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Budapesti Óvodapedagógusok 
II. Kórustalálkozója

 2019. október 25. VI. kerület, Benczúr Ház díszterme

Hazánkban nagy múltra tekint vissza az óvodai nevelés. Brunszvik  
Teréz 1828 június 1-jén nyitotta meg (az egész Monarchiában elsőként) 
az első „kisdedóvót” Angyalkert néven Budán az I. kerületi Mikó utcában. 

A Fővárosi Óvoda is büszke múlttal rendelkezik 1911-ben alapította 
Bárczy István főpolgármester, a budapesti óvónők továbbképzése céljá-
ból. Azóta is folyamatosan működik, a Fővárosi Önkormányzat Óvodá-
ja először a VIII. kerületi Horváth Mihály téren, majd 1999 szeptembe-
rétől a VI. kerületi Városligeti fasorban. 

A XX. század meghatározó magyar zeneszerzője Kodály Zoltán neves 
zeneszerző, tudós, népzenekutató legfontosabb tevékenységei közé so-
rolta a zenei oktatás-nevelés területét. Kodály kiemelt fontosságúnak 
tartotta a legkisebbekkel való foglalkozást. Elhivatott tanítványa Forrai 
Katalin tanulmányai befejeztével is kapcsolatban volt Kodály Tanár úr-
ral tanácsait megfogadva, a gyakorlatban mutatta be és terjesztette or-
szágszerte azt a helyes utat, amin a kisgyermekek zenei nevelésén halad-
ni lehet, bizonyítva, hogy a zenei nevelés hatékonysága nem öncélú 
szándék, hanem hozzájárul a személyiség fejlesztés harmonikus kiala-
kításához. Saját munkásságával mutatott példát, bemutató óráival, rádiós 



műsorával egyre ismertebbé vált, elméleti és gyakorlati munkásságát 
országszerte, de távoli kontinenseken is elismerték, csodálták, követték.

Az Óvodapedagógusok I. Kórustalálkozóját 2017. október 27-én tar-
tották, Kodály Zoltán jubileumi évfordulójának tiszteletére.

Két évvel később a II. Kórustalálkozón Forrai Kati nénit és Szőnyi 
Erzsébetet életműveiken keresztül ünnepelték. Az ott közreműködő  
Kórusok:

 Fővárosi Önkormányzat óvodája, karnagy: Katonáné Malmos Edit 
és Vargha Viktor. Felváltva ők a zongorakísérők.

Zuglói Napraforgó Óvoda, karnagy: Tóthné Szőnyi Ágnes
Észak Kelenföldi Óvoda, A kórust felkészítette, a műveket betanítot-

ta: Baldóci Katalin és a karnagy: Ney Andrea
A Soroksári Pedagógus Kórus, karnagy: Féth Istvánné, darbukán köz-

reműködött: Fülöp Csilla
XIII. kerületi Philomela Nőikar, karnagy: Kardos Anna
A Budapesti Kalevala Kórus, karnagy: Katonáné Malmos Edit, zon-

gorán közreműködött: Döbrössy János
A műsor során méltató előadást tartott Szőnyi Erzsébet és Forrai  

Katalin munkásságáról, Márkusné Natter-Nád Klára.
A „Zsűri” értékelésében Döbrössy János szólt a kórusok igényes mű-

sorválasztásáról és színvonalas előadásáról. Népdalcsokrok mellett  
felhangzottak, Kodály, Bartók, Bárdos, Balázs Árpád, Daróci Bárdos 
Tamás, Szokolay, és Szőnyi Erzsébet művek.

Az Összkar Kodály: Nagyszalontai köszöntőjét énekelte vezényelt: 
Döbrössy János karnagy.

Elismerés illeti a közreműködőket! A zene szeretetének szép megnyil-
vánulása, hogy sok munkájuk mellett időt szakítva kórusba tömörülnek 
és alkalmanként szerepelnek. Említésre méltó, hogy avatott zenei szak-
emberek is segítik a munkát. Malmos Edit gimnáziumi osztálytársa volt 
Vikár Katalinnak, így ismeretsége az ő édesanyjával Forrai Katalinnal 
is hosszú időkre nyúlik vissza. Zeneakadémiai tanulmányai idején  
Szőnyi Erzsébet tanítványa volt. Napjainkig szolfézs tanár és Zeneiskolai 
igazgató. Hosszú évek óta karnagya a Fővárosi Önkormányzat Óvodai 
Kórusának. – Az Észak Kelenföldi Óvoda Kórusának szakmai munká-
jában vállal segítő szerepet egy „Anyuka” Ney Andrea, Középiskolai 
Ének-zenetanár, Karvezető. Kívánjuk, hogy példamutató munkájuk  
követőkre találjanak.

