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Győri Zenei Nevelési Konferencia

Régi hagyományt elevenített fel Győr városa azzal, hogy 2010-ben meg-
rendezte a Zenei Nevelési Konferenciát. Magyarországon 1968-ban tar-
tották itt az első ilyen országos jelleggel bíró találkozót. Jó híre hamar 
elterjedt és háromévenként megismételve többízben megrendezték e 
nemzetközi kitekintésre is méltó konferenciát. Majd csöndben elapadt az 
erő, új fesztiválok, újabb szimpóziumok alakultak szerte az országban, 
Győrből kevesebb hír érkezett, mialatt eredményesen fejlődött tovább.

Alig két évtized elmúltával az emlékezés felelevenítette azon emléke-
zetes napokat amikor város-szerte zengett az énekszó és a Győrben zajló 
zenei események híre messzire eljutott. A város számos zenei intézménye, 
nagy tudástartalékkal, sokirányú aktív szervezéssel, közös összefogással 
megindította a tervezését a 2010-ben megrendezésre kerülő Országos 
konferenciának. Céljuk, a zenei nevelés értékeinek bemutatásával azt a 
széleskörű kulturális bázist prezentálni amit a város képvisel, nagyobb 
távlatokban országos és nemzetközi hatásában is kifejt, és e programmal 
szervesen illeszkednek Győr város kulturális életébe. 

Mindenek előtt nevezzük meg az intézményeket, melyeknek oktatói, 
tanulói a gazdag programban résztvettek, és ezáltal biztosították a külön-
böző korosztályok és a zenei egymásra épültség gazdag tárházát: 

Szent István Egyetem, Varga Tibor Zeneművészeti Intézet, 
vezetője Ruppert István  

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium, 

igazgató: Dr. Benkő Szabolcs
Liszt Ferenc Zeneiskola, igazgató: Szakács Erika 
Nádorvárosi Közoktatási Központ, Általános Iskola és Óvoda, 

igazgató: Zsegora Csaba
A szervezés munkájában jelentős részt vállalt a Bartók Művészeti 
Bázisóvoda és a Vackor Óvoda vezetője, 

Szabóné Oláh Márta, valamint Wendlerné Baross Judit.
A Megyei Pedagógiai Intézet közreműködése segítette a regisztráció-

ban résztvevőknek akkreditácíós pontjaik megszerzését.
A Konferencia 2010. április 22-25-ig tartott de ezt megelőzte a 21-én 

rendezett „Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó”. A győri kórusok bemutat-
kozása méltó kapcsolódása volt a Konferenciánk. A helyszín, az Egyetemi 
hangversenyterem a Zsinagóga gyönyörű környezete igazi ünneppé emel-
te a 15 kórus bemutatkozását. A találkozó résztvevőit Dr. Ottófi Rudolf 
alpolgármester köszöntötte aki egyúttal bejelentette, hogy Győr a napok-
ban nyerte el a „Magyar Kultúra városa” megtisztelő címet. 

A sok együttes részvételét jelentő minősítő hangverseny pergő szerve-
zettsége bizonyította, hogy e rendezvény sok éves hagyományra épül. 
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A Győri Művészeti és Fesztiválközpont programszervezője Priskinné Tuller 
Marianna mindenre kiterjedő figyelme, mintaszerű volt. A műsorvezető 
Horváth Ferenc a Városi Könyvtár főosztályvezetője az egyes műsorszámok 
bevezetéseként a témához kapcsolódó versek idézetével avatta művészi 
szintre az irodalom és zene kapcsolatát. Már a kórusok felsorolásában jó 
keresztmetszete mutatkozott meg napjaink iskolai ének-zene oktatásának 
a valódi helyzetére. Szerepelt Általános Iskola Kicsinyek és felsős kórusa, 
Általános Művelődési Központ Gyermekkara, Közoktatási Központ Álta-
lános Iskolájának Gyermekkórusa, Katolikus Központ Ének kara, a Bartók 
Béla Ének-zenei- és a Kodály Zoltán Általános Iskola kórusa. A Liszt 
Ferenc Zeneiskola Kamarakórusa. A Richter János Zeneművészeti Szak-
középiskola Vegyeskara. Egy Középiskola Kórusa, és ami ritkaság számba 
megy, két Szakközépiskola kórusa ebből az egyik a „Pattantyús Legény-
egylet” ifjú énekeseivel. E sokszínűség is bizonyítja, hogy nem volt köny-
nyű dolga a zsűrinek, Hraschek Katalin elnök, Justinné Ládi Etelka és Sipos 
Tamásné személyében. Mindenre kiterjedő szakszerű értékelésük az ered-
mény kihirdetése, oklevelek átadása során az elismerés, a további mun-
kára való serkentés pozitív irányait jelölte meg és sok örömre adott alkal-
mat kórusnak és vezetőinek egyaránt. – A KÓTA lapjában a Zene Szóban 
majd névszerinti felsorolásban olvashatják az iskolák eredményeit, díjait. 
– Míg a zsűri gondos munkáját végezte, a teremben lévő kórustagok nép-
dalok végtelen sorát énekelték felszabadult örömteli hangon. Müllerné
Balogh Eszter (a Szakközépiskolák énektanára) lelkes irányítása és Ney
Andrea (a Kodály Zoltán Általános Iskola énektanára) a „20 Magyar Nép-
dal” remek zongorakíséretével a közös örömzenélés csodálatos hangula-
tát teremtették meg.

