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A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával készült.
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Bemutatkozik a
Martonvásári Fúvószenei Egyesület
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ELNÖKI KÖSZÖNTO

Tisztelt olvasó,
Kedves zenekedvelő barátunk!

Üdvözlettel

Varga-Kuna Zsófia
elnök

Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el,
hogy elkészült a Martonvásári Fúvószenekart bemutató kiadvány, mely betekintést enged zenekarunk életébe. A következő néhány oldalon az olvasó elé tárul
a martonvásári fúvószenei élet gazdag
múltja, színes jelene és reményeink szerint fényes jövője. Remélem, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és meggyőzi
Önt arról, hogy fúvószenekarunk méltóképpen viszi Martonvásár és a magyar
fúvószenei kultúra jó hírét határainkon
innen és túl. Bízom abban, hogy a jövőbeli koncertjeink alkalmával közönségünk
soraiban üdvözölhetjük Önt is!
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KARMESTERI
GONDOLATOK

NEMES JÓZSEF
AJÁNLÁSA

A fúvószene már 14 éves korom óta meghatározó szerepet tölt be a mindennapjaimban. Jómagam tizenegyedik éve próbálom a
zenét és annak szeretetét közvetíteni tanítványaim felé. Teljesen más szemben állni a
zenészekkel, mint a sorok között ülve muzsikálni. Szerencsére mindkettőben lehet
részem. Fantasztikus látni és hallani a megszülető új hangokat, melyek aztán dallamokká, s végül kész művekké formálódnak.
2009 óta nagyszerű, de igen komoly feladattal, a fúvószenekar zenei vezetésével bíztak
meg. A zenekar vezetése lenyűgöző feladat
és egyben nagy felelősség is. Örömmel tölt
el, hogy a zenekarban számos volt és mostani növendékem is játszik. Fontos megemlítenem a közösséget, mint az összetartás
erejét a zenekarban, melyet nem kevesebb,
mint 10 testvérpár, s mellettük számos értékes és elragadó személyiség alkot.
Martonvásár város jelenlegi zenei élete igen
színvonalas, és méltóképpen őrzi Beethoven
szellemi és zenei örökségét. Remélem,
hogy koncertjeinken Önök is részesülhetnek
abban a felejthetetlen és csodálatos élményben, amit a fúvószene hallgatása adhat.

Szerencsés embernek tartom magam,
mivel vezetőként a kezdetektől segíthettem, irányíthattam, támogathattam a
Martonvásári Fúvószenekar életét, fejlődését, és később a Fúvószenei Egyesület
megalakulását. Az elmúlt 17 év tele van
felemelő pillanatokkal, emberpróbáló,
kitartó szakmai munkával, csillogó sikerekkel, de néha torokszorítóan reménytelennek tűnő hullámvölgyekkel is.
A zenekar ma pályájának csodálatosan
felívelő szakaszában van, egy teljesen
egyedi színfolt nem csak megyei, de országos viszonylatban is. A magas színvonalú
szakmaiság mellett legnagyobb erőssége
a közösségen belüli kivételes emberi, baráti összetartás. Ez fényes aurát von a zenekar köré, mely vonz minden kezdő, és haladó
zenészt, és elbűvöli az Őket hallgató közönséget. E kivételesen ritka jelenség okai
Pfiffer Zsuzsanna karnagy elragadóan vibráló személyiségében és a tagok fiatalos
lendületében kereshetőek. Egy életre szóló
élmény ehhez a csapathoz tartozni.
Kívánom magunknak és gyermekeinknek,
hogy minél többen részesei lehessünk tagként, vagy hallgatóként a zenekar életének.
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Üdvözlettel

Pfiffer Zsuzsanna
karmester

Nemes József
a Martonvásári
Művészeti Iskola
igazgatója

Különleges érték az,
melyet a fúvószenekar
által Martonvásár
magáénak tudhat.
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KOVÁCS TAMÁS,
KORÁBBI KARMESTERÜNK SZAVAI

