
Kistelepülésekről
induló nagy sikerek

C eleng Mária, Banda Ádám, Tóth Balázs és Tóth 
Bálint Junior Prima-díjas művészekben az a közös, 

hogy mindannyian az 1963 óta működő Rózsavölgyi 
Márk Alapfokú Művészeti Iskolában kezdték 
tanulmányaikat. Csábi Istvánnal, a balassagyarmati 
iskola újonnan kinevezett igazgatójával zenei 
nevelésről, a művészeti élet kistérségi megtartó 
erejéről és Kodály szellemiségéről beszélgettünk.

Az országban működő 
művészeti iskolák között 
kihelyezett tagozataival 
sajátos szerepet tölt be a 
Rózsavölgyi Márk Alap-
fokú Művészeti Iskola. 
Mi ennek a jelentősége?
Az iskolarendszernek köszön-
hetően a diákok helyben, a la-
kóhelyükön juthatnak művé-
szeti képzéshez. A megfelelő 
képesítéssel rendelkező, hely-
ben lakó és utazó művészkol-
légák által, a telephelyeinken 
is biztosítani tudjuk a magas 

színvonalú oktatást, így – 
nem utolsósorban – a zenei 
pályára, művészeti pályára 
készülő diákok egy kisebb 
településről is eljuthatnak 
művészeti középiskolákba, 
és onnan főiskolákra. Az sem 
elhanyagolandó tény, hogy a 
kihelyezett telephelyeinken 
tanuló diákok és az ott tanító 
kollégák is szerves részét 
képezik az adott település 
társadalmi, kulturális életé-
nek, ezzel is biztosítva a tele-
pülések életben maradását.

INTERJÚ CSÁBI ISTVÁN IGAZGATÓVAL

szerző: Ur Máté

•  A Rózsavölgyi Márk 
Alapfokú Művészeti Iskola 
a Salgótarjáni Zeneiskola 
fi ókintézményeként kezdte 
meg működését 1963-ban, 
1966-ban vált önállóvá.

•  1973-ban vették fel a 
balassagyarmati születésű, 
a verbunkos és csárdás 
atyjának nevezett 
Rózsavölgyi Márk nevét.

•  Az iskolavezetés fejlesztési 
terveit megvalósítva ma 
már két tagintézménye 
– Pásztó és Szécsény - és 
mintegy 17 telephelye 
van az intézménynek.

•  Az iskola tevékenységi 
területe szinte egész Nógrád 
megyét lefedi, mintegy 900 
tanuló ismerkedik itt a négy 
művészeti ág valamelyikével.

ZENEOKTATÁS

38     december



A rovat támogatója az

Hogyan lehet a művészeti 
képzést, a kodályi elveket 
vonzóvá tenni a kiste-
lepüléseken élő fi atalok 
és szüleik számára?
Miután a mai kor kihívásaival 
is szembe kell nézni, olyan 
módon kell a gyermekek és 
főleg a szülők felé közvetíteni 
a Kodály-módszert, hogy 
felismerjék annak jelentőségét 
a zenei, művészeti nevelés, az 
iskolai tanulás és a személyi-
ségfejlesztés egyik legjobb és 
leghatásosabb eszközeként. 
Az egykori növendékek tud-
ják, hogy miért íratják hozzánk 
gyerekeiket, de a megfelelő 
eszközökkel azok is megszó-
líthatók, akik eddig még távol 
maradtak ettől a képzéstől.

Mi jellemzi az isko-
la művészeti életét, 
együtteseit, sikereit?
A legfontosabb, hogy nö-
vendékeink megszeressék 
a zenét, megtapasztalják az 
együttmuzsikálás örömét, 
hogy szabadon tudják kife-
jezni magukat a nekik szim-
patikus művészeti ágban. 
Az elmúlt több mint öt évti-
zed alatt számtalan diákunk 

választotta a művészi pályát. 
Vannak, akik tanárként viszik 
tovább jó hírünket és vannak, 
akik neves hazai és külföldi 
zenekarokban muzsikálnak, 
táncművészeti főiskolát vé-
geztek, befutott művészként 
önálló kiállításokkal jelennek 
meg. Nem kis büszkeség, 
hogy több Junior Prima-díjas 
ifj ú művész kezdte nálunk 
zenei tanulmányait, köztük 
Celeng Mária, Banda Ádám, 
Tóth Balázs és Tóth Bálint.

A művészeti nevelés 
mellett milyen lehe-
tőségeket kínálnak a 
fiatalok számára?
Rendszeresen tartunk 
növendékhangversenyeket, 
ahol diákjaink közönség előtt 
adhatnak számot arról, hogy 
hol tartanak tanulmányaik-
ban. Képzőművész tanulóink 
az iskola Rózsavölgyi Galériá-
jában rendezett kiállításo-
kon mutatkozhatnak be, a 
táncművészet képviselői 
pedig táncgálákon szerepel-
hetnek, ahogy a drámatago-
zatos növendékek gyer-
mekszínjátszó találkozókon 
mérettethetik meg magukat.

