
1 

 

Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk „A fény megérkezik…” tehetséggondozás 

a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal 

csatlakozott a „2015 a Fény Nemzetközi éve” kezdeményezéshez.  

Településünk épített öröksége, a megöröklött szellemi javak és iskolánk értékek iránti 

elkötelezettsége alapján kívántuk széleskörűen hirdetni, bemutatni a műveltség, a kulturáltság 

szellem és lélekfényesítő jelentőségét. 

 
Pályázatunk célja, amely minden elemével kapcsolódott a kiírásban megfogalmazott elvárással 

tematikus repertoárral biztosította a zenei tehetségek bemutatkozásának, személyek, előadók, tanulók, 

tanárok és intézmények kapcsolat- és hálózatépítésének megvalósítását, a zenei tehetséggondozás 

regionális szintű kiterjesztésével. Szereplési lehetőségeket biztosított, a szakmai fejlődés érdekében.  

A programsorozat előadásokból, hangversenyekből, nyilvános előadásokból, múzeum és 

hangverseny-látogatásból ált, melynek minden állomásán találkoztak a részvevők a fénnyel. 

Növendékeink nemcsak hallgatói, hanem aktív résztvevői is voltak a felkészülés, a tanulás-

bemutatkozás folyamatának. (pl. népdaléneklés, hangszeres szereplések, zene és hangszertörténeti 

ismeretek, művelődés és művészettörténeti ismeretek, hangversenyek, múzeumlátogatás).  

Jeles előadók és tanárok közreműködésével valósult meg a programsorozat. 

A pályázati tervben megfogalmazott, tervezett repertoárelemeket sorra sikerült megvalósítani: A fény 

J. Haydn oratóriumaiban, szimfóniáiban, egyéb műveiben (vonósnégyes, - Nap-kvartett), a fénnyel 

találkoztak Udvardi Erzsébet oltárképein, népdalainkban, Nagy Gáspár versében, Pompakedvelő 

Fényes Miklós herceg kastélyában és J. Haydn egykori lakhelyén, a Muzsikaházban járva, 

hangversenyt, zeneműveket hallgatva a „fényes” hangnemekkel. 

Megvalósítottuk azt a célt, hogy tehetséges gyermekeink a megtervezett programsorozaton szakmai 

tudásukban, emberségükben, szűkebb környezetük gazdag kincsinek ismeretével és megbecsülésével 

gazdagodjanak. 

A program megvalósítása során teljesen azonosultunk a Nemzeti Tehetség Program céljaival:  

-regionális szintű tehetség-segítő programot valósítottunk meg.  

-Megvalósult a tehetséggondozás új dimenziójának és formáinak kialakítása helyben és regionális 

szinten a résztvevő zeneiskolák között és a tehetséggondozási kapcsolat kialakítása a határon túli 

szlovákiai, galántai zeneiskolával.  

 

Pályázatunk programjait iskolánk honlapján hirdettük, emellett plakátokkal, meghívókkal, 

szórólapokkal is népszerűsítettük. 

Rendezvényeink iránt érdeklődést mutatott a Kisalföld megyei napilap (VI. Regionális 

Furulyaverseny) az Info-televízió, aki műsort is közölt az előbbi hangversenyről. 

Rendezvényeinkről képes beszámoló jelenik meg a Fertődi Kalendáriumban. (ISSN 2061-389X) 



2 

 

 
 

„ A fény megérkezik…” programsorozathoz kapcsolódóan 

a J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola  

tisztelettel meghívja az alábbi rendezvényeire: 

 

2015. március 27.  

A fényes nap immár lenyugodott… 

Népdalkincsünk 

A művészeti iskola tanulóinak fellépése – szakértői értékelés… 

 

2015. április 8.  

A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész 

hangversenye a Muzsikaházban 

 

2015. április 29.  

A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész zeneirodalmi előadása Helyszín: J. 

Haydn Alapfokú Művészeti Iskola, Hangversenyterem  

 

2015. május 6. 10.00-tól…  

Hangverseny Pompakedvelő Fényes Miklós kastélyában…  

Köszöntőt mond herceg Esterházy Antal 

 

2015. május 11.  

Pompakedvelő Fényes Miklós kastélyáról, Eszterháza kulturális életéről… 

Dr. Bardi Terézia művészettörténész előadása  

Helyszín: J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola, Hangversenyterem  

(Kapcsolódó program a múzeumlátogatás) 

 

2015. május 14.  

A fény megérkezik… Nagy Gáspár költészete - Udvardi Erzsébet festőművész oltár és stáció 

képei 

Előadás és hangverseny a Fertőd-Eszterházi Szent Kereszt Felmagasztalása róm. kat. templomban 

 

2015. május 15.  

Napkeltétől napszentületig… 

ZeneTörténeti emlékhelyek a történelmi Magyarországon, - tanulmányút és hangverseny 

Galántán 

 

2015. május 16. (szombat) 

Fény és árnyék… 

J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola furulya (blockflöte) tanszakának hangversenye 

Helyszín: Muzsikaház, J. Haydn Emlékszobába 

 

2015. május 16. (szombat) 

J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós tanszakának hangversenye 

Helyszín: Muzsikaház, J. Haydn Emlékszobába 

 

2015. május 19. (kedd) 

Fényes hangnemek a klasszikus orgonamuzsikában – Kuzsner Péter előadása és hangversenye 

Helyszín: Fertőd-Eszterházi Szent Kereszt Felmagasztalása róm. kat. templom 
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2015. május 29. 

Esterházy Fényes Miklós kastélya-múzeumlátogatás és hangverseny 

_____________________________________________________________________ 

 

A programokat NTP-AMI-14-0067 - „A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal 

dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása” című elnyert pályázat támogatásával 

rendezzük meg. 

 

 

 

Támogatók: 
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2015. március 27. (péntek) 

A fényes nap immár lenyugodott… 

A művészeti iskola tanulóinak fellépése – szakértői értékelés… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. április 8. (szerda) 

A fény J. Haydn műveiben I. 

 

A fény J. Haydn műveiben-II. -  
2015. április 29. (szerda) 

 

 
 

 

Hangverseny Pompakedvelő Fényes Miklós kastélyában…  

2015. május 6. (szerda) 
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Pompakedvelő Fényes Miklós kastélyáról, Eszterháza kulturális életéről… 

2015. május 14. (csütörtök) 

 

 
 

 

 

A fény megérkezik… Nagy Gáspár költészete - Udvardi Erzsébet festőművész 

oltár és stáció képei 

2015. május 14. (csütörtök) 

 
 

 

 

Napkeltétől napszentületig… 

ZeneTörténeti emlékhelyek a történelmi Magyarországon, - tanulmányút és 

hangverseny Galántán 

2015. május 15. (péntek) 
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2015. május 16. (szombat) 

Fény és árnyék… 

J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola furulya (blockflöte) tanszakának 

hangversenye 

2015. május 16. (szombat) 

J. Haydn Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós tanszakának hangversenye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fényes hangnemek a klasszikus orgonamuzsikában. 

2015. május 19.  

 

 
 

 

Esterházy Fényes Miklós kastélya-múzeumlátogatás és hangverseny 

2015. május 29. 

 