1993 szeptemberében, Sztára György nyugdíjba vonulása után pályakezdő harsonatanárként és fúvószenekari karnagyként
kerültem a Martonvásári Művészeti Iskolába.
Félállásban kilenc növendéket oktattam
trombitára és tenorkürtre. 1995-ben az
akkori igazgatónő, Salamon Ferencné patronálása mellett megalapítottam a fúvószenekart. Növendékeim mellett az iskolában
tanuló klarinétosok (akiket Kőváriné Láng
Hedvig tanított) és fuvolisták (Bányai Irén
tanítványai) kezdtek el ismerkedni a fúvószenekari munkával. Első fellépésünk az
1996-os néptáncgála előtt volt az általános
iskola tornatermében. 1999-ig újabb tagokkal bővült a zenekar, a kottákat pedig a
székesfehérvári fúvószenekar biztosította.
A próbák csütörtök esténként zajlottak,
majd 2003 után szombat délelőttönként
gyakoroltunk.
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Zenei táborokban bővítettük repertoárunkat,
különösen a 2001-es
velencei tábor emléke
maradt meg. A zenészek
hangszereket cseréltek,
és a záró koncert ráadásaként eljátszották a
Tequila című darabot,
ami felejthetetlen élményt jelentett.

Minden évben állandó szereplői voltunk a
néptáncgálának. Fúvós kollégáim is bent
ültek a zenészek között, valamint fehérvári
növendékeim egészítették ki a zenekart a
hiányzó hangszerekből. 1999-ben meghívást
kaptunk Franciaországba, Saint-Avertinbe
(Martonvásár francia testvértelepülése),
ahol szintén sikeresen szerepeltünk. 2000-től
aztán megsokszorozódtak a fellépések:
2001-ben Baienfurtban (Martonvásár német
testvértelepülése ), 2002-ben Varsóban,
2004-ben pedig ismét Franciaországban vendégeskedtünk. Közben a helyi, hazai közönséget se hanyagoltuk el: rendszeresen részt
vettünk a néptáncgálán, szüreti bálokon, a
Martonvásári Napokon, Orbán-napi mulatságokon, a lászlópusztai Bikafuttatáson.

Kovács Tamás
karmester
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SALAMON FERENCNÉ AJÁNLÁSA

Vajon miért nő a martonvásári fúvószenekar
létszáma napjainkban, amikor az érvényesülés komoly erőpróba elé állít minden
diákot? Vajon miér t tar tja hasznosnak
egy-egy család a zeneoktatást, amikor az
komoly anyagi áldozatot követel?
A zeneórákon olyan személyes kapcsolat
alakul ki tanár és növendék között, mely
egyedülálló a közoktatásban, s láthatjuk,
hogy a zenekar tagjai ezt a kapcsolatot
tanulmányaik befejezése után is ápolják.
A hangszeren játszó diákok számára örömforrás, életre szóló belső erőforrás a zene.
Élményt jelent számukra az együtt zenélés,
mely érzelmileg és értelmileg egyaránt
gazdagít. Kialakul bennük a nagy fokú
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„Lehet élni zene nélkül is.
A sivatagon át is vezet út.
De mi (...) azt akarjuk,
hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át,
hanem virágos réteken.”
(Kodály Zoltán)

alkalmazkodási képesség, a gyengébbek
segítése, munkájukban a pontosság, a
fegyelem. Ápolják Martonvásár fúvószenei hagyományait, együttműködnek más
közösségekkel, tevékenyen részt vállalnak a zenekar működésében. Ez az emberformáló erő akkor érvényesül igazán,
ha szakmailag kiváló és emberileg is
hiteles zenetanárok irányítják a képzést.
Olyanok, akik nem csupán előadni, kottát
olvasni tanítják meg a növendékeiket, hanem igazi élménnyé varázsolják a zenét, és akik számára minden növendék
egyaránt fontos.
Ez a titka a fúvószene népszerűségének és
a fúvószenekar újjáéledésének Martonvásáron – mindannyiunk örömére.