Néhány hónapja vette 
át az igazgatói felada-
tokat Ember Csabától, 
aki több mint harminc 
éven át vezette az in-
tézményt. Milyen tervei 
vannak a jövőt illetően?
Legfontosabb feladatunk, 
hogy irányt mutassunk 
diákjainknak tehetségük 
kibontakoztatására. Elődeim, 
Réti Zoltán, aki húsz évig volt 
igazgató, és Ember Csaba, 
aki közel harmincöt eszten-
dőn keresztül irányította 
az intézményt, nagyon jó 
alapokat raktak le, amelyekre 
bátran, a kor kihívásainak 
megfelelően lehet építkez-
ni. Mint az iskola újonnan 
kinevezett vezetője, ezt az 
utat kívánom folytatni egy 
tapasztalt, szakmailag kiváló 
tantestülettel, amely az 
elmúlt évek sikereivel már 
bizonyította, hogy elsődle-
ges célja a kodályi értékrend 
megőrzése, népszerűsítése 
és a művészeti nevelés 
fontosságának elismerte-
tése. Bátran mondhatom, 
hogy az iskola országos 
rangot vívott ki magának. 
Elég, ha csak az országos 
Fuvoladuó Versenyre, a 
Négykezes és Kétzongorás 
Országos Versenyre, az idén 
már huszadik alkalommal 
megrendezendő magánének 
szakos hallgatói verseny jó 
hírére és a Nyári Nemzet-
közi Muzsikustábor töretlen 
népszerűségére gondolok.
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„Egy koncertprogram kiala-
kításánál mindig próbálom 
fi gyelembe venni, hogy az 
előadott művek és az előadók 
jól passzoljanak, az egymás 
közötti kémia működjön. 
A Chopin-szonáta a szerző 
egyik kései műve, a csellóiro-
dalom igazi gyöngyszeme, és 
Eldar Nebolsinnal már régóta 
szerettem volna duózni. Bár 
Chopin elsősorban zongorára 
komponált, ebben a darabjá-
ban a cselló is óriási feladatot 
kap. Schubert B-dúr triója 
a házi muzsikálás hangula-
tát idézi, Guy Braunstein és 
Lars-Andres Tomter társasá-
gában igazi otthoni hangula-
tot próbálunk majd teremteni 

a Zeneakadémián. Majd a 
műsort Mozart valamiért 
kevésbé gyakran játszott 
Esz-dúr zongoranégyesével 
fejezzük be – a 20. századtól 
visszatérve a klasszika letisz-
tult zsenialitásához. Nekünk, 
világjáró művészeknek ezek 
a koncertek az együttjátszás 
öröme mellett jó lehetőséget 
jelentenek a találkozásra, a 
baráti kapcsolatok ápolására. 
Annak ellenére, hogy külön-
böző korosztályból szárma-
zunk, mindenki nagyon üdítő 
és energikus személyiség. Ez 
majd a koncerten is látható 
lesz” – nyilatkozta Várdai Ist-
ván. A művész 30 évesen már 
a világ egyik legkeresettebb 

csellistájának számít, ő az első, 
aki a Genfi  Nemzetközi Csel-
lóverseny mellett megnyerte 
a müncheni ARD Nemzetközi 
Csellóversenyt is. 2010-ben 
debütált többek között a bé-
csi Konzerthausban és a New 
York-i Carnegie Hallban. Azóta 
fellépett a világ legrangosabb 
koncerttermeiben, többek 
között Londonban, Párizs-
ban, Münchenben, Genfb en, 
Berlinben, Moszkvában és 
Tokióban. 2009-ben Junior 
Prima-díjat kapott, 2012-ben 
elnyerte a rangos Prix Mont-
blanc-t, 2015-ben Liszt-díjjal 
tüntették ki. 2015-től a pécsi 
Kodály Központ rezidens 
művésze. Várdai István 2016 
decemberében vette át 1673-
ban készült Stradivari-cselló-
ját, amelyet a közelmúltban 
egy anonimitását megőrizni 
kívánó német mecénás 
vásárolt számára a hangszer 
amerikai tulajdonosától.

További információ és jegy-
vásárlás: www.fi lharmonia.hu.

A világ 
legfoglalkoz-
tatottabb 
csellistája 
újra a Zene-
akadémián
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T avaly 32 ezer komolyzenei koncertet listázott 
a Bachtrack, a világ legnagyobb komolyzenei 

adatbázisa. A világ legfoglalkoztatottabb cselló-
művésze 2016-ban Várdai István volt. 2018. januá r 
15-én Várdai és barátai inspirálják majd egymást, 
és mutatják meg, mi teszi a barátságot barátsággá. 

40     december

PROMÓCIÓ



2017. december 16. 

helyszín:

 Mátyás
teMploM
este 20.00 órától

helyszín:

 Mátyás
teMploM
este 20.00 órától

INFO:   
06203996633   06703187536
concertbudapest.com

mALeK ANdreA 
SouliStic

és A

mAgyAr VirtuózoK 
KAmArAzeNeKAr

2017. december 

Solti  KamarazeneKar

magyar VirtuózoK
KamarazeneKar

02. / 30. 

09. / 27. 

15. 
ViVa la Voce


