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Ádám Jenő szobor avatás
Szigetszentmiklóson, 2015. október 9-én

Szigetszentmiklóson 1991-ben 
alakult önálló intézménnyé – az 
addig Ráckevén működő – Zene-
iskola és abban az évben vette fel, 
a városban született későbbi ne-
ves zeneművész Ádám Jenő nevét. 
2014-ben – tíz éves tervező idő-
szak után – felépült a zeneiskola 
új épülete, mely magában foglal 
még általános iskolát, óvodát, 
sportcsarnokot, és egyben a 350 
főt befogadó hangversenytermet.

2015 elején merült fel egy kül-
téri szobor felállításának terve. 
Erre Zsin Judit szobrászművészt 
kérték fel. Az év júniusára elké-
szült a szobor, felavatásra október 
9-én került sor.  Az ünnepélyes 
műsor a szabadban, a szobor 
mellett kezdődött. Ádám Jenő 
műveket adott elő a Zeneiskola 
Fúvós Zenekara és a Máté János 
Református Énekkar, Villányi 
Andrea vezetésével. Ádám Jenő kedvenc népdalát „Én ültettem  
a cédrusfát”, citera kísérettel a zeneiskola népzenetanára Juhász Kitti 
szólaltatta meg. Avató beszédet Szalkay László református lelkész  
mondott. Az alkotást Zsigmond Attila, a Budapest Galéria címzetes  
főigazgatója méltatta. 

Ezután került sor az iskola új 
hangversenytermében az ünnepi 
hangversenyre. Megnyitóként 
Ádám Jenő: Luther Márton zsol-
tárát a helyi zeneiskola Rézfúvós 
kvartettje szólaltatta meg. Az 
iskola vezetése meghívta az or-
szág összes Ádám Jenő nevét vi-
selő intézményt és kórust. Közü-
lük négyen képviseltették magu-
kat, három iskola produkcióval 
gazdagította a műsort. A zeneis-
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kola igazgatónője, Regősné 
Nyirő Ildikó köszöntötte a 
résztvevőket, és a meghívott 
vendégeket: Szőnyi Erzsébet 
Kossuth-díjas zeneszerzőt,  
a Nemzet Művészét, Ádám 
Jenő egykori tanártársát a 
Zeneakadémián, és az egy-
kori tanítványt Dr . Márkus-
né Natter-Nád Klárát . 

Az Újbudai Ádám Jenő 
Általános Iskola 50 fős, tisztán csengő gyermekkara adott elő szép mű-
sort Alpárné Baranyai Rita, és Szalay Katalin karnagyok vezetésével, 
zongorakísérőjük: Czirfuszné Zapotoczky Csilla . Ádám Jenőről, a deb-
receni kántus Liszt Ferenc díjas karnagya, Berkesi Sándor emlékezett. 

 A nyitóbeszéd után a helyi zeneiskola növendékei következtek:  
Raffai Péter zongorán (Tóthné Császár Ildikó növendéke), Svajka Lázár 
trombitán (Zsirmon Zsolt növendéke), Pintér Gergő (Orosz László nö-
vendéke) pedig hegedűn mutatta be hangszertudását a nagszámú közön-
ségnek. A Ferencvárosi Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
zongora tanszakát egy négykezes darabbal képviseltette Baczkóné Tari 
Tina és Minar-Bacsó Judit tolmácsolásában, valamint az ütő tanszak 
képviseletében Donyec István xilofonon játszott. Az est keretét felnőtt 
kórus zárta, Ádám Jenő műveket énekelt a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Karnagyok Kamarakórusa, vezényelt Vajna Katalin, a szolnoki 
Ádám Jenő Zeneiskola vezetője.

 Kincses Edit

Az iskola névadója előtt tisztelgünk
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Diákok!

A végtelenül sokoldalú zenészre emlékezünk most, amikor emlékháza 
és síremléke után ez a fontos iskola felvette, viseli nevét és méltó módon 
egy kitűnő kortárs szobrász jelentős művészi értékű alkotásával  
gazdagodott.

Örömünnep a mai a javából, a zene és a szobrászat kettős közös ün-
nepe. Bizonyára remek érzés lehet minden szigetszentmiklósi polgár 
számára, hogy az előbb falú, majd város ilyen jeles szülöttekkel büszkél-
kedhet. Két magyar művész, akik nemzeti zenei és szobrászati anyanyel-
vükön fejezik ki érzéseiket és gondolataikat.

Figyelemreméltó, kitűnő gondolat, hogy Ádám Jenő itt ezen a köz-
ponti helyen köszönti minden nap az iskolába érkezőket, jellegzetes de-
rűjével és lendületes karmozdulatával akár ölelve a tanárokat, diákokat 
és szülőket egyaránt. A köszöntöttek pedig a folyamatos emlékezéssel és 