A Konferencia hivatalos programja 22-én délelőtt a „Magyar Művészet-
oktatás Napja” című országos rendezvénnyel kezdődött, ugyancsak 
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a Zsinagóga – Hangversenyteremben. Az ünnepi műsort Győr Megyei 
Jogú Város alpolgármestere Dr. Ottófi Rudolf nyitotta meg, majd a „Ma-
gyar Művészetoktatásért” emlékplakett átadására került sor. Dr. Gyimesi 
László főtitkár és Ember Csaba elnök, hét egyéni és négy intézményi ki-
tüntetést adott át méltató laudáció kíséretében. Engedtessék meg, hogy 
néhány nevet megemlítsek, akiknek más zenei tevékenységhez kapcsoló-
dó tevékenységük is ismert. Dr. Laczó Zoltán évtizedekig volt a ZETA 
elnöke, Nógrádi László, a Pedagógus Kórusok szervezésében is jelentős 
tevékenységet. fejtett ki. Rázga József a Magyar Kodály Társaság tevékeny 
résztvevője volt régiójában. Betegsége miatt a díjat felesége vette át. (Ám 
mielőtt ezen írás megjelenne, érkezett a szomorú hír: Rázga József elhunyt.)

Az ünnepi műsor keretében közreműködtek a győri Tánc és Képzőmű-
vészeti Iskola, az Etalon Alapfokú Művészeti Iskola és a Liszt Ferenc Zene-
iskola igen tehetséges növendékei. Az igényesen kialakított ünnepség 
szervezője a győri Zeneiskola volt. A meghívott résztvevők a vendégei is 
lehettek a további programnak, így az ünnepség végén átsétáltak a belvá-
ros szívében lévő Liszt Ferenc Zeneiskolába. 

Az elkövetkezendő napok zsúfolt programja talán éppen ezen a nap-
sugaras délelőttön mutathatta be az ide érkezetteknek Győr pompázatos 
szépségét. 

Az oda érkezőket még egy meglepetés fogadta, a képzőművészeti, 
a vizuális művészeti alapfokú művészetoktatás is képviseltette itt magát. 
Lehetőséget kaptak a patinás győri iskolák, az Apor Alapfokú Művészet-
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oktatási Intézmény és a Kovács Margit Általános Művelődési Központ, hogy 
bemutatkozhassanak az ország szakmai nyilvánossága előtt. A kiállítás 
anyagát Lipovics János főiskolai docens ismertette, értékelve, hogy az is-
kola folyosóin kiállított munkák ezáltal tanuló és tanár számára a min-
dennapok részévé válhat, megismerhetik a diákok gondolatainak erede-
tiségét, a korosztálynak és életkornak való jellegét. A délelőtti program 
zárása, a házigazda Szakács Erika a Zeneiskola igazgatójának a fogadásra 
szóló barátságos invitálása volt, ezzel kellemes légkör alakulhatott ki a 
szakmai és baráti beszélgetések lehetőségére. 

Délután a város egykori nevezetes épülete a Rába mozi, megőrizve 
kulturális jelentőségét, ma a Richter Hangversenyterem volt helyszíne 
a Megnyitó ünnepségnek. Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester köszön-
tötte a megjelenteket, hangsúlyozva, hogy e nagyszabású rendezvény 
büszkesége a városnak és szervesen illeszkedik Győr kulturális életébe. 
Baross Judit a rendezvény fő szervezője köszönetet mondott a város ve-
zetésének és mindazon támogatóknak akik hozzájárultak a megrendezés 
megvalósításához.

