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Elismerések a művészetoktatásban
Magyar Művészeti Akadémia

A Magyar Művészeti Akadémia 2018 óta Elismerő Oklevelet adományoz 
a művészetoktatásban kimagasló teljesítményt elért pedagógusok, mű-
vésztanárok, művészetpedagógiai kutatók, továbbá közösségek, intézmé-
nyek részére; az elismerésből évente legfeljebb öt adományozható, ahhoz 
bruttó 250 ezer forint pénzjutalom is jár. A 2019-es elismeréseket nov-
ember 6-án az MMA irodaházában adta át Vashegyi György, az MMA 
elnöke és Farkas Ádám elnökségi tag, az MMA Oktatási, Képzési és 
Tudományos Bizottságának elnöke. Pedagógus kategóriában Igaliné 
Büttner Hedvig, a művésztanárok közül Fábián Éva és Kertész Lajos, a 
közösségek részéről a Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely Ala-
pítvány, az intézmények közül pedig a Nádudvari Népi Kézműves Szak-
középiskola és Kollégium képviselője vette át az elismerést.

Fábián Éva népdaléneklés oktató (művésztanár kategóriában)
A művészetoktatás területén nyújtott kimagasló teljesítményéért há-

rom pedagógus, valamint két intézmény, alkotóműhely kapott elismerő 
oklevelet. 2019. évben művészetpedagógiai kutató kategóriában a Ma-
gyar Művészeti Akadémia nem adott elismerést. 

A díjazottak:
Igaliné Büttner Hedvig ének-zene tanár, karnagy (pedagógus kate-

góriában);
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Nádudvari Népi Kézműves 

Szakközépiskolája és Kollégiuma (intézmény kategóriában);
Kertész Lajos zongoraművész-tanár (művésztanár kategóriában);
Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely Alapítvány (GYIK 

Műhely Alapítvány) (közösség kategóriában).
„A Magyar Művészeti Akadémia folyamatosan figyelemmel kíséri a 

magyar és egyetemes kultúra értékeinek érvényesülését, megóvását,  
a hagyományok tiszteletét fejlesztő, és annak szeretetét, megbecsülését 
a felnövekvő generáció számára továbbadó, értékteremtő nevelési, okta-
tási tevékenységet” – hangsúlyozta köszöntő beszédében Vashegyi 
György. Mint mondta, az MMA a magyar kulturális élet kimagasló al-
kotói, szellemi teljesítményt felmutató művészeinek a közössége, meg-
alakulása óta a hazai és nemzetközi területen egyaránt kiemelt figyelmet 
szentel a művészetek népszerűsítésére, közkinccsé tételére és bemutatá-
sára, a művészetoktatás szerepe és társadalmi fontossága, jelentősége 
elismerésére.

Fábián Éva, az Óbudai Népzenei Iskola népi ének tanára a hazai 
népzeneoktatás területén végzett több évtizedes elhivatott művésztanári 
tevékenységének elismeréseként vette át az oklevelet. 
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A Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely Alapítványt a hazai 
művészettel nevelésben végzett közösségépítő tevékenységéért ismerte 
el oklevéllel az MMA. A GYIK Műhely közel fél évszázad óta kiemelke-
dő szellemi és gyakorlati műhelye a gyermekek játékos vizuális nevelé-
sének. 

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Nádudvari Népi Kézműves 
Szakközépiskolája és Kollégiuma a magyar népi kézműves oktatásban 
végzett közel három évtizedes példaértékű tevékenységének megbecsülé-
seként kapott elismerő oklevelet. Az intézmény küldetése, hogy a hagyo-
mányos tudást, mesterségeket, a természet- és környezettudatos életvitelt, 
a szellemi örökséget visszatanítsa az attól eltávolodott nemzedékeknek. 

A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományoz Pe-
dagógus kategóriában Igaliné Büttner Hedvig részére a hazai zenemű-
vészet területén végzett közel négy évtizedes elhivatott pedagógiai tevé-
kenységének elismeréseként.

Igaliné Büttner Hedvig karnagy, ének-zene tanár a legtisztább kodályi 
hagyományok egyik leghitelesebb továbbvivője. A korábbi Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán végzett karvezetői és énektanári tanulmányait 
követően, immáron 38 éve tanít ének-zenét, ezen belül 23 éve a Hunyadi 

Igaliné Büttner Hedvig, Fábián Éva, Kertész Lajos, Eplényi Anna,  
Farkas Ádám, Vashegyi György, Benő-Nagy Réka
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János Ének-Zenei, Nyelvi Általános Iskola felső tagozatának ének tanára 
és Magyarország egyik legeredményesebb gyermekkórusának, a Hunyadi 
Nagykórusnak a karnagya. 

Kivételes szakmai tudása, zenei tehetsége különleges pedagógiai ér-
zékkel párosul. A Kodály Zoltán személyes kezdeményezésére indult 
ének-zenei tagozattal működő iskola felsőtagozatának ének-tanáraként 
rendkívül kitartó, áldozatkész pedagógiai munkája nemcsak az iskola 
diákjainak órarend szerinti zenei nevelésére terjed ki, hanem a kórus-
próbák vezetésére és az egyedülálló repertoárral bíró kórus eredményes 
hazai és nemzetközi bemutatkozásainak szakmai felkészítésére is. 

A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományoz  
Művésztanár kategóriában Kertész Lajos részére a hazai zeneművészet 
területén végzett több mint hat évtizedes elhivatott művésztanári tevé-
kenységének elismeréseként.

Kertész Lajos zongoraművész-tanár, református teológus, a Magyar 
Kodály Társaság alapító és tiszteletbeli tagja kivételesen hosszú és gazdag 
zongoratanári pályát tudhat magáénak. A Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán végzett zongoraművész tanulmányai során tanárai voltak  
Kodály Zoltán, Járdányi Pál, Szabolcsi Bence, Vásáry Tamás, akik alap-
vetően meghatározták a zeneművészethez való viszonyát, zenepedagó-
giai életpályáját. Zongoraművész-tanári diplomája megszerzésének  
jubileuma kapcsán október hónapban vehette át vasoklevelét Vígh  
Andreától, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorától. 

Tanítványai nemcsak tanárként, de nevelőként, példamutató szemé-
lyiségként is tisztelik. Pályafutása során többek között olyan kiváló ta-
nítványai voltak, mint Kassai István zongoraművész, az MMA rendes 
tagja, Dobozy Borbála csembalóművész, az MMA levelező tagja, Eredics 
Gábor, a Kossuth-díjas Vujicsics Együttes vezetője, az MMA levelező 
tagja. 

Zongoraművészként elsősorban magyar – köztük kortárs magyar – 
komponisták műveit adta elő. Bartók Béla: „Mikrokozmosz” és „Gyer-
mekeknek” című pedagógiai sorozatai keretében hangversenyeken is-
mertette a műveket. Kiemelkedő zenei ismeretterjesztő tevékenysége 
mellett, cikkeket írt, előadásokat tartott. 

Művésztanári munkája a magyar zongoraművészet, a zongorape-
dagógia és egész zenekultúránk kiemelkedően értékes személyiségévé 
avatta őt. 
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