Köszönet illeti Kocsisné Pávlicz Ágota kuratórium elnököt és Vargháné 
Tóth Erzsébet Óvoda vezetőt e szép ünnepség szervezéséért, létrehozá-
sáért. További eredményes, és örömteli munkát kívánunk!

Márkusné Natter-Nád Klára



Kedves olvasóinknak 
meghitt Karácsonyi Ünnepeket,

jó egészségben töltendő,  
eredményes, boldog, békességes

Új Esztendőt kívánunk!

Somogy m.
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TÁJÉKOZTATÓ 
A DEBRECENI EGYETEM ZENEMŰVÉSZETI KAR 

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET, KARVEZETÉS TANSZÉKÉNEK KÉPZÉSEIRŐL 

Tanszékünk 1974 óta képez szolfézs-és zeneelmélet-tanárokat, iskolai ének-zene taná-
rokat és karvezetőket a zeneoktatás különböző szintjeire, mely 1994-ben egyházzenész, 
majd egyházzene-tanári képzéssel is gazdagodott. 

 
A 2020/21. tanévben osztott (bolognai típusú) nappali képzésben alap- és mester-
képzési szakirányokat (BA és MA), osztatlan tanárképzési szakpárokat (OT), vala-
mint újabb tanári szakképzettséget adó képzéseket hirdetünk meg.

1. A 3 éves (BA) alapképzésünkben zeneismeret, zeneelmélet, zenekar- és kórusve-
zetés, valamint egyházzene (karvezetés és orgona) szakirány szerepel, melyekre közép-
iskolai végzettség birtokában jelentkezhetnek fiatalok. Az alapképzésben megszerezhe-
tő oklevél tanításra, illetve magasabb szintű szakmai feladatok ellátására nem jogosít, 
így további tanulmányok folytatását igényli. A képzéstípusról átjelentkezési lehetőség 
van az osztatlan tanárképzés megfelelő szakjaira, illetve évfolyamára.

2. Az osztatlan tanárképzés (OT)2013-ban létrehozott szakjai közül 4+1 éves 
képzésben egyszakos egyházzene-tanári, valamint kétszakos ének-zene – zeneismeret-
tanári képzésekre jelentkezhetnek az érettségizettek. Ez a 4 éves képzés, mely 1 éves 
iskolai gyakorlattal egészül ki, egyházi iskolákban, valamint alapfokú művészeti 
iskolákban és közoktatási intézményekben történő tanári feladatok ellátására készíti fel 
a hallgatókat. 

Szintén érettségi után felvételizhetnek a   középiskolai és a zeneművészeti szak-
gimnáziumi tanításra, valamint művészi feladatok ellátására is képzettséget adó 5+1 
éves képzéseinkre: az ének-zene művésztanár–kóruskarnagyművész-tanár, az ének- 
zene művésztanár – zeneelmélet-tanár, valamint az egyházzeneművész – ének-zene 
művésztanár szakpárokra.

Azoknak a fiataloknak, akik tanári pályára készülnek, a 2. pontban bemutatott osz-
tatlan tanárképzés szakpárjait ajánljuk. A jelentkezésnél több szakirányt, ill. képzési 
szintet (BA, OT 4+1, OT 5+1) is megjelölhetnek, a közös felvételi vizsgán szakmai fel-
készültségük és pályaalkalmasságuk alapján dönt a bizottság szakbesorolásukról.

3. Intézményünk művészképzései (MA) közül a 2 éves kóruskarnagyművész szak 
tartozik tanszékünkhöz, melyre a belépési feltételeknek megfelelő szakirányú BA  
oklevéllel rendelkező jelentkezőket várunk.

4. A már korábban azonos, illetve más szakon főiskolai oklevelet szerzett tanárok 2, 
ill. 4 féléves nappali vagy levelező képzésre jelentkezhetnek, így alapfokú iskolai  
egyházzene-tanári, ének-zene tanári, vagy zeneismeret-tanári oklevelet szerezhetnek.

Négy féléves, nappali képzésben nyílik lehetőség újabb, más szakos oklevél 
megszerzésére zeneművész-tanári képzésben középiskolai egyházzeneművész-tanár 
(egyházzene-kóruskarnagy vagy egyházzene-orgonaművész), ének-zene művésztanár, 
kóruskarnagyművész-tanár és zeneelmélet-tanár szakokon. 

Részletes felvételi információkat intézményünk honlapjáról, valamint a hamarosan 
megjelenő Felvételi tájékoztatóból nyerhetnek (https://www.felvi.hu/felveteli). 

Debrecen, 2019. október 20. Dr. S. Szabó Márta
tanszékvezető egyetemi docens

e-mail: musictheory@music.unideb.hu   


