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Adatok az év történetéhez
A szeptember 4-től folytatólagosan megejtett beírások után
a tanítás a zongora- és hegedű-tanszakokon szeptember 9-én, a
játékos előkészítő osztályban szeptember 14-én kezdődött meg.
A fúvós- és nagybőgő-tanfolyamokon Nemesszeghy Lajos
további ügybuzgó munkásságát felsőbb rendelkezésre nélkülöz
nünk kellett. Sajnálatos távozása miatt a fúvós hangszerek és a
nagybőgő tanítását az idén szüneteltetnünk kellett.
A folyó tanévben a zongora- és hegedű-tanszakra beiratko
zott: 94 rendes és 4 szabadiskolás, összesen: 98, (tavaly 89-1-3 =
92) növendék; kimaradt: 10 (tavaly: 6) rendes növendék. Az év
végi létszám e két tanszakon: 88 (tavaly: 87) volt.
A játékos előkészítő osztályba beiratkozott 36 (tavaly: 44)
növendék. Az elemi iskolák ismételt órarend-változtatása miatt az
egyik játékos csoportot fel kellett oszlatni. Részben ez okból, rész
ben igazolatlan mulasztások miatt az év végéig 10 (tavaly: 4) nö
vendékkel csökkent a beiratkozottak száma.
Mindezeket egybevetve megállapítható, hogy az idén sem tör
tént a növendéklétszámban lényeges változás. Itt említjük meg,
hogy a zongoratanulás iránti nagyobb érdeklődés következtében
Puky Margit tanár a köteles óraszámon felül heti 2 órával töb
bet vállalt.
A tanárikarra vonatkozóan feljegyezzük, hogy Vásárhelyi
Zoltán hegedűtanár a tanév elején katonai szolgálatban volt. Le
szerelését követően számára október 26-tól 3, majd további 4 heti
betegszabadság engedélyeztetett. Április 4-én ismét katonai szol
gálattételre vonult be s a tanév végéig nem tért vissza. — M. Bodon Pál igazgató betegsége miatt február 4-től április 3-ig sza
badságon volt. Távollétében az igazgatói teendőket, valamint a
fenti okból szükségessé vált helyettesítéseket az egész vonalon
Szabadi Sándor hegedűtanár látta el.
Minthogy Vásárhelyi Zoltán zeneiskolai ténykedése mindöszsze 3 hónapig tartott, a vezetésére bízott melléktanszakok növen
dékeinek osztályzásától az idén el kellett tekintenünk.
A tanév lefolyása egyébként normális volt. A tanulmányi
eredmény sem maradt a múlt tanévi mögött.

