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Beszámoló a Kamp János Kapelle 2009/2010-es tanévben végzett munkájáról 

készítette: Spáth Oszkár és Spáthné Faragó Éva 

 

A zenekar működésének harmadik évében 2009 nyár végén, a következőket fogalmaztuk meg célként: 

- a repertoár bővítése, 

- az új fellépő ruhák elkészíttetése, 

- a nemzetiségi rendezvényeken való fellépések számának növelése, 

- nemzetiségi fúvószenekari versenyen való részvétel. 
 

Ezeket a célokat a zenekar maradéktalanul megvalósította, de még túl is szárnyalta.  

1. A létszámról 

Nem számoltunk azzal, hogy a létszám növekedni fog, de így történt. A zenekari táborban résztvevők közül ez 
évtől többen szeptembertől zenekari tagokká váltak.  

 Kerekes Pál, aki a zongora tanszak előtt 2 évig trombitált, miután saját hangszerrel rendelkezett, kérte, 
hogy had vegyen részt a zenekar munkájában (szívesen láttuk) 

 Józsa Tamara, aki a pomázi zeneiskolában tanult fuvolázni, nálunk trombitáló barátja révén lett a 
zenekar tagja 

 Diriczi Dániel az ürömi zeneiskolában tanult harsonázni, őt is egy zenekari tagunk ajánlására vettük fel 
 Szilágyi Ákos a szentendrei zeneiskolából jött át a fúvós tanszakra és a zenekarba 
 Három új tagunk, pedig az idén kezdte meg velünk a munkát: Becze Ádám szaxofon, Kovalovszki 

Petra klarinét és Debreczeni Márk ütő szakos tanulók. 

Velük és a „tiszteletbeli tagokkal” (Spáth Viktor és Olivér) együtt a zenekar teljes létszáma 34 fő lett. Ebből már 
nem jár a zeneiskolába 13 fő és a három felnőtt, összesen 16 -an. Külön büszkeségünk, hogy három 
érettségizőnk, és három egyetemistánk volt, akik a sok elfoglaltságuk ellenére, amikor csak tudtak részt vettek a 
próbákon és fellépéseken. 

2. A repertoár bővítése 

Az új művek megtanulására mindig kiváló alkalom a nyári tábor. Most ez különösen így volt, mert a tanévet 
augusztusban a Budakalász városavató ünnepségsorozat kezdte, mely alkalomból Sári József zeneszerző egy 
művet komponált, címe: Köszöntő Budakalász városnak. A zongorakivonatot a szerző megelégedésére 
karmesterünk meghangszerelte, és az óta is több alkalommal játszottuk. (például Lövétén) Ezen kívül az év 
folyamán kilenc új művet tanultunk meg. Ezzel a zenekar repertoárja kb. 30 műre tehető, melyekből a különböző 
fellépési alkalmakra válogatni tudunk. 

3. Pályázati eredmények – fellépő ruha 

2009 tavaszán több pályázatunk is eredményes volt, ennek köszönhetően a nyári tábor költségeihez tudtunk 
jelentősen hozzájárulni, csökkentve ezzel a szülők költségeit. Budakalász Önkormányzattól, a Szent István 
Alapítványtól és egy magánszemélytől mindösszesen: 287.500 forintot kaptunk erre a célra. 

Budakalász Önkormányzatának másik pályázatán a sváb ruhák elkészítésére 100.000 forintot nyertünk, melyet 
a 30.000 forint önrészen felül a CD bevételből is kiegészítettünk. Így elkészült az új fellépő ruhánk, melyet az 
általunk kezdeményezett zeneiskolai ÚJÉVI KONCERTEN avattunk fel. Ahol eddig felléptünk benne mindenhol 
dicsérték, de a legfontosabb, hogy a zenekar így nagyon egységes megjelenést kapott. A három év alatt elnyert 
és kapott támogatások (1.404.100,-Ft) részletes felsorolása honlapunkon megtalálható. www.kjk.ewk.hu  

 

http://www.kjk.ewk.hu/
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4. Nemzetiségi rendezvényeken, versenyen való fellépések 

A környezetünkben egyre jobban ismernek bennünket, így több olyan felkérésünk is volt az idén, ahol előtte még 
nem jártunk. Ezek többsége német nemzetiségi rendezvény volt. Mint az alábbi felsorolásból látszik a 24 
fellépésből 13 szombatra, vasárnapra, vagy ünnepnapra esett, ezért a zenekar tagjait, családjaikat külön 
elismerés illeti, hiszen ez nem kis áldozat a részükről. (2007/2008-ban 15, 2008/2009-ben 21, és ebben a 
tanévben 24 fellépésünk volt. 

