységű muzsikus ötvözete. A zene

sajátos eszközével, értékformáló hatásával nagymértékben
hozzájárulunk a katonaélet teljességéhez és megítéléséhez.
Elkötelezettségünkkel és felkészültségünkkel bizonyítanunk
kell, hogy a katonazenének és művelőinek fontos helye és
szerepe van a mai Magyar Honvédség életében.
A katonazenekarok feladatának súlyát jelzi, hogy a Magyar
Honvédségben mindig jelen van, es ott is kell lennie a
katonazenének, a katonazenészek nagy családjának,
akik észrevétlen, szürke eminenciásként szolgálják ki a
rendezvényeket.
Honvédjeink, a pályafutásuk első napján a „Vigyázz”-jellel
találkoznak es katonai szolgálatuk a „Magyar takarodó”
hangjaival ér véget. Mindeközben pedig észrevétlen ugyan,
de mindig találkoznak velünk: a katonazenészekkel.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Képen Fricsay - Dobay Márta és férje Dobay Lajos

Az ünnepi beszéd után a Fricsay család képviseletében
Fricsay Dobai Márta – id. Fricsay Richárd unokája - köszöntötte
az egybegyűlteket, és fejezte ki nagyrabecsülését nagyapja
emlékének ápolása kapcsán.
Tisztelt Mudra József ezredes Úr, tisztelt Csizmadia
Zsolt ezredes Úr, tisztelt Sárosi Péter százados Úr Hölgyeim
és Uraim!
Férjemnek és nekem különös öröm és megtiszteltetés, hogy
a Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület
részéről meghívását kaptunk a 2019-es Magyar Katonazene
Napja ünnepi rendezvényeire. Engedjék meg, hogy először
is bemutatkozzam: Dobay-Fricsay Márta vagyok, Fricsay
Richárd unokája.
Az egyesület nagyapám iránti nagyrabecsülése, az
emlékkoncertek,
kompozícióinak
előadása,
sírjának
gondozása, valamint a számtalan zenetörténeti adat és
fénykép összegyűjtése minden alkalommal újra megérinti a
szívemet. Önöknek, mint muzsikusoknak a zene azt jelenti,
hogy a kompozícióban rejlő reményeket, szeretetet és
bánatot a zeneszerető közönség felé közvetítenek. Lehetővé
teszik számunkra, hogy a szívünkkel halljunk. A katonazene
magában foglalja a zenei előadás számtalan aspektusát:
indulókat, szórakoztató és tánczenét, de ünnepélyes, akár
vallásos jellegű zenéket is. Éppen úgy a katonazene szerves
részét képezik a különböző korok klasszikus zeneművei is. Hogy
Önök, akár aktív zenészként, akár a háttérben szervezőként,
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ezt a művészetet megélik, támogatják és tisztelik, az a mai
napig számtalan embernek nyújt különleges, békés és gazdag
élményt. Ezekért a különböző zenei alkalmak során kapott
ajándék pillanatokért tiszta szívből mondok köszönetet.
Az ünnepi beszédek után az emlékmű megkoszorúzására
került sor. Fricsay Richárd alezredes Főzeneigazgató
fejszobránál koszorút helyezett el: a vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyőrség Dandár nevében Mudra József ezredes
parancsnok-helyettes, a magyar katonazenei szakma nevében
Csizmadia Zsolt ezredes és Kovács Tibor alezredes, a Fricsay
család képviseletében Fricsay Dobai Márta és Dobay Lajos,
valamint a Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző
Egyesület nevében Sárosi Péter százados - elnök és Orth
Gábor zászlós - titkár.

ÜNNEPI ÁLLOMÁNYGYŰLÉS
A fegyvernemi ünnepség további programjai a
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum
dísztermében folytatódtak, ünnepi állománygyűléssel,
katonazenei szimpóziummal és ünnepi hangversennyel.

A rendezvényen megjelent: Dr. Sticz László dandártábornok,
a Magyar Honvédség Parancsnoksága, Haderőtervezési
Csoportfőnökség, csoportfőnöke, Bozó Tibor dandártábornok,
a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia parancsnoka, dr. Koller
József dandártábornok, a Magyar Honvédség 86. Szolnok
Helikopter Bázis, bázisparancsnoka, Dr. Horváth Csaba
ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet
és Múzeum parancsnok helyettese, Mudra József ezredes, a
Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség
Dandár dandárparancsnok helyettese, Csizmadia Zsolt
ezredes, a Magyar Honvédség főkarmester.
Továbbá megjelent: Dohos László nyugállományú ezredes,
a Magyar Honvédség Nyugállományú főkarmester, a Fricsay
család képviseletében Fricsay Dobay Márta és Dobay Lajos,
Jakab Gedeon nyugállományú alezredes, a Magyar Honvédség
Zeneművészeti Szakközépiskola nyugállományú igazgatója,
valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek
jelenlévő vezetői, képviselői.
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A Himnusz eléneklése után Csizmadia Zsolt ezredes, MH
főkarmester a katonazenészeket köszöntő ünnepi beszéde
hangzott el, majd elismerések átadására került sor.
Bozó Tibor dandártábornok a Magyar Honvédség Altiszti
Akadémia parancsnoka beosztásában huzamos időn át végzett
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként, a Magyar
Katonazene Napja alkalmából emléktárgyat adományozott
Haraszti Dávid őrmesternek, a Központi Zenekar zenészének.
MH Altiszti Akadémia Pajzsot adományozott Héja László
őrmesternek a Budapest Helyőrségi Zenekar, zenészének.
Dr. Koller József dandártábornok a Magyar Honvédség 86.
Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka Huzamos időn át
végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként,
a Magyar Katonazene Napja alkalmából emléktárgyat
adományozott a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
Zenekarának - az elismerést átvette Rixer Krisztián őrnagy
a zenekar karmestere, a Hódmezővásárhely Helyőrség
Zenekarának - az elismerést átvette Kovács István őrnagy
a zenekar karmestere, a Kaposvár Helyőrség Zenekarának
- az elismerést átvette Rozina Gábor főhadnagy a zenekar
karmester helyettese, Kovács Róbert századosnak, a
Debrecen Helyőrségi Zenekar, karmester helyettesének,
Szamkó Szabolcs törzszászlósnak, a Hódmezővásárhely

Képen Bozó Tibor dandártábornok és Kovács István őrnagy.
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Helyőrségi Zenekar, zenész kottatárosának.
Mudra József ezredes a Magyar Honvédség vitéz Szurmay
Sándor Budapest Helyőrség Dandár parancsnok helyettese
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül a Magyar
Katonazene Napja alkalmából színes MH BHD logóval ellátott
pajzsot és oklevelet adományozott a Központi Zenekarnak az elismerést átvette Kovács Tibor alezredes, a zenekar
karmestere. Arany-fekete MH BHD logóval ellátott pajzsot
és oklevelet adományozott a Budapest Helyőrségi
Zenekarnak, az elismerést átvette Baczkó István őrnagy,
a zenekar karmestere. Színes MH BHD logóval ellátott
pajzsot adományozott Szászi Domonkos őrmesternek a Tata
Helyőrségi Zenekar zenészének. Arany-fekete MH BHD logóval
ellátott pajzsot adományoz Kocsis Zoltán főtörzsőrmesternek
a Légierő Zenekar Szolnok, zenészének.
MH BHD logóval ellátott puska alakú bort adományozott
Ivanics Tamás törzsőrmesternek a Szentendre Helyőrségi
Zenekar, zenészének.
Dr. Horváth Csaba ezredes a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnok helyettese
szakterületén huzamos időn át végzett, kiemelkedő munkája
elismeréséül a Magyar Katonazene Napja alkalmából
dobozkönyvet adományozott Gergely Róbert törzszászlósnak
a Kaposvár Helyőrségi Zenekar, szólamvezetőjének,
Orthné Gábor Ildikó zászlósnak a Központi Zenekar zenész
kottatárosának, és Berger Tamás főtörzsőrmesternek a
Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar, zenészének.
Csizmadia Zsolt ezredes a Magyar Honvédség főkarmestere a
Magyar katonazene területén végzett kiemelkedő művészeti
tevékenysége elismeréséül a Magyar Katonazene Napja
alkalmából emléklapot adományozott Massányi László
főtörzsőrmesternek a Veszprém Légierő Zenekar, zenészének.

KATONAZENEI SZIMPÓZIUM

résztvevői megtekinthették a Kiből lesz a nagydobos c.
zenés dokumentumfilmet, amely az egykori zenenövendék
iskola működését mutatta be. Jakab Gedeon nyugállományú
alezredes vetített képes előadása vázolta fel és állított emléket
az iskola 40 éves sikeres működéséről.

ÜNNEPI HANGVERSENY
A szakmai szimpózium után a résztvevők a Budapest
Helyőrség Zenekar ünnepi műsorát hallgathatták meg
Baczkó István őrnagy és Nagy Zsolt százados karmesterek
vezényletével. Műsoron Egressy Béni: Klapka Indulója, Franz
von Suppé: Könnyűlovasság nyitánya, Johannes Brahms: VIII.
Magyar Tánca, Kodály Zoltán: Háry János-Intermezzo, Fricsay
Richárd: Mercury műve csendült fel.

KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG
A fegyvernemi nap a Hazát Szolgált Elhunyt
Katonazenészek Emléktáblájának megkoszorúzásával zárult.
Az emléktáblánál Koszorút helyezet el:
a Magyar Honvédség Parancsnoksága nevében: Dr. Sticz László
dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnoksága,
Haderőtervezési Csoportfőnökség, csoportfőnöke, a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum vezetése nevében: Dr.
Horváth Csaba ezredes, parancsnok helyettes, A Magyar
Honvédség, Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség
Dandár nevében: Mudra József ezredes, dandárparancsnok
helyettes, a Magyar Honvédség katonazenekarainak nevében:
Csizmadia Zsolt ezredes a Magyar Honvédség főkarmestere
és Kovács Tibor alezredes a Központi Zenekar karmestere,
a Fricsai Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület
nevében Sárosi Péter százados az egyesület elnöke és Orth
Gábor zászlós, az egyesület titkára, valamint az Obsitos Zenei
Egyesület nevében: Sepcsik Terézia Sarolta nyá. őrnagy és
Roszkos János egyesületi tag.

Az elismerések átadását követően Jakab
Gedeon nyugállományú alezredes, a Magyar Honvédség
Zeneművészeti Szakközépiskola nyugállományú igazgatója
Volt egyszer egy növendékiskola címmel tartott szakmai
szimpóziumot. Az előadás felvezetéseként az ünnepség

A szakmai nap ünnepi állófogadással zárult, ahol
Bozó Tibor dandártábornok a Magyar Honvédség Altiszti
Akadémia parancsnoka mondott ünnepi köszöntőt. Ugyanitt
bemutatásra került az egyesület által kiadott 14. Hangász c.
katonazenei újság is.

Jakab Gedeon nyugállományú alezredes előadás közben.

Csoportkép a baráti találkozón.
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Volt egyszer egy Növendékiskola
Ünnepeink és megemlékezéseink mindig különleges alkalmak. Lehetőséget teremtenek arra,
hogy megállva, elcsendesedve visszatekintsünk azokra az eseményekre, amelyek hatással voltak eddigi
életünkre. 2019-ben olyan szakmatörténeti eseményről emlékeztünk meg, amely minden szempontból
maradandó értékké vált számunkra. 40 évvel ezelőtt, 1959-ben került megalapításra a magyar katonazene
első és azóta is egyetlen szakképző intézménye Budapesten, a Zenész Tiszthelyettes képző Szakközépiskola.
Létrehozásának, valamint működésének jelentőségét annak tükrében kell nagyra értékelni, hogy ezzel a
pedagógiai intézménnyel, a magyar katonazene régóta sürgető törekvése valósult meg.
A magyar katonazene történelmi léptékben
is hosszú utat járt be. Egyik hangsúlyos
csúcspontjaként
1896-ban,
Magyarország
hét honvéd kerületében jöttek létre önálló
magyar katonazenekarok. Ezeket a korszak
kiváló katonakarmesterei vezették. A zenekarok
szakmai képzése, valamint a zenészutánpótlás
kérdése mindig is központi helyet foglalt el
a felelős szakmai vezetők munkájában. A
katonazenekarok színvonalának és fejlődésének záloga a
szakmailag kiművelt munkaerő képzése és megtartása. Ez már
a kezdetektől fogva kiemelt cél és feladat volt. A történelmi
krónikák tanúsága szerint, a katonazenész mindig is tanult
embernek számított. A csatában hadijeleket fújva felelt a
hadszíntér pontos és szakszerű kommunikációjáért. Hadi
követként is felelősségteljes feladatai voltak. Későbbiekben,
a reguláris haderőben a katonazenekarok térnyerése
megszilárdította a nemzeti hadseregek katonai hagyományait
és erősítette a nemzeti kultúrát.

közel sem tudta lefedni a monarchia
katonazenekarainak utánpótlási igényét. Továbbra
is működött az az évszázados gyakorlat, hogy a
zenekarok önállóan képeztek növendékeket 14
éves kortól katonazenésznek. Ennek az oktatási
formának az alapvető szakmai irányítója az
ezreddobos volt. Ő még a zenekar teljes személyi
állományának a kiképzéséért is felelt.
1945-ig a katonazenész hivatást választó
fiatalok, csak külön szerződéssel, 17 éves korban kerülhettek
zenenövendéki, egyúttal szolgálati viszonyba a zenekarokhoz.
Ez idő alatt a honvédségi legénységet megillető természetbeni
ellátásra, ruházatra, szállásra és minimális anyagi juttatásra
voltak jogosultak. A zenenövendéki képzésforma sajátos
és egyéni volt. A karmesterek, belső használatra készített
hangszeriskoláikkal segítették elő a növendékek fejlődését.
Az MH Központi Zenekar kottatárában számos ilyen zenei
tananyag található. Az egyik, id. Fricsay Richárd alezredes,
karmester, oktatói munkásságát is példázza.

Az újonnan létrehozott és létszámban is megnövekedett
zenekaroknak nagy szükségük volt a jól képzett muzsikusokra.
Ezért a monarchiában elsőként, 1872-től, zenenövendék
iskolát állítottak fel Prágában. Ez az intézmény természetesen

A
II.
világháborút
követően, az orosz mintára
felállított Magyar Néphadsereg,
ismételten nagy erőfeszítéseket
tett
a
katonazenekarok
felállítására. A felső katonai
vezetés szakított azzal a
hagyománnyal, hogy fiatalkorú
állampolgár is sorai közé
álhatott.
A
zenekaroknál
ezért, a sorkatonai szolgálat
rendszeréből
toboroztak

Zenenövendékek a Magyar Királyi Honvédség zenekaránál 1940.
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Jávor Zoltán alezredes,
Főszemlész

muzsikusokat, több-kevesebb sikerrel. Ennek a gyakorlatnak
a tarthatatlanságával hamar szembesültek az akkori
zenekarvezetők. Az alacsony feltöltöttség és színvonal, arra
sarkalta az akkori főkarmestert, Jávor Zoltán alezredest, hogy
szakmai javaslatára hozzanak létre egy katonazenészeket
képző speciális iskolát. Ennek kedvezett Magyarország akkori
kulturális közege, amely a Kodály Zoltán neve által fémjelzett
zenei és oktatási politikát is jellemezte.
1958-ban Révész Géza vezérezredes, akkori honvédelmi
miniszter és Benke Valéria művelődési miniszter, a
jelentésekből átlátták a zenekarok helyzetét és hozzájárultak
a zenenövendék iskola létrehozásához. Így tehát 1959-
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ben Jávor Zoltán alezredes, MN főszemlész (főkarmester)
javaslata alapján felállításra került az ország első katonazenei
szakképző iskolája, amelynek első felvételi eljárását 1959
november 20-án tartották.
Az iskola alapítására és
vezetésére Szeder István századost
nevezték ki, aki minden tapasztalat
nélkül kezdte el vezetői és szervezői
munkáját. Az iskola vezetősége a
következők szerint állt fel: Takács
József százados igazgató-helyettes,
Szatmári Ferenc szolgálat-vezető,
Göbel János főtörzsőrmester, Elter
János főtörzsőrmester, Lambert
Frigyes őrmester, Hauck János
főtörzsőrmester,
Oláh
László
Szeder István
főtörzsőrmester,
Haska
Imre
százados, igazgató
főtörzsőrmester, Menyhárt József
nevelőtanár. A zenenövendék iskola működési helyszínének
a budapesti, Magyar Néphadsereg Egyesített Tiszti Iskola,
Üllői utcai objektumát jelölték ki, 1959. szeptember 1-től.
Azonban a szükséges infrastruktúra kialakítása még váratott
magára, emiatt az iskola egy rövid időre átkerült a Zách utcai
laktanyába 1960-tól 1963-ig.
Az Üllői úti laktanyában felállt iskola, a kezdeti időkben
nem rendelkezett még tantermekkel, csak a növendékek
elszállásolására alkalmas körletekkel. Ez akkoriban 10 - 14
ágyas zsúfolt helységeket jelentett. Az iskola első tanulói,
zenei és közismereti tanulmányaikat külső helyszíneken
folytatták. A zeneórák leginkább a Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskolában, de egyéb művészeti tanodákban is
zajlottak. A közismereti tanítás pedig, a II. Rákóczi Ferenc
Gimnáziumban történt.