Kitűnő osztályzatot nyert
38
jeles
35
10
jó
nem osztályoztatok
4 szabadiskolás növendék
két oszt. anyagát végezte el 2 növendék.
Nyilvános növendékhangversenyünket az iskola felsőbbsége,
barátai és a szülők meleg érteklődése mellett május 15-én tartot
tuk meg az alábbi műsorral:
1. Hándél: Gavotte; Dörner András hegedű II. évf. — Rameau: A. földműves; Horváth Zénó hegedű II. évf. — Rameau:
Sarabande; Szabadi László hegedű II. évf (Tanáruk: Szabadi
Sándor.)
2. Bartók: Elvesztettem zsebkendőmet; Mócza Éva zongora I.
évf. — Couppev: Bourré; Létmányi Antal zongora I. évf. — Gurlitt: Vidám társaság; Lukács Judit zongora I. évf. (Tanáruk;
Vásárhelyi Zoltánné.)
3. Stanley: Allegretto grazioso; Tonté Mihály hegedű II. évf.
— Ilandel: Ária és Rondinella; Szabó Emil hegedű II. évf. —Tartini: Sarabande; Matolcsy Huba hegedű II. évf. (Tanáruk:
Szabadi Sándor.)
4. Schubert: a) Landler, b) Tánc; Ferdinándy Klára zongora
II. évf. — Bartók: Gyermekeknek XIV. és XIX. sz.; Ferdinánd
Kond zongora II. évf. (Tanáruk: Puky Margit.)
5. Beethoven—Kreisler: Rondino; Merétey Sándor hegedű
III. évf. — Festing: Sarabande; Horváth György hegedű III. évf.
(Tanáruk: Szabadi Sándor.)
6. Csajkowszky: Keringő; Nagy Gyöngyi zongora III. évf. —
Mozart: Lengyel tánc, Schumann: Szilaj lovas; Szarka Veronika
zongora III. évf. — Schumann: a) Románc, b) Mikulás; Gaál
Edit zongora IV. évf. (Tanáruk: Puky Margit.)
7. Telemarni: Sarabande és Gavotte; Ifj. Szabadi Sándor he
gedű IV. évf. (Tanára: Szabadi Sándor.)
8. Radnai: Kukoricafosztás; Bcrtka Anikó zongora IV. évf.
(Tanára: Vásárhelyi Zoltánné.)
9. Mozart: Larghetto, Telemarni: Duette; Szabó Edit hegedíi
IV. évf. (Tanára: Vásárhelyi Zoltán.)
10. Mendelsohn: Vadászdal; Tóth Klára zongora-szabadiskolás. (Tanára: Puky Margit.) — Beethoven: Hat változat; Arday
Katalin zongora V. évf. (Tanára: Vásárhelyi Zoltánné.)
11. Beethoven: Téma és változatok; Ugrik Gyula hegedű VI.
évf. (Tanára* Szabadi Sándor.)
12. Liszt: Vígasztalás; Szalag Sarolta zongora IX. évf. (Ta
nára: Puky Margit.)

13. Bach J. S.: Invenció; Kocsák Dezső hegedű IX. évf \Tanára: Vásárhelyi Zoltán.)
14. Rachmaninoff: Humoreszk; Horváth Margit zongora
VIII. évf. (Tanára: Puky Margit.)
15. Pergolesi: Hegedűverseny; B. Bitskey Gabriella hegedű
VIII. évf. (Tanára: Szabadi Sándor.)
A tanári kar javaslata alapján dr. Liszlca Béla polgármester
a ,,dr. Hubay Jenő jutaloméij-alcip“ 110 P 98 fill. kamatából
Bitskey Gabriella heg. tansz. közép IV. o. növendéket;
a „Szent-Gály ösztönéij“-jatl — három 20 P 66 fill. részben —
Arday Katalin zong. tansz. alsó V. oszt.;
Gaál Edit zong. tansz. alsó IV. oszt.;
Ugrik Gyula hegedű tansz. közép II. oszt.
növendékeket jutalmazta.
A „Kecskeméti Takarékpénztár Egyesület“ 10 P-s szíves ado
mányát Bankó Géza zong. alsó 11. oszt. növendék jutalmazására
fordítottuk.
Dicséretet nyertek a vizsgahangver.senyen szerepelt, továbbá
a kitűnő előmenetelő növendékek.
A 34850/1940. VI. sz. határozattal 3 növendék egész- és 7
növendék féltandíjmentességben részesült.
A tanévet a május 26—30. napjain tartott nyilvános víz gákkal zártuk le. A bizonyítványkiosztás június 11-én volt.
Intézetünk az 1940/41. tanévvel fennállásának 40 ik évét
töltötte be.
r

Felettes hatóságok
A) A Vallás- és Közoktatási Minisztérium iskotánk állami
ellenőrzését Kazacsay Tibor orsz. zeneiskolai szakfelügyelő útján
gyakorolja.
Bj Fenntartó: Kecskemét thj. város. A zeneiskolai felügyelőbizottság elnöke: Liszka Béla ér. polgármester: hivVaiboli tagok:
Szabó Jenő tanácsnok, a kultúriigyosztály vezetője; 4/. Boé<m Pál
zeneiskolai igazgató; választott tagok: Farkas Kaimon ny. ref.
gimn. tanár, c. igazgató; Garzó Béla ny. ref. gimn igazgató; Kré
mén Sámuel ref. kántor; Póta Aladár rk. kántor

