A ZENE VILÁGNAPJA ÉS ISKOLAAVATÓ ÜNNEPSÉG A KISPESTI
SZATMÁRI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

I.
Yehudi Menuhin hegedűművész kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO
október elsejét a zene világnapjává nyilvánította. Azóta a világon mindenhol
hangversenyekkel, különböző zenei rendezvényekkel ünnepelnek a zeneszerető
emberek ezen a jeles napon. A kispesti művészeti iskolában a több mint egy
éves átmeneti időszakot követően először nyílt lehetőség a közös ünneplésre. Ez
alatt az idő alatt az intézmény életében két sarkalatos változás is történt, ami
hosszútávon meghatározza az iskola és a kispesti művészetoktatás jövőjét.

Szatmári László hegedűművész-tanár, a Kispesti Zeneiskola ny. alapító igazgatója (1970), a
Parlando alapító felelős szerkesztője (1959)

Payr Henrik intézményvezető és Szatmári László

Az intézmény felvette alapító igazgatójának nevét, így 2020. szeptember 1-től
Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola néven folytatja munkáját.
Az ünnepségen Payr Henrik intézményvezető köszöntőjében így emlékezett
vissza a névváltoztatással kapcsolatos eseményekre: „Még 2019 tavaszán, egy
hangversenyen találkoztam Zelinka Tamással, aki beszélgetés közben
szóbahozta egy korábbi névváltoztatással kapcsolatos javaslatát. Természetesen
nem zárkóztam el a javaslattól, de a név tekintetében más volt az elképzelésem,
amit a következő értekezleten elő is terjesztettem. A nevelőtestület egyöntetűen
támogatta, hogy az alapító igazgatónk nevét viselje iskolánk. Tamást felhívtam,
aki teljes mértékben egyetértett döntésünkkel, még egy kicsit beszélgettünk és
elköszöntünk. Nem telt el három-négy perc Tamás visszahívott és folytatva a
beszélgetést felvetette, ha ennyire határozott az elképzelésünk, miért várunk, az
azonnali névváltoztatással örömet okozhatunk az általunk tisztelt és szeretett
Laci bácsinak is. Tetszett a felvetése és közösségünk is támogatta a változtatást,
amit nagy örömünkre Laci bácsi és a családja is támogatott. Az ilyenkor
szokásos eljárást követően 2020 szeptemberétől intézményünk hivatalos neve
Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola, azonban az elmúlt időszak
- mindenki által ismert - járványügyi intézkedései miatt, most van először
lehetőség
ezen
a
néven
köszönteni
vendégeinket
iskolánk
hangversenytermében.”

A Kispesti Szatmári László AMI épülete

A névváltoztatás mellett a másik fontos esemény az iskola életében, hogy 2020
őszétől új épületben folytatja munkáját. Egy tankerületi átszervezés kapcsán,
hosszú egyeztetéseket követően sikerült olyan épületet találni a kispesti

művészetoktatás számára, ami mind elhelyezkedésében, mind méreteiben
megfelel az intézmény számára. Az átalakítási munkálatok 2020 nyarán
kezdődtek. Az első ütemben az emeleti hangszeres termek kerültek kialakításra,
a falakra hangszigetelés került, ami elengedhetetlen a zeneoktatás számára.
Amint az lenni szokott, a munkálatok elhúzódtak, azonban a kerületi iskolák
segítségével sikerült áthidalni a tanév eleji és a tanév közbeni nehézségeket. A
részleges felújítást követően október közepén kezdődhetett el a tanítás az
emeleten, a földszinten továbbra is az épületet korábban bérlő iskola végezte
munkáját. A tanév végéig folyamatosan nyílt lehetőség újabb tantermek
birtokbavételére. Tavasszal a fenntartó a földszinten a folyosó felújítása mellett
kialakított egy hangszeres termet és egy 123m3-es hangversenytermet, ami
csaknem duplája az előzőnek. Az épület egésze 2021 júliusában került átadásra a
művészeti iskola számára. A földszinti termek és az irodák kialakításában nagy
részt vállaltak az iskola pedagógusai, aminek köszönhetően az épület egésze
megújult a tanévkezdésre. Egy szülő segítő közreműködésével kiváló minőségű
irodabútorokat kapott az iskola, így az épület mellett a termek és az irodák
bútorzata is megújult. A növendékek és a pedagógusok nagy örömmel vették
birtokba szeptemberben az új épületet. Bár hivatalosan „papíron” egy éve
megtörténtek a változások, csak most volt lehetőség kézzelfoghatóan érezni
azokat, ezért a közösség az idei Zene Világnapján az iskola avatását és
névadását is ünnepelte.

Az ünnepség résztvevői

Az iskola ünnepi hangversenyét 2021. október 1-én 18 órakor tartotta az
intézmény új hangversenytermében. A vendégek között helyet foglaltak

mindazok, akik hozzájárultak, hogy Kispesten a művészetoktatás megfelelő
körülmények között folyhasson tovább, lehetőséget biztosítva a kispesti
gyermekeknek a zene és a tánc tanulására. Az est folyamán köszöntőt mondott
Rábel Krisztina a fenntartó Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, Payr
Henrik a Kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetője és végül, de nem utolsó sorban Szatmári László alapító
igazgató, az iskola névadója.

Az ünnepi műsor szereplői

A műsorban felléptek az intézmény zenész és táncos növendékei, valamint az
iskola tanárai. A színes és színvonalas produkciók sorát - meglepetés
vendégként - Laci bácsi volt növendéke, Csonka Gábor hegedűművész zárta. A
hangverseny végén Laci bácsi is meglepett mindenkit, elkérte Gábor hegedűjét
és eljátszotta búcsúzóul Kodály Zoltán Esti dal című művét. Játékához a

közönség soraiból többen is csatlakoztak és együtt énekeltek vele, megvalósítva
Menuhin elképzelését, hogy az emberek az egész világon közös zenéléssel,
énekléssel ünnepeljenek a Zene Világnapján.

Csonka Gábor hegedűművész és Szatmári László

A hangversenyt követően Payr Henrik intézményvezető - igazi házigazdaként az érdeklődőket végig vezette az épületben, mesélt a korábbi munkálatokról és a
jövőbeni tervekről. A földszinten kialakított balett teremben rendezett baráti
beszélgetéssel zárult az este.

II.
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