Az Üllői úti laktanya körlet.

A zenenövendék iskola alapító tanári kara, az
ország neves művészeiből tevődött ki. Jávor Zoltán alezredes
személyes jó kapcsolatai által, az alábbiak szerint állt össze:
Badár Béla hegedű tanár, Borst Rudolf trombita, Eördögh
János zeneelmélet és hangszerismeret, Farkas Antal
összhangzattan, Hara László fagott, Keil Ernő zenekari
gyakorlat, Kostyál János oboa, Kovács Imre fuvola, Montág

Lajos nagybőgő, Ónozó János vadászkürt, Péhl András
harsona - Tuba, Schwarz Oszkár ütő, Sellei Gyula bőgő,
Somlai Ferenc zeneelmélet, Strobli Lajos harsona, Sződi
László trombita, Váczi Gyula klarinét, Váczi Károly zongora,
Tornyos György szolfézs-zeneelmélet és Wéber Istvánzeneirodalom tanár.

A zenenövendék iskola 1959 őszén az alábbi alapító
növendékekkel kezdte meg működését.
Bagi László bőgő, Béres Géza harsona, Busa István trombita,
Burai Sándor harsona, Czene Mihály klarinét, Cseke László
ütő, Cseke Zoltán trombita, Dávid József harsona, Debreczeni
Csaba ütő - trombita, Debreceni Lajos hegedű, Ecseghy János
hegedű, Elter György vadászkürt, Elter János trombita, Eötvös
Lajos klarinét, Faltinszki Béla trombita, Farkas Antal klarinét,
Farkas Sándor klarinét, Fehér György trombita, Filus Antal
fuvola, Frankó Gábor klarinét, Gallai Attila klarinét, Gazdag
Ferenc trombita, Gellén László oboa, Géczi Gusztáv trombita,
Gömöri János klarinét, Grúber János klarinét, Győrfy Zoltán
ütő, Járóka Sándor hegedű, Juhos István fuvola, Kammerer
József vadászkürt, Kandikó Ferenc tuba, Kardos Lajos
trombita, Kállai Miklós trombita, Kiss Béla harsona, Koczkás
György harsona, Kovács László trombita, Kovács Mihály
trombita, Lajos Pál vadászkürt, Láng József vadászkürt,
Lenti Gábor fagott, Lőrinc István tuba, Mari Ferenc harsona,
Marosvölgyi József klarinét, Moldván Gábor tuba, Molnár
Béla harsona, Nagy József trombita, Nagy lászló hegedű, Oláh
Márton trombita, Padányi Szabolcs oboa, Parádi József cselló,
Pető Gyula fuvola, Ravasz Jenő klarinét, Radics Lajos klarinét,
Rákósi József klarinét, Richter József trombita, Rixer János
harsona, Rovó István tuba, Sárközi Kálmán hegedű-tuba,
Schilling Attila tuba, Schilling Vilmos tuba, Schobloher János
trombita, Schrancz Antal trombita, Serczel Miklós harsona,
Sillye Attila harsona, Szabolcsi Péter klarinét, Szabó Ferenc
trombita, ifj. Szeder István hegedű-klarinét, Szigeti Ferenc
hegedű, Takács János vadászkürt, Tóth Gábor vadászkürt,
Tóth István oboa, Tóth László trombita, Török Bálint harsona,
Tuska Lajos trombita, Ütő Ákos tuba, Vaszlik Kálmán fuvola,
Váczi Antal klarinét, Vámos László fagott, Véninger György
klarinét, Vogel József vadászkürt.

A Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület lapja

11

Hangász
A növendék iskola tanári karáról elmondható volt, hogy
az ország legnevesebb szaktekintélyeiként irányították a
zenei nevelést. Ennek a kiváló oktató és nevelő munkának
eredményei hamar megmutatkoztak. 1965–ben az országos
„Ki mit tud?” televíziós tehetségkutató versenyen, a
kamarazene kategória győztese, az iskola rézfúvós szextettje
lett. Tagjai: Benkő János trombita, Kárpáti Ferenc trombita,
Fonó József trombita, Kónya Sándor harsona, Egressy Károly
harsona, Bagoly István tuba.

A rézfúvós szextett négy tagja Patachich Iván zeneszerzővel.

A szakmai munka minőségét mi sem jellemzi jobban, mint
a megszaporodó vendégszereplések és zenei versenyeken
való részvételek: 1962 Siklósi Várfesztiválon, 1964 Miskolci
kamarazenei verseny és fesztiválon, 1965 Eger kamarazenei
verseny és fesztiválon I. – helyezés, 1966 Zeneakadémiai
koncerten, 1967 Ki mit tud? országos televíziós tehetségkutató
versenyen kategóriai I.- helyezés. Az iskola vezetése fontosnak
tartotta a tanulók szeretetteljes bajtársi összetartását is. A
növendékzenekar éves rendszerességgel nyári táborokon
vett részt Egerben, Keszthelyen. Ezek az alkalmak, kiválónak
bizonyultak a zenekari repertoár betanulására és további
zenekari koncertek (térzenék) megtartására.
Az iskola működése további lehetőséget nyújtott arra, hogy
a magyar katonazenét reprezentálva, a növendékekből
összeállított, 60 fős, dobos zenekar nyissa meg, az 1960tól négy évente megrendezésre kerülő, április 4. –i, állami
ünnephez kötődő, hadsereg szintű díszszemlét.

Növendékiskola dobos százada 1960-ban.
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A zenenövendék iskola a 60–as évek végére az ország egyik
legmeghatározóbb zeneművészeti intézménnyé nőtte
ki magát. Szakmai eredményei imponálóak voltak és a
kiszámítható életpálya modellje miatt, egyre több fiatal
muzsikust vonzott a katonazenészi hivatás irányába.
Az 1968/69-es tanév rendkívüli változásokat hozott
az iskola életében. Hivatalosan a Bartók Béla Zeneművészeti
szakközépiskola kihelyezett tagozataként folytathatta
működését, és kezdhette meg az újabb felvételi eljárásait.
1968-ban, Szeder István nyugdíjba vonulásával, Hauck János
százados vette át az iskola vezetését. Az általa vezetett
intézmény, nyugodt és kiegyensúlyozott fejlődési időszakon
ment keresztül. Tanári kara továbbra is rendkívül erős
szakmai bázist jelentett az iskola zenei együttesei számára.
Egyre nagyobb hírnevet és szakmai megbecsültséget vívtak
ki a magyar katonazene számára. 1968-ban Szegeden,
kamarazenei verseny és fesztivál I.- helyezés, 1969-ben
Győrött kamarazenei verseny és fesztivál I.- helyezés, Ki – Mit Tud? országos televíziós tehetségkutató verseny kategóriai I. helyezés, 1970-ben Győrött kamarazenei verseny és fesztivál,
Évente nyilvános rádió szereplések zenekarral, Évente új, – az
iskola rézfúvós együttesei számára
komponált - kamarazenei művek
ősbemutatója
és
felvételeinek
elkészítése a Magyar Rádióban, az id.
Szabó László által vezetett rézfúvós
kamaraegyüttessel.
Az
iskolai
pedagógiai
programban
kezdetektől
egyensúlyban voltak a zenei és a
katonai készséget fejlesztő elemek.
Ennek célja az volt, hogy az öt éves Hauck János százados,
tantárgyfelosztás alatt, a növendékek
Igazgató
képesek legyenek fölkészülni a rájuk
váró megpróbáltatásokra és megfelelni a velük szemben
támasztott elvárásoknak.
Kihagyhatatlan itt megemlíteni az iskola tanári karát, amely
példaértékű volt sok zenepedagógiai intézmény számára:
Keil Ernő (- akkoriban egyedül álló - fúvószenekari gyakorlat),
id. Szabó László (zenei fő tanszakvezető, rézfúvós kamara

Kibocsájtó ünnepség a 70 -es évek végén az új próbateremben.
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és trombita), Farkas Antal (összhangzattan és fúvószenekari
gyakorlat), Szabó László (tuba), Steiner Ferenc (harsona),
Ónozó János (kürt), Bujtás Péter (kürt), Nagy József (harsona,
eufónium), Borbély András (klarinét) id. Hara László (fagott,
fafúvós kamara), Szeszler Tibor (oboa), Somorjai László
(trombita), Egressy Károly (eufónium, harsona), Hommer
Lajos (tuba), Peskó György (zongora),
A közismereti tanárok: Papp Ernőné, Belia Györgyné, Bartos
Istvánné, Szeitz Judit, tanárnők. Nélkülük ez az iskola nem lett
volna az, amire napjainkban emlékezhetünk.
Ezek a kiváló nevelők tudták azt, hogy növendékeik távol
a családjuktól, az elszigetelt katonás környezetben, nagy
szükségét érzik a lelki kötődésnek. Teljes egészében átérezték
azt, hogy hiányát szenvedik a családi szeretetnek, melynek
értékét a legfontosabbnak tartották. Kötelező pedagógiai
munkájukon túlmenően is foglalkoztak a tanulók személyiség
nevelésével és önzetlenül segítették őket, későbbi
pályafutásukon is.
Ha a növendékiskolának voltak további ikonikus személyei,
akkor közöttük biztosan méltó helyet foglalhat el Pető
Gyula százados, kinek kötődése ehhez az intézményhez
tagadhatatlan. Alapító növendékként kezdve, rövid, 7 éves ETI
zenekari kitérő után, 1967-től igazgatóhelyettesként, harminc
éven keresztül viselte szívén az iskola minden gondját és
baját, egészen az 1997-es nyugállományba vonulásáig.
A növendék iskola, a 70 –es évekre egyértelműen
a magyar katonazene „szakmai fellegvárának” számított,
melynek működésére a legmagasabb szinten is figyeltek. A
Magyar Néphadsereg Kiképzési Főcsoport Főnöksége, 1972től minden végzős hallgató (5. éves) számára három hetes
zenekari gyakorlatot biztosított a helyőrségi zenekaroknál, a
februári és márciusi hónapokban. 1974-ben az iskola zenekara
részt vett az első Debreceni Katonazenekari Fesztiválon.

Érettségi értekezlet a 70-es évek közepén.

Egyértelművé vált, hogy a zenenövendék iskola
magas színvonalú működése a hetvenes évek végére
beváltotta a hozzáfűzött szakmai reményeket. Immáron
hozzájárult nem csak a katonazenei szakma, hanem a teljes
magyar művészi élet színvonalának emelkedéséhez. Ehhez
az iskola vezetésének is igazodnia kellett, így 1978-ban egy
zeneakadémiát végzett igazgató vette át az iskola vezetését,
Széchenyi Olivér alezredes személyében. A polgári életből
érkezett igazgató, aki gimnáziumi ének-zene tanárként,
igazgató helyettesként, budapesti szakfelügyelőként és az
Egri Tanárképző Főiskola tanszékvezetőjeként dolgozott,

Zongorán kísér Peskó György orgonaművész.

egy új szakmai kihívásként tekintett az iskolára. Mindezek
mellett az iskola birtokba vehette az új építésű főépületét,
amelyben 20 db 5 fős kollégiumi szobákkal, zenei és
gimnáziumi tantermekkel, igazgatósági részleggel, valamint
az ország legmodernebb zenekari próbatermével, kottatárral
és
hangszer
raktárral
gazdagodott.
Ebben
a
korszakban az iskola általános
működéséről
elmondható,
hogy az előjáró katonai vezetők
különböző
szemlélettel
tekintettek
az
iskola
feladatrendszerére, amely sok
esetben konfliktusos helyzetet
teremtett az iskola vezetésében
is. Állandó kérdéssé vált,
hogy a zenenövendékektől
Széchenyi Olivér alezredes,
- akik jobbára fiatalkorú
Igazgató
tanulók voltak - vajon mit
kívánhatott meg a hadsereg sok esetben szigorú, embert
próbáló követelményrendszere. E kérdés sok esetben vitát
és véleménykülönbséget eredményezett az általános katonai
vezetők és a civil zenei tanárok között.
Mindez, egyben felszínre hozta azt a feloldhatatlan belső
szakmai konfliktust is, amelyet a tehetséges fiatal muzsikusok
továbbtanulásának megakadályozása, vagy lehetővé tétele
jelentett.
Egy jól működő oktatási rendszer teljes és végső kifutás
nélkül, sok esetben magában hordozza azt, hogy egy hivatás
elveszítheti a legjobb, szakembereit, ha gátolva vannak a
szakmai kiteljesedésében. Nos, ez elmondható volt a Magyar
Néphadsereg rendszerére is, hiszen a katonazenekarok
személyi állományának azonnali utánpótlása, feltöltése
sokkal fontosabb szempont volt. Így a frissen végzett
katonamuzsikusnak egyáltalán nem volt lehetősége a végső
zenei képzés elérésére a főiskolai diploma megszerzésére,
amely pedig jelentősen növelhette volna a zenekarok
művészi színvonalát. Hiába volt az akkori hadseregnek
köztes megoldása a civil egyetemekkel és főiskolákkal
való együttműködésre, a zene területén erre nem sikerült
megnyugtató megoldást találni. Erre csak később a 90-
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es években került sor, amikor már az iskola működése és
színvonala sajnálatosan leszállóágba került.
Széchenyi Olivér alezredes igazgatói munkásságát az
előbbiekben említett kettős feladatrendszer heroikus
összehangolásának a kísérlete jellemezte.
Ennek ellenére az iskola sikeres működése további
eredményeket és sikereket hozott. 1980-ban az iskola rézfúvós
kvintettje kitűnő eredménnyel szerepelt a Concertino Prága
nemzetközi zenei versenyen, ahol második helyezést ért el.
Ezt követően ez az együttes 1983-ban az országos Ki Mit Tud?
televíziós tehetségkutató versenyen a kamarazene kategória
győztese lett. A kvintett tagjai: Molnár Zoltán és Szekeres
Zoltán trombita, Bodon Ferenc kürt, Szabó István harsona,
Redeczky Tamás tuba.

Az 1983-as Ki Mit Tud? győztes kvintett tagjai.

