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Glasba je melodija posebne govorice, ki 
so jo dojemale in razumele številne gene-
racije, tako včeraj kot danes in jutri.

Glasbena šola Lendava praznuje svoj 
50. jubilej. Veliko mladih je s pomočjo 
glasbenih pedagogov pet desetletij so-
ustvarjalo glasbeno kulturo in bogatilo 
naš prostor. Učenci lendavske glasbene 
šole so nastopali in sodelovali na vseh 
pomembnejših prireditvah v kraju, pa 
tudi na gostovanjih izven naših meja. 
Hvaležni moramo biti tudi staršem, ki 
so usmerjali otroke v glasbeno izobraže-
vanje. Število učencev se je iz leta v leto 
povečevalo, kar je še posebej razveseljivo, 
saj dokazuje, da se zavedamo, kako po-
membna je glasba za razvoj celovite člo-
vekove osebnosti. Vodstvo glasbene šole 
in učitelji glasbe so vseskozi širili svoje 
programe in področja delovanja. Tudi 
danes si prizadevamo, da bi delovalo še 
več oddelkov, morda tudi oddelek za 
ples oz. balet. Želimo, da bi nam uspela 
tudi ustrezna prostorska rešitev.

A zene a dallamok különös nyelve, me-
lyet számos nemzedék értett meg tegnap, 
ért meg ma és holnap is.

A lendvai zeneiskola 50 éves jubileumot 
ünnepel. Az öt évtized alatt a zenepedagó-
gusok segítségével sok fiatal vett részt a ze-
nei kultúránk alakításában és gazdagította 
térségünket. A lendvai zeneiskola tanulói 
felléptek minden fontosabb helyi rendez-
vényen és a határainkon túl is vendégsze-
repeltek. Hálánk illeti a szülőket is, akik 
gyermekeiket zenetanulásra buzdították. 
A tanulók létszáma évről évre növekedett, 
ami külön öröm, hiszen azt bizonyítja, 
hogy tudatában vagyunk, milyen fontos 
szerepe van a zenének a személyiség teljes 
kibontakozásában. A zeneiskola vezetősé-
ge és a zenetanárok szüntelenül bővítették 
a programjaikat és tevékenységi körüket. 
Ma is arra törekszünk, hogy még több 
tagozat működjön, esetleg tánc, illetve 
balett oktatására is lehetőség nyíljon. A 
helyszűke okozta gondokra szeretnénk 
megfelelő megoldást találni.

Še na mnogo 
uspešnih jubilejev

»Z glasbo je mogoče povedati več  
kot z besedami.«

»Zenével többet mondhatunk el,  
mint szavakkal.«

(Carl Maria von Weber)

mag. Anton Balažek,  
župan Občine Lendava

Mag. Anton Balažek
Lendva Község 
polgármestere

Még sok sikeres 
jubileumot!
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Az alapfokú zeneiskolát számos fiatal 
fejezte be, közülük többen közép- és 
felsőfokon is folytatták zenei tanulmá-
nyaikat, itthon és külföldön, és szép 
eredményeket értek el. Jogosan lehetünk 
büszkék azokra a zenészekre, akik épp a 
lendvai zeneiskolában kezdték el zenei 
tanulmányaikat.

Mindenkinek, aki a lendvai zeneiskola 
arculatát a múltban alakította, vagy ma 
alakítja, szeretném kifejezni köszönete-
met és gratulációmat a jubileum alkal-
mából. Kívánom, hogy a fiatalos lendü-
let, a minőség és a zene iránti odaadás 
még sokáig fémjelezze és gazdagítsa a 
zeneiskolánkat.

A köszöntőmet Kogoj gondolatával zá-
rom, aki azt mondta, hogy a természet-
ben nincs szebb és tökéletesebb a zené-
nél, hiszen az ember figyelmét a lelke 
mélyére irányítja.

Mag. Anton Balažek, polgármester

Nižjo glasbeno šolo so končali številni 
mladi, nekateri od njih so nadaljevali 
šolanje na višjih stopnjah tako doma 
kot v tujini in dosegli lepe uspehe. 
Upravičeno smo lah ko ponosni na ne-
katere glasbenike, ki so izšli prav iz len-
davske glasbene šole.

Vsem, ki so oblikovali podobo Glasbe-
ne šole Lendava nekoč in danes izrekam 
zahvalo in čestitam ob jubileju. Želim, 
da bi mladostni naboj, kakovost in pre-
danost glasbi še dolgo živela in bogatila 
našo glasbeno šolo.

Svoj nagovor bom zaključil s Kogojevo 
mislijo, da v naravi ni nič lepšega in po-
polnejšega od glasbe, saj usmerja človeka 
v globine njegove duše.

mag. Anton Balažek, župan
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Vesela sem, da živim v Lendavi, prekra-
snem mestecu na severovzhodu Slove-
nije. Kljub majhnosti je Lendava mesto 
z bogato kulturno tradicijo, v katerem 
že 50 let dokazuje pomen svojega delo-
vanja in obstoja tudi glasbena šola. Ob 
tem visokem jubileju, 50-letnici Glas-
bene šole Lendava, me navdajata sreča 
in zadovoljstvo. 

Prag glasbene šole sem najprej prestopila 
kot učenka. Takrat so me v njej obkroža-
li izvrstni učitelji, strokovnjaki in prija-
zni ljudje, ki so mojo prvotno, otroško 
ljubezen do glasbe tako poglobili, da 
sem se po končani nižji glasbeni šoli od-
ločila nadaljevati glasbeno šolanje. Čez 
nekaj let sem se vrnila v šolo, toda takrat 
v drugi vlogi, v vlogi učiteljice klavirja. 
Moji nekdanji učitelji so postali moji 
sodelavci. Doživela sem topel in pri-
jazen sprejem ter se zavedla tega, da je 
bila vrnitev v rodni kraj in zaposlitev v 
Glasbeni šoli Lendava prava odločitev. 
Kot učiteljica sem 10 let prenašala svoje 

Örülök, hogy Lendván élek, e csodaszép 
városban Szlovénia északkeleti csücské-
ben. Lendva, kicsinysége ellenére, gazdag 
kulturális hagyománnyal rendelkezik, 
amelyben immár 50 éve bizonyítja mű-
ködése és léte fontosságát a zeneiskola 
is. E jeles jubileum, a lendvai zeneiskola 
fennállásának 50. évfordulója örömmel 
és elégedettséggel tölt el. E zeneiskola 
küszöbét először tanulóként léptem át. 
Akkor kiváló tanárok, szakemberek és 
kedves emberek vettek körül, akik a zene 
iránti elsődleges, gyermeki szeretetemet 
olyannyira elmélyítették, hogy az alap-
fokú zeneiskola elvégzése után a zenei 
tanulmányaim folytatása mellett dön-
töttem. Néhány év elteltével visszatér-
tem az iskolába, de már más szerepben, 
zongoratanárként. Az egykori tanáraim 
a munkatársaim lettek. Meleg és ked-
ves fogadtatásban volt részem. Tudato-
sult bennem, hogy helyesen döntöttem, 
amikor visszatértem szülővárosomba és a 
zeneiskolában vállaltam munkát. Tanár-
nőként 10 évig igyekeztem a tudásomat 

Ob 50-letnici šole

Hajnalka Magyar, 
ravnateljica Glasbene 
šole Lendava

Magyar Hajnalka,  
a Zeneiskola Lendva 
igazgatónője

Az iskola 50 
éves jubileuma 
alkalmából
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átadni a tanulóknak, buzdítottam őket, 
a legtehetségesebbeket pedig a zenei ta-
nulmányaik folytatására ösztönöztem. 
Hajtott az új felfedezések és kihívások 
iránti vágy. Most, igazgatói tevékenysé-
gem ötödik évében a munkatársaim se-
gítségével az elődeim sikeres munkáját 
próbálom továbbvinni. 

A Zeneiskola Lendva a kisebb zeneisko-
lák közé tartozik a szlovén térségben, de 
egyre felismerhetőbb a tágabb környezet-
ben és a határainkon túl is. Az idei tan-
évben az iskolának 241 tanulója van. A 
tanítás Lendván és két kihelyezett tago-
zatban, Črenšovcin és Turniščén folyik.  
A hangszeres oktatást az utóbbi években 
a vonós tagozat kibővítésével gazdagítot-
tuk, ugyanakkor reméljük, hogy a sok-
rétű tevékenységünket hamarosan tánc, 
mégpedig balett oktatásával is kiegészít-
hetjük. Az iskola minden alkalmazottja 
és tanulója türelmetlenül várja a zeneis-
kola tervezett költözködését új helyisé-
gekbe, hiszen meggyőződésünk, hogy a 
jobb körülmények még nagyobb mun-
kalendületet, fejlődést és újabb sikereket 
eredményeznek.

A Zeneiskola Lendva bekapcsolódott a 
vidék kulturális vérkeringésébe, hiszen 
zenei műsoraival jelen van szinte minden 
rendezvényen. Az iskola olyan, mint egy 
élő szervezet: alkalmazkodik és nyitott 
az újdonságok iránt. Az együttműködés 
az iskolákkal, intézményekkel és nem 
utolsósorban a gazdasági társaságokkal 
a jövőre nézve is az irányelveink egyike. 
A középpontban azonban még mindig a 

znanje na učence, jih spodbujala in ne-
katere, najbolj nadarjene, usmerjala tudi 
v nadaljnje glasbeno izobraževanje v sre-
dnjih šolah. Želja po novih odkritjih in 
izzivih me je vodila naprej. Sedaj, peto 
leto ravnateljevanja, s pomočjo sodelav-
cev skušam nadgrajevati uspešno delo 
svojih predhodnikov.

GŠ Lendava je ena od manjših glasbe-
nih šol v slovenskem prostoru, vendar 
vedno bolj prepoznavna tudi v širšem 
okolju in onstran naših meja. Letos je 
v šolo vpisanih 241 učencev. Pouk po-
teka v Lendavi in dislociranih oddelkih 
Črenšovci in Turnišče. Instrumentalni 
program smo v zadnjih letih dopolnili 
z razširitvijo godalnega oddelka, hkrati 
pa upamo, da bomo lahko kmalu med 
našo pestro dejavnost uvrstili tudi plesni 
program, in sicer pouk baleta. Vsi, zapo-
sleni v šoli in učenci, že nestrpno priča-
kujemo predvideno selitev glasbene šole 
v nove prostore, saj smo prepričani, da 
bodo boljši prostorski pogoji še dodatno 
prispevali k delovnemu zagonu, razvoju 
in uspehu šole.

Glasbena šola Lendava je močno vpeta 
v svoj kraj, saj aktivno sodeluje s svojim 
glasbenim programom na skorajda vseh 
prireditvah. Šola je kot živ organizem, 
prilagaja se in je odprta za novosti. Sode-
lovanje s šolami, zavodi in ne nazadnje 
tudi z gospodarskimi družbami je ena 
od naših smernic tudi v prihodnje. V 
ospredju pa so še zmeraj otroci, zato si 
prizadevamo, da bo šola otrokom prija-
zna, saj je naš glavni namen vzgajati lju-
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gyermekek állnak, ezért arra törekszünk, 
hogy az iskola gyermekbarát legyen, 
legfőbb célunk ugyanis a zenekedvelő 
személyek és az esetleges hivatásos zené-
szek kinevelése. Szeretnénk, ha minden 
gyermek örömmel járna zeneiskolába, 
jól érezné magát nálunk, és szép emléke-
ket őrizne rólunk. Reméljük, hogy azok 
a tanulók, akik útját a zenei pálya felé 
terelgettük, akik zenepedagógusokká, 
hivatásos zenészekké váltak, örömmel 
térnek vissza a vidékünkre.

Büszkeséggel tölt el, hogy az utóbbi 
években szép eredményeket érünk el és a 
munka minőségének javulásáról számol-
hatunk be. Tudjuk, hogy az iskola sikere 
nem a jelenlegi munkánk gyümölcse. Az 
iskola mai fejlődése és felismerhetősége 
szilárd alapokon nyugszik, melyeket a 
múltban fektettek le. 

Ebből az alkalomból köszönetet mondok 
mindenkinek, aki a múltban alakította, 
vagy ma alakítja a zeneiskola történetét. 
Hiszem, hogy közülünk mindenki fon-
tos láncszem volt, illetve fontos láncszem 
az iskolánk sikereinek és fejlődésének 
láncolatában, ugyanakkor részt vesz a vi-
dékünk kulturális fejlesztésében.

Magyar Hajnalka, igazgatónő

bitelje glasbe in tudi morebitne poklicne 
glasbenike. Želimo, da bi prav vsi otroci 
z veseljem obiskovali glasbeno šolo, se 
pri nas prijetno počutili in kasneje ohra-
nili lepe spomine na nas. Upamo, da se 
bodo učenci, ki smo jih spodbudili, da 
so izbrali poklicno glasbeno pot in po-
stali glasbeni pedagogi oz. poklicni glas-
beniki, z veseljem vračali v naš kraj.

Ponosna sem, da v zadnjih letih dose-
gamo lepe rezultate in beležimo rast 
kakovosti dela. Vemo, da uspeh šole ni 
le plod našega sedanjega dela, ampak da 
današnji razvoj in prepoznavnost šole 
temeljita na trdnih temeljih, ki so bili 
postavljeni v preteklosti.

Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, 
ki ste krojili oziroma v tem trenutku 
krojite zgodovino glasbene šole. Verja-
mem, da je bil oziroma je vsak izmed nas 
pomemben člen v verigi uspehov in rasti 
naše šole, hkrati pa sodeluje v kulturnem 
razvoju našega okolja.

Hajnalka Magyar, ravnateljica
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Bevezető
A zenei élet gyökerei Lendván több 

évtizedre nyúlnak vissza, egészen a pol-
gárosodás koráig, amikor a régi polgári 
családok tagjai zene nélkül el sem tudták 
képzelni az életüket. Azokban az időkben 
az emberek a délutáni sétájuk alatt kü-
lönféle hangszerek csodálatos dallamait 
hallhatták, amelyek a polgári házakból 
szűrődtek ki. Kellemes zenét hallgattak a 
kávéházakban, vagy előttük elsétálva is.

Már a második világháború előtt, és 
utána is, a múlt század ötvenes éveiben, 
vidékünk néhány városában virágzásnak 
indult a kulturális és zenei élet, amelyet 
egykoron csak a polgári családok en-
gedhettek meg maguknak. Az általános 
iskolai oktatással egyetemben a zenei 
oktatás is fejlődésnek indult, és idővel 
minden réteg számára elérhetővé vált. 
A polgári házakban folyó kezdeti, telje-
sen magánjellegű hangszeres oktatásból 
fokozatosan kifejlődtek a zeneiskolák, 
amelyek megnyitották kapuikat minden 
zenekedvelő előtt. A Lendvai község pol-
gárainak kezdeményezése, hogy Lendván 
szervezzék meg a hangszeres oktatást an-
nak érdekében, hogy több legyen a zenei 
képzettséggel rendelkező, a zenét és kul-
túrát kedvelő személy, termékeny talajra 
talált. Lendván ugyanis már akkor mű-
ködött egy zenekar, amely fellépéseivel 

Uvod
Korenine glasbenega življenja v Len-

davi sežejo več desetletij v preteklost, v 
obdobje meščanstva, ko si člani starome-
ščanskih družin niso mogli predstavljati 
življenja brez glasbe. V tistih časih so lah-
ko ljudje med popoldanskimi sprehodi 
slišali čudovite melodije različnih instru-
mentov, ki so prihajale iz meščanskih hiš. 
Prijetno glasbo so ljudje poslušali tudi v 
kavarni ali pa med sprehodi mimo nje.