Salamon Ferencné
a Martonvásári
Művészeti Iskola
nyugalmazott igazgatója
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A MARTONVÁSÁRI FÚVÓSZENEI
EGYESÜLET BEMUTATÁSA
A martonvásári fúvószenekar 2002 óta
egyesületi formában működik. Az egyesület
célja a Martonvásáron és környékén élő
fúvószenészek összefogása, működési feltételeinek biztosítása és javítása, az eszközök
bővítése. Az egyesület további fontos tevékenysége a zenekar fellépéseinek, zenei
táboroknak és utazásoknak a szervezése,
ill. ehhez kapcsolódóan a régi hagyományok
felélesztése és ápolása.

Mottónk:
„Közösségformálás
a zenén keresztül”.

Az egyesület által végzett és támogatott tevékenységek
(1997. évi CLVI. törvény 26. §.):
4. pont:
5. pont:
6. pont:
10. pont:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.

A zenekar tagsága évről-évre növekszik, új tagjaink a zenészek baráti
köréből, családjából és a Martonvásári Művészeti Iskola növendékeiből
kerülnek ki. Mivel közösségünk több generációt felölel, fontosnak tartjuk, hogy fiatalabb és idősebb zenészeink is megtalálják a közös hangot
a zene szeretete által. Ehhez elengedhetetlenek a jó hangulatú, heti
rendszerességgel tartott kétórás próbák, informális megbeszélések és
közösségformáló programok.
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A közös zenekari próbák mellett szükség szerint szólampróbákat tartunk, melyeket képesítéssel rendelkező zeneoktatók vezetnek. A hagyományőrzés, a kulturális tevékenység keretében helyi és környékbeli szinten a fúvószenekari koncertek – évente mintegy 10 darab – biztosítják,
hogy zenénk minél szélesebb kör számára juthasson el. Repertoárunkban
megtalálhatók magyar indulók, komolyzenei, filmzenei és könnyűzenei
átiratok. Nemzetközi kapcsolataink révén az elmúlt évtizedben többször
szerepeltünk Németországban, Franciaországban és Lengyelországban.

A ZENEKAR MUKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
Amennyiben Ön egyetért a zenekar által követett célokkal és támogatni
szeretné egyesületünk tevékenységét, azt a következő módon teheti meg:
1.
2.

3.

Az egyesület működését támogató adományok a 1040317450526566-53891007 számú bankszámlára lehet átutalni.
Az egyesület jogosult az SZJA 1%-ának igénybevételére.
Kérjük, hogy amennyiben támogatni szeretné a martonvásári
fúvószenét, ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-át
adószámunk (18497063-1-07) feltüntetésével.
A támogatási lehetőségekről az egyesület vezetősége további
információt tud nyújtani.

Hálásan köszönjük, hogy támogatja
egyesületünk tevékenységét!
A támogatások felhasználásáról az éves
közhasznúsági jelentésben számolunk be.
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FÚVÓSZENEI GYÖKEREK
MARTONVÁSÁRON

A fúvószenei gyökerek felkutatásának
alapját a korábbi fúvószenekar tagjainak
családtagjai, régi kották, emlékekben élő
történetek, valamint az összetartozás és a
zenei iránti tisztelet adták. A 19. század
végétől Martonvásáron a zenekar központi
helyet foglalt el a falu életében. Minden
ünnepen, búcsún, farsangon, körmeneten,
esküvőn és temetésen nélkülözhetetlen volt
a szerepe. A község lakosai a megfeszített
heti munka után a vidám eseményeken, bálokon táncolhattak, énekelhettek a zenekar
kíséretével. A zenészek, akik szintén kemény
munkát végeztek, a családdal töltött idő
rovására igyekeztek időt szakítani a próbákra és a fellépésekre.
A zenészek között sok vasutas is volt, akik a
MÁV Szimfonikus Zenekarban is zenéltek. A
próbák helyszínét a Poledovics Imre által
üzemeltetett kocsma adta, aki szintén tagja
volt a zenekarnak.A (szinte kizárólag rézfúvós) hangszereket a MÁV által leselejtezett
hangszerállományból vásárolták és felújítás után még hosszú évekig használták.
10

Több családban is féltve
őrzött kinccsé vált egyegy trombita vagy kürt,
amit később a család
gyermekei, unokái örököltek meg, akik ezáltal
szintén a zenekar tagjává váltak.
Mi sem bizonyítja jobban
a zenészek életében a
zene fontosságát, hogy
Sárosi Rudolf mellé a
koporsóba tették szeretett hangszerét, hogy az
holtában is vele legyen.