A konfliktusokban, de a sikerekben is gazdag
vezetői időszak után Széchenyi Olivér igazgató 1983 – ban
nyugdíjazásra került. Az 1983 –1984 es tanévben az iskolai
élére megbízott vezetőként Pető gyula százados igazgatóhelyettes került, aki jó érzékkel nyugodt magabiztos
irányítással vezette át az iskolát a rendszerváltást megelőző
izgalmas évekre.
1984-ben a zenei
intézmény élére, Székesfehérvár
Helyőrségi
Zenekarának
karmesterét, Jakab Gedeon
századost nevezték ki. E
korszak már egyértelműen az
ország és annak hadseregének
útkereséséről szólt, amely az
1989-es
rendszerváltozásban
csúcsosodott ki. Az új igazgató
Jakab Gedeon százados
az iskola önálló működését
készítette elő. Közel harminc év
után, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolával való
együttműködés időszaka, 1990-ben végleg lezárult.
Az önállóság egyértelműen jót tett az iskolának, több jogkörrel
és önálló költségvetéssel folytathatta tovább működését. Az
új vezetés igyekezett visszacsábítani a régi alapító tanárokat
a tantestületbe.
A 90-es évek azonban új kihívások elé állította az iskolát.
Szerte az országban új, állami és magán, középfokú zenei
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intézmények nyitották meg kapuikat. Ezek természetes
módon szűkítették az elégséges számú zenei tehetség
felvételét. Ez a versenyhelyzet hamarosan komoly gondot
is jelentett a zenenövendék iskola életében. A Magyar
Honvédség létszámcsökkentést hajtott végre, melynek
részeként, régóta működő zenekarok is felszámolásra
kerültek. Ezen körülmények egyike sem kedvezett annak, hogy
elégséges létszámú osztály indulhasson az évfolyamokon.
Jakab Gedeon alezredes igazgatói munkássága a 90–es évek
közepétől kezdve, már versenyfutás volt az idővel. Minden
igyekezete azon volt, hogy egyben tartsa a nagy múltú iskolát
úgy, hogy körülötte sorra zártak be a honvédségi fenntartású
szakközépiskolák – szakképző intézetek.
A szomorú vég sajnálatosan 1999-ben következett
be, amikor az előjáró katonai vezetők egy Szentendrén
felállított, egy éves képzésű, katonai felkészítő zenei
század létrehozásáról döntöttek. Ennek végkimenete
már a megalakulásakor kiszámítható volt. Az iskola teljes
felszámolása, Jakab Gedeon alezredes iskolaigazgatóra és
akkori helyettesére Köte Zoltán századosra hárult, akik ezután
nyugállományba is vonultak.
Az iskola utolsó, 1995-1999-es évfolyamának elballagásával,
lezárásra került egy csodálatos időszak. Ebben közel 650
növendék nyert zenei és katonai szakképzést, valamint
életre szóló élményeket. Ebből a létszámból 481 növendék
végzett és kapott zenész tiszthelyettesi, középfokú szakmai
végzettséget, mielőtt elfoglalták beosztásukat a zenekaroknál.
Ezzel lezárult egy olyan katonazenész képzési korszak, amely
az ellentmondásai mellett is nagyon sokat adott a szakmának,
zenész generációk sokaságának, a magyar kultúrának és a
Nemzetnek.

Iskola zenekara a 90-es években, élen Jakab Gedeon százados.

AZ ÖSSZESÍTETT TANÁRI KAR AZ ISKOLA
FENNÁLLÁSÁTÓL A MEGSZÜNTETÉSÉIG:
Hegedű: Dénes László, Orbán Józsefné, Masopust Péter,
Mondvay György,
Fuvola: Csetényi Gyula, Gáblik Zoltán, Kovács Imre, Elek
Tihamér, Hutyra Ferenc
Oboa: Kostyál János, Csabai Ottó, Szeszler Tibor,
Klarinét: Borbély András, Váczi Gyula, Tihanyi Gellért, Balassa
György, Balogh József, Devich Gábor, Kálmán Zoltán, Kiss Gy.
László, Király Márton, Kiss Tibor,Németh József, Péntek János.
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Fagott: Hara László, ifj. Hara László, Újvári István,
VadászKürt: Ónozó János, Bujtás Péter, Fejér Sebestyén,
Maruzsa Tibor, Szuromi Antal,
Trombita: Sződi László, Borst Rudolf, Szabó László, ifj. Szabó
László, Gönczi Gyula, Szigeti Gábor, Kucsera Jenő, Somorjai
István, Szabó Imre
Harsona: Pehl András, Strobli Lajos, Steiner Ferenc, Nagy
József, Falvai Antal, Menyhárt Pál, Farkas István Péter, Egressy
Károly,
Cselló: Frank Lajos, Sellei Gyula, Ordódy Gáspár, Wilheim
Ferenc. Nagybőgő: Montág Lajos
Tuba: Pehl András, Szabó László, Hommer Lajos, Wrchovszky
Miklós
Ütő: Schwarz Oszkár, Roubál Rezső, Rudas Tamás, Gärtner
András, Igricz Sándor, Köte Zoltán, Lajos Péter
Kamarazene: Durczy István, Szabó László, Hara László
Zenekari gyakorlat: Pécsi István, Keil Ernő, Hauck János
Marosi László, Jakab Gedeon,
Zongora: Blázy Lajos, Csóka Károly, Ittzés Vilma, Kiss István,
Mérnök János, Nagy István, Nagy Kálmánné, Nagy Márta,
Peskó György, Tantos László, Váczy Gyula,
Harmonika: Ernyei László, Sellei Gyula
Zeneelmélet, hangszerelés: Eördögh János, Somlai Ferenc,
Farkas Antal, Stokvszki Iván, Tóth Armand
Zeneirodalom: Kocsár Miklós Legány Dezső, Wéber István,
Tihanyi László,
Szolfézs: Barasits Éva, C. Nagy Béla Csapó Gyula, Dukay
Barnabás, Tornyos György, Wéber István, Tóth Mihály, Pálfalvi
József, Losó Gyula, Bernáth András, Péter Miklós, Póczonyi
Mária, Stier Helga, Timkó Gábor, Újváriné Illés Mária,
Közismeret tanárok: Kertész Gusztávné, Marton Jenőné,
Papp Ernőné, Rózsa Tiborné, Lippner György, Fogarassy
Attiláné, Bodoky Richárdné, Belia Györgyné, Bartos Istvánné,
Szeitz Judit, Lippner Györgyné, Kováts János, Ladáné Dauda
Györgyi, Sztupár Ferenc, Sziklai Inez, Szalontai Csilla, Galántai
Erzsébet, Stier Helga,
Nevelő tanárok: Haska Imre, Tóth József, Oláh László, Benkő
György, Padányi Szabolcs, Pető Gyula, Gárdos Béla.
Kottatár: Kiss László, Papp György
Szolgálat vezető: Szilágyi István, Sarkadi Lajos, Bánki Róbert.
ÖSSZESÍTETT VÉGZETT ÉVFOLYAMOK 1959 - 1999
1959 - 1961
Az alapító évfolyam növendékei (lásd a cikk elején)

1963 – 1968
Asztalos Gábor klarinét, Bajzak János tuba, Bakó Roland
trombita, Bába István harsona, Bócsa József kürt, Császár Pál
klarinét, Egressy Károly harsona, Gerzsány István harsona,
Kerényi Csaba kürt, Komor Attila trombita, Kubacsnyi Vilmos
hegedű, Pástyán László fuvola, Rozs Béla trombita, Sohonyai
György harsona, Szabó Henrik hegedű, Tóth István oboa.
1964 – 1969
Bagoly István tuba, Benkő János trombita, Béres Géza
harsona, Farkas István trombita, Kárpáti Ferenc trombita,
Kónya Sándor harsona, Lendvai László klarinét, Magyar
Mátyás hegedű, Máté János hegedű, Stankóczi László fuvola,
Stiller Nándor ütő, Szűcs László fuvola, Tóth István oboa,
Tuska Lajos trombita.
1965 – 1970
Bűdi István oboa, Ella Miklós trombita, Fekete Mihály
harsona, Fonó József trombita, Hajdani Miklós harsona,
Kvacsek Sándor kürt, Maróti Attila trombita, Németh János
klarinét, Polányi Csaba cselló, Soskó András tuba, Szabó
Gábor oboa, Szvoren András fuvola.
1966 – 1971
Gáll Péter ütő, Grebács László trombita, Hegyes György
trombita, Hegyes János fuvola, Hommer Lajos tuba, Klemm
József klarinét, Nyúl László fuvola, Váry Antal kürt.
1967 – 1972
Bajzák János tuba, Barka Ferenc klarinét, Boda Viktor trombita,
Dubóczki Attila harsona, Elter László harsona, Gál Péter ütő,
Holló Elemér fagott, Hornyák Elek tuba, Jurenák János fuvola,
Mózsik Lajos kürt, Nagy Lajos klarinét, Ónodi László trombita,
Pipó Kálmán vadászkürt, Rácz László klarinét, Vajda József
hegedű, ütő, Varga Jenő oboa, Varga József trombita, Zagyi
István klarinét, Fazekas Lajos hegedű.
1968 – 1973
Csatlós József harsona, Czene Marcell tuba, Illyés Endre
fuvola, Jakab Gedeon tuba, Kiss Géza harsona, Kecskés
János fagott, Molnár Sándor trombita, Papp Sándor harsona,
Sági István trombita, Székó József harsona, Tekulics László
trombita, Szabó László kürt.

1961 – 1966
Bellai Péter trombita, Bujtás Péter kürt, Csabai Csaba
trombita, Kertész László hegedű, Lendvai László klarinét,
Magyar Mátyás hegedű, Maros Örs cselló, Nagy Gyula cselló,
Schrancz Antal harsona, Tóth Gábor harsona, Tóth György
klarinét.
1962 - 1967
Dékány József trombita, Dohos László harsona, Gerzsány
István harsona, Hidas Sándor trombita, Lázár Antal klarinét,
Mázsi József Klarinét, Mesterházi György trombita, Nagy
Zoltán trombita, Nemes András klarinét, Oláh Géza klarinét,
Palásti József tuba.
A Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület lapja
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1969 -1974
Baráti András ütő, Demeter László fuvola, Házi István oboa,
Juhász István harsona, Halápi István trombita, Kovács Jenő
trombita, Kovács János klarinét, Lakner Gábor klarinét, Rási
Zoltán klarinét, Sándor Gyula fuvola, Szabó János harsona.
1970 – 1975
Bauer Ferenc oboa, Bálint István trombita, Csoma Bálint
Sándor ütő, Keszi Sándor trombita, Fejes István trombita,
Lengyel Lajos harsona, Szentesi István klarinét, Vatai Sándor
klarinét, Wrchovszky Miklós tuba.
1971 - 1976
Bördös Zoltán, Héjasi lászló, Kardos József, Köte Zoltán,
Mándoki Béla, Ulicsák András, Zöld Imre.
1972 – 1977
Ancza László trombita, Bognár Sándor klarinét, Geiger László
trombita, Kandó Imre ütő, Karácsonyi László harsona Katona
János klarinét, Kállai Miklós trombita, Kneitner József harsona,
Nagy József klarinét, Nagy D. Sándor kürt, Schönléber István
tuba, Sonkoly Pál kürt, Szabó János klarinét, Szakál Lajos kürt.
1973 – 1978
Acsai Sándor kürt, Bagdi István harsona, Deme Imre tuba,
Ferencz Attila harsona, Kácsik Jenő harsona, Kiss Pál tuba,
Lipárdi László fuvola, Schiszler József ütő, Szeles János tuba,
Szeles Sándor kürt, Tukács József klarinét, Varjú László
trombita, Bálint Zoltán kürt.

Keil Ernő
1976 – 1981
Bazsinka József tuba, Gálfi Gábor ütő, Gelencsér Tamás
harsona, Gyenes Béla klarinét, Hoffer Tibor harsona, Kövesi
János klarinét, Sikari László harsona, Tóth Tamás trombita,
Weigel Róbert ütő.
1977 – 1982
Balogh Gábor klarinét, Fábián Sándor trombita, Fórján Tibor
ütő, Götz József klarinét, Juhász Zoltán fuvola, Mező Csaba
tuba, Németh Nándor harsona, Rekettye Csaba ütő, Szíjártó
Pál kürt, Tarkövi István trombita, Tóth Tibor ütő, Varga Gábor
trombita.
1978 – 1983
Bakos Ferenc klarinét, Balogh Gábor ütő, Durmics József
harsona, Fischer Attila klarinét, Forintos Sándor harsona,
Gaál László trombita, Juhász László klarinét, Mazumel Tibor
fagott, Márton Imre trombita, Orosz János harsona, Pauer
László trombita, Redeczki Tamás tuba, Szabó Sándor fuvola,
Szabó István harsona, Szekeres Zoltán trombita, Szalay Zsolt
trombita.
1979 – 1984
Bodon Ferenc kürt, Bugyi Mihály klarinét, Finok Zoltán
klarinét, Gecse István klarinét, Hajmási Gyula trombita,
Molnár Zoltán trombita, Hergovits Gábor trombita, Pflum
László harsona, Szabó Imre trombita, Szaniszló József ütő,
Topa Albert tuba, Tóth Béla harsona, Varga Róbert kürt.

1974 – 1979
Deák László kürt, Dalmadi János trombita, Kerekes Imre
klarinét, Lucskai László harsona, Lukács Sándor tuba, Nóthóf
Tibor trombita, Novák Károly oboa, Ondi Péter klarinét,
Péntek János klarinét, Somogyi János harsona, Sztupovszky
Ottó vadászkürt.
1975 – 1980
Bényei Tibor tuba, Bíró Jenő harsona, Bócsó Zoltán fagott,
Csicsák László oboa, Fónyad Tibor klarinét, Horváth Tamás
klarinét, Marosi László harsona –zongora, Merics László
trombita, Sági Ferenc fuvola, Sebők Károly fuvola, Sóki Ferenc
klarinét, Tábori László trombita, Kiss Sándor ütő.
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1980 – 1985
Bakos Róbert klarinét, Bellovics Rajmund ütő, Czirókai Ferenc
kürt, Farkas János harsona, Fodor József fuvola, Kisvári Ferenc
ütő, Takács Sándor harsona.
1981 – 1986
Andrási László klarinét, Czupor Attila trombita, Karlovetz
József tuba, Kiss Ernő trombita, Kovács Gyula trombita, Nagy
László harsona, Szász Csaba harsona.
1982 1987
Ekkert Miklós trombita, Erky Tamás klarinét, Gmoser István
trombita, Mohácsi István kürt, Munkácsy Norbert fagott,
Pulay Miklós oboa, Salamon György klarinét, Sárosi Péter
harsona, Szécsényi László klarinét, Zügn Sámuel kürt.
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1983 – 1988
Cserhalmi Tamás kürt, Dalmadi Zoltán klarinét, Grúber Zoltán
trombita, Marton Sándor ütő, Mester Ákos klarinét, Megyeri
Attila klarinét, Román Géza trombita, Sárai Szabó Attila
harsona, Somorjai Zsolt harsona, Soós Pál harsona, Szép
László ütő, Takács Zsolt trombita, Tóth Tamás tuba, Zab László
trombita.
1984 – 1989
Ács Ferenc trombita, Hastó Zsolt ütő, Horváth Adrián tuba,
Kovács Gábor trombita, Kovács Zoltán fagott, Lackovics János
tuba, Márki Sándor kürt, Rebe Attila kürt, Román Károly
trombita, Szolnoki Péter fuvola, Tóth Miklós klarinét, Válóczi
Gyula klarinét, Varga Sándor harsona, Vörös Gábor klarinét,
Horváth László klarinét.
1985 – 1990
Balogh Tamás klarinét, Boldoczki Róbert harsona, Filus Gábor
klarinét, Horváth Ferenc trombita, Máté Gyula tuba, Mazumel
István ütő, Mészáros Sándor trombita, Nagy István klarinét,
Novák Zsolt fuvola, Széplaki Dániel trombita.