Že pred 2. svetovno vojno, pa tudi po 
njej, in sicer v petdesetih letih prejšnjega 
stoletja, se je v nekaterih mestih v naši 
pokrajini začelo prebujati oz. oživljati 
kulturno in glasbeno življenje, kakršnega 
so si nekoč lahko privoščile le meščanske 
družine. Tako kot splošno izobraževanje 
se je začelo razvijati tudi glasbeno, ki je 
sčasoma postalo dostopno vsem slojem. 

50 LET GLASBENE ŠOLE LENDAVA

A LENDVAI ZENEISKOLA 50 ÉVE

Začetki glasbenega pouka v lendavskem gradu
A zeneoktatás kezdetei a lendvai várban
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gazdagította a kulturális életet, és amely 
a képzett zenészeket mindig szívesen fo-
gadta a tagjai közé.

Lendván 1958-ban a szülők meghívá-
sára a muraszombati Zver Anka tanítónő 
elkezdett zongorát és szolfézst tanítani. 
A zongora- és szolfézsórákat a késő dél-
utáni órákban a lendvai vár épületében 
28 gyermek látogatta.

Az első nyilvános fellépésük 1959 jú-
ni usában volt. A Nafta termében szép-
számú közönség előtt bemutatták, ho-
gyan folyik a szolfézsóra. A program 
folytatásában felléptek azok a tanulók is, 
akik zongorázni tanultak.

A közönség nagy lelkesedéssel fogadta 
a gyermekek szereplését és eredményét, a 
fellépő gyermekek szülei pedig másokat 

Iz spočetka povsem zasebnega poučeva-
nja instrumentov v meščanskih hišah so 
se postopoma razvile glasbene šole, ki so 
odprle svoja vrata vsem ljubiteljem glas-
be. Pobuda občanov lendavske občine, 
naj se v Lendavi organizira poučevanje 
glasbenih instrumentov, da bi se pove-
čalo število glasbeno izobraženih ljudi in 
ljubiteljev glasbe ter kulture, je naletela 
na plodna tla. Takrat je namreč v Lenda-
vi že deloval orkester, ki je s svojimi na-
stopi popestril kulturno življenje, šolani 
glasbeniki pa so bili vedno dobrodošli 
tudi v orkestru.

Leta 1958 je v Lendavi na povabilo 
staršev začela poučevati klavir in solfeg gio 
učiteljica Anka Zver iz Murske Sobote. 
Pouk solfeggia in klavirja je v poznih 

Predstavitev pouka solfeggia • A szolfézsóra bemutatása

»Anko Zver smo imeli zelo radi. Njene 

ure so bile izredno razgibane in 

slikovite. Čeprav je bila zelo stroga in je 

tudi veliko zahtevala, smo vedno čutili, 

da se ji lahko prepustimo ...« 

(Mira Unger, avgust 2009)

„Zver Ankát nagyon kedveltük. Az órái 

nagyon mozgalmasak és sokszínűek 

voltak. Habár nagyon szigorú volt és 

sokat követelt, mindig éreztük, hogy 

rábízhatjuk magunkat…” 

(Unger Mira, 2009. augusztus)
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is arra buzdítottak, hogy támogassák a 
város zenei és kulturális életét, aminek 
következtében a következő tanévben 72 
tanulót írattak be hangszeres oktatásra.

A zenei oktatás iránti megnöveke-
dett, ill. átlagon felüli érdeklődés miatt 
a Művelődési és Kulturális Tanács 1959. 
szeptember 8-i ülésén azt javasolta Lend-
va Község Népbizottságának, alapítson 
Lendván zeneiskolát, ahol hegedűt, zon-
gorát, harmonikát és fúvós hangszereket 
oktatnának. A Községi Népbizottság 
1959. október 29-i ülésén elfogadta a 
Művelődési és Kulturális Tanács javasla-
tát, és beleegyezését adta a Lendvai Alap-
fokú Zeneiskola megalapításához. Ezzel 
a Lendvai község minden polgára, illetve 
a lakosság minden rétege számára lehe-
tővé vált a zenei oktatás.

popoldanskih urah v lendavskem gradu 
obiskovalo 28 otrok.

Njihov prvi javni nastop je bil junija 
1959. V dvorani Nafte so številnemu ob-
činstvu prikazali, kako poteka pouk sol-
feggia. V nadaljevanju programa je sledil 
še nastop učencev, ki so obiskovali pouk 
klavirja. 

Občinstvo je bilo navdušeno nad 
produkcijo in dosežki otrok, starši na-
stopajočih pa so spodbudili še druge kra-
jane, da so podprli glasbeno in kulturno 
življenje v mestu, kar je povzročilo, da 
se je v naslednjem letu vpisalo k pouku 
instrumenta kar 72 učencev.

Zaradi povečanega oz. prekomerne-
ga zanimanja za glasbeno izobraževanje 
je Svet za prosveto in kulturo na seji  
8. septembra 1959 predlagal Ljudske-
mu odboru Občine Lendava, naj se v 
Lendavi ustanovi glasbena šola, v kateri 
bi poučevali violino, klavir, harmoniko 
in pihala. Na seji občinskega ljudskega 
odbora 29. oktobra 1959 je bil predlog 
Sveta za prosveto in kulturo sprejet, so-
glasje za ustanovitev nižje glasbene šole v 
Lendavi je torej bilo dano. S tem je bilo 
omogočeno glasbeno izobraževanje vsem 
občanom oz. vsem slojem prebivalstva v 
lendavski občini.

»Kadar koli zagledam klavir,  

se spomnim skladbe s prvega nastopa,  

ki jo še vedno znam zaigrati ...« 

(Mira Unger, avgust 2009)

„Valahányszor zongorát látok,  

eszembe jut a zenemű, amellyel először 

léptem fel, és amelyet  

még ma is el tudok játszani...”

(Unger Mira, 2009. augusztus)

Učenka klavirja Mira Unger 
Unger Mira, aki zongorázni tanult 
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A Lendvai 
Alapfokú 
Zeneiskola 
(1959–1968) 

1959. október 29-én hivatalosan 
meg alapították Lendván a zeneiskolát, 
amely a „Lendvai Alsófoku Zene Iskola”1 
nevet kapta. A Művelődési és Kulturális 
Tanács a zeneiskola igazgatójául Geder 
Vlastát javasolta, akit a Községi Népbi-
zottság 1959. október 29-i ülésén nevez-
tek ki. Az iskola székhelye és helyiségei 
a lendvai Első Általános Iskola (a mai  
II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Is-
kola) épületében voltak.

A két tanterem a Kovač utca 15. szám 
alatti épületben egész nap foglalt volt, 
hiszen a zeneiskolának alkalmazkodnia 
kellett a két váltásban folyó általános is-
kolai tanításhoz.

A Lendvai Alapfokú Zeneiskolában 
Hajós Ferenc és Zver Anka tanított zon-
gorát, harmonikát Pal Franc, fúvós és 
rézfúvós hangszereket, valamint hegedűt 
pedig a muraszombati Grlec Jože tanított. 
A szolfézsórákat továbbra is Zver Anka 
tanítónő tartotta, aki már a tanítói pá-
lyája kezdeteitől megszerettette a gyer-
mekekkel a zenét.

1 A könnyebb olvashatóság érdekében az 
intézmény nevét kiadványunkban a mai 
helyesírás szerint használtuk.

Nižja glasbena 
šola Lendava 
(1959–1968)

29. oktobra 1959 je bila uradno usta-
novljena glasbena šola v Lendavi z na-
zivom Nižja glasbena šola Lendava. Za 
njeno upravnico je Svet za prosveto in 
kulturo predlagal Vlasto Geder, ki so jo 
za upravnico imenovali na seji Občin-
skega ljudskega odbora 29. 10. 1959. 
Sedež in prostori šole so bili v zgradbi  
1. osnovne šole Lendava (danes Dvoje-
zična osnovna šola II Lendava).

1. osnovna šola v Lendavi
A lendvai Első Általános Iskola
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Odločba o ustanovitvi Nižje glasbene šole v Lendavi 
(Uradni vestnik okraja Murska Sobota, dne 19. 11. 1959)

A Lendvai Alapfokú Zeneiskola alapításáról szóló határozat 
(A Muraszombati Körzet Hivatalos Közlönye, 1959. november 19.)
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A tanítók, illetve tanárok többsége tisz-
teletdíjas alkalmazott volt, köztük a helyi 
fiatal zongorista és jogász, Hajós Ferenc is.

A Lendvai Alapfokú Zeneiskola ta-
nulóinak fellépését mindenütt szíve-
sen fogadták, szerepeltek ugyanis szinte 
minden községi rendezvényen és iskolai 
ünnepélyen. A számos fellépés mellett 
nyilvános hangversenyeket is adtak, ame-
lyeket a büszke szülők és más zenekedve-
lők a Nafta termében és a Korona (mai 
Városháza) dísztermében látogathattak.

Az általános iskolában tapasztalt hely -
szűke miatt a Lendvai Alapfokú Ze ne-
iskola az 1960/1961-es tanévben átköltö-
zött a lendvai Első Általános Iskola mel-
léképületébe és a Partizán utca 53. szám 
alatti épületbe, ahol már a zeneis kola 
megalapítása előtt néhány évig zongora-
órákat adott Kiraly Elizabeta, aki ebben a 
tanévben a zeneiskola alkalmazásába lé-

Dve učilnici, ki sta se nahajali v Kova-
čevi ulici 15, sta bili vse dneve zasedeni, 
kajti glasbena šola se je morala prilagajati 
dvoizmenskemu pouku osnovne šole. 

V Nižji glasbeni šoli Lendava so po-
učevali Ferenc Hajós in Anka Zver klavir, 
Franc Pal harmoniko, Jože Grlec iz Mur-
ske Sobote pa pihala, trobila in violino. 
Solfeggio je še naprej poučevala Anka 
Zver, ki je že v začetku svojega poučeva-
nja vzbudila v otrocih veselje do glasbe. 

Večina učiteljev oz. profesorjev (ta-
krat tovariši in tovarišice) je bila zaposle-
na honorarno, med njimi tudi domačin, 
mlad pianist in pravnik Ferenc Hajós.

Nastopi učencev Nižje glasbene šole 
Lendava so bili povsod zaželjeni, nastopa-
li so namreč na skoraj vseh občinskih pri-
reditvah in šolskih proslavah. Poleg števil-
nih nastopov so imeli še javne koncerte, 
ki so jih ponosni starši in drugi ljubitelji 

Ura solfeggia v učilnici 1. osnovne šole v Lendavi v šol. l. 1959/60 
Szolfézsóra a lendvai Első Általános Iskola tantermében az 1959/1960-as tanévben
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pett. A Lendvai Alapfokú Zeneiskola ön-
álló intézmény volt, ennek ellenére az ad-
minisztratív feladatokat és a könyvelést a 
zeneiskola részére a lendvai Első Általános 
Iskola titkárnője és pénztárosa végezte.

Ebben az időben a zeneiskola néhány 
tanára más munkahelyre távozott, a he-
lyüket pedig új tanárok töltötték be. 

Az iskolából távozott például Zver 
Anka tanítónő, és újonnan állt mun-
kába Dobošič (később Potroško) Renata 
hegedűs, aki hosszú évekig oktatott he-
gedűt és szolfézst.

glasbe obiskovali v dvorani Nafte in sve-
čani dvorani Krone (danes Mestna hiša).

Zaradi prostorske stiske v osnovni šoli 
se je Nižja glasbena šola Lendava v šol. l. 
1960/61 preselila v prizidek 1. osnovne 
šole Lendava in v zgradbo v Partizanski 
ulici 53, v kateri je že nekaj let pred usta-
novitvijo glasbene šole poučevala klavir 
Elizabeta Kiraly, ki se je v omenjenem 
šolskem letu zaposlila v glasbeni šoli. 
Nižja glasbena šola Lendava je bila sa-
mostojni zavod, vendar pa je kljub temu 
administrativna in računovodska dela 

»Medtem ko smo čakali, da pridemo 

na vrsto pri pouku harmonike, smo se 

družili na stopnicah, ki vodijo proti gradu 

in skupinsko vadili, da nas je lahko 

slišala vsa Lendava ...«

(Angela Kerčmar, avgust 2009)

„Miközben vártunk  

a harmonikaóránkra, a várhoz vezető 

lépcsőkön gyülekeztünk és közösen 

gyakoroltunk, hogy egész Lendva 

hallhatta a játékunkat...”

(Kerčmar Angela, 2009. augusztus)

Skupni nastop harmonikarjev Nižje glasbene šole Lendava in Vrtca Lendava ob pustu 1960 v Kroni • A Lendvai 
Alapfokú Zeneiskola harmonikásainak és a Lendvai Óvodának a közös fellépése a farsangi rendezvényen 1960-ban,  
a Koronában.
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Prvo uradno spričevalo ob koncu šol. l. 1959/60 • Az első hivatalos bizonyítvány az 1959/1960-as tanév végén
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Prvo uradno spričevalo ob koncu šol. l. 1959/60 • Az első hivatalos bizonyítvány az 1959/1960-as tanév végén
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A tanulók létszáma az iskolában évről 
évre nőtt, ami tanárhiányhoz vezetett. 
Akkoriban a zongora volt a legkedvel-
tebb hangszer, így több tanár is oktatott 
zongorát, köztük a muraszombati Vörös 
Ladislav professzor. Nála tanult hat évig 
zongorázni Kovač Suzana is, aki az alap-
fokú zeneiskola befejeztével folytatta ze-
nei tanulmányait.

A zeneiskola pedagógusainak ered-
ményes munkájáról Lendva lakossága 
a tanulók különféle fellépésein is megy-
győződhetett, a kulturális és zenei élet 
ugyanis Lendván a hatvanas években 
élte aranykorát. Az ünnepek alkalmá-
ból számos rendezvényt és ünnepélyt 
szerveztek, amelyekről soha nem hiá-
nyoztak a Lendvai Alapfokú Zeneiskola 
tanulói.

Geder Vlasta 1962. augusztus 31-én 
távozott a Lendvai Alapfokú Zeneisko-

zanjo opravljala tajnica in blagajničarka 
1. osnovne šole Lendava.