A múlt felidézését jelentette Dr. Nagy Miklós nyugalmazott főiskolai 
tanár, emlékező beszéde, aki aktív szervezője volt az első, majd a három 
évenként azt követő Győri Zenei Konferenciának. Pontos adatokat, ese-
ményeket tudott felidézni, amit a mai fiatalok nagy érdeklődéssel hallgat-
tak, átérezve a jelentőségét annak, hogy – aki a múltunkat nem ismeri, 
a jövőt sem tudja felépíteni. – Idézünk néhány részletet beszédéből: 
„Az 1967. februári Zeneművész Szakszervezet budapesti ülésén bejelen-
tettem, hogy Győr kéri a Magyar Zenei Nevelési Konferencia rendezési 

jogát. – Szőnyi Erzsébet 
tanárnő, aki a Konferencia 
gondolatának elindítója és 
lelkes támogatója volt, 
időpontot kért Kodály 
Zoltántól, hogy egy márci-
usi napon, meghallgassuk 
tanácsait és kérjük útba-
igazítását. Sajnos erre a 
személyes találkozóra nem 
került sor, a Mester halála 
miatt. A megbeszélést 
Szőnyi Erzsébettel tartot-
tuk március 8-án. – A cé-
lokat öt pontban fogal-
maztuk meg. Első pontja: 
A magyar zenei nevelés 
eredményeinek összefog-
lalása, áttekintése, újabb 
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módszerek felkutatása. – Ezek után megkezdődött Győrben a szervező 
munka. Ennek irányítója voltam, a titkára Cziglényi László, koordinátora 
Nagy Klára. Az első konferencia 1968. június 17-23-ig tartott. A sorozatban 
az utolsó: 1983 júniusában volt.” 

Múlt és jelen. Dr. Benkő Szabolcs és Dr. Nagy Miklós 

Most a XXI. században rendezett első Zenei Nevelési Konferencián, 
ünnepi beszédében Madarász Iván, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem tanára, A zenei nevelés fontosságáról szólt. Több oldalról megközelí-
tette a témát rámutatva, hogy annak ellenére, hogy a zene látszólag kiszo-
rul a mindennapok életéből, jelentősége, értéke mégis pótolhatatlan az 
emberiség létében. – A jó műsorszerkesztése éppen erre adott példát. 
A színpadra felvonult a nagylétszámú Egyetemi Zenekar és a Győri Feszti-
vál kórus. Az ünnepi hangverseny műsorán Bartók: Öt Egynemükari mű-
ve és Kodály: Galántai táncok szerepelt, Ménesi Gergely vezényletével. 
Befejezésül kedves meglepetésként hangzott fel – a város ifjú zeneszerző-
je – Grosz Artur Valentin ez alkalomra komponált „Tavaszi szél” hangsze-
res feldolgozása. Ennek előadása, és az éneklésben való közös részvétel a 
közönség igazi ünnepi örömét jelentette. 

KodályZoltán zenepedagógiai nevelési elveinek figyelembe vétele nél-
külözhetetlenné teszi a külföldi kitekintést. Közel félévszázada fordult az 
érdeklődés Magyarország felé, az Ének-zenei iskolák megalakulása, a min-
dennapos énekóra pozitív hatása egyre több látogatót, csodálót, vonzott 
hazánkba, majd követőket talált messze tengerentúlon is. Jó választás volt, 
hogy a Konferencia két olyan neves személyiséget felkért mint Gilbert de 
Greeve a Nemzetközi Kodály Társaság elnöke, és Szőnyi Erzsébet professzor, 
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Kossuth-díjas zeneszerzőt, a Magyar Kodály Társaság elnökét, hogy 
autentikus módon, saját tapasztalatok birtokában, elhivatott módon nyi-
latkozzanak a magyar zenei nevelés külföldi elismertségéről, jelentősé-
géről. 