1989 – 1993
Bodrogi Zsolt klarinét, Csizmazia Sándor trombita, Dankos
Ferenc kürt, Dervalics Róbert klarinét, Hricsovszki Tamás
klarinét, Lajtafalvi Ferenc tuba, Őri Sándor trombita, Rixer
Ádám trombita, Zsákai Róbert ütő.
1990 – 1994
Ahmann Balázs trombita, Bélavári Péter harsona, Filus Ákos
klarinét, Greznár Károly fagott, Hérics János harsona, Horváth
Attila klarinét, Horváth Zsolt kürt, Jandácsik János tuba,
Kiss Balázs trombita, Kovács Attila kürt, Krupincza László
ütő, Kulcsár Sándor trombita, Maronics Miklós fuvola, Mike
Krisztián harsona.
1991 – 1996
Bacsa Zoltán trombita, Botlik József klarinét, Erdős Áron tuba,
Fehér Zoltán klarinét, Gyülvészi Sándor trombita, Kovács
András harsona, Latanik Zoltán kürt, Nagy Róbert klarinét,
Pántya Tamás harsona, Rixer Krisztián ütő, Rittinger Mihály
trombita, Somogyi Csaba trombita, Tápai Balázs kürt, Virág
Pál ütő.
1993 - 1997
Albert Balázs klarinét, Bagoly Miklós tuba, Bonifer Antal kürt,
Csővári Pál tuba, Fábián Henrik fagott, Gáspár Imre klarinét,
Koller Krisztián trombita, Martinkovics Róbert klarinét,
Skultéti Gábor klarinét, Szabó László ütő.
1994 - 1998
Büki Ferenc klarinét, Dankos Zsolt kürt, Hatvani Szabolcs
ütő, Kiszely Tamás klarinét, Kovács lászló harsona, Molnár
Szabolcs ütő, Skripek Károly trombita, Varga Miklós klarinét,
Varga Zsolt harsona, Takács Attila tuba.

1986 – 1991
Baczkó István Lajos klarinét, Bíró Zoltán harsona, Dávid András
kürt, Dobrocsi Szilárd trombita, Horváth Ferenc trombita,
Horváth Zoltán trombita, Kovács Zsolt ütő, Mergl Róbert
klarinét, Pap György trombita. Szilágyi Zoltán klarinét, Zeke
Zoltán tuba, Nyíri János harsona, Selényi Róbert harsona,
Varga György klarinét,
1987 – 1991
Balázsi János tuba, Juhász Zsolt harsona, Kelemen Zoltán
kürt, Kiss Péter ütő, Marjai László klarinét, Orth Gábor fagott,
Széplaki Zoltán harsona, Viczián Gábor Klarinét, Kovács Tibor
klarinét
1988 - 1992
Bélavári Miklós tuba, Gergely Róbert tuba, Krivánszki Zoltán
Trombita, Kurgya Zoltán klarinét, Magyar Sándor trombita,
Molnár Péter klarinét, Stefáni Róbert harsona, Szabó György
tuba, Szabó János kürt, Szűcs Tamás ütő, Tóth Benedek ütő,
Zsiga Alfonz klarinét

1995-1999
Czifra Gergely fuvola, Dolowschiák Csaba harsona, Erdős
Miklós kürt, Erős Péter klarinét , Gömöri Balázs harsona,
Halászi Lajos harsona, Koltavári László ütő, Kovács Zoltán
klarinét, Tölgyesi Gergő trombita, Varga Milán ütő.
Sárosi Péter százados

1959

1999

A Volt egyszer egy növendékiskola c. Hangász cikk
megírásához az alábbi személyektől kaptam segítséget.
Köszönettel tartozom:
Pető Gyula nyá. századosnak,
Jakab Gedeon nyá. alezredesnek
Filus Antal nyá. őrnagynak.
Szabó Sándor nyá. törzszászlósnak
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LÉGIERŐ ZENEKAR SZOLNOK 60 ÉVES
1969-2019. E két évszám közötti idő egy újjáalakuló zenekar
élettörténetét takarja. A Légierő Zenekar Szolnok 1969-ben,
K Nagy Sándor főtörzsőrmester szervezésével, a szolnoki
Kilián György Repülőtiszti Főiskola keretein belül alakult
azzal a céllal, hogy a légierő haderőnemet népszerűsítse és
a helyőrségben működő alakulatok zenei igényét kielégítse,
valamint közvetítse a magyar katonazenei kultúrát, hidat
képezve a Magyar Honvédség és a polgári lakosság között. A
zenekar irányítását 2017 óta Molnár János őrnagy, karmester
végzi, helyettese Márki Sándor Szabolcs százados.

alakult, két szintén 50 éves jubileumát ünneplő zenei
csoporttal együttműködve. A három azonos évforduló
kapcsán „kézenfekvő” volt az estnek az „Aranylakodalom”
címet adni. Komoly kihívást jelentet azonban a műsor
összehangolása a stílusukban merőben eltérő együttesekkel.
Az alapot a „Boldogi lakodalom” anyaga adta, amit a Szolnoki
Népdalkörrel és a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórussal
tervezett közös műsorra Márki Sándor Szabolcs százados
hangszerelt át, míg a koreográfiát Molnár Éva karnagy és
Molnár János őrnagy, karmester szerkesztette, és tanította

A
zenekar
évente
átlagosan180-200 katonai
és civil rendezvényen vesz
részt, s teszi játékával
ünnepélyesebbé
az
adott eseményt. Ennek is
köszönhető, hogy a szolnoki
katonazenészek az elmúlt
ötven évben számtalan
nemzetközi katonazenekari
fesztiválon, Európa szinte
valamennyi
országában
jártak már.
2017-ben a
Kazahsztán
fővárosában,
Asztanában megrendezett
világkiállításon
ők
képviselték Magyarországot,
a Magyar Honvédséget, valamint Jász-Nagykun Szolnok
megyét. 2019-ben pedig a Magyarország NATO tagságának
20. évfordulója alkalmából Brüsszelben megrendezett
ünnepséget tették színesebbé a magyar katonazene
közvetítésével.
Lehetőségeikkel élve, jelen vannak a fiatalabb korosztály
életében is. Hangszerbemutatóik, amelyeket elsősorban
óvodákban, és általános iskolákban tartanak, segítik az ifjúság
zenei nevelését, felkeltve érdeklődésüket a komolyzene e
sajátos ága iránt. 2017-ben három megye 17 középiskolájában
adtak ifjúsági hangversenyt azzal a céllal, hogy bemutassák
a katonakultúrát a zene nyelvén. Hangversenyeiken a hazai
és külföldi kortárs zeneszerzők
művei mellett szívesen játszanak
hagyományos, illetve klasszikus
fúvószenét, szimfonikus átiratokat,
Big-Band zenét, de számtalan
templomi
hangversenyen
is
közreműködött már az együttes.

be. S hogy a zenei
kuriózum teljes legyen, a
„Cuháré” Néptáncegyüttes,
a
„Sodrás”
Népzenei
Kisegyüttes,
valamint
Kacsó
Hanga
Borbála
népdalénekes is részese volt
a produkciónak. A közönség
álló tapssal ünnepelte a
három jubiláló együttes
egyedülálló műsorát! A
„Magyar Kultúra Napja”
alkalmából
elismerésben
részesült Kovács Károly
főtörzsőrmester valamint a
„Magyar Katonazene Napja”
alkalmából Kocsis Zoltán

A 2019-et „Jubileumi évnek”
tekintve különleges koncertekkel
ünnepeltek.
Az első jelentős fellépésre Szolnok
város rendezvénye, a „Magyar
Kultúra Napja” adott lehetőséget,
amely
igazi
kultúrcsemegévé
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főtörzsőrmester.
2019. június 24-én „Rézangyalok szárnyakon” – A katonazene
története a Tisza fővárosában címmel jelentetett meg könyvet
a HM Zrínyi Katonai Kiadó. A kötet több éves kutatómunka
eredménye, s egykori dokumentumokkal, fotókkal
újságcikkekkel bizonyítja, a katonazene Szolnok városában már
a XIX. század közepétől jelen volt. Az 50 évet megidéző anyag
Márki Sándor Szabolcs százados,karmester-helyettes munkája
nyomán, s Molnár János őrnagy, karmester lektorálásával
született. Dr. Koller József dandártábornok, a 86. Szolnok
Helikopter Bázis parancsnoka, helyőrségparancsnok maga is
támogatta a hiánypótló munkát, előszavában méltatva Légierő
Zenekar Szolnok munkáját, akik –
„kivételes módon tudják képviselni
a magyar honvédséget. Mindenkor
jelen voltak, s mindenkor ugyanazt a
hatást érték el, lelkesítve, elkísérve,
köszöntve, és hirdetve az állományt,
támogatva a Hon védelmét.”
A könyv átadó-ünnepségén Szabó
István alpolgármester úr kiemelte
Szolnok
város
kultúrájában
hangsúlyos, értékes, zenei ízlést
formáló szerepe van a légierő
zenekarának. A civil lakosság igényli,
és szereti jelenlétüket legyen szó
bármely eseményről.

A Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület lapja

Hangász
Vendégművészként Lőrincz Judit, Ress Hajnalka, Solti Ádám
és Turpinszky Gippert Béla léptek fel.
Az évfordulóra a Magyar Honvédség Központi Zenekara, a
debreceni és a hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekarok
tagjaival kibővített Légierő Zenekar Szolnok hangversenyén
vezényeltek: Molnár János őrnagy és Márki Sándor Szabolcs
százados, valamint az egykori karmesterek, Válóczi Gyula
őrnagy, Fejes István nyugállományú őrnagy és Cs. Nagy József
nyugállományú törzszászlós.

Könyv bemutató ünnepség.

A zenekar jubileumi koncertjére 2019 június 28án került sor a szolnoki Tiszai hajósok terén. Az ünnepi
hangverseny kezdete előtt az ünnepélyes állománygyűlésen
különböző szintű elismerésekkel köszönték meg a zenekar
tagjaink munkáját.
Elismerésben részesültek: Nagy András törzszászlós, Nagy
István Zsolt törzszászlós Szűcs Tamás törzszászlós, Lovas
Róbert zászlós és Eglesz Balázs zászlós.
A Tiszai hajósok terét zsúfolásig megtöltő közönség előtt
dr. Bali Tamás ezredes, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis
parancsnok-helyettese méltatta a helyőrség zenekarának
elmúlt öt évtizedes művészeti tevékenységét, majd az emberi
erőforrások minisztere nevében dr. Kállai Mária, a térség
ország¬gyűlési képviselője köszöntötte az együttes tagjait.
A kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként adományozott
oklevelet Molnár János őrnagy, a zenekar vezetője vette át.
Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség főkarmestere
díszoklevéllel és emléktárgyakkal gratulált szolnoki
kollégáinak.
Az együttest ötven évvel ezelőtt alapítók közül Mazák János,
Szabó István, Kalinszky András és Andrássy Kálmán tudott részt
venni a jubileumi koncerten. A zenekar érdekében kifejtett
áldozatos munkájukért részükre „Veterán hangász” jubileumi
díszoklevelet adományozott dr. Koller József dandártábornok,
az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka.
A fergeteges hangulatú hangversenyen a katonaindulók
mellett olyan klasszikusok is felcsendültek, mint Rossini:
Rosina áriája a Sevillai borbély című operából, Erkel Ferenc:
Bánk áriája, a Time to Say Goodbye, a New York, New York
vagy a Queen együttes We Are the Champions című dala.

Beszédet mond dr. Bali Tamás ezredes.

2019. augusztus 15-én a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei közgyűlés, az általa adható legmagasabb kulturális
elismerésként a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért művészeti
díjat” adományozta a Légierő Zenekar Szolnok részére. Ezzel
köszönve meg az együttes 50 éves munkáját, mellyel a megye
szinte valamennyi települését szolgálta. S az ünneplés, az
elismerések sora ezzel még nem ért véget.
2019. szeptember 16-án, Jász-Nagykun-Szolnok megye
legkiválóbbjait köszöntötték a VOSZ területi Príma Díjátadó
Gáláján. Ezen az esten Molnár János őrnagy, karmester vehette
át a közönség által egyik legtöbb szavazatot kapott Légierő
Zenekar Szolnok számára adományozott rangos elismerést.
„Az utolsó pillanatban is nagy számban adták le a voksaikat
az emberek… fontosnak érzik, hogy az arra érdemesek díjban
részesüljenek, és hogy ehhez ők is hozzájárulhatnak”-mondta
beszédében dr. Lits József, a VOSZ megyei elnöke.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért művészeti díj
és VOSZ területi Príma Díj

A jubileumi évad záró koncertje az Adventi
hangverseny volt. Erre az alkalomra Molnár János őrnagy,
a zenekar vezetője olyan műsort állított össze, amelynek
segítségével az estére sikerült egy picit megállítani az időt.
Az ünnepi hangulatot segítő műsorszámokat Molnár János
őrnagy, Márki Sándor Szabolcs százados és Bahil Attila
törzsőrmester vezényletével hallhatta a nagyérdemű. Szólót
játszott Fazekas Gábor főtörzsőrmester szárnykürtön, szólót
énekelt Somogyi Anita énekművész.
Az est egyik meglepetése volt, hogy egy ősbemutatót is
hallhatott a közönség, amely az MH 86. Szolnok Helikopter
Bázison született. Zenéjét Márki Sándor Szabolcs százados
komponálta, a történetet a zenei részek köré Danyi Zsuzsanna
honvédelmi alkalmazott írta. Első közös munkájukban, mely a
Karácsonyi Rege címet viseli, egy nagymama mesél az angyalt
váró kislányunokájának gyermekkora karácsonyairól. Az
alkotás a Kodály Zoltán Női Kar a Szolnoki Bartók Béla Kamara
Kórus és a Martfű Városi Női Kar közreműködésével, valamint

A Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület lapja

19

Hangász
MAGYAR ZENESZÓ A SZÖVETSÉG SZÍVÉBEN

Ezzel lezárult a jubileumi év, de a munka folytatódik, reméljük
továbbra is hasonló szeretettel, és elismeréssel körülvéve a
Légierő Zenekart Szolnok katonazenészeit.

Magyar dallamok is felcsendültek a brüsszeli NATO
Parancsnokság falai között. Az MH 86. Szolnok Helikopter
Bázis zenekarának meglepetés-előadása mosolyt csalt
minden szövetséges nemzet itt szolgáló katonája és civil
dolgozója arcára…
Különleges eseménynek adott otthont az Észak- Atlanti
Szerződés Szervezetének brüsszeli parancsnoksága. A
nemrégiben átadott új épület tekintélyt parancsoló
agorájában ünnepelte hazánk mellett Csehország és
Lengyelország is a NATO-hoz való csatlakozásuk huszadik
évfordulóját. A szövetségben eltöltött éveket ünnepelve,
a három nemzet egymással összefogva egy váratlan, de
mindenképpen kellemes meglepetéssel készült.
A cseh, lengyel és magyar katonai képviseletek – segítségül
híva saját, hazai katonazenekaraikat – egy csaknem kétórás
zenei előadást tartottak, amely során hazánkat a Légierő
Zenekar – Szolnok képviselte.
A váratlan koncert kezdetén a három nemzet katonai
képviseleteinek
vezetői
üdvözölték
az
agorában
összegyűlteket. Dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Magyar
Honvédség Katonai Képviselő Hivatalának vezetője örömét
fejezte ki, amiért olyan katonatársakat köszönthetett
Brüsszelben, akik korábbi szolgálati helyéről érkeztek a NATO
Parancsnokságra.
A szolnoki katonazenészek előbb a cseh és lengyel bajtársakkal
közösen játszottak el dallamokat, majd pedig egy kétségkívül
látványos, kellő humorral teli és rabul ejtő előadást tálaltak
a jelenlévők elé. Zenei kínálatukban egyaránt jelen voltak
magyar katonadalok és a nemzetközi popkultúrában is
népszerű dallamok. Bemutatójuk különlegessége azonban
nemcsak a kiváló hangulatot kölcsönző zenei választásban és
előadásmódban rejlett, hanem abban is, hogy a különböző
térformációk bemutatása alkalmával szó szerint táncra is
perdítették a közönséget.
A magyar zenekar előadását követő tapsvihar hiteles
bizonyítéka volt annak, hogy a szolnoki zenészek kivétel
nélkül elnyerték a NATO-ban szolgáló katonák és civilek szívét.

