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Ifjúsági fúvószenekarok minõsítõ versenye

Kitüntetett aranyminõsítõ a Kispartinak
A hetek óta szinte menetrendszerûen érkezõ özönvízszerû esõ,

viharos szél sem tudta elriasztani május 30-án a fúvószenét ked-
velõket. A szélsõséges idõjárás ellenére is gyülekeztek az érdeklõ-
dõk a Faluházban a Landesrat által kiírt „Ifjúsági Fúvószenekarok
Regionális Minõsítõ Versenyére”.

A megnyitó a magyar és a magyarországi németek himnuszával
kezdõdött, melyek a versenyre jelentkezõ zenekarok közös elõadá-
sában hangzottak el. Rack Ferencné, Biatorbágy Város Német
Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke köszöntötte a megjelente-
ket: „Megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyarországi Német Ének-,
Zene- és Tánckarok Országos Tanácsával együttmûködve ilyen jelen-
tõs esemény házigazdái lehetünk. Külön öröm, hogy sok fiatal, tehetsé-
ges zenésszel találkozhatunk” – mondta az elnök asszony.

Végezetül a szereplõknek sikeres szereplést, a zsûrinek és a kö-
zönségnek jó szórakozást és örömteli pillanatokat kívánt.

A minõsítõ versenyre hat zenekar jelentkezett, akik az alábbi
sorrendben adták elõ mûsorukat: Biatorbágyi Fúvós Kisparti, Wei-
ner Leo Ifjúsági Fúvószenekar Újbudáról, Nagymányoki Ifjúsági
Fúvószenekar, Nagyvázsonyi Ifjúsági Fúvószenekar, Lukin Ifjúsági
Fúvószenekar Érdrõl, Budakalászi Ifjúsági Fúvószenekar. A kötele-
zõ és a szabadon választott mûveket élvezettel hallgatta a közön-
ség. A zenészek játékát olykor szûnni nem akaró tapssal jutalmazta
a publikum, s jó néhányan legszívesebben táncra perdültek volna
egy-egy jó „trottyos” sváb polka hallatán.

Míg a zsûri döntéshozatalra vonult vissza, a budakalászi zenekar
szórakoztatta a közönséget. Ez jó döntésnek bizonyult, mert ahogy
karmester asszonyuk dirigált, minden rezdülése, mozdulata a fú-
vószene iránti szeretetét bizonyította, és ez a zenészek játékán is ér-
zõdött.

A zsûri tagjai voltak: Apáthy Árpád karnagy, a pécsi zeneiskola
igazgatója, Apaceller József karnagy, a pécsváradi zeneiskola igaz-
gatója, Fódi János karnagy, a Landesrat fúvószenei szekciójának
tiszteletbeli elnöke. Apáthy Árpád elnök rövid összefoglalójában
megköszönte az ifjú zenészek és karnagyok munkáját. Örömmel
állapította meg, hogy a zenészek egyre képzettebbek, és bátorítot-

ta õket, hogy a megkezdett úton haladjanak tovább, különös tekin-
tettel a hagyományõrzésre. Végül ismertette a zsûri döntését: ki-
tüntetett arany minõsítést ért el: a Biatorbágyi Fúvós Kisparti, a Bu-
dakalászi Ifjúsági Fúvószenekar, a Weiner Leo Ifjúsági Fúvószene-
kar. Arany minõsítést ért el a Nagymányoki Ifjúsági Fúvószenekar.
Ezüst minõsítést vehetett át a Lukin Ifjúsági Fúvószenekar Érdrõl.
Bronz minõsítést kapott a Nagyvázsonyi Ifjúsági Fúvószenekar.

Biatorbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzata ajándé-
kát Bechler Gyula adta át a zenekaroknak.

Jelen volt a rendezvényen Fritz József, a Landesrat Fúvószenei
Szekciójának elnöke és Hahn János a Landesrat Fúvószenei Szek-
ciójának elnökhelyettese, a Véméndi Fúvószenekar karnagya.

A Landesrat elnöke, Heilig Ferenc képviseletében Manfred
Mayrhofer zárta le néhány gondolattal a rendezvényt. Köszönet
nemcsak az ifjú zenészeknek jár, hanem szüleiknek, családjuknak
is, mert az õ segítségük nélkül nem lehetnének ilyen jól képzett ze-
nészek közöttünk.

Megköszönte az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok
Szövetsége jelen lévõ irodavezetõjének, Szeltnerné Winhardt Ildi-
kónak a rendezvény létrejöttéhez általuk nyújtott támogatást, Bia-
torbágy Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának és a Tur-
waller Stammtisch Egyesület tagjainak a rendezvény lebonyolítá-
sában való segítõ közremûködésükért.

Köszönettel illették még Buzás Bálint karnagyot, a Landesrat Fú-
vószenei Szekció elnökhelyettesét, mint a rendezvény fõ házigazdá-
ját, a gondos elõkészítõ munkáért és a sikeres lebonyolításért.

Sok szeretettel gratulálunk a Biatorbágyi Fúvós Kispartinak az
elért eredményhez, büszkék vagyunk rájuk. További sikeres együtt-
mûködést, szereplést kívánunk itthon és külföldön egyaránt, és
mindehhez erõt, egészséget, kitartást.

Nagyon szép délutánt élhettünk át. Megbizonyosodhattunk ar-
ról, hogy a magyarországi német fúvószene nem tûnik el, mert a
ma hallott fiatal zenészek még sokáig fogják játszani, s talán az õ
gyerekeik is megszeretik majd ezt a zenét.

Kormosné Hercegfalvi Hajnalka
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