Fellépések a 2009/2010-es tanévben:  

1. 2009. augusztus 18. hétfő Szabadtéri koncert Kisorosziban a Rácz Fogadóban 

2. 2009. augusztus 23. vasárnap Budakalász várossá avatási ünnepség 

3. 2009. szeptember 1. kedd Zeneiskolai tanévnyitó 

4. 2009. szeptember 4-9 Lövétei utazás – koncertek, menetzene 

5. 2009. szeptember 13. vasárnap Német Nemzetiségi Kórustalálkozó Budakalász 

6. 2009. szeptember 19. szombat Német Nemzetiségi Nap Csobánka 

7. 2009. október 17. szombat Szüreti felvonulás Budakalász 

8. 2009. november 20. péntek Óbudai Gimnázium Nemzetiségek Napja 

9. 2009. november 27. péntek „Traccsparti” Budakalász Német Kisebbségi rendezvény 

10. 2010. január 10. vasárnap Újévi Koncert Kalász Művészeti iskola 

11. 2010. február 21. vasárnap Budakalászi németek kitelepítése – megemlékezés 

12. 2010. március 15. hétfő Budakalász községi március 15-i műsor 

13. 2010. március 26. péntek Biatorbágy - Regionális Német Nemzetiségi Ének-Zene 
Verseny (kisparti) 

14. 2010. április 23. péntek Kalász Suli Nemzetiségi nap 

15. 2010. május 1. szombat Óvoda alapkőletétel, útavatók Budakalász 

16. 2010. május 29. szombat Pomáz Nemzetiségi nap 

17. 2010. május 30. vasárnap Landesfestival der Jugendkapellen Biatorbány 

18. 2010. június 4. péntek Trianoni emlékműavatás Budakalász 

19. 2010. június 11. péntek Kalászi Vígasságok 

20. 2010. június 12. szombat Zeneiskolai évzáró 

21. 2010. június 13. vasárnap Ürömi Nyári Fesztivál térzene (a hőség miatt elmaradt) 

22. 2010. június 15. kedd Semmelweis Nap Budakalász 

23. 2010. június 19. szombat 19:00 Klebersberg Kunó szoboravatás Budakalász 

24. 2010. június 19. szombat 20:00 Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil 
Szervezetek Fóruma  
X. Budakalászi Találkozó  

A zenekar történetének legnagyobb sikerét érte el május 30-án Biatorbágyon. A Landesrat - Magyarországi 
Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa - a hazai német nemzetiségi kultúrcsoportok számára 
minden évben országos fesztivált rendez. Az Országos Fesztivál döntőjén azok a hazai német csoportok vesznek 
részt, akik a regionális válogatókon a legjobb minősítést érték el. 

Az Észak-magyarországi Regionális válogatón Kiemelt arany minősítést ítélt nekünk a zsűri, ami alapján ott 
lehetünk 2011. áprilisban az Országos Minősítőn Pécsváradon a legjobb hazai nemzetiségi ifjúsági 
fúvószenekarok között. (kb. 6 együttes) 
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Ami még megvalósult 

Megújult a honlapunk! www.kjk.ewk.hu  

- melyen keresztül tartjuk a kapcsolatot a zenekar tagjaival, összegezzük és archiváljuk eddigi 
tevékenységünket, 

- kottaszerkesztő programmal leírt hagyományos népzenei kottáinkat teszünk fel letölthető formában, 
részben a zenekar tagjainak otthoni gyakorlás céljára, részben szabadon felhasználhatóan,  

- ismertetőt adunk tevékenységünkről, (több szervező jelezte, hogy így talált meg minket) 

- közzétesszük a különböző eseményeken készített fényképeket, videókat 
 
Menetzene. Miután beszereztük az ehhez szükséges hangszer kottatartókat a 2009. augusztusi táborban a 
Kisoroszi lakosság nem kis örömére esténként gyakoroltuk a menetzenét, hogy a városavatón meg tudjunk felelni 
az ilyen irányú elvárásoknak.   
 
Szakmai fejlődés. Ahogy a zenekar tagjai hangszertudásukban fejlődnek, úgy lesz egyre jobb a zenekar 
hangzása: intonációban, technikailag, ritmikailag, virtuozitásban. A legnagyobb eredmény természetesen a 
folyamatosan fejlődő összjáték, melynek eredményeként (a Landesrat zsűriének véleménye szerint) a zenekar 
rendkívül stílusosan, egységesen, hangszercsoportonként kiegyenlítetten szólal meg. Megfelelő dinamikával 
játszik és példás az együttműködése a karmesterrel, instrukcióit híven követi. 
 
Igazi közösséggé váltunk. A táborozásoknak, a lövétei utazásnak, a sok fellépésnek köszönhetően egy 
egymást elfogadó, a közös célért dolgozó, egymást megbecsülő csapattá váltunk, ahol minden tagnak fontos, 
nélkülözhetetlen szerepe, feladata van. Amikor fellépünk, büszkén viseljük egyenruhánkat, hisz ezek vagyunk MI, 
a KAMP JÁNOS KAPELLE.  
 
Köszönet a gyerekeknek a szülőknek, a részt vevő tanároknak és támogatóinknak. 
 
Budakalász, 2010. június 13. 
 

 

http://www.kjk.ewk.hu/