V tem času so se nekateri učitelji glas-
bene šole zaposlili drugod, na njihovih 
delovnih mestih pa so jih nasledili drugi. 
Takrat je odšla tudi učiteljica Anka Zver, 
zaposlila pa se je violinistka Renata Do-
bošič (pozneje Potroško), ki je dolga leta 
poučevala violino in solfeggio. 

Število učencev je iz leta v leto nara-
ščalo, zaradi česar so nastajali kadrovski 
problemi. Najbolj priljubljen instrument 
je bil v tistih časih klavir, ki ga je pouče-
valo več učiteljev, med njimi tudi profe-
sor iz Murske Sobote, Ladislav Vörös, pri 
katerem je šest razredov klavirja končala 
tudi Suzana Kovač, ki je pozneje nadalje-
vala glasbeno izobraževanje.

Uspešno delo pedagoških delavcev 
glasbene šole so krajani Lendave lahko 
spremljali tudi na raznih nastopih učen-

Nastop ob dnevu republike, 29. novembra 1961, v svečani dvorani Krone (duo harmonik: Angela Kozar in Vera 
Gerenčer) • Fellépés a köztársaság napja alkalmából, 1961. november 29-én a Korona dísztermében (harmonikaduó: 
Kozar Angela és Gerenčer Vera)
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lából, ő lett ugyanis a Lendvai Műszaki 
Középiskola igazgatója. A zeneiskola 
igazgatói munkakörét Suhadolc Matija 
töltötte be, aki az igazgatás mellett har-
monikát, később pedig fúvós hangsze-
reket, szolfézst és hegedűt is tanított.

cev, saj je kulturno in glasbeno življenje 
v Lendavi v šestdesetih letih doživljalo 
svoje zlato obdobje. Tako so se priredit-
ve in proslave ob različnih praznikih kar 
vrstile, na njih pa nikoli niso manjkali 
učenci Nižje glasbene šole Lendava.

Zaradi prevzema del in nalog ravna-
teljice Srednje tehnične šole Lendava je 
Vlasta Geder 31. 8. 1962 zapustila Nižjo 
glasbeno šolo Lendava, nadomestil pa jo 
je Matija Suhadolc, ki je ob ravnateljeva-
nju poučeval še harmoniko, pozneje pa 
še pihala, solfeggio in violino.

Pouk je še naprej potekal ob dopol-
dnevih in popoldnevih na dveh lokacijah, 
in sicer v prizidku 1. osnovne šole Lenda-
va in v zgradbi na Partizanski ulici 53.

Ne glede na razmeroma majhno šte-
vilo vpisanih otrok, je skoraj vsako leto 
glasbeno šolo končal kak učenec, ki se 
je odločil za nadaljnje glasbeno izobra-
ževanje. Med njimi so bile tudi Helena 

Javni nastop v svečani dvorani Krone v šol. l. 1963/64 (Suzana Horvat, violina; Franc Bobovec, violina; Renata 
Potroško, učiteljica violine in solfeggia) • Nyilvános fellépés a Korona dísztermében az 1963/1964-es tanévben 
(Horvat Suzana, hegedű; Bobovec Franc, hegedű; Potroško Renata, hegedű- és szolfézstanár)

Zgradba na Partizanski ulici 53 
A Partizán utca 53. szám alatti épület
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A tanítás továbbra is délelőtti és dél-
utáni váltásban folyt, két helyszínen, 
mégpedig a lendvai Első Általános Iskola 
melléképületében és a Partizán utca 53. 
szám alatti épületben.

A zeneiskolába járó gyermekek vi-
szonylag alacsony létszámától függet-
lenül szinte minden évben akadt egy 
végzős tanuló, aki a zenei tanulmányai 
folytatása mellett döntött. Köztük volt 
például Škodnik Helena, Horvat Suzana, 
Gerenčer Leona és Boldižar Elvira.

Hajós Ferenc a lendvai bíróságon 
végzett munkájával kapcsolatos kötele-
zettségei miatt 1968-tól többé nem taní-
tott a Lendvai Alapfokú Zeneiskolában. 
Ebben az időben kezdett el az iskolában 
tanítani Nemec Terezija zongora- és szol-
fézstanár, aki az 1967/1968-as tanévben 
lépett munkaviszonyba.

Škodnik, Suzana Horvat, Leona Gerenčer 
in Elvira Boldižar.

Leta 1968 je Ferenc Hajós zaradi šte-
vilnih obveznosti na lendavskem sodišču 
prenehal z delom v glasbeni šoli. V tem 
času pa je začela klavir in solfeggio pou-
čevati Terezija Nemec, ki se je v šoli zapo-
slila v šol. l. 1967/68.

Nastop Leone Gerenčer na odru Krone junija 1964 • Gerenčer Leona fellépése a Korona színpadán 1964 júniusában

Alenka in Tomi Makovec na odru v dvorani Nafte 
leta 1965 • Makovec Alenka és Tomi a Nafta terem 
színpadán 1965-ben
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A Lendvai Alapfokú 
Zeneiskola a Jože 
Kramar - Juš 
Általános Iskola 
keretében 
(1968–1970)

A Lendvai Alapfokú Zeneiskola a 
Partizán utca 53. szám alatti épületben 
működött, a helyiségei pedig nem vol-
tak a legmegfelelőbbek a nevelő-oktató 
munka végzésére. A tanárhiány is gondot 
okozott, a zeneiskolában ugyanis mind-
össze négy pedagógus dolgozott, két ál-
landó és két tiszteletdíjas alkalmazott.
Az említett gondok miatt a lendvai Jože 
Kramar - Juš Általános Iskola Munkakö-
zösségének Tanácsa és a Lendvai Alapfo-
kú Zeneiskola tárgyalni kezdett a két in-
tézmény ésszerűbb szervezéséről. Lendva 
Község Képviselőtestületéhez fordultak 
segítségért. A testület hosszas tárgyalás 
után 1968. augusztus 19-én határozatot 
adott ki, amellyel a Lendvai Alapfokú 
Zeneiskolát a lendvai Jože Kramar - Juš 
Általános Iskolához csatolta, mégpedig 
1968. szeptember 1-jével. 

A zeneiskola igazgatójának feladata-
it 1968. szeptember 1-jétől az általános 
iskola akkori igazgatója, Bobovec Franjo 
látta el.

A zeneiskola az általános iskola ta-
gozatává vált, és ezzel ismét helyiségeket 
kapott a Jože Kramar - Juš Általános Is-

Nižja glasbena šola 
Lendava v sklopu 
Osnovne šole Jožeta 
Kramarja - Juša  
(1968–1970)

Nižja glasbena šola Lendava je delo-
vala v zgradbi v Partizanski ulici št. 53, 
njeni prostori pa niso bili najprimernejši 
za opravljanje vzgojno-izobraževalnega 
dela. Pojavili so se tudi kadrovski pro-
blemi, saj so bili takrat v glasbeni šoli 
zaposleni le štirje pedagoški delavci, dva 
redno, dva pa honorarno. Zaradi ome-
njenih težav sta Svet delovne skupnosti 
Osnovne šole Jožeta Kramarja - Juša 
Lendava in Nižja glasbena šola Lendava 
začela razpravljati o racionalnejši organi-
zaciji obeh zavodov in se pri tem obrnila 
na Skupščino Občine Lendava, ki je po 
daljših razpravah in dogovarjanjih 19. 8. 
1968 izdala odločbo o priključitvi Nižje 
glasbene šole Lendava k Osnovni šoli Jo-
žeta Kramarja - Juša Lendava, in sicer s 
1. septembrom 1968.

Dela in naloge ravnatelja glasbene 
šole je 1. 9. 1968 prevzel takratni ravna-
telj osnovne šole Franjo Bobovec.

Glasbena šola je postala oddelek 
osnovne šole in na ta način ponovno pri-
dobila prostore v prizidku Osnovne šole 
Jožeta Kramarja - Juša. Zgradba je bila 
enonadstropna. 
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Odločba o priključitvi Nižje glasbene šole Lendava k Osnovni šoli Jožeta Kramarja - Juša Lendava
Határozat, amellyel a Lendvai Alapfokú Zeneiskolát a Jože Kramar - Juš Általános Iskolához csatolták
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kola melléképületében. Az egyemeletes 
épületben két nagy tanterem volt, egy a 
földszinten és egy az emeleten. 

A harmonika, zongora, szolfézs, he-
gedű és rézfúvós hangszerek oktatása sze-
rényen berendezett helyiségekben folyt. 
A kezdetben Suhadolc Matija tanított 
harmonikát. Őt néhány hónappal ké-
sőbb Maučec Ignac, a Maribori Pedagó-
giai Akadémia végzős tanulója váltotta 
fel. Zongorát és szolfézst Nemec Terezija, 
hegedűt Prelog Janko, rézfúvós hangsze-
reket pedig Horvat Matija tanított.

Imela je dve veliki učilnici, eno v pri-
tličju in eno v nadstropju. 

Pouk harmonike, klavirja, solfeggia, 
violine in trobil je potekal v skromno 
opremljenih prostorih. Na začetku je 
harmoniko poučeval Matija Suhadolc, 
po nekaj mesecih ga je nasledil Ignac 
Maučec, absolvent Pedagoške akademi-
je Maribor. Klavir in solfeggio je takrat 
poučevala Terezija Nemec, violino Janko 
Prelog, trobila pa Matija Horvat.

»Tako zelo rada sem hodila v glasbeno 

šolo, da sem si želela, da bi bila lahko 

cele dneve tam ...«

(Tanja Vajda, avgust 2009)

„Annyira szerettem zeneiskolába járni, 

hogy azt kívántam, egész nap ott 

lehessek...”

(Vajda Tanja, 2009. augusztus)

Javni nastop učenke harmonike Tanje Kekec leta 1969 v učilnici Nižje glasbene šole Lendava, v Kovačevi 15
Kekec Tanja harmonikás fellépése 1969-ben a Lendvai Alapfokú Zeneiskola tantermében, a Kovač utca 15. szám alatt
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A Lendvai Alapfokú 
Zeneiskola a Drago 
Lugarič Általános 
Iskola keretében 
(1970–1975)

A vár alkalmatlan és szerényen beren-
dezett helyiségei, amelyekben a Drago 
Lugarič Általános Iskola működött és a 
Jože Kramar - Juš Általános Iskolában 
tapasztalt helyszűke miatt a Lendvai 
köz ség 1965-ben egy központi általános 
iskola építése mellett döntött, amelyben 
elég hely jutna mindkét általános iskola 
tanulói számára. 1970-ben a két általá-
nos iskolát egyesítették a Drago Lugarič 
Általános Iskolába (mai 1. Számú Lend-
vai Kétnyelvű Általános Iskola). A Lend-
vai Alapfokú Zeneiskolát a központi ál-
talános iskolához csatolták, annak tago-
zataként működött. A tanítás továbbra 
is az addigi Jože Kramar - Juš Általános 
Iskola melléképületében folyt. A tanítás 
kivitelezése az említett helyiségekben 
gondot okozott, mivel a zeneiskolába 
beíratott gyermekek száma ugrásszerűen 
növekedett. Az 1969/1970-es tanévben 
58 tanulót írattak be, az 1970/1971-es 
tanévben pedig már 143 tanulót. 

A zeneoktatás iránti rendkívüli ér-
deklődés miatt Dominko Tone, a Drago 
Lugarič Általános Iskola igazgatója a 
Lendvai Oktatási Közösség kezdeménye-
zésére úgy döntött, hogy az 1970/1971-
es tanévben kihelyezett tagozatot nyit 

Nižja glasbena šola 
Lendava v sklopu 
Osnovne šole Draga 
Lugariča Lendava 
(1970–1975)

Neprimerni in skromno opremljeni 
prostori v gradu, kjer je delovala Osnov-
na šola Draga Lugariča, ter prostorska 
stiska v Osnovni šoli Jožeta Kramarja - 
Juša so bili razlog za to, da se je Občina 
Lendava leta 1965 odločila za gradnjo 
centralne osnovne šole, kjer bi bilo do-
volj prostora za učence obeh osnovnih 
šol. Leta 1970 je prišlo do združitve 
obeh šol v Osnovno šolo Draga Lugari-
ča Lendava (danes Dvojezična osnovna 
šola I Lendava). Nižja glasbena šola je 
bila priključena centralni osnovni šoli 
in je delovala kot njen oddelek. Pouk je 
še naprej izvajala v prizidku dotedanje 
Osnovne šole Jožeta Kramarja - Juša. V 
omenjenih prostorih je pouk potekal le 
s težavo, kajti število vpisanih otrok v 
glasbeno šolo je začelo skokovito nara-
ščati. V šol. l. 1969/70 je bilo vpisanih 
58 učencev, v šol. l. 1970/71 pa že 143 
učencev.

Zaradi izrednega zanimanja za glas-
beno izobraževanje se je Tone Dominko, 
ravnatelj Osnovne šole Draga Lugariča, 
na pobudo Temeljne izobraževalne skup-
nosti Lendava (TIS Lendava) odločil, da 
se bosta v šol. l. 1970/71 odprla disloci-
rana oddelka v Črenšovcih in Turnišču 
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Črenšovcin és Turniščén. Mivel nem 
volt elég tanár, tiszteletdíjas külső mun-
katársakat alkalmaztak, mégpedig két 
általános iskolai ének- és zenetanárt, 
Osterc (később Verbančič) Janját és Kocet 
Jožét, valamint Šuklar Ludvik harmoni-
katanárt.

Az 1971/1972-es tanévben két újabb 
kihelyezett tagozat nyílt, mégpedig Dob-
ronakon és Kobiljén. Mindkét tagozat-
ban Berden Jože tanított, Dobronakon 
zeneelméletet és harmonikát, Kobiljén, 
ahol mindössze egy évig működött tago-
zat, pedig csak harmonikát. 

A kihelyezett tagozatok létesítésével 
kiegyenlítődtek a gyermekek zenei te-
hetséggondozásának lehetőségei a Lend-
vai község egész területén.

A tanulók létszámának növekedésével 
olyan hangszerek tanulása iránt is igény 
jelentkezett, amelyeket a zeneiskolában 
addig nem tanítottak. A kihelyezett ta-
gozatok létrehozásával egy időben beve-
zették a gitároktatást is. 

Habár a Lendvai Alapfokú Zeneis-
kola a kisebb zeneiskolák közé tartozott, 
néhány tanulója az alapfokú zenei kép-

(v starem vrtcu v Turnišču). Zaradi po-
manjkanja kadra so honorarno zaposlili 
zunanje sodelavce, in sicer predmetna 
učitelja glasbene vzgoje Janjo Osterc (po-
zneje Verbančič) in Jožeta Koceta ter uči-
telja harmonike Ludvika Šuklarja. 

V šol. l. 1971/72 sta bila odprta še 
dva dislocirana oddelka, in sicer v Do-
brovniku in na Kobilju. Na obeh je po-
učeval Jože Berden, v Dobrovniku nauk 
o glasbi in harmoniko, na Kobilju, kjer 
je oddelek deloval le eno leto, pa samo 
harmoniko. 