Márki Sándor Szabolcs százados

Snoj Péter/Honvédelem.hu

Adventi hangverseny Szolnokon - 2019.

Nagy Katalin Matild grafikusművész homok animációjával
vált teljessé. A történethez kapcsolódó gyermeki hangot
pedig Eglesz Dóra, a zenekar szólamvezetőjének Eglesz Balázs
zászlósnak a kislánya szólaltatta meg.
A koncert végén Molnár János őrnagy a színpadra szólította a
zenekar tagjainak szeretteit, és a közönséget is meginvitálva
karácsonyi dallamok éneklésével zárult a meghitt hangulatú
este.
Koller József dandártábornok, az MH 86. Szolnok Helikopter
Bázis parancsnoka megköszönte a zenekar egész éves
áldozatos munkáját, és hangsúlyozta: ez az este jó példa a
katonazenészek fontos szerepére, amellyel a civil társadalom
és a Magyar Honvédség között hidat teremtenek a kultúra
nyelvén.
A hangverseny után az állófogadáson Hubai Imre, a megyei
közgyűlés elnöke a megye büszkeségének, kivételes értéknek
nevezte a zenekart, méltatva azt a nem várt megindító
élményt, amit ezen az estén a közönségnek nyújtott a jubiláló
együttes.

Adventi hangverseny Szolnokon - 2019.
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Hangász
EGY KÉPESLAP TÖRTÉNETE
Tisztelettel köszöntök minden kedves kollégát,
Lénárt József nyugalmazott katonazenész vagyok. 2018
októberében nagyon érdekes és megható élményben volt
részem Ulm városában.
Anyai ágon német származású vagyok, melynek
emlékét egész családunk nagy tisztelettel őrzi és ápolja.
Balmazújvároson, ahol lakom „Német falu” nevű városrész
is van. Ez az 1776-ban történt betelepítés óta létezik. Német
egyesület és közösségi ház is működik városunkban. Mint már
írtam, 2018 októberében egyesületünk Ulmba szervezett egy
utazást , az ősök földjére.
A Duna Ulmtól hajózható, sok német itt szállt hajóra, hagyta
el szülőföldjét a jobb élet reményében, illetve Mária Terézia
hívására, mivel az ország lakossága a török hódoltság idején
igen megcsappant.
Ulmban van egy múzeum, a „Donau schwabisches
Zentralmuseum”, amelyben a kivándoroltakról sok mindent
meg lehet tudni, például azt, hogyan éltek Magyarországon
és más országokban. Ezt egy program keretében megnéztük,
ami nagy meglepetést tartogatott számomra.
Már az első tároló megtekintése szíven ütött, két 19. századi
tenorkürt volt benne. Tenoros voltam világ életemben, ezért
érthető volt meglepődöttségem. Később még jó néhány
hangszerrel találkoztam, valamint a kivándoroltak életét
bemutató tárgyakkal, fotókkal.
Múzeumi kísérőnk elmesélte a kivándorlás körülményeit, ami
nagyon nehéz, kemény, mostoha és egyben megható volt.
De az igazán nagy meglepetés még hátra volt. A múzeum
ajándékboltjában egy kis emléket keresve magamnak,
egyszer csak megláttam egy képeslapot, amin egy zenekar
volt. Hirtelen nem is eszméltem, csak miután jobban
megnéztem és elolvastam a rajta lévő információkat. Elakadt
a lélegzetem, egy huszárruhában lévő magyar növendék
katonazenekar 1899-es amerikai turnéján készült fotó nézett
rám. Megdöbbenésemet az egész csoport látta, én pedig a
képeslappal a kezemben, csak annyit tudtam kérdezni, ez mi,
mit keres itt egy ilyen
fotó , amiből talán egy
sincs Magyarországon.
Hihetetlen, hogy több
mint 1000 km-t kellett
utaznom ahhoz, hogy
egy ilyen relikviával
találkozzam. Múzeumi
kísérőnket
kérdezve
elmondta, hogy ezt
azért árulják itt, mert
ebben a zenekarban sok
német származású fiú
volt. A képeslapon, ami
eredetileg plakát volt,
tizenéves fiúk láthatók.
Annak idején nem sok
zenekar turnézhatott
Amerikában.
Hajóval

átszelni az óceánt és a többi élmény, amit ezek a fiúk
kaptak, bizonyára életre szóló volt számukra. Végezetül azon
tűnődtem, az, hogy egy ilyen plakát vajon honnan került elő,
és kik csináltak belőle képeslapot az utókor számára, talán
már nem is olyan fontos, de az igen, hogy egy remek forrás az
emlékezéshez és a kutatáshoz.
Schilzonyi Miklós magyar fiúkból álló katonazenekara.
Schilzonyi Miklós 1872. ben született Billéd községben Magyarország délkeleti határ közelében található kisváros, ma
a város Románia része. Első lakosai, az 1774. évi telekkönyv
tanúsága szerint, Mainzból, Trierből és Lotharingiából
bevándorolt németek voltak.
Schilzonyi nagyon tehetséges zenész volt aki maga köré
gyűjtötte a környék tehetséges muzsikálni vágyó gyerekeket,
amelyből 1910-ben egy ifjúsági zenekart hozott létre.
Sikeres zenepedagógiai munkásságát honorálva a Monarchia
császára engedélyezte, hogy együttesét 1897-ben az Egyesült
Államokba vigye, ezzel is elősegítve a kulturális kapcsolatokat.
Ehhez az úthoz anyagi támogatást is kapott.
A zenekar 40 gyermek zenésze 7 és 15 év közöttiek voltak
és egy Nussbaum Mátyás nevű tanár kísérővel utaztak ki.
A Koncert turné első állomása San Franciscóban volt 1897
augusztusában.
Ez a plakát megtalálható a Schilzonyi életrajzában is, és az
1897-es turnéból származik, amelyen a zenekara látható a
kék és piros Attila egyenruhában, díszes huszár hímzéssel,
kabátokban és kalapban. A jobb oldalon Schilzonyi áll,
portréjának képe pedig a bal felső sarokban.
A gyermekek két évet töltöttek kint – erről számos koncert
tudósítás számol be. Ezt követően Schilzonyi még egy gyermek
zenekart vitt ki Amerikába 1909- ben, amely után már nem
tért haza. 1912 áprilisában a nevadai Renóban telepedett
le. 1913-ban kérelmezte az amerikai állampolgárságot, és
Los Angeles közelébe, Whittier-be költözött. Újraházasodott,
és gyermekei születtek Kaliforniában. A háború után nevét
Schilzonyitól Schilzonyra
változtatta,
de
továbbra
is
zenét
tanított
és
együtteseket tanított.
Szabadalmat íratott be
kettős furatú klarinét
találmányára. 1927ben a családi élete
szétesett és elvált, a
keleti partra költözött.
A nevét az 1940-es New
York-i
népszámlálás
során találták meg, de
halálának dátuma nem
ismert.

A Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület lapja

Lénárt József
nyá. főtörzsőrmester

21

Hangász
REGIONÁLIS KATONAZENEKARI FESZTIVÁLOK – 2019
A hazai katonazenei szakma egyre preferáltabb zenei programja az évente megrendezésre kerülő regionális katonazenei
fesztiválok szervezése, amely jól illeszkedik a Magyar Honvédség azon törekvéséhez, hogy széles körben erősítse a hadsereg
társadalmi kapcsolatait a civil lakossággal és a helyi önkormányzatokkal.
A katonazenekarok egyedi zenei hangzásvilága és tradicionális mozgás kultúrája széles társadalmi körben arat sikert és népszerűsíti
a magyar honvédelem kulturális hagyományait. A magyarországi regionális katonazenei fesztiválok igazi zenei csemegének
számítanak, hiszen a zenekarok látványos zenei produkciója egyre több nézőt és látogatót vonzanak a nagyobb városokba, ezzel
is elősegítve a helyi kulturális élet sokszínűségét, amelyek élettel töltik meg a városok látványos és hangulatos köztereit.

XII. TATA – KATONAZENEKARI FESZTIVÁL 2019

Múlt és jelen
találkozott a
Tatai Patarán
Immár tizenkettedik alkalommal rendezték meg a
Tatai Patara elnevezésű Török kori Történelmi Fesztivált május
31. és június 2-a között. Európa egyik legnagyobb 16-17.
századi hagyományőrző programsorozata, valamint a hozzá
kapcsolódó katona-zenekari fesztivál ismét ezreket vonzott a
vizek városába.
Az eseményen mások mellett megjelent Szűcs Lóránd
dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium Katonai és
Társadalmi Kapcsolatok Főosztályának vezetője és Kriston
István főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylő zászlósa.
A 2008 májusa óta minden évben megrendezett fesztivál
elnevezése egy török kori haditechnikai újítás sikeréhez
kapcsolódik, amely Patara néven vonult be a történelembe.
A tizenöt éves háború idején a gróf Pálffy Miklós komáromi
várkapitány vezette zsoldosok ennek a „tüzes találmánynak”
köszönhették, hogy 1597. május 23-ának éjszakáján
meglepetésszerűen foglalták vissza Tata várát a törököktől.
Lőrincz Gábor ezredes, az MH 25. Klapka György
Lövészdandár parancsnoka érdeklődésünkre elmondta:

a tatai dandár már kilenc éve vesz részt a Tatai Patarán.
„Nagy öröm számunkra ez a rendezvény, hiszen ez egy
kiváló toborzó lehetőség, amellett, hogy a dandár meg tudja
mutatni képességeit a lakosság számára” – hangsúlyozta a
parancsnok.
A középkori Európa harcosai bemutató és a látványos nyílt
színi csaták mellett a Magyar Honvédség alakulatai statikus
és dinamikus bemutatókkal képviseltették magukat. Idén a
tatai lövészdandár mellett kilenc másik alakulat is részt vett a
rendezvényen. A fesztivál idejére kitelepült toborzópontokon
pedig bárki betekintést nyerhetett a Magyar Honvédség
mindennapjaiba, vagy az önkéntes tartalékos rendszer
működésébe.
A tatai alakulat különböző haditechnikai eszközökkel –
kézifegyverekkel és harci járművekkel érkezett az eseményre,
de más alakulatok is bemutatták haditechnikai eszközeiket.
Például az érdeklődők beülhettek egy Poláris-homokfutóba,
megismerkedhettek a hídépítő berendezéssel, vagy ihattak a
szentesi műszaki ezred által készített zacskós ívó vízből is.
A fesztivállal párhuzamosan a Kossuth téren tett
ünnepélyes esküt az a közel negyven fő, akik május 6-án
vonultak be a tatai alakulathoz. Az eskütételen beszédet
mondott Lőrincz Gábor ezredes. Ezt követően Michl József,
Tata polgármestere, Horváth Gábor dandártábornok, a
Magyar Honvédség Parancsnokság Kiképzési Csoportfőnökség
csoportfőnöke, valamint Lőrincz Gábor ezredes is szólt a
megjelentekhez. Michl József beszédében többek között
megköszönte a katonák helytállását és munkáját a biztonságos
környezet megteremtésében.
A köszöntő gondolatok után kezdetét vette a tatai katonazenekari fesztivál, amelyen a Magyar Honvédség Központi
Zenekara mellett az Altiszti Akadémia Zenekar - Szentendre
és a Tatai Helyőrségek Zenekara katonadalokkal, indulókkal és
filmzenékkel szórakoztatták a közönséget.
Balázs Attila őrnagy, a tatai dandár zenekarának karmestere
elmondta: a katona zenekari fesztivál és a Tatai Patara
egyidős rendezvény. A Haderő fejlesztési Program egyik
elengedhetetlen része a toborzás, hogy minél több korosztályt
és minél több embert tudjon megszólítani. Ennek az egyik
látványos eszköze a katonazenekari fesztivál, amely mindig
nagy közönséget vonz.
Takács Vivien/Honvédelem.hu
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XXIV. Kaposvári Regionális
Katonazenekari Fesztivál
A katonazene híd a haderő és a
civil lakosság között
Kétévenként
Kaposvár
közkedvelt, afféle előnyári programja
a Katonazenekari Fesztivál, amelyet
huszonnegyedik
alkalommal
rendeztek
meg
a
somogyi
megyeszékhelyen. Vendéglátóként,
a Major András őrnagy vezette MH
Kaposvári Helyőrségi Zenekar, idén
a debreceni, a hódmezővásárhelyi
és a budapesti katonazenekarokat hívta meg úgymond a
Kossuth térre. A zenekarok külön-külön, majd együttesen is,
hangban és látványban egyaránt lebilincselő produkciókkal
szórakoztatták a közönséget.
A fesztivál megnyitóján dr. Böröndi Gábor altábornagy, a
Magyar Honvédség parancsnokának helyettese elmondta:
a katonazene hidat képez a haderő és a civil lakosság
között, segítségével a honvédség még inkább megjelenhet
a köztudatban. Mint fogalmazott: a Honvédelmi és Haderő
fejlesztési Program sikeres végrehajtásához a lakosság
támogatására is szükség van, és a Magyar Honvédség mintegy
ajándékba adja például ezt a fesztivált is az érdeklődőknek.
A szakalaki bemutatók sorát az MH Hódmezővásárhelyi
Helyőrségi Zenekar nyitotta meg Kovács István őrnagy
vezetésével, akik a Pavanne Táncegyüttes segítségével a
reneszánsz, a barokk, és a 19. század nemzeti báltermi
táncainak hangulatát csempészték a térre. Merőben más
hangulatot és stílust képviselt az MH 32. vitéz Szurmay
Sándor Budapest Helyőrség Dandár, 32. Nemzeti Honvéd
Díszegység, Budapest Helyőrség Zenekar, amely Nagy Zsolt
Gábor százados vezényletével klasszikusabb, térformákon
alapuló bemutatót tartott. Az MH Debreceni Helyőrségi
Zenekar – amely idén ünnepli fennállásának 65. évfordulóját
– a Debreceni Maskara Alapítvány mazsorett-csoportjával
kiegészülve mutatta be a katonazene szépségeit a kaposvári
közönségnek. (Vezényelt Pál István őrnagy.) Végezetül pedig
a kaposvári zenekar „Népek zenéje” elnevezésű bemutatója
ragadtatta tapsra a nézőket.