1948. március 15.
Tóth Lajos udvarán, aki 1927-től
haláláig volt a zenekar vezetője

Felső sorban balról jobbra:

Mayer László
Süle Ferenc
Bosnyák Mihály
Palánky Mihály
Bosnyák László
Endrődi István
Alsó sorban balról jobbra:

Mayer János
Varga Dénes
Tóth Lajos
Turcsányi Ferenc
Varga Ferenc
Varga István
Homor Gyula
11

Balról jobbra:

Punhauser János, Pammer Dénes,
Eisenbacher Jakab, Mayer László,
Varga Ferenc, Bosnyák Mihály,
Sárosi Rudolf, Bosnyák László,
Varga Dénes, Endrődi Péter

Május 1-jei felvonulás
Postakocsi Étterem előtt

A martonvásári
önkéntes tűzoltó testület
zenekara 1927-ben

A 20. századi zenekari
tagok és a két emlékezetes karnagy, Tóth Lajos,
majd Bosnyák László
halálával a régi fúvószenekar megszűnt.
Azok az emberek, akik
segítettek felidézni a
múltat, mind nosztalgiával és nagy szeretettel
beszéltek a régi zenekarról, és meghatódtak,
hogy az újjáéledt zenekar a nyomdokukba
szeretne lépni.
A fúvószenei élet az
1990-es években éledt
újjá Martonvásáron.
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ZENEOKTATÁS
AZ 1990-ES ÉVEKTOL
A mai martonvásári fúvószenekar – bár
tagjai azóta többször is kicserélődtek
– a korábbi hagyományok felelevenítésével
az 1990-es évek elején alakult meg a
Művészeti Iskola szárnyai alatt. Annak a folyamatnak az elejét azonban, ami a zenekar
megalakulásáig vezetett, korábban kell keresnünk. A zeneoktatásnak Martonvásáron
mindig is nagy jelentőséget tulajdonítottak.
Már az ötvenes években felnőtt dr. Papp
Jenőné Angyalka néni keze alatt egy egész
generáció, akik az iskola kórusában énekeltek, és országos szinten is szép eredmén�nyel képviselték településünket. Az általános iskola 1954-től Beethoven nevét viseli.
A hatvanas évek végén Salamon Ferencné
lett az iskola testneveléstanára, aki az olykor 130 főt is elérő kórus próbáin is aktív
szerepet vállalt, és jó kapcsolatba került
Papp Jenőnével. Gyümölcsöző együttműködésük a későbbiekben is megmaradt,
amikor az iskolában Salamon Ferencné
vezetésével elindult a néptánc oktatás.
Ugyanekkor a hatvanas években már megindult a magán zeneoktatás is munkaközösségi keretek között. A budapesti
Józsefvárosi Zeneiskola tanárai jártak ki
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Közben 1968-ban megalakult az első énekzene tagozatos osztály.
Az országban ekkor szinte csak városokban működtek ének-zenei tagozatok, de Martonvásár a
zenei hagyomány és
Beethoven örökségére
való tekintettel megkapta az engedélyt ilyen
tagozat indítására.