Z ustanovitvijo dislociranih oddel-
kov so se izenačile možnosti za razvoj 
glasbenih sposobnosti otrok iz celotne 
Občine Lendava.

Z naraščanjem števila učencev v glas-
beni šoli se je povečalo zanimanje za in-
strumente, ki jih dotlej v glasbeni šoli še 
niso poučevali. Istočasno z ustanovitvi-
jo dislociranih oddelkov so uvedli tudi 
pouk kitare. 

Čeprav je sodila Nižja glasbena šola 
v Lendavi med manjše glasbene šole, jo 
je končalo nekaj učencev, ki so nadalje-
vali svoje glasbeno izobraževanje in se 
kasneje zaposlili na glasbenem področju. 

Dislociran oddelek glasbene šole v stari šoli v 
Črenšovcih • A zeneiskola kihelyezett tagozata a régi 
iskolában Črenšovcin 

Dislociran oddelek glasbene šole v stari šoli v 
Dobrovniku • A zeneiskola kihelyezett tagozata a régi 
iskolában Dobronakon
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zés után folytatta zenei tanulmányait és 
később a zene területén helyezkedett el. 
Így például Kocuvan (Kovač) Suzana, az 
első nemzedék tanulója 1970-ben ének-
zenét kezdett tanítani a Drago Lugarič 
Általános Iskolában, ugyanakkor tiszte-
letdíjas zongoratanárként a zeneiskolá-
ban is dolgozott.

Néhány tanár abban az időben több 
hangszert is tanított. Az iskolában hege-
dű, harmonika, zongora, gitár és rézfúvós 
hangszerek oktatása folyt. Az 1972/1973-
as tanévben lépett a zeneiskola alkalma-
zásába Novak Stanko professzor Horvát-
országból, aki hegedű mellett fuvolát 
és mandolint is tanított. Az iskolában a 
tanulók magas létszámának köszönhető-
en harmonika kamaraegyüttes is alakult, 
amelyet 8–9 tanuló alkotott.

Mivel a zeneiskola a Drago Lugarič 
Általános Iskola kötelékében működött, 

Med njimi je bila tudi bivša učenka prve 
generacije, Suzana (Kovač) Kocuvan, ki 
je začela leta 1970 poučevati glasbeno 
vzgojo v Osnovni šoli Draga Lugariča, 
hkrati pa je bila honorarno zaposlena v 
glasbeni šoli kot učiteljica klavirja.

Nekateri učitelji so v tistem času 
poučevali več instrumentov. Izvajali so 
pouk violine, harmonike, klavirja, kitare 
in trobil. V šol. l. 1972/73 se je v šoli 
zaposlil profesor Stanko Novak s Hrva-
ške, ki je poleg violine poučeval še flavto 
in mandolino. Glede na veliko število 
vpisanih učencev se je v glasbeni šoli 
izoblikovala tudi komorna skupina har-
monik, ki jo je sestavljalo osem do devet 
učencev. 

Ker je glasbena šola delovala v sklo-
pu Osnovne šole Draga Lugariča, pouk 
v dislociranih oddelkih pa je potekal v 
osnovnih šolah v Črenšovcih, Turnišču, 

Skupni nastop pevskega zbora Osnovne šole Draga Lugariča in učencev Nižje glasbene šole Lendava v šol. l. 1972/73 
v telovadnici osnovne šole • A Drago Lugarič Általános Iskola énekkarának és a Lendvai Alapfokú Zeneiskola 
tanulóinak közös fellépése az 1972/1973-as tanévben, az általános iskola tornatermében 
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a kihelyezett tagozatok 
órái pedig a črenšovci, a 
turniščei, a kobiljei és a 
dobronaki általános is-
kola helyiségeiben foly-
tak, a Lendvai Alapfokú 
Zeneiskola és az általá-
nos iskolák között szoros 
együttműködés alakult ki. 
 A zeneiskola tanulói fel-
léptek az általános isko-
lák ünnepélyein és egyéb 
rendezvényein. A tanév 
végén pedig a zeneiskola 
tanév záró hangversenye-
ket szervezett, amelyek 
iránt nagy volt az érdek-
lődés, és nem csupán a 

szülők, hanem a szélesebb nyilvánosság 
körében is.

A Lendvai Alapfokú Zeneiskolának 
a nagyobb központoktól való távolság 
és a határ menti elhelyezkedés folytán a 
múltban és ma is külön küldetése volt, 
illetve van. A zeneiskolában oktató ta-
nárok többsége tiszteletdíjas alkalmazott 
volt, ezért a zeneiskola egészen 1975-ig a 
Drago Lugarič Általános Iskola köteléké-
ben működött. A tanárok, tiszteltdíjas 
alkalmazásuk ellenére, nagy odaadással 
adták tovább tudásukat a tanulóknak, 
akik közül többen is zenei pályát válasz-
tottak, mégpedig Likar Vera, Toth Franc, 
Kekec Tanja és Szomi Béla.

na Kobilju in v Dobrovni-
ku, je med Nižjo glasbeno 
šolo Lendava in osnovni-
mi šolami v omenjenih 
krajih obstajalo tesno so-
delovanje. Učenci glasbe-
ne šole so sodelovali na 
vseh proslavah in drugih 
prireditvah v osnovnih 
šo lah. Ob koncu šolskega 
leta pa je glasbena šola pri-
rejala zaključne koncerte, 
za katere je bilo veliko za-
nimanje, pa ne samo med 
starši učencev, ampak tudi 
v širši javnosti.

Nižja glasbena šola 
Len dava je opravljala ozi-
ro ma še opravlja glede na oddaljenost od 
večjih središč in obmejno lego posebno 
poslanstvo. 

Večina učiteljev, ki je poučevala v 
glasbeni šoli, je bila honorarno zapo-
slenih, zato je glasbena šola vse do leta 
1975 delovala v sklopu Osnovne šole 
Draga Lugariča. Kljub honorarni zapo-
slitvi so učitelji s predanostjo prenašali 
svoje znanje na učence, od katerih je kar 
lepo število nadaljevalo svojo glasbeno 
pot, in sicer Vera Likar, Franc Toth, Ta-
nja Kekec in Béla Szomi.

Zaključni koncert Nižje glasbene šole 
Lendava v dvorani Nafte leta 1973 
(Szomi Béla, harmonika) • A Lendvai 
Alapfokú Zeneiskola tanévzáró 
hangversenye a „Nafta teremben” 
1973-ban (Szomi Béla, harmonika) 
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A lendvai  
zeneiskola mint 
önálló intézmény  
(1975-től)

Azokban az években, amikor a Lend-
vai Alapfokú Zeneiskola a Drago Luga-
rič Általános Iskola keretében működött, 
a tanulók létszáma 129 és 143 között 
mozgott. Az zeneoktatás iránti fokozott 
érdeklődésnek, illetve a tanulók létszá-
mának köszönhetően az iskola eleget 
tett az önálló intézmény létrehozásához 
szükséges feltételek egyikének. 

A Lendvai Alapfokú Zeneiskolának 
az ismételt önállósodásához más feltéte-
leknek is eleget kellett tennie, melyeket 
a zeneiskolákról szóló törvény tartal-
mazott. Közéjük tartoztak a személy-
zeti feltételek, a megfelelő helyiségek, 
berendezések, taneszközök, a pénzügyi 
eszközök stb. A helyszűkét a Kovač utca 
15. szám alatti épület földszinti helyi-
ségeinek felújításával oldották meg. Ez 
csak rövid távú megoldás volt, hiszen a 
későbbi években megmutatkozott, hogy 
még mindig kevés a hely az individuális 
oktatás kivitelezéséhez. Az iskola finan-
szírozását a Lendvai Oktatási Közösség 
támogatásából és a tanulók hozzájárulá-
sából kívánták megoldani.

A lendvai zeneiskola mint önálló és 
önigazgatási szervezet megalapításáról 
szóló határozatot Lendva Község Képvi-
selőtestülete adta ki a képviselőtestület és 

Glasbena šola 
Lendava kot 
samostojni zavod 
(od 1975)

Število učencev v Nižji glasbeni šoli 
Lendava se je v letih, ko je ta delovala v 
sklopu Osnovne šole Draga Lugariča, gi-
balo med 129 in 143. Povečano zanima-
nje za glasbeno šolo oz. številčno stanje 
otrok je pripomoglo k temu, da je šola 
izpolnila en pogoj za ustanovitev samo-
stojnega zavoda. 

Za ponovno osamosvojitev Nižje 
glasbene šole Lendava je bilo treba izpol-
njevati še druge pogoje, zajete v zakonu 
o glasbenih šolah, npr. kadrovske in pro-
storske pogoje, opremo, učila, finančna 
sredstva in podobno. Prostorsko stisko 
so rešili s saniranjem pritličja zgradbe v 
Kovačevi ulici 15. To je bila le kratko-
trajna rešitev, saj se je v poznejših letih 
izkazalo, da je še vedno premalo prostora 
za izvajanje individualnega pouka. Šolo 
so nameravali financirati s sredstvi TIS 
Lendava in prispevki učencev.

Odločbo o ustanovitvi Glasbene šole 
Lendava kot samostojne in samouprav-
ne organizacije je izdala Skupščina Ob-
čine Lendava 31. 10. 1973 na skupni 
seji občinskega zbora in zbora delovnih 
skupnosti.

Določeno je bilo, da se naj šola kon-
stituira najkasneje do 31. 12. 1973. Za 
vršilca dolžnosti ravnatelja je bil imeno-
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Odločba Skupščine Občine Lendava • A határozat, melyet Lendva Község Képviselőtestülete adott ki
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Odločba Skupščine Občine Lendava • A határozat, melyet Lendva Község Képviselőtestülete adott ki
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a munkaközösségek testületének együt-
tes ülésén, 1973. október 31-én.

Meghatározták, hogy az iskolát leg-
később 1973. december 31-ig meg kell 
alapítani. Megbízott igazgatónak Kocet 
Jožét nevezték ki. A zeneiskolát tanár-
hiány miatt a kitűzött határidőig nem 
tudták megalapítani, ezért a Végrehaj-
tó Tanács azt javasolta Lendva Község 
Képviselőtestületének, hogy a határidőt 
1975. február 28-ig hosszabbítsa meg. 
Az új határidő elfogadását követően 
Lendva Község Munkaközössége 1974. 
szeptember 3-án, a Társadalmi és Általá-
nos Közigazgatási Ügyek Osztálya pedig 
1974. december 2-án elfogadta a Zeneis-
kola Lendva Alapszabályát. A megbízott 
igazgató, Kocet Jože több mint egy évig 
tartó munkája eredményeként Lendva 
Község Képviselőtestületének Végrehaj-
tó Tanácsa az 1975. február 21-i ülésén 
határozatot fogadott el arról, hogy a 

van Jože Kocet. Ker se zaradi pomanjka-
nja učiteljev glasbena šola do tega da-
tuma ni mogla konstituirati, je Izvršni 
svet predlagal Skupščini Občine Len-
dava podaljšanje roka do 28. 2. 1975. 
Po sprejetju novega datuma sta Delovna 
skupnost Občine Lendava 3. 9. 1974, 
Oddelek za družbene službe in občo 
upravo Lendava pa 2. 12. 1974 sprejela 
in potrdila Statut Glasbene šole Lenda-
va. Po več kot enoletnem prizadevanju 
v. d. ravnatelja, Jožeta Koceta, je Izvršni 
svet Skupščine Občine Lendava na seji 
21. 2. 1975 sprejel sklep, da se Glasbe-
na šola Lendava odcepi od Osnovne šole 
Draga Lugariča in se konstituira kot sa-
mostojni zavod.

12. 6. 1975 je Jože Kocet predložil po-
trdilo, da je glasbena šola priglašena za 
vpis v sodni register. Samostojni zavod 
se je poimenoval Glasbena šola Lendava 
(GŠ Lendava).

Janez Slana, ravnatelj Glasbene šole Lendava in vodja pevskega zbora v Lendavi
Slana Janez, a Zeneiskola Lendva igazgatója és egyben a lendvai énekkar karnagya 
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lendvai zeneiskola különválik a Drago 
Lugarič Általános Iskolától és önálló in-
tézménnyé alakul.

1975. június 12-én Kocet Jože felmu-
tatta a zeneiskola cégbírósági bejegyzésé-
ről szóló igazolást. Az önálló intézmény 
neve: Zeneiskola Lendva.

Az iskola az 1975/1976-os tanévtől 
önálló intézményként működött. Az 
igazgatója Slana Janez volt, aki 1979-ig 
maradt ebben a beosztásban.

A zeneiskola helyiségei a Kovač utca 
15. szám alatt voltak, a Jože Kramar - Juš 

Šola je od začetka šol. l. 1975/76 de-
lovala kot samostojen zavod. Njen rav-
natelj je bil Janez Slana, ki je bil na tem 
delovnem mestu zaposlen do leta 1979.

GŠ Lendava je takrat delovala v 
prostorih v Kovačevi ulici 15, v zgrad-
bi Osnovne šole Jožeta Kramarja - Juša. 
Sprva je glasbena šola koristila večjo in 
manjšo učilnico ter pisarno, kasneje pa 
je še z adaptacijo zgornje učilnice prido-
bila dva prostora za individualni pouk. 

Pouk je potekal tudi v dislociranih 
oddelkih v Turnišču, Črenšovcih in 

Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Lendava
Lendva Község Képviselőtestülete Végrehajtó Tanácsának határozata 
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Általános Iskola épületében. A kezdet-
ben egy nagyobb és egy kisebb tanterem, 
valamint egy iroda állt a zeneiskola ren-
delkezésére, később pedig a felső tante-
rem felújításával további két helyiséget 
alakítottak ki, amelyekben az individu-
ális tanítás folyt.

A turniščei, a črenšovci és a dobrona-
ki kihelyezett tagozatban is folyt a taní-
tás. Az 1975/1976-os tanévben összesen 
147 tanulója volt az iskolának, ebből 76 
Lendván, 31 Turniščén, 23 Črenšovcin 
és 17 Dobronakon. A beíratott tanulók 
létszáma a következő években jelentősen 
nem változott.

A színvonalas munkához a zeneisko-
lának a helyiségeken felül minőségi hang-
szerekre is szüksége volt, ezért a központi 
iskola és a kihelyezett tagozatok részére is 
vásárolt néhány hangszert (trombitákat, 
klarinétot, harmonikákat).

Dobrovniku. V šol. l. 1975/76 je bilo v 
šolo vpisanih 147 učencev, od tega 76 v 
Lendavi, 31 v Turnišču, 23 v Črenšov-
cih in 17 v Dobrovniku. Število vpisanih 
učencev se v naslednjih letih ni bistveno 
spreminjalo.