E két előadás indította a második napon, a Városháza Dísztermében 
tartott előadások sorát. Dr. Hámori József professzor a „Zene és kreativi-
tás” címmel tartott előadásában a tudományos tényeket, adatokat oly kö-
zérthető, a közönséget lebilincselő módon tudta közvetíteni, hogy felejt-
hetetlen élményt nyújtott hallgatóságának. Ember Csaba a Magyar Zene-
iskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke, a jelenlegi helyzetről 
és a jövő kilátásairól szólt melyek közvetlenül érintik a zeneiskolák életét. 
Ehhez kapcsolódik a fennmaradás, a fenntartás nagyon is gyakorlatias 
kérdése. Ehhez is igyekeztek a meghívott előadók tanácsot adni, így: 
Dr. Gyertyánfy Péter az ARTISJUS igazgatója, napjaink egyik sarkalatos 
kérdését a pályázatírást, és az érdekképviseletet igyekezett ’ember közelbe’ 
hozni, hiszen a zenei vezetőknek nap- mint nap meg kell küzdeniük e 
feladattal, hogy sikeresen irányíthassák intézményüket. Eckhardt Gábor 
zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára a zenész-
képzés eredményes megvalósítását és a fennálló oktatási forma bizonyos 
kiegyensúlyozatlan megoldásainak a problémáit feszegette, és a megoldás 
optimális lehetőségeinek a szándékát vázolta fel. Magyar Margit a buda-
pesti Tóth Aladár Zeneiskola igazgatója és a Magyar Zeneművész Szö-
vetség elnökségi tagja, „Az alapfokú zeneoktatás” feladataival, az ott 
meg valósuló újító törekvésekkel, tanmenetek kérdéseivel foglalkozott 
a gyakorlati szakember szemszögéből. 

A konferencia második napjának tömör előadásai a rövid szünetekben 
is lehetőséget adtak a résztvevőknek, az egymás közötti tovább gondol-
kodásra, és az egyéni vélemények megvitatására. Majd mindezek felol-
dására az esti órákban a muzsika szolgálhatott jótékonyan, nevezetesen 

a Múzeum díszter-
mében tartott Forte-
piano koncert.

A harmadik na-
pon a gyakorlati be-
mutatók, szekciók 
gazdag választéka 
állt a résztvevők ren-
delkezésére. Reggel 
9-kor három óvodá-
ban kezdték a be-
mutatót, amelyek
„Az óvodai nevelés a
művészetek eszközei-
vel” c. programmal 
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dolgoznak: a Nádor városi Közoktatási Központ Bartók Művészeti Bázis-
óvodában, a Nádorvárosi Közoktatási Központ Vackor Óvodában és a 
Benedek Elek Óvodában. E program kidolgozója Nagy Jenőné a Szarvasi 
Főiskola docense, Forrai Katalin elvei alapján, a foglalkozások eredmé-
nyességét személyes tapasztalatai által átélve, dolgozta ki a művészetekre 
alapozva e korszerű gyermek-központú programot. E sorok írójának al-
kalma volt már többízben ilyen jellegű foglalkozások, megtekintése, jelen 
lenni az első bázisóvoda bemutatkozásán, melynek jótékony hatását az 
évek bizonyították és ma már a kilencedik bázisóvoda vendégei lehettünk 
Győrben. Elragadó volt a kicsinyek közvetlen viselkedése, kreatív tevé-
kenysége a különböző területeken. Az idő rövidsége miatt két konkrét 
foglalkozást emelnék ki: Szabóné Oláh Márta vezette zenés játékot és 
Halász Katalin Mik rocsoportos zenei képességfejlesztését. 

Innen sietős utunk a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolába 
vezetett. A Bartók Béla Ének-zenei Általános Iskola kórusával tartott gya-
korlati bemutató kóruspróbát Thé z Gabriella a Magyar Rádió Gyermek-
kórusának karnagya. Belépve már megdöbbentett a zsúfolt nagyterem. 
Öröm volt látni mennyi érdeklődő tanár-karnagy vett részt ezen a valóban 
élményszerű foglalkozáson. Ékes bizonyítéka ez annak, hogy mennyire 
szüksége van a szakmának az ilyen jellegű továbbképzésekre. Thész Gab-
riella nagy tudásának és óriási gyakorlatának birtokában olyan kedves, 
közvetlen stílusban vezette a próbát, három művet választottak e célra 
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(Bartók, Kodály, Kocsár), hogy élmény volt az éneklő gyermekek számá-
ra, (Pappné Farnadi Tamara kórusa) és ugyanakkor nagyon sok tapasz-
talatot jelentett a pedagógusoknak.

