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Pászti Napok

Vajdasági vendégek
A Pászti Miklós Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és a Pász-

ti Miklós Alapítvány április 28–29-én rendezte meg a hagyományos
Pászti Napok koncertjeit. Pénteken az iskola tanulói, szombaton a
Pászti Miklós Vegyes Kórus és vendége, a vajdasági Nagybecskere-
ki Emmanuel Kamarakórus örvendeztette meg zenei élménnyel a
közönséget. Mindkét rendezvénynek a Gida-udvar adott helyet.

A szombati koncerten elsõként a vendégkórus lépett fel, melyet
így mutatott be az egyik kórustag: „Kórusunk 1997 januárjában ala-
kult a Nagybecskereki Székesegyház Kórusából, melynek tagjaihoz
csatlakoztak olyan személyek, akik szeretik a kórusmuzsikát. Abból a
célból alakult kórusunk, hogy terjessze környezetünkben a kórus-
zenét, úgy az egyházit, mint a világit, ismert zeneszerzõk darabjait
elõadván eredeti (magyar, latin, olasz) nyelven. Városunkban évekig
nem mûködött ilyen jellegû magyar kórus.

Kórusunk létszáma 30 fõ, összetételét tekintve egyetemisták, mun-
kások, tanárok, mérnökök, nyugdíjasokból áll. Repertoárunkban sze-
repel Mozart, Beethoven, Liszt, Rossini mûvek, valamint Halmos,
Bárdos, Kodály, ifj. Somorjai zeneszámok is. A vajdasági kortárs szer-
zõk mûveit is szívesen énekeljük.

A kórus rendszeresen részt vesz a Bárdos Lajos kórustalálkozó-
kon, a hagyományos Vajdasági Magyar Kórusok Találkozóján, kü-
lönbözõ ünnepi rendezvényeken. Vendégszerepeltünk Magyarorszá-
gon, Budapesten két alkalommal is, valamint Erdélyben a Szent
László-napi kórustalálkozón. A Nagybecskereki Emmanuel Kamara-
kórusnak megalakulásától mûvészeti vezetõje és egyben karnagya is
Konrád Emma, aki sok éves sikeres mûködéséért 2003-ban kiérde-
melte Nagybecskerek város nagydíját.”

Ezt követõen elsõként Konrád Emma karnagy nagyapjának
megzenésített mûvét énekelte a kórus, Majd des Prés, Palestrina,
Chopin, Mozart, Bárdos mûvek csendültek fel. Zongorán kísért
Ivanica Dijana, hegedûn közremûködött Süveg Tibor.

Az est második felében a Pászti Miklós Vegyes Kórus mûsorát
hallhatta a közönség, melyben többek között Pászti lakodalmi rig-
musai mellett, a biatorbágyi közönség által jól ismert karácsonyi
dalok csendültek fel. Különleges zenei élményt nyújtott a szólót
éneklõ Kacsó Kinga, Bolyki András és Bolyki Balázs. Az est hangu-
latát a zenei kísérõk tették még feledhetetlenebbé. Közremûkö-
dött: Csõsz Éva (zongora) Kálló Eszter (cselló) és Bolyki András
(zongora, alt gamba).

Befejezésként a két kórus közösen énekelte el Webber: Pie Je-
sus és C. Frank: Angelicus kórusmûvét. Szólót énekelt: Mészáros
Violetta, Balázs György, Kiss Gizella és Fejes Márta.

Ezután a kórusok kölcsönös ajándékozása következett, majd
szépen terített fehér asztal mellett fejezõdött be az est.
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felvételt hirdet a 2006–2007-es tanévre.
I.

Elõképzõ osztályaiba: zenei (szolfézs) képzõ-, báb-, és tánc-
mûvészeti (magyar néptánc) tanszakokra. (Javasolt korosztály
általános iskola 1. és 2. osztály.)

A játékos képességfelmérés és beiratkozás idõpontja:
2006. június 1. 17.00–19.00 óráig
és június 6. 17.00–19.00 óráig.
Helye: az általános iskola torbágyi épülete:
Biatorbágy, Karinthy Frigyes u. 4.
Az elõképzõ osztályokban a tanórák idõtartama heti 2 × 45

perc. Az oktatás térítési díja egy félévre 5900 Ft. Ezt az össze-
get, vagy elõlegként minimum 4000 Ft-ot a beiratkozáskor kell
befizetni. Ha a tanulmányait még sem kezdi meg szeptember-
ben, ezt az összeget visszafizetjük.

II.
Szeretettel várjuk továbbá az általános iskola 3. osztályától

az alábbi tanszakokra a jelentkezõket:
képzõmûvészet, bábmûvészet, táncmûvészet (magyar nép-

tánc), zenemûvészet: furulya, kürt, hegedû, fuvola, trombita,
gordonka, szaxofon, harsona, gitár, oboa, tuba, zongora, klari-
nét, magánének, Orff-ütõhangszerek, népzene: citera, furulya

A tanórák idõtartama heti 4 × 45 perc (vagy 2 × 90 perc) a
képzõ-, tánc- és bábmûvészet szakokon, a zenemûvészeti sza-
kon heti 2 hangszeres és 2 szolfézs órát kapnak a növendékek.

Térítési díja az elsõ félévben 7670 Ft, mely félévtõl a tanul-
mányi átlag függvényében változhat.
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