Za kakovostno delo je šola razen pro-
storov potrebovala tudi kvalitetna glasbi-
la, zato je matično šolo in dislocirane od-
delke opremila z nekaj instrumenti, tro-
bentami, klarinetom in harmonikami.

Program dela je razen vzgojno-izo-
braževalnega dela zajemal tudi organiza-
cijo koncertov. GŠ Lendava je med šol-
skim letom prirejala koncerte v sklopu 
roditeljskih sestankov, učenci pa so se 
predstavili tudi na zaključnih koncertih 
ob koncu šolskega leta. Veliko nastopov 
je bilo izvedenih tudi v dislociranih od-
delkih. Učenci glasbene šole so sodelo-
vali tudi na šolskih proslavah v osnovnih 

Nastop ansambla GŠ Lendava pod vodstvom Franca Totha na prireditvi ob dnevu JLA v Lendavi leta 1976 
A Zeneiskola Lendva együttesének fellépése Toth Franc vezetésével a Jugoszláv Néphadsereg napja alkalmából 
szervezett ünnepségen 1976-ban, Lendván 
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Az iskola munkaterve a nevelő-oktató 
munkán kívül hangversenyek szervezését 
is tartalmazta. A Zeneiskola Lendva az év 
során a szülői értekezletek keretében kon-
certeket is szervezett, a tanév végén pedig 
a tanulók tanévzáró hangversenyeken mu-
tatkoztak be. A kihelyezet tagozatokban is 
sok fellépést valósítottak meg. A zeneisko-
la tanulói szerepeltek az általános iskolai 
ünnepélyeken. Egyre több alkalom nyílt a 
szereplésre, az iskola tanulói sikeresen mu-
tatkoztak be a környékünkön szervezett 
rendezvényeken és hangversenyeken. 

A zeneiskolában állandóan működ-
tek kisebb és nagyobb kamaraegyüttesek, 
amelyek a fiatalokat a közös zenélésre 
lelkesítették. Az 1976/1977-es tanévben 
megalakult az énekkar is Toth Franc ve-
zetésével, aki ebben az időben az iskola 
instrumentális együttesét is vezette. 

šolah, ki so jih obiskovali. Priložnosti 
za nastope je bilo čedalje več in učenci 
glasbene šole so se uspešno predstavili na 
različnih prireditvah in koncertih v na-
šem okolju. 

V GŠ Lendava so ves čas delovale raz-
ne manjše in večje komorne skupine, ki 
so navduševale mlade za skupinsko mu-
ziciranje. V šolskem letu 1976/77 je bil 
ustanovljen pevski zbor pod vodstvom 
Franca Totha, ki je v šoli v tem času vodil 
tudi instrumentalni ansambel. 

Ansambel je deloval tudi v disloci-
ranem oddelku v Turnišču, in sicer pod 
vodstvom učitelja Jožeta Koceta.

GŠ Lendava je uspešno sodelovala 
z osnovnimi šolami v okolici. Rezultat 
tega so bili številni skupni nastopi, or-
ganizacija skupnih prireditev ipd. Želela 
pa je sodelovati tudi z zavodi v širšem 

Nastop ansambla dislociranega oddelka iz Turnišča pod vodstvom Jožeta Koceta na prireditvi ob dnevu JLA v Lendavi 
leta 1976 • A turniščei tagozat együttesének fellépése Kocet Jože vezetésével a Jugoszláv Néphadsereg napja 
alkalmából szervezett ünnepségen 1976-ban, Lendván
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A turniščei kihelyezett tagozatban is 
működött zenei együttes, amelynek Ko-
cet Jože volt a vezetője. 

A Zeneiskola Lendva és a környező ze-
neiskolák között jó együttműködés folyt. 
Ez számos közös fellépést, rendezvények 
közös szervezését stb. eredményezte. Az 
iskola emellett a tágabb környezet intéz-
ményeivel is együttműködésre törekedett, 
ezért ebben az időszakban kapcsolatot 
teremtett a többi muravidéki zeneiskolá-
val. 1977-ben a muravidéki zeneiskolák 
igazgatói már megbeszéléseket folytattak 
annak érdekében, hogy megszerveznék a 
ljutomeri, a Gornja Radgona-i, a mura-
szombati és a lendvai zeneiskola találko-
zóját, amelyen az említett iskolák tanulói 
mutatkoznának be.

Az 1977/1978-as tanév fordulópont-
nak számít a versenyeken való részvétel 

okolju, zato je v tem času navezala stike 
z glasbenimi šolami iz drugih krajev Po-
murja. Leta 1977 so se ravnatelji glasbe-
nih šol Pomurja že dogovarjali o tem, da 
bi organizirali skupno revijo glasbenih 
šol Ljutomer, Gornja Radgona, Murska 
Sobota in Lendava, na kateri bi se pred-
stavili učenci omenjenih glasbenih šol.

Šol. l. 1977/78 je bilo prelomno z 
vidika udeležbe učencev na glasbenih 
tekmovanjih, saj se je takrat tekmovanja 
prvič udeležila učenka iz GŠ Lendava. 
Rebeka Konc, učenka 5. razreda klavirja 
pod mentorstvom Franca Totha, je zai-
grala na tekmovanju v Ljubljani.

GŠ Lendava je vse bolj pestila pro-
storska stiska, ki pa je bila kmalu rešena. 
Leta 1978 se je šola preselila na Partizan-
sko 64 (zgradba sedanje GŠ Lendava). 
Novi prostori so omogočili kvalitetnejši 

Zgradba GŠ Lendava na Partizanski 64 • A Zeneiskola Lendva épülete a Partizán utca 64. szám alatt
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Članek iz tednika Népújság,  
št. 24., 27. junij 1979

A Népújság 1979. június 27-i  
24. számában megjelent cikk

Vhod v šolsko zgradbo 
Az iskolaépület bejárata
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Vabilo na prvi skupni koncert glasbenih šol Pomurja
Meghívó a Muravidéki zeneiskolák első közös hangversenyére
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szempontjából, ebben az évben ugyanis 
a Zeneiskola Lendva egy tanulója elő-
ször szerepelt versenyen. Konc Rebeka 5. 
osztályos zongorista Toth Franc mentor 
irányításával részt vett a Ljubljanában 
megtartott versenyen.

A Zeneiskola Lendva egyre súlyosabb 
helyszűkével küszködött, ami azonban ha-
marosan megoldódott. 1978-ban az iskola 
átköltözött a Partizán utca 64. szám alatti 
épületbe (a Zeneiskola Lendva mai épüle-
te). Az új helyiségekben magasabb színvo-
nalú tanításra nyílt lehetőség, ami a taná-
rok és tanulók számára motiváló erő volt. 

1979 májusában a Zeneiskola Lend-
va igazgatását Kocuvan Suzana vette át, 
aki 26 évig maradt az intézmény élén. 
A zenei nevelés és oktatás terén kifejtett 
sokévi szakmai munkájáért és eredmé-

pouk, kar je močno vplivalo na motiva-
cijo učiteljev in učencev.

Maja 1979 je vodenje GŠ Lendava 
prevzela Suzana Kocuvan, ki je bila rav-
nateljica zavoda naslednjih 26 let. Za 
dolgoletno strokovno delo na podro-
čju glasbene vzgoje in izobraževanja ter 
uspešno ravnateljevanje je leta 2005 pre-
jela tudi priznanje Občine Lendava. 

GŠ Lendava je bila odprta za sode-
lovanje z drugimi zavodi. Ideja o reviji 
glasbenih šol Pomurja, ki se je porodila 
med ravnatelji pomurskih glasbenih šol, 
je bila kmalu uresničena. GŠ Lendava je 
bila organizatorica 1. revije glasbenih šol 
Pomurja, ki je bila 19. junija 1979 v Len-
davi. V programu so se predstavili učenci 
glasbenih šol iz Ljutomera, Gornje Rad-
gone, Murske Sobote in Lendave.

Nastop Orffove skupine pod vodstvom Jožeta Koceta na 4. reviji glasbenih šol Pomurja v Ljutomeru leta 1982
Az Orff-együttes fellépése Kocet Jože vezetésével a Muravidéki zeneiskolák 4. találkozóján 1982-ben, Ljutomerben
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nyes igazgatói tevékenységéért 2005-ben 
Lendva Község elismerésében részesült. 

A Zeneiskola Lendva nyitott volt az 
együttműködésre más intézményekkel. 
A muravidéki zeneiskolák találkozójá-
nak ötlete, ami a muravidéki zeneiskolák 
igazgatói körében merült fel, hamarosan 
megvalósult. A Zeneiskola Lendva volt 
a szervezője a Muravidéki zeneiskolák 
1. találkozójának, melyet 1979. június 
19-én tartottak meg Lendván. A prog-
ramban bemutatkoztak a ljutomeri, a 
Gornja Radgona-i, a muraszombati és a 
lendvai zeneiskola tanulói.

A közös hangverseny nagyon jól sike-
rült, ezért az iskolák megállapodtak ab-
ban, hogy a rendezvényből hagyományt 
teremtenek, és évente megszervezi vala-
melyik iskola.

A Zeneiskola Lendva tanulói először 
1984-ben vettek részt A štajerskói, ko-

Skupni koncert je doživel velik od-
mev, zato so se šole dogovorile, da bo re-
vija tradicionalna in da jo bo vsako leto 
organizirala ena od šol. 

Leta 1984 so se učenci GŠ Lenda-
va prvič udeležili tudi Revije glasbenih 
šol Štajerske, Koroške in Prekmurja, ki 
je bila v Srednji glasbeni in baletni šoli 
Maribor. Od takrat učenci glasbene šole 
redno nastopajo na tej reviji. 

Istega leta je šola začela sodelovati 
tudi z glasbeno šolo iz Lentija s sosednje 
Madžarske. Šoli dvakrat letno organi-
zirata skupni koncert učencev. Ob tej 
priložnosti imajo učenci možnost poslu-
šati drug drugega in se družiti, učitelji 
pa lahko spremljajo skupne dosežke in 
izmenjujejo izkušnje.

Pouk je GŠ Lendava izvajala v Len-
davi in dislociranih oddelkih Črenšovci, 
Turnišče in Dobrovnik. V Dobrovniku 

Nastop učencev glasbene šole iz Lentija na skupnem koncertu učencev obeh glasbenih šol v kinodvorani leta 1984
A lenti zeneiskola tanulóinak fellépése a két zeneiskola közös hangversenyén 1984-ben, a lendvai moziteremben 
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roškói és muravidéki zeneiskolák talál-
kozóján, melynek a Maribori Zenei és 
Balett Középiskola adott otthont. Ettől 
az évtől a zeneiskola tanulói rendszere-
sen szerepelnek az említett találkozón. 

A Zeneiskola Lendva 1984-ben fel-
vette a kapcsolatot a szomszédos magyar-
országi, lenti zeneiskolával. A két iskola 
évente két közös hangversenyt szervez. A 
tanulóknak így lehetősége nyílik egymás 
kölcsönös meghallgatására és a társas 
együttlétre, a tanárok pedig figyelemmel 
kísérhetik a közös eredményeket és ta-
pasztalatot cserélhetnek. 

A tanítás Lendván és a kihelyezett 
tagozatokban, tehát Črenšovcin, Tur-
niščén és Dobronakon folyt. Dobrona-
kon csak 1996-ig, amikor is a beíratott 
tanulók alacsony létszáma miatt a ta-
gozatot megszüntették. A turniščei és 
a črenšovci kihelyezett tagozat tanulói 
számára a tanítás még mindig a helyi 
általános iskolában folyik. A zeneiskola 
mindvégig törekedett a zeneoktatást a 

je pouk potekal do leta 1996, ko je bil 
zaradi majhnega števila vpisanih učen-
cev oddelek ukinjen. V dislociranih od-
delkih v Turnišču in Črenšovcih pouk 
še vedno poteka v tamkajšnjih osnovnih 
šolah. GŠ Lendava je vseskozi skušala 
tudi pouk v oddelkih izvajati čim kvali-
tetneje, zato je tamkajšnje učilnice opre-
mila s primernimi instrumenti, in sicer s 
pianinom, harmonikami in kitarami. 

Prostori glasbene šole v Lendavi 
na Partizanski ulici 64 niso bili ustre-
zni, zato je bilo treba zgradbo obnovi-
ti. Opravljena so bila večja adaptacij-
ska dela, in sicer hidroizolacija celotne 
stavbe ter menjava strešne konstrukcije 
in strešnikov na centralni in dvoriščni 
zgradbi. Pomembna pridobitev je bila 
tudi napeljava centralnega ogrevanja, 
temu pa sta sledili še obnova fasade in 
ureditev dvorišča. Leta 1991 se je začela 
adaptacija dvoriščne zgradbe, v kateri je 
dobila svoj prostor šolska dvorana. Sve-
čana otvoritev je bila 13. junija 1994. 

Nagovor ravnateljice Suzane Kocuvan na svečani otvoritvi šolske dvorane leta 1994
Kocuvan Suzana köszöntője az iskolai koncertterem ünnepélyes megnyitásakor 1994-ben 



50 LET GLASBENE ŠOLE LENDAVA • A LENDVAI ZENEISKOLA 50 ÉVE

50 let Glasbene šole Lendava42 A lendvai zeneiskola 50 éve

kihelyezett tagozatokban is minél ma-
gasabb színvonalon kivitelezni, ezért az 
ottani tantermeket felszerelte a megfele-
lő hangszerekkel, mégpedig pianínóval, 
harmonikákkal és gitárokkal.

A zeneiskola lendvai helyiségei a Par-
tizán utca 64. szám alatt nem voltak a 
legalkalmasabbak, az épület felújításra 
szorult. Az elvégzett nagyobb felújítási 
munkálatok közül hadd említsük meg 
a teljes épület vízszigetelését, valamint 
a tetőszerkezet és tetőcserepek cseréjét 
az iskola fő- és udvari épületén. Fontos 
eredménynek számított a központi fűtés 
bevezetése is, amit a vakolat tatarozása és 
az udvar rendezése követett. 1991-ben 
elkezdődött az udvari épület felújítása, 
amelyben az iskolai koncertterem kapott 
helyet. Az ünnepélyes megnyitója 1994. 
június 13-án volt. A terem mind a ta-

Dvorana je bila tako za učence kot učite-
lje velika pridobitev, saj so šolski nastopi 
v Lendavi potekali dotlej v učilnicah. 

V šolski dvorani je lahko glasbena 
šola odslej organizirala tudi skupne kon-
certe učencev glasbenih šol iz Lendave in 
Lentija. Pogoji za izvajanje koncertov so 
bili neprimerljivo boljši, saj je na odru 
našel svoje mesto tudi nov klavir. 

Nastop skupine harmonikarjev pod vodstvom Diane Horvat na svečani otvoritvi šolske dvorane leta 1994
Harmonikások fellépése Horvat Diana vezetésével az iskolai koncertterem ünnepélyes megnyitásakor 1994-ben 

Nov klavir znamke Förster v šolski dvorani • A Förster 
márkájú új zongora az iskola koncerttermében 
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nulók, mind a tanárok számára jelentős 
szerzemény volt, hiszen Lendván addig 
az iskolai fellépéseket a tantermekben 
szervezték meg.