Martonvásárra zongoraórákat adni, többek
között Éliás Réka tanárnő tett nagyon sokat
a zeneoktatás beindításáért. Emellett az
általános iskolában a zenetagozatos
osztályokban Papp Jenőné megkezdte a
furulyaoktatást.
A következő nagy lépés a Beethoven
Általános Iskola Általános Művelődési
Központtá fejlesztése volt 1981-ben, mely
lehetővé tette, hogy hivatalosan is elinduljon
a zeneoktatás a Székesfehérvári Hermann
László Zeneiskola kihelyezett tagozataként. Salamon Ferencné igazgatóhelyettesként a zenei tagozat vezetője lett. Ekkortól
már hegedűn, bőgőn, csellón, furulyán és
klarinéton tanulhattak a zenélni vágyó
martonvásári gyermekek, őket pedig
székesfehérvári és budapesti zenetanárok
tanították.
1990-ben a rendszerváltáskor újabb változás történt az iskola történetében: a zeneiskola levált a Hermann László Zeneiskoláról és a Beethoven Általános Művelődési
Központ része lett.
1991-től a zenei oktatás mellé bekerült a
néptáncoktatás és harmadik művészeti
ágként a képzőművészeti oktatás is. Mindez az akkori ÁMK igazgató Udvaros Károly
javaslatára és irányításával történt.

1993-ban
a Művészeti Iskola
önálló intézménnyé
vált Salamon Ferencné
irányításával.
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A MAI FÚVÓSZENEKAR
MEGALAKULÁSA
A fúvószenekar megalakulásakor nagyon
sok múlt a zeneiskola tanárain, akik a zenetanuló gyerekekkel megszerettették
a kamarazenélést, és ösztönözték őket
arra, hogy az együtt zenélés ezen formáját
válasszák. A fuvola tanszakon Bányai Irén,
klarinéton Kőváriné Láng Hedvig, trombitán pedig Sztára György, majd később
Kovács Tamás tett nagyon sokat a zenekaros „alapanyag” kineveléséért. Az eleinte lassan elinduló zenekari élet egyre
jobban felpörgött, ahogy az újabb zenetanulóknak már egy kész, együtt zenélő
csapat mutatta a példát, hogy milyen jó
együtt zenélni.
A fúvószenekar 1993/94-ben indult útjára,
a régi hagyományok felélesztése céljából
Sztára György vezetésével. Az ő helyét
1995-től Kovács Tamás vette át, akinek
szárnyai alatt a zenekar szépen fejlődött,
egyre több zenészt toborozva soraiba.
A zenekar a zeneiskola nyári táborainak
rendszeres látogatójává vált, és piros
egyenzakóban büszkén menetelve sokáig
elmaradhatatlan volt a néptáncosok őszi
szüreti felvonulásáról is. A zeneiskola által minden évben megrendezett karácso20

nyi koncert és a tavaszi néptáncgála, valamint a Martonvásári Napok nyári rendezvényei is rendszeresen fellépői között tudhatta
a fúvósokat.
A több vidéki meghíváson kívül a gyerekcipőit lassan kinövő zenekar lehetőséget
kapott, hogy Martonvásár testvérvárosaiban, a franciaországi Saint-Avertinben és
a németországi Baienfurtban is megmutathassa tudását.

A zenekar 2002 - ben
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KÜLFÖLDI
KAPCSOLATAINK
A zenekar nem tarthatna itt Martonvásár
két testvérvárosának, Baienfurtnak és
Saint-Avertinnek, ill. zenekaraiknak a
segítsége nélkül, akik mind szakmailag,
mind anyagilag ( pl. kották, hangszerek)
támogatták a martonvásári zeneoktatást
és a fúvószenekart is a kapcsolatok kialakulásától fogva. A baienfurti zenekar először 1986-ban járt nálunk egy koncert
erejéig; akkor még néptáncosaink fogadták őket. A jó hangulatú koncert után
közös vacsorára invitálták a zenészeket,
és a baienfurtiak olyan szép emlékekkel
tértek haza, hogy nem sokkal később felkeresték a község vezetőit, és megindult a
testvérvárosi kapcsolat hivatalos kiépítése.
Saint-Avertinnel 1994-ben kezdődött a kapcsolat, amikor Martonvásár gyermek-néptánccsoportja látogatott el a városba, ahol a
helyi fúvószenekarral is megismerkedtek,
és így a két település zenei vonalon is kapcsolatba került egymással. A kapcsolat kiépítését Charpentier de Gerando-Teleki Judit,
a toursi magyar baráti kör elnöke is a kezdetektől fogva segítette. Öt évvel később,
1999-ben nyár elején már a fúvószenekar
látogatott el Saint-Avertinbe, a következő
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Martonvásár sokat nyert
a Baienfurti kapcsolattal. Baráti szeretet alakult ki a két város vezetői, közösségei között.
Ebben a folyamatban
kiemelkedő szerep jutott Franz Riedingernek
( Franci bácsinak ), aki
anyagi támogatással is
segített a zenekar elindulásában.
Franz Riedinger