A tanári kar
iskolai és egyéb működése
M. Bodon Pál igazgató tanította a játékos előkészítő osztály,
valamint a zeneelmélet és összhangzattan melléktanszakok növen
dékeit. Képviselte a zeneiskolát a város és a helybeli közületek
ünnepélyein.
Puky Margit oki. zongoratanár, az ifjúsági kölcsönkönyvtár
őre. A Szent Ágnes leányklub elnöke; az Űrinők Kongregációjá
bán prefekta. — Szereplései: 1940. szept. 15-én: a Stúdióban ön
álló hangverseny (Liszt-, Brahms-, Kodály-nuívek); 1940. októ
berében: az Emericana Erdélyi estjén Bordy Bellát, Tamás Ilon
kát kísérte; 1941. április 18-án az Árvízkárosultak Hangverse
nyén mint rendező szerepelt. Előadta itt Liszt: Polonaise-ét, kí
sérte Szabadi Sándor és Mihó Ida számait; 1941. jún. 30-án a
Stúdióban önálló hangversenyt adott (Liszt-művek). A Leány
klubban előadásokat, vitadélutánokat tartott.
Szabadi Sándor old. hegedüanár. Tanított hegedűt és végezte
a játékos osztály egyik csoportját. Helyettesítette igazgatót és
Vásárhelyi Zoltán tanárt. — 1941. március 23-án az árvízkárosulak javára tartott hangversenyt rendezte s ezen Csajkovszky:
Serenád melancolique és Brahms: Keringő c. műveket adta elő
Puky Margit zongoratanár kíséretével. — 1941. március 30-án a
Református Asszonykor kulturdélutánján Handel: E-dur kéthegedűs szonátáját adta elő Bitskeg Gabriella és Faragó Juliska ref.
líceumi tanulókkal.
Vásárhelyi Zoltán oki. hegedűtanár, zeneszerző. Tanított he
gedűt, összhangzattant, zenediktálást és karéneket. Nyilvános mű
ködésének adatai hiányoznak.
Vásárhelyi Zoltánná oki. zongoratanár. Tanított zongorát.
*
Szolga: Bánó József.
Zongorahangoló: Jurászik Mátyás.

A növendékek névsora
R ö v i d í t é s e k : tm. = tandíjmentes; ftm. = féltandíjmentes; kim.
=•• kimaradt; kit. = mulasztása miatt kilépettnek nyilváníttatott; övt.
összevont vizsgát tett; a. == alsó; k. = közép; o. évk. v. — osztályból év
közben vizsgázott.
A dőlt betűvel nyomtatottak a főtanszakon kitűnő osztályzatot nyertek.

ZONGORA-TANSZAK
Puky Margit növendékei;
Al s ó I. o s z t : B. Kiss Flóra, B. Kiss Ildikó, Gaál József,
Gellert Erzsébet. Horváth Ilona, Horváth Judit, Szabó Melinda,
Szalay Leona, Szeghalmi Klára (kim.). — Al s ó II. o s z t : Aradi
Katalin, Bányai János (a II. o. évk. v.), Ferdinandy Klára, Ferdinandy Kond, Harkav Magda, Kremán Rózsa, Laczi Miklós,
Luspai Hilda, Somogyi Adél, Somogyi Ildikó, Tapasztó István,
Zaboretzky György. — A l s ó I I I . o s z t : Gaál Éva, Laczi Jó
zsef, Nagy Gyöngyi (ftm.), Szarka Veronika. — A l s ó I V. oszt . :
Gaál Edit. — K ö z é p I . o s z t . : Fritz Péter, Sz Tóth Erzsébet.
— K ö z é p I I I . oszt . : Horváth Margit. — K ö z é p IV. oszt . :
Szalay Sarolta. — F e l s ő II. oszt . : Pekker Zsuzsanna. —
S z a b a d i s k o l a : Jávorka Teréz, Kúthy Erzsébet, Tóth Klára.
Vásárhelyi Zoltánná növendékei:
A l s ó I. oszt . : Abod László (kil.), Barna Anna, Berkes
Endre (ftm.), Bíró Sándor, Csekei István, Egri Márta, Fazekas
Tiborc, Létmányi Antal, Létmányi József, Lakács Judit, Madari
József (kil., Mócza Éva, Rajz Rajmund (kim.), Rigó Klára, Szabó
Edit, Varga István (kil.). — Al s ó II. oszt . : Batka Ferenc
Dankó Géza, Herzberger Adám (kim.), Szmrcek Vlaszta (kil.),
Vásárhelyi László (tm.). — A l s ó I I I . oszt . : Blau József, Kéler
Rózsa (ftm.), Rigó Éva. — A l s ó IV. oszt . : Balázs Gabriella
(kil.), Batka Anikó. — A l s ó V. os zt . Arday Katalin, Lohinay
Béla, Stefanovits Gizella. — K ö z é p II. oszt . : Kerekes György,
Tóth Gizella (K. I. o. évk. v.). — K ö z é p I I I . o s z t : Székely
Anna (ftm.). — S z a b a d i sk. : Dömötör Józsefné.