A zeneiskola ezentúl az új iskolai te-
remben tarthatta meg a lendvai és a ma-
gyarországi, lenti zeneiskola tanulóinak 
közös hangversenyeit is. A hangverseny-
szervezés feltételei lényegesen javultak, 
hiszen a kellemes terem színpadén egy új 
zongora is helyet kapott. 

Az 1995/1996-os tanévben többéves 
kihagyás után a zeneiskolában ismételten 
bevezették a hegedűoktatást. A kezdet-
ben csak Lendván lehetett hegedűt ta-
nulni, néhány év múlva pedig a črenšov-
ci kihelyezett tagozatban is lehetővé vált 
a hegedűórák látogatása.

A lendvai zeneiskola székhelye mind-
végig Lendván, tehát nemzetiségileg 
vegyesen lakott területen volt, ezért a 

V šol. l. 1995/1996 je bil v glasbeno 
šolo po dolgoletnem premoru ponovno 
uveden pouk violine. Sprva je potekal 
samo v Lendavi, čez nekaj let pa so pouk 
violine lahko obiskovali tudi učenci v 
oddelku v Črenšovcih. 

GŠ Lendava je imela ves čas svoj 
sedež v Lendavi, torej na dvojezičnem 
območju, zato je Občinski svet Občine 
Lendava v soglasju s Svetom madžarske 
narodne skupnosti Občine Lendava na 
seji 19. 12. 1996 sprejel odlok o usta-
novitvi javnega dvojezičnega zavoda 
Glasbena šola Lendava/Zeneiskola Len-
dva, katerega ustanoviteljica je Občina 
Lendava, soustanoviteljica pa Madžarska 
samoupravna narodna skupnost Občine 
Lendava. Ta odlok velja od 13. 2. 1997.

Učenci GŠ Lendava v tem času niso 
igrali le kot solisti, ampak tudi v komor-
nih skupinah. Število vpisanih učencev 

Šolski pihalni orkester pod vodstvom Stanka Peterke 20. junija 1997 v Lendavi
Az iskolai fúvószenekar Peterka Stanko vezetésével Lendván, 1997. június 20-án
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Lendvai Községi Tanács a lendvai közsé-
gi magyar önkormányzati nemzeti kö-
zösség tanácsának jóváhagyásával 1996. 
december 19-i ülésén rendeletet foga-
dott el a Glasbena šola Lendava/Zene-
iskola Lendva kétnyelvű közintézmény 
alapításáról, amelynek Lendva Község 
az alapítója, az akkori Lendva Községi 
Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség 
pedig a társalapítója. A rendelet 1997. 
február 13-tól érvényes.

A Zeneiskola Lendva tanulói a szó-
lójáték mellett ebben az időben kama-
raegyüttesekben is zenéltek. A fúvós és 
rézfúvós hangszereken játszó tanulók 
száma idővel nőtt, ezét az iskolában egy 
fúvószenekar létrehozását fontolgatták. 
Az 1996/1997-es tanévben megalakult a 
fúvószenekar, melyet Peterka Stanko ta-
nár vezetett.

na pihala in trobila se je sčasoma pove-
čevalo in v šoli so začeli načrtovati usta-
novitev šolskega pihalnega orkestra. V 
šol. l. 1996/97 je začel delovati pihalni 
orkester pod vodstvom učitelja Stanka 
Peterke. 

Uspešno delo orkestra je bilo že kma-
lu vidno, saj je ob koncu šol. l. 1996/97 
nastopil na treh zaključnih koncer-
tih glasbene šole. S svojim igranjem je 
navdušil starše in ostale poslušalce. Od 
takrat orkester redno nastopa na javnih 
koncertih in prireditvah, ki jih organizi-
ra glasbena šola. 

V šol. l. 1997/1998 je GŠ Lendava 
razširila svoj instrumentalni program, 
kajti odprla je oddelek za tolkala, v kate-
rega sta se vpisala dva učenca.

Število učencev je postopoma začelo 
naraščati in prostorski pogoji za pouk 

Nova učilnica za individualni pouk v mansardi šolske zgradbe
Új tanterem az individuális tanításhoz az iskolaépület tetőterében
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A zenekar munkájának eredménye 
hamar megmutatkozott, hiszen az 
1996/1997-es tanév végén fellépett a 
zeneiskola három tanévzáró hangverse-
nyén. A tanulók játékát a szülők és más 
koncerthallgatók nagy lelkesedéssel fo-
gadták. A zenekar azóta rendszeresen fel-
lép a zeneiskola által szervezett nyilvános 
hangversenyeken és rendezvényeken.

Az 1997/1998-as tanévben a Zene-
iskola Lendva kibővítette a hangszerok-
tatási programját, ütőhangszerek tanu-
lására is lehetőség nyílt. A tagozatba 2 
tanuló iratkozott be.

A zeneiskola tanulóinak létszáma fo-
kozatosan nőtt, ezért kevésnek bizonyult 
a hely. A beiratkozott tanulók számának 
növekedése arra késztette a zeneiskolát, 
hogy további helyiségeket biztosítson 
a tanítás kivitelezéséhez. 1998 nyári 
hónapjaiban elkezdték az épület tető-

niso bili več primerni. Zaradi večjega 
števila vpisanih učencev je bilo treba raz-
mišljati o dodatnih prostorih za izvajanje 
pouka. V poletnih počitnicah leta 1998 
se je začela rekonstrukcija podstrešja. 
Nastale so štiri učilnice za individualni 
pouk, delovni kabinet za učitelje, čajna 
kuhinja in sanitarije. V novih prostorih 
se je pouk začel izvajati že novembra is-
tega leta.

Ob otvoritvi novih prostorov je bila 
organizirana svečana prireditev, in sicer 
kratek koncert v šolski dvorani, nakar 
so si obiskovalci ogledali nove prostore, 
kjer so učitelji skupaj z učenci predstavili 
pouk različnih instrumentov.

Iz leta v leto je naraščalo tudi število 
vpisanih učencev harmonike, zato je bil 
v šol. l. 2002/03 ustanovljen harmoni-
karski orkester pod vodstvom učitelja 
Riharda Lebarja. Harmonikarski orke-

Šolski harmonikarski orkester pod vodstvom Riharda Lebarja v kinodvorani Lendava leta 2003
Az iskolai harmonika-zenekar Lebar Rihard vezetésével 2003-ban, a lendvai moziteremben
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terének felújítását, amivel az iskola 4 
új tantermet nyert az individuális ze-
neoktatáshoz, továbbá tanári szobával, 
teakonyhával és mosdóval bővült. Az új 
tantermekben már novemberben folyha-
tott a tanítás.

Az új helyiségek megnyitása alkalmá-
ból ünnepi műsort, rövid hangversenyt 
szerveztek az iskola koncerttermében, 
majd a rendezvény látogatói megtekin-
tették az új helyiségeket, amelyekben a 
tanárok és tanulók bemutatták a külön-
féle hangszerek oktatását.

Évről évre nőtt a harmonikázni tanu-
lók száma is, ezért a 2002/2003-as tan-
évben megalakult a harmonika-zenekar, 
amelynek Lebar Rihard tanár a vezetője. 
A harmonika-zenekar azóta fellép min-
den nagyobb hangversenyen és rendez-
vényen, melyet a Zeneiskola Lendva 
vagy a környék más intézménye szervez.

A Zeneiskola Lendva és Lendva Kö-
zség 2003-ban szervezte meg először 
a fúvós térzenei koncertet, amelyen a 
Mursko Središće-i, a lenti és a lend-

ster je odtlej navzoč na vseh večjih kon-
certih in prireditvah, ki jih organizirajo 
bodisi GŠ Lendava ali drugi zavodi v 
okolici.

Leta 2003 je bil v organizaciji glas-
bene šole in Občine Lendava izveden 1. 
promenadni koncert pihalnih orkestrov, 
na katerem so zaigrali člani pihalnih or-
kestrov iz Murskega Središča, Lentija in 
Lendave. Zaradi dobrega odziva obisko-
valcev so ga izvajali tudi v naslednjih le-
tih, ko se ga je začel udeleževati še pihal-
ni orkester Glasbene šole Slavka Osterca 
Ljutomer.

Pihalni orkester GŠ Lendava se je leta 
2004 ob številnih drugih nastopih ude-
ležil še mednarodnega srečanja pihalnih 
orkestrov v Lentiju na Madžarskem.

Razen v pihalnem ali harmonikar-
skem orkestru so učenci glasbene šole 
lahko sodelovali tudi v raznih komor-
nih skupinah. Godalno skupino je vodil 
Miljenko Pohulek, skupino godal in kitar 
Samuel Budna, skupina kitar je delovala 
pod vodstvom Alojza Copota, trio kitar 

Članek iz tednika Népújság št. 21., 26. maj 2005 • A Népújság 2005. május 26-i 21. számában megjelent cikk
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vai fúvószenekar mutatkozott be. A jó 
vissz hang miatt a következő években is 
megszervezték, amikor a fellépőkhöz 
csatlakozott a ljutomeri Slavko Osterc 
Zeneiskola fúvószenekara is. 

A Zeneiskola Lendva fúvószenekara 
2004-ben a számos fellépése mellett részt 
vett a fúvószenekarok nemzetközi talál-
kozóján is a magyarországi Lentiben.

A zeneiskola tanulói a fúvós- és har-
monika-zenekar mellett a különféle ka-
maraegyüttesekben is zenélhettek. A 
vonósok csoportját Pohulek Miljenko, 
a vonósok és gitárosok csoportját Bud-
na Samuel, a gitárosok csoportját pedig 
Copot Alojz vezette. A gitártrió Nemec 
Terezija, a trombitatrió Peterka Stanko,  
a fúvóstrió pedig Novak Petar vezetésével 
működött.

A számos nyilvános és belső fellépé-
sen Lendván, továbbá a črenšovci és a 

je vodila Terezija Nemec, trio trobent 
Stanko Peterka, trio pihal pa je deloval 
pod vodstvom Petra Novaka.

Na številnih javnih in internih nasto-
pih v Lendavi in dislociranih oddelkih 
v Črenšovcih in Turnišču sta uspešno 
nastopala oba šolska orkestra, komorne 
skupine in učenci kot solisti.

Šola se lahko v tem času pohvali tudi 
z uspehi svojih učencev na raznih glasbe-
nih tekmovanjih in festivalih v Sloveniji 
in tujini. Udeležba učencev na tekmova-
njih je postajala iz leta v leto pogostejša. 

18. septembra 2004 je bila v Lendavi 
otvoritev kulturnega doma. Učitelji in 
učenci glasbene šole so se zelo razvese-
lili gledališke in koncertne dvorane. V 
prekrasni dvorani se odtlej izvajajo tudi 
božično-novoletni in zaključni koncerti 
glasbene šole ter skupni koncerti učen-
cev GŠ Lendava in Glasbene šole Ádáma 

Božično-novoletni koncert učencev glasbene šole v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi leta 2004
A zeneiskola tanulóinak karácsonyi-újévi hangversenye a lendvai színház- és hangversenyteremben 2004-ben
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turniščei kihelyezett tagozatban sikere-
sen szerepelt a zeneiskola mindkét zene-
kara, a kamaraegyüttesek és a szólisták is.

Az iskola ebben az időben a tanulók 
szlovéniai és külföldi versenyeken, fesz-
tiválokon elért eredményeire is büszke 
lehetett. A tanulók részvételi aránya a 
versenyeken évről évre nőtt.

2004. szeptember 18-án Lendván 
megnyílt a művelődési ház. A zeneiskola 
tanárai és tanulói nagyon örültek a szín-
ház- és hangversenyteremnek. Azóta e 
csodálatos terem ad otthont a zeneiskola 
karácsonyi-újévi és tanévzáró hangverse-
nyeinek, továbbá a Zeneiskola Lendva és 
a magyarországi, lenti Ádám Jenő Zene-
iskola tanulói közös hangversenyeinek. 

Jenőja iz Lentija na Madžarskem. Pro-
storni oder gledališke in koncertne dvo-
rane Lendava zagotavlja izvrstne pogoje 
za nastope učencev.

1. 9. 2005 je postala vršilka dolžnosti 
ravnateljice GŠ Lendava Hajnalka Ma-
gyar, ki je pred tem v šoli 10 let pouče-
vala klavir. Pri vodenju šole si je za enega 
od ciljev zastavila izboljšati finančno sta-
nje šole. To ji je tudi uspelo, saj so odtlej 
začele občine iz Upravne enote Lendava, 
iz katerih učenci obiskujejo GŠ Lendava, 
sofinancirati dejavnost glasbene šole. Šoli 
od takrat tudi ni bilo treba več plačevati 
najemnine za uporabo šolskih prostorov 
v dislociranem oddelku Črenšovci. 

V šol. l. 2005/2006 se je povečalo 

Članek iz tednika Népújság št. 51. in 52., 23. december 2004
A Népújság 2004. december 23-i 51., 52. számában megjelent cikk 
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A lendvai színház- és hangversenyterem 
tágas színpada kiváló feltételeket nyújt a 
zeneiskola tanulóinak a fellépéshez.

2005. szeptember 1-jével Magyar 
Hajnalka lett a Zeneiskola Lendva meg-
bízott igazgatónője, aki ezt megelőzően 
10 évig zongoratanárként dolgozott az 
iskolában. Az iskola igazgatásánál egyik 
céljául az iskola anyagi helyzetének javí-
tását tűzte ki, ami sikerült is neki, hiszen 
a Lendvai Közigazgatási Egység azon 
községei, amelyekből a lendvai zeneis-
kolába járnak a tanulók, azóta társfinan-
szírozzák a zeneiskola tevékenységét. Az 
iskolának többé nem kellett bérleti díjat 
fizetnie az iskolahelyiségekért, amelyek-
ben a črenšovci kihelyezett tagozat mű-
ködik. 

A 2005/2006-os tanévben 242-re 
emelkedett a tanulók létszáma, így a 

število učencev, in sicer na 242, zaradi 
česar je šola imela več kot 14 oddelkov 
in je lahko v skladu z normativi zaposlila 
več delavcev. Naraslo je predvsem števi-
lo učencev v dislociranem oddelku Tur-
nišče, kjer se je ponovno začel izvajati 
pouk pihal. Učenci so veliko sodelovali 
na šolskih in izvenšolskih nastopih. Na 
številnih nastopih sta se uspešno pred-
stavila tudi pihalni orkester glasbene šole 
pod vodstvom učitelja Stanka Peterke in 
harmonikarski orkester pod vodstvom 
učitelja Riharda Lebarja. Učenci obeh 
orkestrov so se udeležili strokovne ek-
skurzije na Dunaj, ki jo je šola organizi-
rala ob 250-letnici rojstva skladatelja W. 
A. Mozarta. 