A katonazenekarok közös koncertjén felcsendült többek
között James Curnow Fanfare and Flourishes című műve, a
közkedvelt Somewhere Over The Rainbow, az Óz a csodák
csodája című film egyik betétdala, valamint Mondvay György
Katonazenészek indulója című zenedarabja is. Az indulót
Csizmadia Zsolt ezredes, az MH főkarmestere vezényelte.
A fesztivál záróakkordjaként dr. Böröndi Gábor altábornagy,
dr. Csillag Gábor, Kaposvár jegyzője, és Gavlik Péter ezredes, az
MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred parancsnoka
emléklapokat adott át a résztvevő zenekarok karmestereinek,
és tánccsoportok művészeti vezetőinek.
Kálmánfi Gábor/ Honvédelem.hu

VII. Fricsay Richárd Regionális
Katonazenekari Fesztivál
Katonazene töltötte meg
a királyok városát
„A magyar katonazene élő
kapcsolat számunkra a civil
társadalommal” – mondta
Sáfár Albert dandártábornok,
a Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnökének
támogató helyettese a VII. Fricsay Richárd Regionális
Katonazenekari Fesztiválon, augusztus 16-án, pénteken, a
székesfehérvári Városház téren.
Fricsay Richárd alezredes a hazai katonazene történetének
emblematikus alakja volt. Karmesteri munkássága
mellett ő volt, aki alapjaiban újította meg és tette méltán
sikeressé a magyar katonazenét. Emlékére és a katonazene
népszerűsítésére rendezik meg évről évre Székesfehérváron a
róla elnevezett fesztivált.
A Székesfehérvári Királyi Napok programsorozatába
illesztett eseményt immár hetedik alkalommal rendezték
Székesfehérváron, az egyik legrégebbi magyar katonaváros
főterén. A zenészeket és az érdeklődőket dr. Cser-Palkovics
András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere
köszöntötte, majd Sáfár Albert dandártábornok, a Magyar
Honvédség Parancsnoksága törzsfőnökének támogató
helyettese szólt a résztvevőkhöz és a katonazenekarokhoz.
A dandártábornok megnyitóbeszédében elmondta a
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XXIV. Szolnoki Regionális Katonazenekari Fesztivál
Nyárzáró fesztivál Szolnokon

katonáknak a katonazene tartást ad, menetütemet diktál,
hallatán egységesen, egyszerre lépünk, büszkeség tölt el
bennünket és bátrabban nézünk szembe az előttünk álló
kihívásokkal. „A Magyar Honvédség nem létezne a társadalom
támogatása nélkül és a katonazene élő kapocs számunkra a
civil társadalommal ”– fogalmazott a dandártábornok, majd
hozzátette a magyar katonazene olyan nemzeti érték, amelyre
mindannyian büszkék lehetünk.
A katonazene népszerűsítésére megrendezett eseményen
idén az MH Légierőzenekar Szolnok, az MH Tata Helyőrségi
Zenekar, a Budapest Helyőrségi Zenekar, valamint a házigazda,
a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar képviseltette magát.
„A Fricsay Richárd Regionális Katonazenekari Fesztivál
hűen tükrözi a város és a Magyar Honvédség közti szoros
kapcsolatot. A 2013-ban indult fesztivál nagyon népszerű,
a város főterét minden évben megtöltik a zenekedvelők”hangsúlyozta Benda László ezredes, az MH 43. Nagysándor
József Híradó és Vezetéstámogató Ezred parancsnoka.
A négy zenekar a város különböző pontjain kezdte a térzenét,
az egyenkénti szakalaki bemutatókat követően pedig
egyesítették erőiket és hangszereiket, s összevont koncertet
adtak a Városház téren. Műsorukban a katonaindulók
mellett új szerzemények is felcsendültek, melyek igazi
közönség kedvenc daraboknak bizonyultak. Ruff Tamás
őrnagy, karmester kérdésünkre elmondta ősbemutatóval is
készültek erre az alkalomra, a Depeche Mode együttes egyik
szerzeményét írták át fúvószenekarra. Ehhez hasonlót az
egész világon még soha senki nem komponált.
Faragó Fanny/Honvédelem.hu
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Huszonnegyedik alkalommal
rendezték meg a Szolnoki Regionális
Katonazenekari Fesztivált augusztus
30-án. A Tiszai hajósok terén négy
alakulat összesen száz zenésze
sorakozott fel és játszott közösen.
A rendezvényen részt vett az MH
Debrecen Helyőrségi Zenekar, az
MH Szentendre Altiszti Akadémia
Zenekar, az MH Hódmezővásárhely
Helyőrségi Zenekar és a házigazda Légierő Zenekar Szolnok.
A koncert együttesnek is beillő programkínálat fő célja
volt, hogy világszínvonalú katonazenét nyújtson, ezzel is
elkalauzolva a civil hallgatóságot az indulók és katonanóták – és
persze jól ismert slágerek – világába. Az idén huszonnegyedik
alkalommal megrendezett fesztiválnak több évtizedes
hagyománya van, ráadásul az utóbbi években kapcsolódott
Szolnok városnapjához, melyet szeptember elsején tartanak.
A honvedelem.hu kérdésére dr. Koller József dandártábornok,
az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka elmondta,
hogy a rendezvénnyel nem csak a katonazenét, hanem
magát a Magyar Honvédséget is szeretnék közelebb hozni a
civil társadalomhoz. „Itt, Szolnokon a katonákat mindenhol
elismerik. Nagyon várják, hogy a zenekar megjelenjen és
mindig szuperlatívuszokban beszélnek a katonákról” –
fogalmazott dr. Koller József. Hozzátette: „A megújuló Magyar
Honvédséget közelebb kell hoznunk a társadalomhoz, ennek
az egyik legkiválóbb eszköze a katonazenészek játéka.” A
bázisparancsnok azt is elmondta, hogy ha az embereknek
tetszik, amit látnak, élvezik az előadást, jövőre is el fognak
jönni, és ezen jó élményekből alakulnak ki a hagyományok,
amelynek köszönhető az is, hogy immáron huszonnegyedik
alkalommal telt meg a tér nézőkkel.
A nyárvégi esti előadáson látványos gyepshow, valamint a
zenekarok önálló és együttes játéka várták az érdeklődőket.
A katonazenekarok előadásának fináléján ott volt a műfaj
legfiatalabb és leglelkesebb rajongója is Sturm Áron
személyében, aki elmondta, hogy egy bemutatót, koncertet
vagy szabadtéri előadást sem hagy ki, ahol katonazenészek
játszanak.
Snoj Péter/Honvédelem.hu
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IX. Szentendrei Regionális
Katonazenekari Fesztivál
Négy
helyőrségi
zenekar
–
Szentendre,
Székesfehérvár, Debrecen és Tata – közreműködésével, immár
kilencedik alkalommal rendeztek Regionális Katonazenekari
Fesztivált szeptember 14-én, szombaton, Szentendrén.
A Lázár Cár téren tartott ünnepélyes megnyitón Szabó István,
a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára Kodály
Zoltán szavait idézve hívta fel a figyelmet a zene fontosságára.
„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi
tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely
átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet
szépségét, és ami benne érték, azt mind meghatványozza.”
Szabó István kiemelte: a Szentendrére érkezett négy
katonazenekar tagjai tehetségükkel és művészetükkel is
szolgálják a hazát, őrzik és éltetik a magyar és katonai kultúra
legnemesebb eszközeit. Az ő produkciójukon keresztül
szorosabbá válhat a kapcsolat a társadalommal, hiszen olyan
értékeket képviselnek, mint a hazaszeretet, a kötelességtudat
és a bajtársiasság – fogalmazott a honvédelmi államtitkár,
hozzátéve: e katonák egytől egyig kiváló zenészek, ha kell,
mégis fegyverrel szolgálják hazájukat, és akár a legdrágább
kincsüket, az életüket is áldozzák érte. „Nehéz feladat ez,
hiszen zenészeink nap mint nap szolgálnak a laktanyákban,
de amikor a szükség úgy hozza, feladatot vállalnak az árvízi
védekezésben és a határ melletti feladatokban egyaránt.
Részt vesznek a kiképzési foglalkozásokon, katonaként élik
hétköznapjaikat, mégis többek. Az élet olyan kincsével
gazdagabbak, ahogy az idézetben Kodály is mondja, amely
átsegíti őket a bajon” – hangsúlyozta Szabó István.
A fesztivál nyitányaként, először Jacob de Haan Nordic Fanfare
and Hymn című művét hallhatták az érdeklődők az egyesített
zenekar előadásában, amelyet a helyőrségzenekarok nagy
sikert arató szakalaki bemutatója követett.
A helyőrségzenekarok előadásait a közösen előadott
zeneszámok követték, amelyben sokak által ismert, méltán
népszerű dallamok voltak hallhatók, mint Jerry Goldsmith
Patton-indulója, vagy Israel Kamakawiwo’ole nagysikerű
szerzeménye, a Somewhere Over The Rainbow.
Antal Ferenc/Honvédelem.hu

Dr Benkő Tibor
Magyarország Honvédelmi Minisztere
a Honvédelem Napja 2019. május 21-e alkalmából,
kiemelkedő katonazenészi és a katonazenekarok
részére zeneszerzői tevékenysége elismeréseként,
EGRESSY BÉNI-DÍJAT
adományozott Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar
Honvédség főkarmestere részére.

Korom Ferenc vezérezredes,
a Magyar Honvédség Parancsnoka
a Honvédelem Napja, 2019. május 21-e alkalmából
elöljáró parancsnoka javaslatára,
a Magyar Honvédség érdekében végzett
példamutató szolgálatteljesítése,valamint
a tárgyévben nyújtott kiemelkedő teljesítménye
elismeréséül
AZ ÉV KATONÁJA KITÜNTETŐ CÍMET
adományozta az egyéb támogatás, biztosítás és
kiszolgálás munkaköreiből:
Pál István őrnagynak az MH Debrecen Helyőrségi
zenekar karmesterének
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JUBILEUMI KONCERTET TARTOTTAK TATÁN
Jubileumi
hangversennyel
ünnepelte
megalakulásának tizenötödik évfordulóját az MH 25. Klapka
György Lövészdandár Helyőrségi Zenekar 2020. február 9-én,
vasárnap este, a tatai Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban.
A rendezvényen - mások mellett - részt vett dr. Korom Renáta,
a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős
helyettes államtitkára.
„Nagy öröm, hogy olyan városban élhetünk, amelynek
nagyon széles művészeti tárháza van és amelyből messze
kiemelkedik a Klapka György Lövészdandár kiváló zenekara” –
hangsúlyozta köszöntőjében Michl József, Tata polgármestere.
Lőrincz Gábor dandártábornok, az MH 25. Klapka György
Lövészdandár parancsnoka úgy fogalmazott: Tata helyőrségi
zenekara 2005 óta látja el szolgálati feladatait, így az
elmúlt másfél évtized alatt a város és a régió életének
elválaszthatatlan része lett. „Nemcsak élőben, koncerteken

és térzenéken hallhatjuk őket, hanem 2006-ban rádiófelvételt
rögzítettek, 2007-ben megjelentették első, 2010-ben
második, 2014-ben a harmadik CD lemezüket is, valamint
a mostani jubileumra – a város támogatásával – egy nívós
lemezt is elkészítettek” – mondta a parancsnok, hozzátéve:
a hazai zenekedvelők mellett a külföldi közönség is láthatta,
hallhatta őket, hiszen négy alkalommal szerepeltek külföldön:
először 2007-ben, majd 2019-ben a franciaországi Lourdesban, a Nemzetközi Katonai Zarándoklaton működtek közre,
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2011 júniusában Szlovéniában, a Ljubljanai Nemzetközi
Katonazenekari Fesztiválon szerepeltek kimagasló sikerrel,
2012-ben a csehországi Olmütz-ben képviselték hazánkat.
A parancsnok elmondta azt is, munkájuk elismeréseként a
zenekar tagjai 2010-ben Megyei Príma-díjban részesültek,
2014-ben a „Tata Városáért”a-díj arany fokozatát, 2015ben a magyar honvédelem napja alkalmából Magyarország
honvédelmi miniszterétől Egressy-díjat vehettek át.
2018-ban a tatai városvezetés felkérésére közreműködtek a
városegyesítés 80. évfordulója alkalmából született zenés
színmű teljes zenei anyagának létrejöttében és rögzítésében.
„A katonazenészeket civil kollégáiktól nemcsak az
különbözteti meg, hogy indulót játszanak. Ők katonák,
ami azt jelenti, hogy zenészként részt vesznek azokon a
fizikai, lövészeti és sportfoglalkozásokon, ami a katonáknak
elő van írva. Emellett több alkalommal vettek részt árvízi
védekezésben és a határ menti feladatokban is. A katonazene
mellett nekik valós katonaként is meg kell állniuk a helyüket
fizikailag és szellemileg egyaránt” – mutatott rá Lőrincz Gábor
dandártábornok.
Az est első felében ismert komolyzenei művek hangzottak el,
majd a második részben könnyedebb, de hasonlóan népszerű
zeneszámokat hallhatott a közönség Balázs Attila őrnagy
művészeti vezető és Román Géza százados, a dandárzenekar
karmester-helyettese vezényletével.
Antal Ferenc/Honvédelem.hu
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KATONÁS ADVENTI ZENEVARÁZS
Hagyomány és formabontás: mindkettő egyaránt
jellemezte a Magyar Honvédség Parancsnokságának első,
ünnepi Adventi Gálaestjét, amelyet november 30-án rendeztek a székesfehérvári Vörösmarty Színházban.
Rendhagyó ünnepi műsort ígért köszöntőjében a közönségnek Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség
parancsnoka, és nem csupán azért, mert a parancsnokság
megalakulásának évében először rendezett hagyományteremtő szándékkal adventi gálaestet.
Sűrű teendők pedig nagyon is jellemezték az MH Parancsnokságát, és alárendelt alakulatait, de ahogy Korom Ferenc
altábornagy mondta: minden eléjük gördülő kihívást sikerült
teljesíteni. A teljesített feladatokról a Magyar Honvédség parancsnoka és az MHP törzsfőnöke
– akiket a Vörösmarty Színház két
színésze személyesített meg – beszélt komoly mondanivalóval, de
humorral, több helyen öniróniával
tűzdelve, miközben egy videó-ös�szeállítás segítette a közönséget,
hogy némi ízelítőt kaphassanak
2019. legmarkánsabb katonai teendőiről. Az est további részében
a zene vette át a főszerepet: Ruff
Tamás őrnagy, az MH SzékesfeKorom Ferenc
hérvári Helyőrségi Zenekar karvezérezredes
mestere, az est művészeti vezetője méltóságteljes, emelkedett,
elgondolkodtató és szórakoztató adventi műsort álmodott (és
valósított) meg, amely művészi színvonalában, rendezésében
és lelkületében is párját ritkítja. Ahogyan Korom Ferenc altábornagy szerint az MH Parancsnokság megalakulásával nem
csupán a haderő vezetésének szervezeti struktúrája, de az
állomány gondolkodásmódja is megváltozott, úgy zenében
és énekben is egyre inkább nyilvánvalóvá vált: a honvédség
nem pusztán önmagáért létezik, hanem szerves része a társadalomnak. Az utóbbi években rendre bebizonyosodik – és
ezen az estén sem volt ez másképp –, hogy a katonazenekarok
a zeneirodalom széles palettájáról válogatva a lehető legváltozatosabb műfajban tudják – és szeretnék is – szórakoztatni
a közönséget. Ráadásul olyan művészeket is képesek kísérni,
mint Varga Miklós és gyermekei, Vivienn és Szabolcs, vagy éppen Szomor György. Versrészletek és bibliai idézetek mellett
a 21. század elvárásainak megfelelően a mondanivalóhoz illeszkedő képi elemek kottázták alá az egyes műsorszámokat,
amelyek között felcsendült többek között Queen-sláger, Ennio
Morricone-filmzene, Bach-kantáta, illetve az István, a király
több részlete is.
A műsorba ágyazva Spányi Antal megyéspüspök, Jákob János
dandártábornok, protestáns tábori püspök és Berta Tibor ezredes, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat, Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke szentelték és áldották meg a Magyar
Honvédség adventi koszorúját, meggyújtva az első gyertyát.