HEGEDŰ-TANSZAK
Szabadi Sándor növendékei:
A l s ó I. oszt . : Biksz Ernő, Borbély Aranka, Garaguly
Erzsébet, Kiss Etel, Major Iván, Sz. Tóth Zoltán, Virágh István.
— Al s ó II. oszt . : Dörner András, Horváth Zénó, Matolcsy
Huba, Szabó Emil, Szabadi László (I—II. o. övt., tm.), Székely
Imre, Tonté Mihály (ftm.), Tóth László. — A l s ó I I I . oszt . :
Horváth György, Merétey Sándor, Nagy Ferenc. — Al s ó IV. o.:
Szabadi Sándor (tm.), Ugrik Gyula. — K ö z é p IV. oszt . : Bitskey Gabriella.
Vásárhelyi Zoltán növendékei:
A l s ó I. oszt . : Pekker Zsuzsánna. —
Tóth László. — A l s ó I I I . oszt . : Rácz János
— A l s ó IV. oszt . : Szabó Edit, Török Elek
I. oszt . : Körösi Gyula, Leskó László (ftm.).
Kocsák Dezső (ftm.). — F e l s ő IV.: os zt . :

A l s ó II. oszt . :
(kim.), Kun Antal.
(kil.). — K ö z é p
— K ö z é p V. o.:
Csillag Magda.

JÁTÉKOS ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY
M. Bodon Pál növendékei:
Bodor Teréz (kik), Enyedi Anna, Forgó Gyula, Jávor Éva,
Juhász Valéria, Kerekes Zsuzsánna, Kertész Márta, Kovács Edit,
* Kovács Erzsébet, Kuczka Kálmán (kik), Laczi Edit, Makai Ráfáel,
Majercsik Magdolna, Malovits Anna, Mészáros János, Mócza Rózsa,
Molnár György, Molnár Sári (kik), Németh Irén (kik), Németh
Zoltán, Riva Edit (kik), Sallay Margit (kik), Soós Mária, Szabó
Éva (kik), Szabó László (kik), Szabó Matild, Trinka Győző, Vass
Erzsébet, Veroszta Zsigmond
Szabadi Sándor növendékei:
Csorba István (kik), Eördögli József, Herendi László, Kasza
Sándor, Lukács Gyula, Makáry György.