GŠ Lendava je v šol. l. 2005/06 na-
daljevala povezovanje z glasbenimi šola-
mi v Pomurju in sodelovanje z Glasbeno 

Letni koncert učencev glasbene šole v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi leta 2005
A zeneiskola tanulóinak éves hangversenye a lendvai színház- és hangversenyteremben 2005-ben
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zeneiskolában több mint 14 tagozat 
működött, amiből kifolyólag a norma-
tívumokkal összhangban az iskola több 
alkalmazottat foglalkoztathatott. A ta-
nulók létszáma leginkább a turniščei 
kihelyezett tagozatban emelkedett, ahol 
ismételten bevezették a fúvós hangszerek 
oktatását. A tanulók sokat szerepeltek az 
iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken. 
Több alkalommal sikeresen szerepelt az 
iskola fúvószenekara Stanko Peterka ve-
zetésével és a harmonika-zenekar Lebar 
Rihard vezetésével. Az iskola a nagy ze-
neszerző, W. A. Mozart születésének 
250. évfordulója alkalmából mindkét 
zenekar tagjai részére tanulmányi kirán-
dulást szervezett Bécsbe.

A Zeneiskola Lendva a 2005/2006-
os tanévben folytatta a kapcsolatok mé-
lyítését a muravidéki zeneiskolákkal és az 
együttműködést a magyarországi, lenti 

šolo Ádáma Jenőja iz Lentija na Ma-
džarskem. Rezultat tega so bili skupni 
koncerti učencev glasbenih šol in sode-
lovanje med učitelji obeh šol. Kvalite-
tno pedagoško delo se je odrazilo tudi 
v uspešnosti učencev na regijskih in dr-
žavnih tekmovanjih in v izredno dobrih 
dosežkih učencev na festivalih in med-
narodnih srečanjih.

V poletnih mesecih leta 2006 so bili 

Učenci, člani orkestrov, in delavci šole na strokovni ekskurziji na Dunaju
A zenekarok tagjai és az iskola dolgozói a bécsi tanulmányi kiránduláson

Prenovljena učilnica za pouk nauka o glasbi v GŠ 
Lendava • A zeneiskola felújított tanterme, amelyben 
a zeneelméleti oktatás folyik
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Ádám Jenő Zeneiskolával. Ezt a két ze-
neiskola tanulóinak közös hangversenyei 
és a tanárok együttműködése koronázta 
meg. A minőségi pedagógiai munka a ta-
nulók eredményeiben tükröződött, me-
lyeket a regionális és országos versenyeke 
értek el, valamint a tanulók rendkívül 
sikeres szerepléseiben a különféle feszti-
válokon és nemzetközi találkozókon.

2006 nyarán tatarozták Lendván a 
Fő utca 70. (korábbi Partizán utca 64.) 
szám alatti épület földszinti helyiségeit. 
Felújították a padlót és a falakat, továbbá 
kicserélték a tantermek bútorzatát. 

A következő években nem változott 
jelentősen az iskola tanulóinak létszáma. 
A tanulók körében továbbra is nagy a 
zeneoktatás iránti érdeklődés, annak el-
lenére, hogy a kilencosztályos általános 
iskola bevezetésével bővültek a kötele-
zettségeik. Az iskola eredményességét a 
sikeres fellépések is bizonyítják, melyeket 

v pritličju zgradbe na Glavni ulici 70 v 
Lendavi (prej Partizanska ulica 64) obno-
vljeni vsi prostori. Obnovili so tla, stene 
in zamenjali vse pohištvo v učilnicah.

V naslednjih letih se število učencev 
ni bistveno spremenilo. Še vedno je med 
otroki prisoten velik interes za obiskovan-
je glasbene šole, kljub temu da imajo v 
devetletni osnovni šoli številne dodatne 
obveznosti. Uspešnost šole dokazujejo 
tudi uspešni nastopi, ki jih organizira 
šola sama oz. v sodelovanju z drugimi 
šolami in zavodi. Leta 2007 je bila šola 
tudi organizatorica Revije glasbenih šol 
Pomurja, koncert pa je bil v gledališki in 
koncertni dvorani v Lendavi.

GŠ Lendava se je v šol. l. 2006/07 
skupaj z Glasbeno šolo St. Stefana iz Ro-
senthala na avstrijskem Štajerskem v okvi-
ru Evropske unije vključila v mednarodni 
projekt, razpisan na temo povezovanje 
obmejnih glasbenih šol. Na treh skupnih 

Revija glasbenih šol Pomurja 17. aprila 2007 v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi
A Muravidéki zeneiskolák találkozója 2007. április 17-én a lendvai színház- és hangversenyteremben
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az iskola egyedül vagy más iskolákkal, 
intézményekkel közösen szervez. 2007-
ben az iskola szervezte meg a Muravidéki 
zeneiskolák találkozóját. A hangverseny 
helyszíne a lendvai színház- és hangver-
senyterem volt.

A Zeneiskola Lendva a 2006/2007-es 
tanévben az osztrák stájerországi, rosen-
thali St. Stefan Zeneiskolával kö zösen 
pályázott az Európai Unió nemzetközi 
pályázatán, melyet a határ menti zene-
iskolák kapcsolatteremtése érdekében 
írtak ki. A három közös hangversenyen 
mindkét iskola tanulói szerepeltek.

A Zeneiskola Lendva minden év 
májusában megszervezi a fúvós térzenei 
koncertet. Az 5. térzenei koncerten há-
rom ország, Szlovénia, Horvátország és 
Ausztria fúvószenekarai mutatkoztak be. 
Lendva központjában több mint kétszáz 
fiatal zenész lépett fel és nyerte el a kö-
zönség és a járókelők tetszését. 

koncertih so nastopili učenci obeh šol. 
GŠ Lendava vsako leto maja priredi 

promenadni koncert pihalnih orkestrov. 
Na 5. promenadnem koncertu pihalnih 
orkestrov so se predstavili orkestri iz treh 
držav, Slovenije, Hrvaške in Avstrije. V 
središču Lendave je nastopilo več kot 
dvesto mladih glasbenikov, ki so navdu-
šili občinstvo in mimoidoče. 

1. 9. 2007 je postala ravnateljica 
glasbene šole Hajnalka Magyar, ki je bila 
dotlej že dve leti v. d. ravnateljice zavo-
da. Pokazatelj uspešnega vodenja šole in 
kvalitetnega pedagoškega dela zaposlenih 
učiteljev je dejstvo, da je delo šole posta-
jalo vedno bolj prepoznavno v ožjem in 
širšem okolju. Šola se uspešno povezuje z 
drugimi šolami in zavodi, učenci nasto-
pajo tudi na številnih prireditvah v orga-
nizaciji Občine Lendava in ostalih občin 
iz UE Lendava, na otvoritvah različnih 
razstav in podobno.

Trobilni trio GŠ Lendava na koncertu v Rosenthalu na avstrijskem Štajerskem
A Zeneiskola Lendva rézfúvós triója az osztrák Stájerországban, Rosenthalban szervezett hangversenyen 
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2007. szeptember 1-jén Magyar Haj-
nalka lett a zeneiskola igazgatója, aki 
ezt megelőzően már két évig megbízott 
igazgatóként állt az intézmény élén. Az 
eredményes iskolaigazgatásról és a fog-
lalkoztatott tanárok minőségi pedagógi-
ai munkájáról tanúskodik a tény, hogy 
az iskola munkája egyre felismerhetőbbé 
vált a szűkebb és tágabb környezetben. 
Az iskola jó kapcsolatokat ápol más isko-
lákkal és intézményekkel, a tanulói fel-
lépnek számos rendezvényen, amelyeket 
Lendva Község és a Lendvai Közigazga-
tási Egység többi községe szervez, továb-
bá kiállítások megnyitóján és egyebütt. 

Az iskola ebben az időszakban kapcso-
latot teremtett a Radečei Zeneiskolával és 
közösen szervezték meg a zenekarok és 
kamaraegyüttesek hangversenyét a Lend-
vai Közigazgatási Egységben működő 
általános iskolák alsó tagozatos tanulói 
számára. A koncertnek, amely elnyerte 
a hallgatók tetszését, 2008 májusában 
a lendvai színház- és hangversenyterem 

V tem času je šola navezala tudi stike 
z GŠ Radeče in skupaj z njo pripravila 
koncert orkestrov in komornih skupin 
za učence nižjih razredov osnovnih šol 
iz UE Lendava. Koncert, ki so ga po-
slušalci zelo dobro sprejeli, je bil maja 
2008 v gledališki in koncertni dvorani 
v Lendavi. Šola je začela sodelovati tudi 
s Termami Lendava in za njihove goste 
pripravila več krajših koncertov v hotelih 
Lipa in Elizabeta.

V šol. l. 2007/08 se je začel pouk vio-
lončela. Poteka v dislociranem oddelku 
Črenšovci, kajti v matični šoli prostorski 
pogoji niso zadovoljivi, saj so učilnice 
premajhne in tudi premalo jih je. 

Učenci GŠ Lendava se udeležujejo re-
gijskih in državnih tekmovanj, festivalov 
in tudi mednarodnih tekmovanj, na ka-
terih dosežejo vsako leto vidne dosežke.

V glasbeni šoli zelo uspešno deluje-
jo pihalni in harmonikarski orkester ter 
razne komorne skupine. Harmonikarski 
orkester se je predstavil tudi na 17. ob-

Skupno muziciranje učencev pihalnih orkestrov GŠ Lendava in GŠ St. Stefana iz Rosenthala 
A Zeneiskola Lendva és a rosenthali St. Stefan Zeneiskola fúvószenekarának tagjai közösen zenélnek
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adott otthont. Az iskola együttműködést 
épített ki a Lendvai Terme gyógyfürdővel 
is, és a vendégei számára több rövidebb 
koncertet készített a lendvai Lipa és Eliza-
beta szállodában.

A 2007/2008-as tanévtől az iskolában 
gordonkaoktatás is folyik, mégpedig a 
črenšovci kihelyezett tagozatban, a köz-
ponti iskolában ugyanis nem megfelelőek 
a feltételek, a tantermek túl kicsik és a szá-
muk sem kielégítő.

A Zeneiskola Lendva tanulói részt 
vesznek regionális és országos versenye-
ken, fesztiválokon és nemzetközi verse-
nyeken is, ahol minden évben jó eredmé-
nyeket érnek el.

A zeneiskolában rendkívül eredmé-
nyesen működik a fúvós- és harmoni-
ka-zenekar, valamint a különféle ka-
maraegyüttesek. A harmonika-zenekar 
bemutatkozott a Harmonika-zenekarok 
17. területi találkozóján is, amelyet 2008 
áprilisában a Zeneiskola Lendva szerve-
zett. A lendvai színház- és hangverseny-
teremben megtartott hangversenyen öt 
zeneiskolai zenekar szerepelt.

A zeneiskola minden tanév végén 
megszervezi a végzős tanulók hangverse-
nyét. A 2008/2009-es tanévben 30-an fe-
jezték be alapfokú zenei tanulmányaikat, 
ami a zeneiskola eddigi működése alatt a 
legmagasabb szám. 

A zeneiskola végzős tanulói közül az 
utóbbi években szinte mindig akad leg-
alább egy, aki úgy dönt, hogy zenei kö-
zépiskolában folytatja tanulmányait. Ez-
úttal Car Dominik klarinétos tett sikeres 
felvételi vizsgát a Maribori Zenei és Balett 
Középiskolában.

močnem srečanju harmonikarskih orke-
strov, ki ga je aprila 2008 organizirala 
GŠ Lendava. Na koncertu v gledališki in 
koncertni dvorani v Lendavi je zaigralo 
pet orkestrov glasbenih šol.

Ob koncu šolskega leta glasbena šola 
priredi koncert učencev, ki končujejo 
svoje izobraževanje. Teh učencev je bilo 
ob koncu šol. l. 2008/09 kar 30, kar je 
največje število v času delovanja glasbene 
šole doslej. 

V zadnjih letih se skoraj vsako leto 
vsaj en učenec odloči, da bo svoje glas-
beno izobraževanje nadaljeval na sre-
dnji stopnji. Tokrat je uspešno opravil 
sprejemni izpit v Srednji glasbeni in 
baletni šoli Maribor učenec klarineta 
Dominik Car.

Koncert v dislociranem oddelku Črenšovci (Laura 
Sečkar, učenka violončela) • Hangverseny a 
črenšovci kihelyezett tagozatban (Sečkar Laura, 
gordonkás)
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A Zeneiskola Lendva a tanév végén 
nyilvános tanévzáró hangversenyeket 
szervez Lendván, valamint a turniščei és a 
črenšovci kihelyezett tagozatban. 

A zeneiskola tanárai és más dolgozói 
az év során különféle szakmai tovább-
képzéseken vehetnek részt. Az utóbbi 
években gyakoribbá vált a szemináriumo-
kon való részvétel. Az iskola legnagyobb 
gondja a lendvai központi iskolában ta-
pasztalt helyszűke, ahol a tanároknak a 
tantermek zömén osztozkodniuk kell, 
ami azzal jár, hogy amely napon az egyik 
tanár Lendván tanít, aznap a másik a ki-
helyezett tagozatban. Az intézmény alapí-
tójával, Lendva Községgel való megálla-
podás alapján a zeneiskola szükségleteire 
felújítanák az épületet, amelyben jelenleg 
a II. Számú Lendvai KÁI működik. Az 
új, nagyobb helyiségeket mind az alkal-

Harmonikarski orkester GŠ Lendava na koncertu v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi • A Zeneiskola 
Lendva harmonika-zenekara a lendvai színház- és hangversenyteremben megtartott hangversenyen

Dominik Car, učenec 6. razreda klarineta, nastopa na 
zaključnem koncertu ob koncu šol. l. 2008/09

Car Dominik 6. osztályos klarinétos fellépése a 
2008/2009-es tanév évzáró hangversenyén
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Učenci 6. razreda GŠ Lendava ob koncu šol. l. 2008/09
A Zeneiskola Lendva 6. osztályos tanulói a 2008/2009-es tanév végén 

Učenci 6. razreda GŠ Lendava ob koncu šol. l. 2008/09
A Zeneiskola Lendva 6. osztályos tanulói a 2008/2009-es tanév végén 
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mazottak, mind a lendvai központi iskola 
tanulói türelmetlenül várják.

A Zeneiskola Lendva fejlesztési terv-
ében a meglévő programok bővítése, 
valamint a tánc és balett program beve-
zetése szerepel. A kitűzött célok megvaló-
sításához az iskolának feltétlenül nagyobb 
helyiségekre van szüksége. A Zeneiskola 
Lendva a jövőben a Lendvai Közigazgatá-
si Egység gyermekeinek lehetővé kívánja 
tenni a hangszer- és tánctanulást. 