E foglalkozást megelőzően reggel 9-kor e teremben a Bartók Béla 
Ének-zenei Ált. Isk. 2. osztályával Dr. Kokas Klára „A zene felemeli keze-
imet…” tanításai alapján, mint módszerének közvetlen tanítványai Fejes 
Tímea és Pappné Farnadi Tamara, tartott bemutatót. Itt kívánom megje-
gyezni, hogy a tervezés időszakában felkérték Dr. Kokas Klárát e témában 
való előadás tartására, amit szívesen vállalt, de sajnálatos hirtelen halála 
ezt megakadályozta. 

Ugyanebben az időpontban a Liszt Ferenc Zeneiskolában voltak bemu-
tatók. Erről a szekcióvezető Papp Károlyné készített részletes beszámolót. 
Annak rövidített változatát közöljük az összefoglaló beszámoló végén. 

A Nádorvárosi Közoktatási Központ „Hagyományápolás a helyi nép-
dalkincsen és tánckultúrán keresztül” témakörben fogadta nagyon han-
gulatos programmal látogatóit. Bemutatkozott a Cantilena kórus, az 
5. osztályosok hagyományos és tagozatos csoportja, és az iskola Rege nép-
tánccsoportja. 

Köszönettel kívánok megemlíteni még egy személyes meghívást 
„A Kodály Zoltán nevét viselő iskolák” családjába tartozó győri Kodály 
Zoltán Általános Iskola részéről. A 8. osztályos lányok Kodály Zoltán 
kórusműveit énekelték Etseyatse Andrea tanárnő vezetésével, majd a ki-
csinyek nagy számú csoportja mutatott be szép hangú, vidám kedvű 
gyermekjátékokat, Dr. Németh Józsefné vezetésével. A sok szép Kodály 
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relikviát őrző iskolának és az „Év kórusa” díj nyertes kórusának további 
eredményes munkát kívánunk! 

Egyházzenei szekció is működött a délelőtt folyamán. A vendég Áment 
Lukács orgonaművész előadása során, a Prohászka Ottokár Orsolyita 
Közoktatási Központ növendékei, és a meghívott budapesti Pannonia 
Sacra Általános Iskola tanulói Blazsek Andrea tanárnő vezetésével, mu-
tatták be zenei példákkal „A mit és hogyan tanítsunk” kérdéseit, hogyan 
vezessük a kórusmunkát a gregorián és az egyházzene területén. 

Délután ismét választani lehetett. A Petőfi Művelődési Házban tartott 
előadások a kisebbik korosztály zenei nevelésének jelentőségét, valamint 
ezzel kapcsolatban: Zenei anyanyelvünk ápolásának fontosságát, és lehe-
tőségeinek sokféle megközelítését, alkalmazását tartották előadásaik té-
májául. Az óvodai szekciók során már említettük Nagy Jenőné követke-
zetes, és országos méretekre kiható munkáját az Óvodai nevelésnek a 
művészetek eszközeivel ható alternatív program alkalmazásának bemuta-
tásával. Jelen előadásában a kialakított módszer ismertetésével és dia fel-
vételek illusztrálásával mutatott be sok szép foglalkozást, amely erősíti 
a követendő jó példa hatását. 

Európai viszonylatban Magyarországon a népzenekutatás élenjár, az 
országos népdalgyűjtés során feltárt anyag, a Magyar Tudományos Aka-
démia kiadásában megjelent kötetekben rendkívüli értéket képvisel. Az 
élethivatásának tartott egyik legelhivatottabb gyűjtőt Dr. Barsi Ernőt 
köszönthettük e körben. Néhány hét múlva tölti be 90. évét és töretlen 
erővel, tudással, elhivatott szeretettel mesél gyűjtőútjairól, amely mindig 
párosul az emberek iránti szeretet, együttérzés, tapintatos kíváncsiság 
elemeivel. És énekli a gyermekdalok sok szöveges variációját, emlékezet-
ből hibátlanul. Mesél a jellegzetes – mondhatnánk különleges – népszo-
kásokról amelyről ma már sokan nem tudnak, de ehhez sok képi bemu-
tatást társít ami megerősíti a szöveg magyarázatát. Ha kiskorban ilyen 
érdekes módon megismerkednek a gyermekek ezen szokásokkal biztos, 
hogy mindenkorra megjegyzik. Kívánjuk, a további jó erőt és egészséget, 
hogy e nemzeterősítő áldozatos munka folytatódjon és a jövőben köve-
tőkre találjon. 