Emlékeztettek: a mindennapok sűrű teendői közepette se feledkezzünk meg arról, hogy a Karácsony esszenciája a Jézus
Krisztussal történő lelki találkozás.
A gálaest záróakkordjaként Korom Ferenc altábornagy,
Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese és Mihócza Zoltán altábornagy, az MHP
törzsfőnöke – a színpadon együtt állva – köszönték meg a jelen lévő dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszternek, a Honvédelmi Minisztérium vezetésének, valamint minden résztvevőnek az idei évben nyújtott támogatást.
A gálaestet követő fogadáson mondott köszöntőjében dr.
Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester kiemelte:
büszke arra, hogy Székesfehérvár katonaváros, és köszönetet
mondott a városban szolgáló katonák egész éves teljesítményéért. Némileg formabontó módon pedig megjegyezte,
hogy Facebook-oldalán eddig 1,2 millióan látták azt a videót, amelyen katonazenekarok a főtéren egy Depeche Modeszámot játszanak a Fehérvári Királyi Napok keretében ez év
augusztus 16-án.
Kálmánfi Gábor/Honvédelem.hu
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HELYREIGAZÍTÁS
A Hangász katonazenei szaklap Fejes István
nyugállományú őrnagy kérése alapján helyet ad
helyreigazítási kérelmének.
A Hangász Újság megjelenése során több alkalommal voltak
lejegyezve, közreadva olyan adatok, melyek nem teljes mértékben fedik a valóságot. Természetesen ezért nem a lap szerkesztője (Sárosi Péter) a felelős!
A következő cikk lesz hivatott arra, hogy a hibás részek kijavítva, valós formájában jelenjenek meg a Katonazenei Újságot
olvasók körében.
Igen sok hiba mutatkozik a 2011-ben kiadott Hangász
Újság huszadik oldalán megjelent a „Szolnoki Fúvósegyüttes
és Huszárzenekar„ című fejezetben. A cikk írója Márki Sándor
a Szolnoki Helyőrség Zenekarának akkori szólamvezető kürtöse, jelenleg a zenekar karmester helyettese. A valódi adatok
és tények ismeretében a kiigazítást, korrigálást, Fejes István
ny.á. őrnagy végezte.
A SZOLNOKI FÚVÓSEGYÜTTES ÉS HUSZÁRZENEKAR
Első bekezdés Márki Sándor leírásában:
„Az együttes 1993-ban alakult az I. Magyar Honvéd
Hagyományőrző Huszárzenekar és a Szolnoki Fúvósegyüttes
összevonásával.
Alapítója és ötletadója jómagam, Márki Sándor volt , de
szinte azonnal talált két lelkes segítőtársat, Nagy István, valamint Dr Ágotai Tibor személyében.”
Fejes István korrigálása az első bekezdésre:
Az együttes nyolc évvel később, 2001-ben alakult. Csak a Jászkun Huszárzenekar alakult 1993-ban, egészen pontosan 1994
január 12-én, melynek alapítója és öteltadója Márki Sándor
volt
A Szolnoki Fúvósegyüttes 1991 szeptember 24-én jött létre,
többek között az akkori katonazenekari tagok ( Killián György
Repülőtiszti Főiskloa Zenekara ) nem titkolt szándékával,
hogy Szolnok városának legyen egy ütőképes, professzionális fúvószenekara, ugyanis igen határozottan volt arról szó
1990/91-ben, hogy a repülőtiszti főiskola zenekarát az akkori
katonai átszervezés folytán meg fogják szüntetni. Szerencsére
a katonazenekar – továbbiakban Szolnoki Helyőrség Zenekara
átvészelte ezt a kritikus időszakot.
A Szolnoki Fúvósegyüttes, majd az 1994-ben megalakult Jászkun Huszárzenekar tulajdonképpen a Szolnoki Helyőrség Zenekarának mellékzenekaraiként úgy funkciójukban, mint műsorpolitikájukban egymástól függetlenül működtek.
2001-ben Márki Sándor javaslatára a zenekari tagok úgy döntöttek, hogy a két együttes a továbbiakban közös név alatt folytatja tevékenységét, így alakult meg a Szolnoki Fúvósegyüttes
és Huszárzenekar néven működő egyesület 2001 június 16-i
bejegyzéssel.

28

Negyedik bekezdés Márki Sándor leírásában:
„A zenekar megalakulásának több oka és célja is
volt, elsősorban a nyugállományú katonazenész kollégákkal
való szakmai és személyes kapcsolattartás, másodsorban
a katonazene kultúrájának támogatása. A rendszerváltást
követő időszakban a kultúra és benne a fúvószene támogatása elapadt - esetenként szinte a nullával volt egyenlő. A
civil egyesületeknek ekkor számos lehetősége nyílt pályázni és így támogatni a hasonló tevékenységgel foglalkozó
szervezeteket. Így fordul elő , hogy a MH Szolnok Helyőrségi
Zenekarának akkori karmestere Fejes István őrnagy is nagy
lehetőséget látott ebben és útjára is indította az azóta is
működő és rendszeresen megszervezett Szolnoki Katonazenekari Fesztivált.”
Fejes István Korrigálása a negyedik bekezdés, harmadik és negyedik mondatára:
Fejes István által szervezett Szolnoki Fúvószenekari és
Majorette Fesztiválokra és az abból gyümölcsöző külföldi utazásokra, visszahívásokra való kijutás érdekében pályázott.
Mindig úgy gazdálkodott a fúvósegyüttes , hogy a katonazenekari találkozókat is önerőből, szponzorok megkeresésével –
( üzemek, vállalkozók) - , természetbeni és erkölcsi segítséggel
( Kenyérgyár, Sörgyár ) meg lehetett szervezni úgy , hogy a
Szolnoki Helyőrség Parancsnokság válláról levett mindenféle
anyagi terhet.
( díjak a zenekaroknak , szólisták, kivülálló közreműködők tiszteletdíja, állófogadás a fesztivál után )
A Szolnoki Helyőrség Zenekara első kilenc fesztiválját tehát
úgy szervezte, hogy a Szolnoki Fúvósegyüttes ( mint számlaképes egyesület ) támogatását élvezte gazdasági , ezen belül
anyagi szempontból. ( 2001-től „ Szolnoki Fúvósegyüttes és
Huszárzenekar“ néven )
Nem vitatható el , hogy a kilencvenes évek közepén, rendelet
szabályozta , miszerint a helyőrségi zenekarok a civil szférában történő szerepléséért felkínált tiszteletdíjat el lehetett
fogadni. Ebben állt segítségül a Szolnoki Fúvósegyüttes számlaképessége.
Az említett kilenc katonazeneari fesztiválon kívül, kettő jubileumi koncert és egyéb hangversenyek utáni összejövetelét,
állófogadását finanszírozhatták a zenekarok. ( Szolnoki Helyőrség Zenekar , Szolnoki Fúvósegyüttes ) Ezt a lehetőséget abban az időben csak a szolnokiak tudták megvalósítani 2004-ig.
Hatodik bekezdés , első mondat Márki Sándor leírásában:
„A zenekar megalakulás óta számtalan hangversenyt , térzenét adott, rádiófelvételt készített a Magyar Rádió 6-os stúdiójában, így maradandó zenei anyaggal is rendelkezik.”
Fejes István korrigálása a hatodik bekezdésre :
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Márki Sándor által leírt mondat nem a Huszárzenekarra vonatkozik, hanem a Szolnoki Helyőrség Zenekar a Magyar Rádió 6- os stúdiójában készített zenei anyagok élő koncertfelvételére.

„Rendszeres résztvevői voltunk az ausztriai Radetzky ünnepségeknek is.”

Hatodik bekezdés, második mondat Márki Sándor leírásában:

A Szolnoki Helyőrség Zenekara rendszeres résztvevője volt az
ausztriai Radetzky ünnepségeknek, ahol két alkalommal a Huszárzenekar egyenruhájában lépett fel.
Az első alkalommal még a huszárzenekari egyenruha teljes
egészében nem készült el, így az együttes tagjainak egy része katonazenekari díszruhában volt, míg a huszár öltözetet
többen magukra öltehették. A második alkalommal szinte az
egész zenekar huszár egyenruhában tudott megjelenni, mely
öltözet, remekül beleillett az ünnepség méltóságába és a különböző korhű, hagyományörző, díszes egyenruhák sokaságába, ezzel emelve a megemlékezés fényét.

„Működésének tizenöt éve alatt, kilenc alkalommal
járt franciaországi vendégszereplésen, ahol többek között
emlékművet állított Liszt Ferenc édesapjának, Liszt Ádámnak , akinek addig nem volt kegyhelye.”
Fejes István Korrigálása:
A Szolnoki Fúvósegyüttes és a Huszárzenekar is több alkalommal járt Franciaországban. A Szolnoki Fúvósegyüttes második
vendégszereplése 2001-ben volt, többek között azért , mert
az előző évben a magyar milleniumi fesztivál sorozatának alkalmából fogadták a franciaországi Pas de Calais megyéből
érkező Boulogne – sur - Mer –i fúvószenekart.
Mivel 2001 a Magyar Kultúra éve volt Franciaországban,
Jász – Nagykun – Szolnok megye bemutatkozásaként e rendezvénysorozatra, több kultúrális csoport mellett a Szolnoki
Fúvósegyüttest is delegálta.
A zenekar méltán sikeres hangversenykörútjának állomásai:
Berck, Hesdin, Callais, Arras. Boulogne Sur Mer-ben a koncertjük napján a Huszárzenekar egyenruhájában kopjafát
helyztek el és megkoszorúzták Liszt Ádám a franciák által is
nagyra tartott Liszt Ferenc édesapjának addig jeltelen sírját,
a keleti temetőben. „Közös emlék, közös múlt“ A magyaros
huszárruha és a francia helyszín elegye méltán tükrözte a két
nemzet kultúrális kapcsolatát.
Hetedik bekezdés , első mondat Márki Sándor leírásában:
„Testvérzenekari kapcsolatot alakítottunk ki
Boulogne sur Mer és Doullens zenekaraival, mely cserekapcsolatban nyilvánul meg,”
Fejes István korrigálása:
A Szolnoki Fúvósegyüttes két franciaországi cserekapcsolatot
alakított ki , Boulogne sur Mer és Doullens zenekaraival. Hasonlóképpen Olaszországban is három alkalommal járt a zenekar.
Hetedik bekezdés, második mondat: Márki Sándor leírásában:
„Spanyolországban három alkalommal léptünk fel.”
Fejes István korrigálása:
A Szolnoki Fúvósegyüttes elkísérte az Egri Majorette Egyesületet Spanyolországba 1998-ban, ahol három alkalommal
léptek fel.
Hetedik bekezdés, harmadik mondat Márki Sándor leírásában:

Fejes István Korrigálása:

Tizedik bekezdés Márki Sándor leírásában:
„A Szolnoki Fúvósegyüttes és Huszárzenekar szakmai irányításánál több személy is segédkezett : Fejes István
őrnagy és Válóczi Gyula százados éveken át irányította a zenekar művészeti tevékenységét.”
Fejes István korrigálása:
Mindkét zenekar karmestere Fejes István volt 2004- ig. Válóczi
Gyula általában az Egri Majorettek által szervezett külföldi
fesztiválokon vezényelte a zenekarokat: 1998 Spanyolország
(Szolnoki Fúvósegyüttes), 1999/2000/2003 Franciaország
(Huszárzenekar )
Tizenegyedik bekezdés Márki Sándor leírásában:
„1993 óta vagyok a Szolnoki Fúvósegyüttes és Huszárzenekar Elnöke.”
Fejes István korrigálása:
Márki Sándor csak tíz évvel később, 2003-tól volt elnöke a
Szolnoki Fúvósegyüttes és Huszárzenekar-nak.
1993-tól a Jászkun Huszárzenekar elnökeként tevékenykedett.
A Szolnoki Fúvósegyüttes megalakulásakor ( 1991 ) az elnöki tisztséget Szoboszlai Imre százados, a Szolnoki Repülőtiszti
Főiskola Kultúrális Osztályának vezetője töltötte be.
Őt követte 1993 őszétől Nádas Mihály , aki abban az időben
Szolnok város egyik legbefolyásosabb vállalkozója volt.
Fejes István 1999 nyarától 2001 nyaráig volt elnöke a Szolnoki
Fúvósegyüttesnek.
2000 őszén Márki Sándor kezdeményezte a két zenekar közös
néven való működését. 2001 június 16-án megalakult a Szolnoki Fúvósegyüttes és Huszárzenekar néven bejegyzett egyesület, melynek első elnöke , és továbbra is mindkét zenekar
karmestere Fejes István volt.
2003 július 9 –től 2013 március 14-ig Márki Sándor töltötte
be az elnöki posztot, miközben 2004-től a Huszárzenekar karmestereként is közreműködött.
A Szolnoki Fúvósegyüttes 2004 nyarán gyakorlatilag meg-
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szűnt, mivel Fejes István a nyugállományba vonulásához készülődött Márki Sándor pedig a továbbiakban csak a Huszárzenekar managelését tartotta szem előtt.

45 ÉV KATONAZENE

A 2010-ben kiadott Hangász Újság hetedik oldalán
megjelent a MH SZOLNOKI HELYŐRSÉG ZENEKAR TÖRTÉNETE című fejezetben a tizenhetedik bekezdés, ötödik, hatodik, hetedik mondat hibásan jelent meg:
„Most már hagyomány , hogy évente megrendezik Szolnokon négy katonazenekar közreműködésével a Katonazenekari Fesztivált.
A közös szereplések során jó munka és művészi kapcsolat
alakult ki a megye székhely kultúrális egyesületeivel. A kilencvenes évek elején , a szolnoki katonazenekarra építve,
létrejött a Jászkun Huszárzenekar.
Azóta ez az együttes rendszeres szereplője a különböző katonai hagyományőrző eseményeknek , rendezvényeknek.
Évente részt vesznek és fellépnek az Ausztriában megrendezett Radetzky napok programjain. Külföldi útjaik során
megfordultak Lengyelországban, Olaszországban, Franciaországban.
1993-ban Németországban: a bad- em-i Virágkarneválon, 1997-ben Szlovéniában, 1998-ban Hamburgban és
Sarajevoban , 1999-ben az angliai Birmingham-ben, 2000ben Csehországban Kromeriz városában nemzetközi katonazenekari fesztiválon vettek részt.”
Korrigálás, az ötödik mondattól:
A Szolnoki Helyőrség Zenekara a kilencvenesévek végétől,
évente vett részt az Ausztriában megrendezett Radetzky –napok programjain. E rendezvényeken kétszer a Huszárzenekar
egyenruhájában léptek fel.
A hatodik és hetedik mondat is természetesen a Szolnoki
Helyőrség Zenekar nevéhez fűződik, mely fellépésekkel képviselték a magyar katonazenét külföldön.
A 2014-ben kiadott Hangász Újság harmincharmadik oldalán
megjelent a „Komponista a Seregben „ című fejezet bevezetése utáni első bekezdés vége hibásan jelent meg.
Márki Sándor szavaival:

A Budapest Helyőrség Zenekara kétórás
jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 45-ik
évfordulóját 2019. november 7-én a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ színháztermében.
A Budapest Helyőrség Zenekar 1974-ben alakult, befogadó alakulata létrehozása óta a 32. Nemzeti Honvéd Díszegység.
A zenekar fő célkitűzése, hogy képviselje és népszerűsítse a magyar katonai hagyományokat, határokon
belül és külföldön egyaránt.
A katonazenészek a negyvenöt esztendő alatt számtalan meghívásnak tettek eleget, hogy vendégszerepléseikkel öregbítsék az ország és a Magyar Honvédség kulturális hírnevét. A zenekar rendszeresen
részt vesz az Országház előtti protokolláris zászlófelvonásokon, a Sándor Palota zenés őrségváltásán, de
találkozhatunk a zenészekkel Budapest több pontján
is, ahol hétvégenként térzenével szórakoztatják a közönséget.
A mintegy kétórás koncerten többek között olyan
klasszikusok csendültek fel, mint Berlioz Rákóczi indulója, Beethoven Egmont nyitánya, Kodály Zoltán
Kállai kettőse, Brahms V. magyar tánca vagy Erkel
Ferenc Hunyadi László nyitánya. A zenekart az esten
Baczkó István őrnagy és Nagy Zsolt százados vezényelte.
Révész Béla / Honvédelem.hu

„A törzszászlós (Márki Sándor rézfúvós tanári és kamaraművészi diplomája mellett, karmesteri végzettséggel rendelkezik, és másodállásban pedig egy általános iskolában
zenetanár Ceglédbercelen, de ő volt egyik alapítója – Nagy
Istvánnal együtt – a Szolnoki Fúvósegyüttes és Huszárzenekarnak. „
Korrigálás:
Márki Sándor és Nagy István csak a Jászkun Huszárzenekart
alapították.
Fejes István nyugállományú őrnagy
2020. Április
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„Színek és hangulatok a fúvószene világában”
Múlt századi és kortárs zeneszerzők dallamai
csendültek fel a Központi Zenekar évfordulós hangversenyén a
Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ színháztermében
2019. február 14-én.
A Színek és hangulatok a fúvószene világában címet viselő
kétórás előadás során felcsendült Liszt Ferenc: Rákóczi
indulója, Bartók Béla: Concerto II. tétele, Hidas Frigyes:
Kettősverseny oboára és fagottra, Frank Tichell: Angyalok
az építészetben - magyarországi ősbemutató, Alfred Reed:
Örmény táncok 2., Robert W.
Smith: Odüsszeusz, Claude
Thomas Smith: Fantázia
Altszaxofonra, Dirk Brossé:
Tintin, Szergej Prokofjev:
Induló Op.99.
Az est folyamán Csizmadia
Zsolt ezredes, a Magyar
Honvédség főkarmestere,
Kovács Tibor alezredes
és Szabó Imre őrnagy, az
MH vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyőrség Dandár
Központi Zenekar karmestere

„Menetelő századok”
Koncertsorozat
keretében
népszerűsítette
a katonai pályát a diákok körében az elmúlt évben a
Hódmezővásárhely Helyőrségi Zenekar.
A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. „Menetelő
századok” programjának részeként az MH 5. Bocskai István
Lövészdandár Hódmezővásárhely Helyőrség Zenekarát
hallhatták a diákok Csongrád megyében több helyszínen is.
A koncertsorozat első bemutatkozó előadása 2018.
novemberben volt Szegeden, az IH Rendezvényközpontban,
ahol három nap alatt összesen tíz hangversenyt adott a
katonazenekar. Az őszi előadásokon nagyjából háromezer alsó
és felső tagozatos tanuló ismerkedhetett meg a katonazenével
és a Magyar Honvédségnél használt hangszerekkel.
A rendezvény folytatásaként, további tíz városban tizenkét
koncerten találkozhattak a diákok a vásárhelyi zenekarral . A
rendezvényeken jól ismert opera áriák (Varázsfuvola, Sarasto
áriája), filmzenék (Indiana Jones, Star Wars) és mesezenék
csendültek fel.