Kurt Frankenhauser
2009. Baienfurt

évben pedig Martonvásár látta vendégül a
francia zenekart.
Martonvásár, Baienfurt és Saint-Avertin
fúvósai először 2001-ben Baienfurtban találkoztak, akkor született meg az a hagyomány, miszerint a három zenekar kétévente
közös koncertet rendez a három testvérváros
valamelyikében. Ezek a fellépések kiváló
alkalmat teremtenek arra, hogy a zenekarok
egymásnak és a közönségnek is megmutathassák, mennyit fejlődtek, mit tanultak az

A települések vezetői mellett a martonvásári fúvószene sokat köszöhet
Kurt Frankenhausernek,
aki Németországot járva
alpesi kürtjén játszik és
a hozzá befolyt pénzből
a martonvásári fúvósok
hangszerbeszerzéseit támogatja. Kurt Frankenhauser alpesi kürtjátékát
a zenekar legutóbbi
baienfurti útján élőben
is megcsodálhatta.
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elmúlt években, mindezek mellett pedig a
zenélés örömén keresztül nagy élményt
jelentenek a közönség és a zenészek számára. A találkozókon hagyománnyá vált
az is, hogy a három fúvószenekar három darabot közösen ad elő, amelyeket a martonvásári karmester mellett a
baienfurti Dieter Schneider és a saintavertini Gérard Derieux vezényelnek.
A testvérvárosi kapcsolatok mellett a zenekar lehetőséget kapott arra, hogy a magyar fúvószenét Varsóban is népszerűsítse. A zenekar a Művészeti Iskola kapcsolatán keresztül 2002-ben a lengyel
fővárosban vendégeskedet t az ot tani
mandolinzenekar meghívására. Azóta a
mandolinzenekar is többször látogatást
tett Martonvásáron és a fúvószenekar
mellett a helyi néptáncosokkal is rendszeresen találkozik.

Martonvásár korábbi
polgármestere, Horváth
Ottó mindenben segítette
a fúvószenei hagyomány
fellendítését. Ő szerezte
Svájcból a korábban említett piros formaruhákat.
A testvérvárosi kapcsolatokat felhasználva szereplésekhez, felejthetetlen utazásokhoz segítette
a zenekart. A három testvérváros fúvószenekarainak találkozója az ő emlékére, Jacques Marché
kulturális attasé javaslatára jött létre.