Ezt követően máris az ifj bb nemzedék elkötelezettjei folytatták az 
előadás sorozatot, A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János 
Tanítóképző Főiskolai Kar Művészeti Tanszékének tanársegédje Várszeginé 
Gáncs Erzsébet tartott előadást, sőt saját növendékének is megadva a szót. 
Talán ez a legjobb példája annak, hogy a jó tapasztalatokat átadva fejlődik 
eredményesen tovább, elméleti és gyakorlati úton az ifjúság zenei neve-
lése. Végezetül akik meggyőződéssel szívesen társulnak gyermekeik fej-
lődéséhez – a szülők – azok is hangot kaptak e délutánon. A Szülői Vegyes-
kar mutatkozott be, akik nemcsak sok óvodai ünnepélyen szerepelnek 
énekükkel gyermekeik előtt, hanem befejezésül ezen a délutánon is a kö-
zönség előtt. 
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A Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola nagytermében Karve-
zető Kurzust tartott Gál Tamás karmester, a Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetem tanára. A jó hangulatú próbát követően a kurzuson szereplő 
kórusok este záró koncertet tartottak, ami jól illeszkedett a Szakközépis-
kola hagyományos „ Családi koncertjével”. 

Az esti „szabadon választott” programok között volt az Evangélikus 
templomban tartott hangverseny. Meghívott vendégkórus is szerepelt a 
Konferencia programban. Jó kapcsolatot tart fenn Győr – a Lengyelor-
szági Poznan – testvérvárosával, onnan érkezett egy kiváló, külföldön is 
jól ismert Vegyeskar, ezenkívül a szomszédos Szlovákiai Dunaszerdahelyi 
Kórus is szerepelt. A köszöntő műsort a Győri Pedagógus Kórus énekelte, 
Katona Tibor vezetésével.

Zsúfolásig megtelt az előadóterem a Konferencia befejező délelőttjén. 
Neves előadók vonzották a közönséget. Elsőként Dr. Csermely Péter pro-
fesszor a Nemzeti Tehetségfejlesztő Tanács elnöke tartott előadást arról, 
hogy milyen a tehetséges tehetséggondozó? E cím magában rejti, hogy mi-
lyen sokoldaluan közelítette meg a kérdést, tudományos és gyakorlati 
szempontból, olyan személyes közvetlenséggel, hogy mindenki felismer-
hetett maga számára tanulságot, és egyúttal az igényét e témával való 
további kapcsolatra. 

Ugyancsak lelkes előadásmódban szólt a hallgatósághoz „A Népzene 
előadásmódjáról” Dr. Jánosi András professzor, aki gyűjtőútjai során ren-
geteg tapasztalatra tett szert, tudományos könyvei és gyakorlati munkás-
sága alapján mindenek előtt hangsúlyozta, hogy a népzenét eredeti for-
rásból, autentikus előadókat hallgatva tanítsák a gyermekeknek. Az ének-
zene oktatás napjaink mindennapi kérdéseit vetette fel Hraschek Katalin 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gyakorlatvezető tanára, a KÓTA 
Ifjúsági bizottságának vezetője. Néhány lehetőséget is felsorolva miként 
lehet a csekély óraszám ellenére a gyerekek számára minél több lehető-
séget fellelni az éneklésre, a tanórán kívül is, a különböző korosztályoknak 
megfelelően a népi játéktól a zenehallgatásig. 

Párkai István Tanár Úr aki az egykori Győri Konferenciáknak is min-
denkori résztvevője volt sok élményt elevenített fel. Zárszavában örömét 
fejezte ki, hogy most 2010-ben ismét létrejött a Zenei Nevelési Kon feren cia, 
egyúttal megerősítve reményét, hogy hatásában segíti a magyar zeneoktatást. 

Ezzel a kívánsággal zárjuk beszámolónkat egyúttal kifejezve köszöne-
tünket azért a sok önzetlen segítségért amit a szervezők részéről tapasz-
taltunk, hogy ez a nagyszabású szakmai konferencia, jó körülmények 
között, gondos ellátás mellett, mindenki számára szép emlékként marad-
jon meg. 

Bízva a győriek kezdeményező erejében – reméljük a folytatást!

Márkusné Natter-Nád Klára




