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A XIV. ORSZÁGOS ÜTŐHANGSZERES KAMARAZENEI VERSENYEN 

2014. április 11-13. közt lelkes taps buzdította az ország legkiválóbb zeneiskoláinak ütőseit – köztük a 

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ütőhangszeres együttesét – a Váci Bartók 

Béla Zeneiskolában. A háromévente megrendezésre kerülő rangos eseményen az ország 24 kiváló zeneiskolája 

mutathatta be kamarazenei tudását négy korcsoportban és nagyzenekari formában. A Németh László Iskola 

ütőhangszeres növendékei a Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskolával karöltve minden korcsoportban jelen 

voltak.  

Stefán Tivadar tanár úr felkészítő munkája, precíz - mindenre kiterjedő figyelme, sokrétű zenei nevelése 

lenyűgözően magabiztos színpadi jelenlétet és kimagasló zenei produkciókat eredményezett. Öröm volt látni, 

hogy már a 9-10 éves gyerekek is az együttzenélés, kamaramuzsikálás olyan szintjét művelik, mint nagyon 

kevesen az országban. A maximális egymásra figyelés, az előadott zeneművek – és nem csupán a szólamok – 

alapos ismerete minden gödi ütősre jellemző volt. A gyerekek kimagasló teljesítményét bombaként robbanó 

tapsvihar koronázta minden színpadra lépés alkalmával. A profi előadásmód, az újszerű kortárszenei 

megfogalmazás, a zenével együtt lélegző muzikalitás meghozta a várva várt sikert. 

A legkisebbek korcsoportjában Strauss Pizzicato polkájával varázsolta el a közönséget Báthory Máté, Holló 

Mátyás, Sántha Botond és Dunakesziről Plesoczky Márton. Sikerüket a zsűri II. helyezéssel ismerte el. A II. 

korcsoportban a Dunakeszi Farkas Ferenc Zeneiskola ütőseit – Begidsán Andrást, Horváth Gergőt, Szöllősi 

Boldizsárt – Gödről Lengyel Gábor, Séra Mátyás és Stefán Dávid egészítette ki. Tőlük a kötelező darabon kívül 

Vivaldi Négy évszak c. művéből a Nyár virtuóz technikát igénylő III. tételét hallhattuk négy marimbán. A 

szakmai értékelés során III. helyezést értek el. A következő, III. korcsoportban Stefán Tivadar tanár úr ismét 

Dunakeszi csapatát egészítette ki a Gödi Németh László Iskola kiváló ütősével, Velinsky Jankával. Molnár 

Balázs, Nagy Iván és Vasanits László Jankával kiegészülve két kortárs szerző művével mutatkozott be, s ért el II. 

helyezést. A legidősebbek a IV. korcsoportban mutatták Thierry de Mey: Table music című művét. Kiss Anna, 

Muszkatal István és Szendrei Tamás előadása feledhetetlen élményt jelentett. A rendkívül nehéz és komoly mű 

gyakorta nemzetközi versenyeken, vagy profi előadók, ütőegyüttesek műsorán hallható. A közönség véget nem 

érő tapsviharral, a zsűri I. helyezéssel jutalmazta az ifjú tehetségeket. Végül Göd nagy együttes kategóriában is 

versenybe szállt, s a Drums ütőegyüttes minden tagja színpadra lépett. Műsorukban hallhattunk sok hangszert 

igénylő nagyszabású kortárs nagyzenekari műveket, de játékukban a magas szintű technikai, zenei tudás mellett 

jelen volt a humor, az önfeledt közös zenélés öröme. Ütőegyüttes kategóriában Göd I. helyezést szerzett. Stefán 

Tivadart – Göd, és Dunakeszi tanárát, a Drums művészeti vezetőjét – a zsűri kimagasló felkészítő munkájáért 

ezúttal is tanári különdíjban részesítette. A versenyen készült felvételek megtekinthetőek a DRUMS facebook 

oldalán. A gödi DRUMS együttes aktív, a tanórákon messze túlmutató munkája nem csak a versenyek 

időszakára, hanem az egész évre kiterjed. Néhány héttel korábban a XV. Nemzetközi Ütőhangszeres Fesztivál 

vendégei és nagy sikert arató fellépői voltak Győrben. Nemzetközi hírű profi előadóművészek, együttesek 

mellett léphettek színpadra. A nyár 

folyamán évek óta számos 

koncerttel örvendeztetik meg a 

nyaralóközönséget a Balaton 

környékén.  Legközelebb április – 

május hónapokban két alkalommal 

is láthatjuk őket a Művészetek 

Palotájában. 

Gratulálunk és köszönjük az 

élményt, köszönjük munkátokat!               

Kovács Gabriella  ig.h. 


