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Farkas Ádám, a Bizottság elnöke, miután köszöntötte az előadókat, felkérte a Bizottság 
tagjait egy rövid bemutatkozásra, majd átadta a szót Popa Péter meghívott előadónak. 

Popa Péter egy kisfilm bejátszásával kezdte előadását – amely segítségével a jelenlévők 
bepillantást nyertek egy edukációs program műsorába – majd pályafutásának 
ismertetésével folytatta. Elmondta, hogy fiatalon eredetileg más pálya vonzotta, mégis 
zenész lett belőle. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán (Győr, 1972) diplomázott, 
majd a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarában hegedű szólamvezetőként dolgozott 
2008-ig. Muzsikusként vonósnégyesekben, kamarazenekarokban és számos külföldi 
együttesben is dolgozott. 1985-ben megalapította a Concentus Hungaricus 
kamarazenekart. 1993-ban kezdeményezte a Magyar Szimfonikus Zenekarok 
Szövetségének megalakítását. 2007-ig elnökként, majd főtitkárként, mindvégig az 
elnökség tagjaként  dolgozik a szervezetben. Alapító főszerkesztője a Zenekar című 
zenei szaklapnak. Mint hangsúlyozta, különösen fontos számára a zenei edukáció, 
elmondása szerint a világ vezető – de nem csak vezető – szimfonikus zenekarainak van 
edukációs programja, amelynek célja, kellő időben felkelteni a fiatalok figyelmét a 
magasabb kultúra irányába. Úgy gondolja, hogy a művészetek a közoktatásban még nem 
kerültek megfelelően előtérbe, bár az új NAT bevezetésével nagyobb hangsúlyt fognak 
kapni. Így a művészetek – elsősorban a zene – aktív közvetítése érdekében  2016-ban és 
2017-ben is szerveztek konferenciát, ahova zenei szakembereket és zenekari vezetőket 
hívtak meg. A konferenciák célja az volt, hogy olyan programra hívja fel a figyelmet, 
amely segítségével a fiatalok érdeklődését a zene és a kultúra, vagyis a művészetek felé 
képes fordítani. A konferenciák  tanulsága véleménye szerint az lehet, hogy csak magas 
szakmai színvonalon szerkesztett előadásokat szabad szervezni a gyerekeknek, amelyek 
felvonultatják a társművészeteket is, mint az irodalmat, a táncot, filmet, stb. A program 
(edukáció) nehézsége, hogy amíg vidéken könnyebb, Budapesten nehezebb kapcsolatot 
teremteni az iskolákkal, valamint olyan, arra alkalmas termet találni, ahová ingyenes 
koncertre lehet invitálni iskolaidőben a gyerekeket. (megfelelő befogadóképességű és 
akusztikájú, zenekari szereplésre is alkalmas terem) 

 

 

Előadásának végén ismertette az edukációs program célkitűzésit: 

1.       Az agykutatási eredményeket is felhasználó felelős kultúrpolitikával, a tanórai 
kereteken kívül, komplex módon kell az ifjúságnak az értékes zene iránti nyitottságát 



megteremteni, ezért a most készülő nemzeti alaptantervbe (NAT) be kell építeni az 
iskolák szervezett módon és meghatározott gyakorisággal történő hangverseny 
látogatásának lehetőségét, illetve ennek technikai/órarendi megoldási lehetőségeit.  

2.       Szükséges lenne kiépíteni a szimfonikus zenekarok, az oktatási terület és a 
befogadó helyszínek közötti kommunikációs vonalat annak érdekében, hogy a 
létrehozott ismeretterjesztő/beavató produkciók tervezhetőek legyenek mind az 
iskolák, mind az előadók, mind pedig a hangversenytermek számára. 

3.       Az ifjúságnak csakis magas színvonalú, a társművészetek bevonásával, komplex és 
maradandó pozitív élményeket szerző programokat szabad közvetíteni, amelyek 
alkalmasak az iskoláskorú gyermekek művészetekkel való kapcsolatának elmélyítésére, 
részben pótolva a tananyag (és az oktatók képzettségének) hiányait, ezzel is elősegítve 
a jövő koncertlátogató közönségének utánpótlását. 