Koncert Baienfurtban
2009. április

AZ ÚJJÁALAKULT
ZENEKAR
2003-ra a korábbi zenekar tagjai közül
sokan az együtt zenélést és a közös élményeket soha nem feledve búcsút mondtak a zenekarnak – többen eddigre már
dolgoztak, vagy egyetemi tanulmányaik
miatt nem maradt idejük a próbákra. A zenekar ekkor a sok fiatal zenész miatt a
Csipet Csapat becenevet kapta. 2004-ben a
Saint-Avertin-i utazás alkalmával néhány
régi tag visszatérésével ismét kicsit kibővült a zenekar és az őszi Orbán-napi koncert a martonvásári szőlőhegyen szintén
emlékezetes maradt.
A régi tagok közül egyre többen próbáltak
meg visszajárni a zenekarba, ahányszor csak idejük engedte. 2006-ban ismét Martonvásár adott otthont a hármas
zenekari találkozónak, ez újabb motivációt jelentett a zenészeknek, így a régi és
új tagokkal, valamint a Művészeti Iskola
zenetanáraival és tanítványaival együtt
egy komoly társaság fogadhatta a külföldi
testvérzenekarokat. A Csipet Csapat irányítását és a trombita tanszakot 2007 szeptemberétől Buxbaum Bernadett vette át
Kovács Tamástól, és lelkesen vezette tovább
a zenekart, akik szép koncerteket adtak a
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karácsony és a tavaszi néptáncgálák alkalmával. 2009-től a karmesteri pálcát a zenekar korábbi klarinétosa, Pfiffer Zsuzsanna
vette át, aki már évek óta klarinétot tanított a
zeneiskolában, és növendékeit is lelkesen
buzdította a zenekari szereplésre.
2009 áprilisában Baienfurtba látogattunk,
ahol a zenekar megerősödve és megújulva
állhatott színpadra a német és francia testvértelepülések zenekaraival. A zenekar a
hazatérést követően további meghívásokat
kapott, és a külföldi siker, ill. a helyi szereplések hatására további tagok csatlakoztak.
Májusban retro majálison fújt a csapat, a
hónap végén pedig a táncgálán vett részt,
nyáron a koncertek sora augusztus 20-án
Tordason folytatódott. Ősszel a szüreti mulatságon csendült fel a fúvószene ismét, ezt
követően pedig kezdetét vette a felkészülés
a decemberi adventi koncertre. A zenekar a
mozgalmas év záróakkordjaként december
5-én rendezte meg hagyományteremtő adventi koncertjét. A rendezvényre több mint
300 fős hallgatóság gyűlt össze. A kétórás
program végeztével, amelynek során bemutatásra került az egyesület új vezetősége is, megvendégeltük a hallgatóságot.
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A szombatra átkerült heti
próbákon egyre több és
több régi zenész jelent
meg újra, és az egyre
bővülő zenekar a karmester vigyázó szemei
alatt valódi közösséggé
formálódott. A szigorú,
de vidáman eltöltött
próbák hangulatát a
karmester megpróbálta
átcsempészni a zenekar koncertjeibe is, és
2009-től újra megszaporodtak a fellépések is.
A koncerten meghirdetésre került az úgynevezett „Mentor program”, melynek lényege, hogy az egyesület működésének
elősegítésébe magánszemélyeket és vállalkozókat kerülnek bevonásra. A 2010-es évben 14 mentor vállalta, hogy támogatja a
zenekar kottatárának bővítését, ezzel lehetővé téve, hogy a következő években teljesen megújuljon és kibővüljön a repertoár.
A 2010. év szintén bővelkedett koncertekben
és egyéb programokban. Februárban ugyancsak hagyományteremtő szándékkal került

Adventi hangverseny
2009. december
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megrendezésre a farsangi koncert, ahol a jó
hangulatról a zene mellett a zenészek vidám
jelmezversenye is gondoskodott. Az év során
több falunapon is fellépett a zenekar, többek
között Kőszárhegyen, Tordason és Abán,
ahol a Martonvásári Önkormányzat pályázatán nyert összegből vásárolt menetkottatartók segítségével fúvószenei felvonuláson
is felcsendültek az indulók. Felejthetetlen élménnyel gazdagodhattak a zenészek a nyár
során megrendezésre került Magyar Nap
alkalmával Szabadszálláson egy tanyán
és a martonvásári főzőversenyen, ahol a
martonvásári civil szervezetek mérhették
össze főzőtudományukat. A 2009-ben életre
hívott adventi évzáró koncertet 2010-ben
hasonló sikerrel rendezte meg a zenekar,
ahol a hallgatóság a múlt eseményei mellett a jövőbeli terveket is megismerhette.