és karmester helyettese
vezényelték az együttest.
Szólistaként közreműködött
Massányi Dániel őrmester
oboa, Trifán László őrmester
fagott, valamint Lupek Gergő
őrmester altszaxofon, Czabán
Angelika ének.
Műsorvezető Zelinka Tamás
volt.
Snoj Péter/Honvédelem.hu

megjelenése. A koncertsorozat lehetővé tette, hogy a
katonaéletet közelebb hozzuk a civil társadalomhoz – volt
olyan tanuló, aki korábban még nem látott katonát. A
koncertek után számtalan pozitív visszajelzést kaptunk a
diákoktól, amely egyfajta megerősítést jelent számunkra, hogy
szükség van az ilyen jellegű együttműködésre, fellépésekre.”
A rendezvény az elmúlt három hónapban hozzávetőlegesen
hétezer diákhoz ért el.
Tordai Kamilla/Honvédelem.hu

A zenekar karmester-helyettese, Gömöri Balázs százados
szerint ezen alkalmakkor a fiatalok betekintést nyerhettek
a katonaéletbe és a katonazenekarok történelmébe. „Sok
diák számára az újdonság varázsát jelentette a zenekar
A Fricsay Richárd Katonazenei Hagyományőrző Egyesület lapja
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Rajzfilmzenei koncert a Stefánián.
Ki ne emlékezne arra, amikor még kisgyermekként
a nap fénypontját az Esti mese jelentette, vagy amikor
vasárnap délután izgatottan vártuk a Walt Disney egy órás
összeállítását. Ahogy a rajzfilmek, úgy a dalaik is sokat
jelentettek és jelentenek ma is kortól függetlenül.
A Magyar Honvédség Központi zenekara 2019. május 16-án
arra tett kísérletet, hogy korunk legismertebb egész estés
rajzfilmjeinek legnépszerűbb betétdalait eleleveníti fel olyan
nagyszerű énekművészek segítségével, mint Ress Hajnalka és
Solti Ádám, akik a Madách Színház magánénekesei.
A Túl a szivárvány fölött című koncert műsorba a
legismertebb Disney és Pixar stúdió animációs mesefilmjei
kerültek bele, amely komoly felkészülést igényelt a fellépő
vendégművészektől.
A koncert zenei anyagának hangszerelésének egy részét,
valamint vetítési háttéranyagot Sárosi Péter százados
készítette. A nagyszabású műsor komoly felkészülési időt próbákat igényelt a zenekartól, hogy a professzionális LEDfalon kivetített látványos filmek élménnyel teli szórakozást
nyújtsanak a közönségnek.
A zenekart Csizmadia Zsolt ezredes, MH főkarmester, valamint
Szabó Imre őrnagy karmester-helyettes dirigálta.

Katonazene a határ mentén
Az ország déli határához közel adott koncertet az
MH 25. Klapka György Lövészdandár helyőrségi zenekara a
madarasi polgármester meghívására 2019. november 23-án.
Ha Madaras település nevét halljuk, manapság sokunknak egy
szerb határ melletti határvédelmi bázis jut eszébe magaslati
figyelőpontokkal, terepjárókkal, őrkutyákkal. Madaras
azonban sokkal több ennél. A hétezer főt számláló falu élénk
kulturális élettel rendelkezik, a fúvószene hagyományai pedig
mélyen ott gyökereznek a több száz éves múltú település
löszös talajában.
Román Géza százados, a tatai dandárzenekar karmesterhelyettese egyik határvédelmi szolgálata során, pihenőideje
alatt hallotta meg a próbateremből kiszűrődő zenét, így
találkozott először a helyi fúvószenekarral.
A katonazene és a katonazenekar fogalma nem ismeretlen
Madaras számára. A falu szülötte volt Geiger László
karmester és zeneszerző, aki – amellett, hogy az MH Központi
Zenekar vezetőjeként is szolgált a ’80-as években – 1986
szeptemberében megalapította a Madarasi Gyermek-és
Ifjúsági Fúvószenekart. A község művelődési központjában
az ő emlékére készített tablón látottak szerint – habár sok
katonazenész került ki a keze alól – utoljára 37 évvel ezelőtt
zenélt együtt a helyi ifjúsági fúvószenekar katonazenekarral.
November 23-án azonban a művelődési központ
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A koncertet - amelyre
már hetekkel előtt
minden jegy elkelt Gróf Miklós élvezetes
műsorvezetése tette
még színesebbé és
avatta be a nézőket
és hallgatókat a
rajzfilmek csodálatos
világába.
Az
elhangzott
zeneművek
a
következők voltak:
John Moss: Disney
spectacular,
Alan
Menken: Color of the
Wind (Pocahontas),
Alan Silvestri: The polar express, Christophe Beck - Robert
Lopez: Frozen, Alan Menken: A kis hableány, Harold Arlen:
Óz, a csodák csodája, Aland Menken: Hercules, Jack Bullack:
Cartoon Carnival, Ashman – Menken: Szépség és a szörnyeteg,
Stephen Schwartz: Egyiptom hercege, Alan Menken: Aladdin,
Elton John: Oroszlánkirály, Michael Brown: Pixar Movie Magic.
Honvédelem.hu

színháztermében mindez újra megvalósulhatott. Aznap este
ugyanis a fiatal helyi zenészek és a katonák ismét együtt
zenélhettek; Balla Csaba, a falu polgármestere meghívására
a tatai helyőrségi zenekar nagy sikerű, teltházas koncertet
adott a madarasi zeneértő közönségnek.
A polgármester köszöntőjében elmondta: büszke arra, hogy
az itteni zenei közösség már nem egy katonazenészt adott
a honvédségnek. A tatai dandárzenekar után színpadra
léptek a helyi fiatal fúvószenészek is. Az összevont zenekari
produkciókat Szente Alfonz, a 2001-ben újjászerveződött 26
fős ifjúsági zenekar karmestere vezényelte. Helyet kapott
a katonainduló mellett a vidám polka és a latin hangulatú
könnyűzene is.
A közös előadás olyan jól sikerült, hogy az MH Tata Helyőrségi
Zenekar újabb meghívást kapott Madarasra, jövőre egy
nagyobb szabású fúvószenei fesztiválra.
A rendezvény zárásaként a Honvédelmi Minisztérium Katonai
és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály képviseletében Kocsi
László alezredes pedig reményét fejezte ki, hogy a sikeres
együttműködésnek köszönhetően Madaras talán további
katonazenészeket is állíthat a haza és a kultúra szolgálatába.
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Térzenék Budapesten.
A túrizmus korunk egyik legjobban fejlődő,
mondhatjuk egyik legjobb húzó gazdasági ágazatává vált,
amelyben kiemelt helyen van jelen az ország nemzeti
kultúrájának és hagyományainak propagálása.
Budapest első helyen végzett a „European Best Destination
- Legjobb európai úti cél 2019” szavazáson, amely immár tíz
éve ad segítséget a világutazóknak.
A Magyar Honvédség nem is kereshetne jobb területet
a nemzetközi piár tevékenységéhez, mint, hogy idehaza
Budapesten a katonazene kultúráján keresztül népszerűsítse
magát a túrizmuson keresztül.

Elnöki rezidencia Sándor Palota előtti téren, szintén havi
rendszerességgel. A zenés díszőrségváltás egy 15 perces,
látványos katonai alaki bemutató a Honvéd Palotaőrségnél
rendszeresített fegyverzettel. Ennek során a régi őrség
leváltása után az új őrség díszőrei elfoglalják kijelölt helyüket,
valamint megőrzésre átveszik az alegységzászlót is.
Az őrségváltást megelőzően a zenekarok térzenéi adják meg
az őrségváltás hangulatát és későbbi díszes ceremóniáját.
Snoj Péter

Az elmúlt évek pozitív visszajelzései kitűnően bizonyítják, hogy
jó gondolat volt újra elindítani a térzenék sorozatát, amelynek
két helyszíne a Szent István tér és a Margitsziget – szökőkút
igazán jó választás volt. Az április hónaptól havonta jelentkező
koncertsorozaton a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség
dandár két zenekara az MH Központi Zenekar és a Budapest
Helyőrség Zenekar adott hangversenyt mindkét helyszínen
igen komoly nézőszám előtt.
Mindezek mellett további térzenéket hallgathatott a közönség
a színpompás őrségváltásnak helyet adó Köztársasági

Bach mindenkinek fesztivál
Különleges koncertet adott az MH Tata Helyőrség
Zenekar 2019. március 23-án, a Gödöllői Királyi Kastélyban.
A zenekar a Bach Mindenkinek Fesztivál záró hangversenyén
lépett fel Medveczky Ádám Kossuth-díjas karmester és Harcsa
Veronika énekművész társaságában.
Kilenc évvel ezelőtt Dale Henderson csellista New Yorkban
indította útjára a Bach in the Subways programot, amellyel
a klasszikus zene iránti érdeklődést szerette volna növelni.
A nemzetközi programnak óriási sikere lett: minden év
márciusában, Bach születésnapja környékén a világ különböző
országaiban nyilvános helyeken adnak koncertet a zenészek.
A sorozathoz hazánk 2015-ben csatlakozott, akkor még öt
belvárosi helyszínen csendültek fel Bach dallamai.
A Bach Mindenkinek Fesztivál azóta óriási népszerűségnek
örvend. Kovács Zalán László, a fesztivál igazgatójának
elmondása szerint 71 település 250 helyszínén több mint
háromezer fellépővel várták a közönséget köztereken,
aluljárókban, templomokban és koncerttermekben a március
16-tól 25-ig tartó eseményen. A programok ingyenesek, az
összes fellépő önkéntesen és ingyen vesz részt az eseményen.
A Bach Mindenkinek Fesztiválon már több alkalommal
felléptek katonazenekarok, kiemelkedő munkájukat 2018ban Fesztiváldíjjal jutalmazták. Idén megtisztelő ajánlatot
kapott az MH Tata Helyőrség Zenekar, amely a szabadtéri
fellépés mellett egy kiemelt eseményen vett részt: a Gödöllői

Királyi Kastélyban tartott nagy sikerű koncertet, amelyen
Balázs Attila őrnagy mellett Medveczky Ádám Kossuthdíjas karmester dirigálta a zenekart. Az est és a koncert
különlegességét emelte Harcsa Veronika, Bábel Klára
hárfaművész, és Demeniv Mihály harmonikaművész is.
A zenekart Csikány Tamás ezredes, a Honvédelmi Minisztérium
főosztályvezetője mutatta be a közönségnek.
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Altiszti gálaest Balatonakarattyán
Altiszti gálaestet rendeztek 2019. november
16- án Balatonakarattyán, az MH Rekreációs, Kiképzési és
Konferencia Központban.
A rendezvényre – elöljárójuk javaslatára – azok az altisztek
kaptak meghívást, akik egész évben kiválóan teljesítettek saját
szakterületükön, bizonyították kiemelkedő elhivatottságukat
feladataik ellátása során.
Az est fővédnöke Korom Ferenc altábornagy, a Magyar
Honvédség parancsnoka volt, a házigazda szerepét pedig
Kriston István főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylő
zászlósa töltötte be.
A rendezvényre meghívást kapott tizenkét NATO tagország
huszonhat altisztje is, akik a VII. Összhaderőnemi Vezető Altiszti
Tanfolyam részeként szervezett, a múlt héten megrendezett
„nemzetközi héten” vettek részt Magyarországon.

altiszti karát alkothassák.” A rendezvény során a magyarságra
jellemző programot adott elő a Debreceni Hagyományőrző
Néptánccsoport, valamint a Légierő Zenekar – Veszprém
Katona János alezredes vezényletével. A rendezvényen
elénekelték az Altiszti Indulót is.
Honvédelem.hu

Kriston főtörzszászlós megnyitó beszédében kiemelte:
„A gálaest megemlékezés az 1924-ben megalakított Veszprém
Jutasi Honvéd Altisztképző Intézet nemes elődeire, és azokra
az altiszti értékekre, amelyeket folyamatosan igyekszünk
megerősíteni.
A mai jeles alkalom is az altiszti kultúra építését segíti, amely
hozzájárul ahhoz, hogy a magyar altisztek a régió meghatározó

Mesés utazáson vett részt a
vásárhelyi katonazenekar
Gyereknap alkalmából adott koncertet a
hódmezővásárhelyi katonazenekar 2019. június 6-án a
Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. Az általában
komolyzenét játszó Bessenyei Ferenc Művészeti Díjas zenekar
ezúttal könnyedebb klasszikusokat adott elő.
A Mesezene Matiné koncert a Hódmezővásárhely Helyőrség
Zenekar és a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola

művésztanárai közös produkciójaként debütált gyereknap
alkalmából. A jól ismert klasszikus dallamok alatt kivetítőn
tekinthették meg a fiatalok az ismert mesék jellegzetes
momentumait. A Szépség és a szörnyeteg, Az Oroszlánkirály,
az Aladdin és A kis hableány mellett magyar klasszikusok
is helyet kaptak, mint például a Vuk, a Vizipók Csodapók, a
Mézga család, a Dr. Bubó vagy a Nagy ho-ho-ho horgász.
Kovács István őrnagy, a zenekar karmestere elmondta: „2001ben, amikor megalapítottam a zenekart, úgy gondoltam, hogy
a katonazene híd, a haderő és a társadalom között. Tegnap és
ma, ezen a hídon sétált át az a közel 700 hódmezővásárhelyi
gyermek, akik végig tapsolták és énekelték az egyórás
előadást.” A gyermekeknek szervezett két előadás mindegyike
teltházas volt.
A zenekar a nyár folyamán számos szabadtéri koncerttel,
térzenével készül a dél-alföldi régió több településén is.
Tordai Kamilla/ Honvédelem.hu

Kovács István alezredes, karmester 2020. április 1-től
a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és
Kollégium kinevezett igazgatójaként folytatja tovább katonai
pályafutását. További munkájához ez úton is kívánunk neki
erőt és egészséget, katona szerencsét.
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