4.       Szükséges lenne megteremteni az előadások technikai hátterének anyagi bázisát, 
figyelembe véve többek között például a nagy befogadóképességű helyszínek bérleti 
díjait, amit a zenekarok saját forrásaikból nem tudnak kigazdálkodni. 

Előadása után átadta a szót Solymosi-Tari Emőkének. 

Solymosi-Tari Emőke tagozatvezető prezentációval egybekötött előadásában 
ismertette a Zuglóban elindított rendezvénysorozatot, a bizottság tagjával, Záborszky 
Kálmánnal és a Zuglói Filharmóniával együttműködésben, amely rendkívül nagysikert 
aratott . A Felfedezőúton c. programot eddig 235 előadás keretében mutatták  a zuglói 
fiataloknak. Kiváló hangszeres és énekes művészek közreműködésével, a Táncművészeti 
Egyetemmel együttműködve, kifejezetten az adott korosztálynak szóló magas szakmai 
és minőségi színvonalú zenei programot adtak elő immáron több, mint 70 ezer fiatalnak 
az elmúlt évek során. Külön tematikával készültek az előadások az 5-10 éves és a 10-18 
éves korosztálynak. Például: 

- Liszt Ferenc és kora 
- „Szilárdul állj, magyar” (Erkel operái) 
- A magyar táncok bűvöletében (Haydn és Brahms) 
- Menüett, polka, valcer és társaik. 
- „…akik engem szívből kedvelnek…”  (Beethoven és Magyarország) 
- „Színház az egész világ…” Shakespeare zenében és táncban 
- „Süss fel nap!” 
- Tündérek és boszorkányok- zenében és táncban 
- Menjünk cirkuszba! Bűvészek, zsonglőrök, artisták 
 
Minden előadás társművészetek által kísért, megjelenik az irodalom (versszavalás) a 
tánc, balett, színház, filmvetítés, néphagyományok, így adva átfogó ismeretanyagot a 
művészetek segítségével. Az előadások nagy sikeréről nemcsak a gyerekek és 
pedagógusok, hanem a sajtó is elismerően nyilatkozott. 



Solymosi-Tari Emőke tagozatvezető két kisfilm vetítésével zárta előadását, amelyek a 
Felfedezőúton c. programsorozat két különböző korosztálynak készült előadásából 
adtak ízelítőt. 
 
Az előadások után hozzászólásokra került sor. 
 
 
Hantos Károly, a bizottság szakértője örömét fejezte ki, hogy valódi élményt adó zenei 
programon vehetnék részt a fiatalok, hiszen többször tapasztalta, hogy az ének-zene óra 
keretében a zeneszerzők életrajzát kell, hogy  megtanulják a gyerekek és kevés figyelmet 
fordítanak a zenére. A programot ki kellene szélesíteni országszerte, azonban ehhez 
szükséges megtalálni az anyagi forrást, javasolja, az NKA pályázatok adta lehetőségek 
feltérképezését. 
 
Farkas Ádám bizottsági elnök hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy egy-egy 
ilyen program kitűnő tanártovábbképzés is, itt láthatják a pedagógusok, hogyan lehet a 
zenét közel hozni a gyerekekhez, vagyis cselekvő és élményt adó módszerekkel. 
 
Koronka Lajos véleménye szerint érdekeltté kell tenni nemcsak a tanárokat, hanem az 
igazgatókat is aziránt, hogy motiváltak legyenek a művészetekkel való 
kapcsolatteremtésben, így nyitottabbak lehetnek arra, hogy hasonló programokra 
eljuttassák a gyerekeket iskolaidőben akkor is, ha ez más tanóra rovására megy.  
 
Popa Péter kiemelte, hogy szükséges lenne egy állandó intézet, helyszín, ahol a hasonló 
művészeti programok helyet kaphatnának, s azokat ingyenesen elérhetővé tehetnék 
minden diák számára.  

Deme Tamás, a bizottság szakértője utalt arra, hogy országszerte sok olyan művelődési 
ház van, ahol ilyen programok megszervezhetőek lehetnének. 

Farkas Ádám bizottsági elnök a hozzászólások után megköszönte az előadásokat s a 
napirendi pontot lezárta, majd rövid szünet után rátért a következő napirendi pont 
tárgyalására. 

 