2011 elején tele tervekkel és lelkesedéssel
készülünk az előttünk álló kihívásokra és
reméljük, hogy a zene közösségformáló
ereje még hosszú évekig összetartja a zenészeket közös céljaink megvalósítására.
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Fúvószenei felvonulás
Aba, 2010

ZENEKARI TAGOK
2010-BEN
Pfiffer Zsuzsanna
Bokros Lídia, Filemon Krisztina,
Gergics Ilona, Kiss Adél, Konrád Krisztina,
Varga-Kuna Zsófia, Veisz Veronika
Bakacsi Gabriella, Budai Bernadett,
Gyulay Kata, Kiss Márton,
Konrád Melinda, Kőszegi Eszter,
Papp Mátyás, Szabó József,
Szentgáli Kinga

karmester

Fábián Henrik
Filotás Péter
Bálint Zoltán, Szilágyi Dénes
Limpár Ákos, Stróbl Viktor

Csobaji Gáspár, Veisz Ákos

tenor szaxofon

Korcsog Mátyás, Takács Ákos
Gyulay Sarolta, Horváth Bálint
Bártol Botond

klarinét

fagott
trombita

klarinét

esz alt szaxofon

Papp Dániel

Baczkó István, Lascsik Mátyás,
Wittner Eszter

fuvola

Bártol Enikő, Kiri Balázs,
Körtélyesi Szabina

Apostagi Zoltán Adorján,
Bakacsi Kristóf, Bártol Barna,
Buxbaum Bernadett, Csobaji Lehel,
Kőszegi Dániel, Varga Ferenc

30

RENDSZERES
VENDÉGMUVÉSZEINK:

Alföldy-Boruss Márk, Kovács András,
Mandl János, Szűcs Tamara

vadászkürt
bariton
harsona

Horváth Gergő, Kelemen Csaba,
Mező Csaba, Nagy Nándor,
Sápi Viktor, Vaszkó György

tuba

Gotthárd János, Lakatos Zoltán

ütő

trombita, szárnykürt

vadászkürt
tenorkürt
basszusgitár
klasszikus gitár, ütő

Az évek alatt különféle programok
kapcsán számos zenész megfordult
a zenekarban. Nevük felsorolása
meghaladná e kiadvány terjedelmét, de
ezen sorokkal is hálásan
köszönjük közreműködésüket!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnénk köszönetet mondani tanárainknak, akik támogattak és elindítottak
minket az együtt zenélés útján, és a Martonvásári Művészeti Iskolának,
ami a zenekar kezdeti kereteit adta, és mai napig próbahelyet biztosít számunkra.
Köszönjük a Martonvásári Önkormányzatnak is a támogatást, amivel
eszközbeszerzéseinket, itthoni és külföldi koncertjeinket támogatta, és az MTA
Mezőgazdasági Kutatóintézetének, hogy újra és újra otthont ad koncertjeinknek.
Köszönettel tartozunk továbbá Horváthné dr. Porvay Juditnak, illetve
Pimperné Farkas Tímeának, akik az egyesület jogi és pénzügyi ügyeit intézik.

Veisz Ákosnak, aki az egyesület újjáalakulását követően elnökként
rengeteget tett a zenekarért.
A „Mentor program” keretében mentorainkká vált támogatóinknak különösen
hálásak vagyunk, ezúton is köszönjük a támogatást dr. Bakacsi Gyulának, a

Bártol családnak, a Csobaji családnak, Filemon Krisztinának,
Gyulay Gyulánénak, Horkay Nándornak, Horváth Bálintnak,
Körtélyesi Károlynak, Kuna Ferencnek, Orosz Ákosnak, dr. Szabó Tibornak,
Varga Ferencnek és a Veisz családnak.
Köszönetünket fejezzük Bakacsi Gabriellának, Filemon Krisztinának,

Papp Mátyásnak, Kovács Tamásnak, Nemes Józsefnek, Pletser Cecíliának,
Pfiffer Zsuzsannának, Salamon Ferencnének, Varga Ferencnek,
Varga-Kuna Bálintnak, Varga-Kuna Zsófiának és Veisz Ákosnak a kiadvány
elkészítésében vállalt munkájukért.
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