Tájékoztató az 1941—42. tanévre
A beírás szept. 4-étöl bezárólag 6-áig délelőtt 10—12 és dél"
után 3—5 óra között lesz. — Növendékeket a hegedű-, zongoraés gordonka-tanszakokra, — valamint a fuvola-, klarinét-, kürt-,
trombita-, harsona-, nagybőgő- és a karének-tanfolyamokra
veszünk fel.
1. A 7—8 éves fiú- és leánygyermekek a játékos előkészítő
osztályba jelentkezhetnek, amelynek a beírási díja 1 pengő, tan
díja havi 1 (évi 9) pengő. Tanítás heti 2 órában van.
2. A betöltött 8-ik életévtől kezdve a zongora-, hegedű- és a
gordonka-tanszakra a zeneiskola kezdő és haladó rendes növen
dékeket vesz fel.
A rendes növendékekből három van egy órába beosztva és
minden tanuló heti kétízben nyer hangszerórát.
Az alsóbbosztályú rendes növendékek a hallásfejlesztő-,
illetve a kiskar-órákat kötelesek látogatni heti egy külön órá
ban.
A haladó rendes növendék kötelező melléktárgya heti 1 órá
ban zeneelmélet vagy karének, melyekből szabadon választhatnak.
A rendes növendékek beírási díja 5 P és 1 P pótdíj.
Tandíj az I. osztályban havi 6 (évi 54) pengő, a többi osz
tályban havi 8 (évi 72) pengő.
A haladó új növendékek ezenkívül 2 P 50 fillér, felvételi
vizsgadíjat fizetnek.
3. A szabadiskola azok számára létesült, akik tanulmányai
kat tantervbeli és egyéb iskolai kötöttségektől mentesen kívánják
végezni.
A szabadiskolába jelentkezők a technikai célú etűdökkel csak
szemelvényesen és a szükséghez mérten foglalkoznak, így tágabb
terük nyílik a zeneirodalomnak előadási darabok révén való meg
ismerésére; vizsgát nem tesznek, látogatási bizonyítványt nyer
nek; jogukban áll, de nem kötelező reájuk a rendeletileg előírt
melléktárgyak óráinak látogatása és az intézeti hangversenyeken
való szereplés.
Egyéb joguk és kötelességük a rendes tanulóékkai azonos.
A szabadiskola beíratási díja 5 P és 1 P pótdíj; tandíja havi
10 (évi 90) pengő.
4. A fa- és rézfúvó, valamint a nagybőgő-tanfolyamok fel
vételi korhatára a betöltött 13-ik életév.
E tanfolyamokon beíratási díj nincs, tandíj havi 2 (évi 18)
pengő.

5.
A karének-tanfolyam látogatása kültagok részére teljesen
díjtalan.
A beírás mindegyik tagozatban az egész évi tandíj befizeté
sére kötelez. A tandíjfizetési kötelezvény aláírása végett a beírás
nál a szülő (gyám) vagy megbízott jelenléte és az utolsó zene
iskolai bizonyítvány, az új növendékeknél születési anyakönyvi
kivonat szükséges.
Kedvezmények: Olyan szülő, akinek több gyermeke iratkozik
be rendes tanulóul, a második és többi gyermeke után 10 száza
lékos tandíjkedvezményt igényelhet.
Aki két tanszakra (pl. zongorára és hegedűre) iratkozik, csak
egy beírási és pótdíjat fizet, s a második tanszakon 10 százalékos
tandíjkedvezményben részesül.
Az iskola növendékei a kölcsönhangjegytárt a hangjegyfüzet
beszerzési árának 10 százaléka ellenében vehetik igénybe.
Szegénysorsú és jóelőmenetelű növendékek tandíjmentességért
folyamodhatnak. A kérvényeket nagyságos dr. Liszka Béla pol
gármester úrhoz kell címezni és a szülő vagyoni állapotát igazoló
újkeletű hatósági bizonyítvánnyal, valamint az előző évi zeneisko
lai bizonyítvánnyal (értesítővel) felszerelve, a beírás alkalmával
kell benyújtani. Kellően fel nem szerelt vagy elkésett kérvényeket
az igazgatóság nem fogadhat el.
Új növendék tandíjmentességben nem részesülhet.
A vizsgára kötelezett, de azon meg nem jelent tanulók pót
vizsgát tartoznak tenni. Az eziránti kérvények a beíráskor nyúj
tandók be s az Igazgatósághoz címzendők. A bélyegmentes kér
vényben hitelt érdemlően igazolni kell a vizsgáról elmaradás okát.
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