Az iskola elért eredményei mindig az 
intézményben folyó tevékenység minden 
résztvevőjének közös, sikeres munkájá-
ról tanúskodnak. Az iskola nyitottsága, 
a szülők, Lendva Község mint alapító és 
a Lendva Községi Magyar Nemzeti Ön-
kormányzati Közösség mint társalapító, 

GŠ Lendava ob koncu šolskega leta 
pripravlja zaključne koncerte za javnost 
v Lendavi in dislociranih oddelkih v 
Turnišču in Črenšovcih.

Učitelji glasbene šole in tudi ostali 
zaposleni se med letom lahko vključu-
jejo v razne oblike strokovnega spopol-
njevanja. Udeležba na seminarjih je v 
zadnjih letih postala pogostejša. Največji 
problem šole je prostorska stiska v ma-
tični šoli v Lendavi, kjer si morajo učite-
lji večino učilnic deliti, tako da tisti dan, 
ko en učitelj poučuje v Lendavi, drugi 
poučuje v dislociranem oddelku. V do-
govoru z ustanoviteljico zavoda, Občino 
Lendava, je predvidena selitev glasbene 
šole na novo lokacijo. Za potrebe glas-
bene šole naj bi kmalu obnovili stavbo, v 
kateri trenutno deluje DOŠ II Lendava. 
Nove, večje prostore že nestrpno priča-
kujejo tako zaposleni delavci kot učenci, 
ki obiskujejo pouk v GŠ Lendava.

V razvojnem programu GŠ Lenda-
va je predvidena širitev že obstoječih 
programov in uvedba novega programa 
ples-balet. Za uresničitev zastavljenih ci-
ljev šola nujno potrebuje večje prostore. 
GŠ Lendava namerava v prihodnje omo-
gočiti otrokom iz UE Lendava vpis v in-
strumentalni in plesni program.

Doseženi rezultati šole so vedno od-
raz uspešnega skupnega dela vseh ude-
ležencev pri organizaciji in poteku dela 
v zavodu. Odprtost šole, njena priprav-
ljenost za sodelovanje s starši učencev, z 
ustanoviteljico zavoda Občino Lendava 
in soustanoviteljico Madžarsko samo-
upravno narodno skupnostjo Občine 
Lendava, z vsemi ostalimi občinami v 

Zaključni koncert učencev GŠ Lendava v 
dislociranem oddelku v Črenšovcih (Nejc Rajtar, 
učenec harmonike) • A Zeneiskola Lendva 
črenšovci kihelyezett tagozatának tanévzáró 
hangversenye
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továbbá a Lendvai Közigazgatási Egység 
többi községe és a környék intézményei 
iránt tanúsított együttműködési hajlam a 
jövőben is az iskolavezetés lényeges ténye-
zője marad. 

A lendvai zeneiskola a működése 
évtizedeiben bizonyította és ma is bizo-
nyítja, milyen fontos a jelenléte ebben a 
környe zetben, az eredményes zeneiskola 
hagyományát pedig szeretné a jövőben is 
továbbvinni.

UE Lendava in vzgojno-izobraževalnimi 
ter drugimi zavodi v okolici ostaja po-
memben dejavnik vodenja šole tudi v 
prihodnje. 

GŠ Lendava je v vseh letih delovanja 
dokazala in še dokazuje pomembnost 
svojega obstoja v tem kraju, tradicijo 
uspešne glasbene šole pa namerava še 
nadgrajevati.

Zaključni koncert učencev GŠ Lendava v dislociranem oddelku v Turnišču

A Zeneiskola Lendva turniščei kihelyezett tagozatának tanévzáró hangversenye
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22. oktober 2009

Koncert učiteljev Glasbene šole 
Lendava

12. november 2009

Koncert bivših učencev Glasbene šole 
Lendava, ki se izobražujejo v srednjih 
glasbenih šolah oz. v visokošolskih 
glasbenih ustanovah 

20. november 2009

Slavnostni koncert ob 50-letnici 
delovanja Glasbene šole Lendava

2009. október 22.

A Zeneiskola Lendva tanárainak 
hangversenye

2009. november 12.

A Zeneiskola Lendva egykori 
tanulóinak hangversenye, akik 
jelenleg közép- vagy felsőfokú 
zeneoktatási intézményekben  
folytatják tanulmányaikat

2009. november 20.

Ünnepi hangverseny a lendvai 
zeneiskola 50 éves jubileuma alkalmából

Prireditve ob 50-letnici delovanja  
Glasbene šole Lendava

Rendezvények a lendvai zeneiskola 
fennállásának 50. évfordulója alkalmából
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Delovanje Glasbene šole Lendava so v 
50-letni zgodovini soustvarjali ravnatelji

A lendvai zeneiskola működését az 50 év során 
meghatározták az iskola igazgatói

Vlasta Geder (29. 10. 1959–31. 8. 1962) 
(1959. október 29. – 1962. augusztus 31.)

Matija Suhadolc (1. 9. 1962–31. 8. 1968) 
(1962. szeptember 1. – 1968. augusztus 31.) 

Franjo Bobovec (1. 9. 1968–31. 8. 1970), ravnatelj OŠ Jožeta Kramarja - 
 Juša Lendava • (1968. szeptember 1. – 1970. augusztus 
31.), a lendvai Jože Kramar - Juš Általános Iskola igazgatója

Tone Dominko (1. 9. 1970–31. 8. 1974), ravnatelj OŠ Draga Lugariča 
Lendava • 1970. szeptember 1. - 1974. augusztus 31.), a 
lendvai Drago Lugarič Általános Iskola igazgatója

Jože Kocet v. d. ravnatelja (3. 9. 1974–13. 7. 1975), 
mb. igazgató (1974. szeptember 3. – 1975. július 13.)

Janez Slana (14. 7. 1975–31.3.1979) 
(1975. július 14. – 1979. március 31.)

Suzana Kocuvan (3. 5. 1979–31. 8. 2005) 
(1979. május 3. – 2005. augusztus 31.)

Hajnalka Magyar (od 1. 9. 2005) • (2005. szeptember 1-jétől)

SEZNAMI • JEGYZÉKEK
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Pedagoški delavci nekoč
Egykori pedagógusok

Berden Jože harmonika, nauk o glasbi • harmonika, zeneelmélet

Brđanovič Davor klavir • zongora

Budna Samuel violina, kitara • hegedű, gitár

Copot Alojz kitara • gitár

Čizmazija Janez harmonika, nauk o glasbi • harmonika, zeneelmélet

Djurić Goran kitara • gitár

Džanko Mirjana klavir • zongora 

Farkas Ferencné Adrienne violina • hegedű

Flegar Zinka klavir • zongora

Gerenčer Jože harmonika, kitara, flavta, nauk o glasbi • harmonika, 
gitár, fuvola, zeneelmélet

Grlec Jože trobila, pihala, violina • rézfúvós hangszerek, fúvós 
hangszerek, hegedű

Hajós Ferenc klavir • zongora 

Horvat Matija trobenta, nauk o glasbi • trombita, zeneelmélet

Horvat Robert klavir, nauk o glasbi • zongora, zeneelmélet

Kiraly Elizabeta klavir • zongora 

Kocet Jože teorija, solfeggio, kitara, trobenta • zeneelmélet, 
szolfézs, gitár, trombita 

Kocuvan Suzana klavir, nauk o glasbi • zongora, zeneelmélet

Kralj Ljubomir klavir, klarinet, nauk o glasbi • zongora, klarinét, 
zeneelmélet 

Krvišek Anamarija klavir, nauk o glasbi • zongora, zeneelmélet 

Liplin Marina klavir, nauk o glasbi • zongora, zeneelmélet 

Maučec Ignac harmonika • harmonika 
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Miško Martin tolkala • ütőhangszerek

Nemec Terezija nauk o glasbi, klavir, kitara • zeneelmélet, zongora, 
gitár

Novak Stanko violina, flavta, mandolina • hegedű, fuvola, mandolin

Pal Franc harmonika • harmonika

Palić Olga klavir • zongora

Prelog Janko violina • hegedű

Pohulek Miljenko violina • hegedű

Potroško Andrija solfeggio • szolfézs

Potroško (Dobošič) Renata solfeggio, violina • szolfézs, hegedű

Purnomo Marija kitara • gitár

Sarjaš Roman klavir • zongora

Slana Janez kitara, trobenta • gitár, trombita

Suhadolc Matija pihala (flavta), harmonika, violina • fúvós hangszerek 
(fuvola), harmonika, hegedű

Šertel Ema klavir • zongora

Šuklar Ludvik harmonika • harmonika

Toth Franc harmonika, klavir, kitara, nauk o glasbi, pripravnica, 
pevski zbor, instrumentalni ansambel • harmonika, 
zongora, gitár, zeneelmélet, előképző, énekkar, 
instrumentális együttes

Turudić Relja kitara • gitár

Vajda Tanja klavir • zongora

Varga Nada klavir • zongora 

Verbančič (Osterc) Janja klavir, kitara, violina, nauk o glasbi • zongora, gitár, 
hegedű, zeneelmélet

Vörös Ladislav klavir • zongora

Zver Anka solfeggio, klavir • szolfézs, zongora 

Žalik Edita kitara • gitár
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Pedagoški delavci danes
Pedagógusok ma

Bogar Brigita nauk o glasbi, klavir • zeneelmélet, zongora

Budna Simon kitara • gitár

Cseh Gyula violina • hegedű

Horvat Diana harmonika • harmonika

Kolman Andrejka klavir • zongora

Lašič Boštjan trobenta • trombita

Lebar Rihard harmonika • harmonika

Magyar Hajnalka klavir • zongora

Novak Maja flavta, kljunasta flavta • fuvola, furulya 

Novak Petar klarinet, saksofon, flavta, kljunasta flavta • klarinét, 
szaxofon, fuvola, furulya

Orban Eva klavir • zongora 

Peterka Stanko trobila, tolkala, nauk o glasbi • rézfúvós hangszerek, 
ütőhangszerek, zeneelmélet

Rek Romana violončelo • gordonka

Slijepčević Vojislav kitara • gitár

Šömen Valerija nauk o glasbi, solfeggio, glasbena pripravnica • zeneel-
mélet, szolfézs, zenei előképző

Zver Denis harmonika • harmonika

Žoldoš Helena klavir • zongora
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Administrativno-tehnični delavci nekoč
Egykori adminisztratív és technikai dolgozók

Banfi Helena tajnica • titkárnő

Doma Marija snažilka • takarítónő

Gruškovnjak Renata blagajničarka • pénztáros

Gyurica Helena tajnica • titkárnő 

Hajdinjak Anica tajnica • titkárnő

Horvat Jožica snažilka • takarítónő

Horvat Veronika snažilka • takarítónő

Koroša Antonija snažilka • takarítónő

Lackovič Ana snažilka • takarítónő

Lebar Marjana varnostnica • biztonsági őr

Maučec Mario varnostnik • biztonsági őr

Mertik Bernarda snažilka • takarítónő

Molnar Franc varnostnik • biztonsági őr 

Pandur Julij vodja računovodstva • számviteli vezető 

Paučič Anica snažilka • takarítónő

Pečnik Regina snažilka • takarítónő

Požgaj Evgen tajnik • titkár

Somi Jolanda tajnica, administratorka • titkárnő, adminisztrátor

SVIZ računovodstvo • számvitel

Tomašić Zlata snažilka • takarítónő

Vouri Antonija snažilka • takarítónő
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Administrativno-tehnični delavci danes
Adminisztratív és technikai dolgozók ma

Felšő Gabi snažilka • takarítónő 

Király Vincent hišnik • házmester

Kleiderman Peter računovodja • könyvelő

Litrop Piroška poslovna sekretarka • ügyviteli titkár

Pojbič Viktor varnostnik • biztonsági őr

Ujčić Damir hišnik • házmester

Kolektiv Glasbene šole Lendava v letu 2009 

A Zeneiskola Lendva munkaközössége 2009-ben
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Bivši učenci Glasbene šole Lendava, ki so 
nadaljevali glasbeno izobraževanje

A lendvai zeneiskola egykori tanulói, akik 
közép- vagy felsőfokon folytatták zenei 
tanulmányaikat:

Adorjan Magda klavir • zongora

Berden Dejan harmonika • harmonika

Bogar Brigita klavir • zongora

Boldižar Elvira klavir • zongora

Car Dominik klarinet • klarinét

Čizmazija Janez harmonika • harmonika

Dominko Danilo trobenta • trombita

Gerenčer Leona klavir • zongora

Gyurica Aljaž kitara • gitár

Herženjak Lucija klavir • zongora

Horvat Robert violina • hegedű

Horvat Suzana violina • hegedű

Hozjan Ervin trobenta • trombita

Hozjan Rok klavir • zongora

Ivanuša Drago harmonika • harmonika

Karba Barbara klavir • zongora

Kekec Tanja harmonika, klavir • harmonika, zongora

Konc Rebeka klavir • zongora

Korc Boštjan klavir • zongora
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Kovač Suzana klavir • zongora

Krvišek Anamarija klavir • zongora

Lebar Rihard harmonika • harmonika

Likar Vera harmonika • harmonika

Lovrenčič Jožica klavir • zongora

Magyar Hajnalka klavir • zongora

Milošič Klementina klavir • zongora

Mlinarič Diana harmonika • harmonika

Orban Eva klavir • zongora

Ritlop Željko klarinet • klarinét

Sarjaš Roman klavir • zongora

Szomi Béla harmonika • harmonika

Šemen Boris harmonika • harmonika

Šimonka Tjaša klavir • zongora

Škodnik Helena klavir • zongora

Tetičkovič David klavir • zongora

Tibaut Andrej kitara • gitár

Toth Franc harmonika, klavir • harmonika, zongora 

Tratnjek Nejc trobenta • trombita

Zver Denis harmonika • harmonika

Zver Gregor saksofon • szaxofon

Žalik Edita kitara • gitár

Žalik Teodor harmonika • harmonika

Žalik Tjaša klavir • zongora
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Šolsko leto 1977/1978 • Az 1977/1978-as tanév

Tekmovanje glasbenih šol SR Slovenije v Ljubljani 
A Szlovén Köztársaság zeneiskoláinak versenye Ljubljanában

REBEKA KONC Klavir Priznanje Mentor: Franc Toth

Šolsko leto 1994/1995 • Az 1994/1995-ös tanév

24. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije 
A Szlovén Köztársaság fiatal zenészeinek 24. versenye

DUŠAN 
MARKOVIČ

Klarinet 1.b 
kategorija

Priznanje Mentor:
Petar Novak

Korepetitorica: 
Hajnalka Magyar

DUŠAN 
RADIKON

Klarinet 1.c 
kategorija

Priznanje Mentor:
Petar Novak

Korepetitorica: 
Hajnalka Magyar

Šolsko leto 1996/1997 • Az 1996/1997-es tanév

Tekmovanje mladih glasbenikov »dr. Roman Klasinc«, Maribor 
A fiatal zenészek dr. Roman Klasincról elnevezett versenye, Maribor

KLEMENTINA 
MILOŠIČ

Klavir II. 
kategorija

Bronasta 
plaketa

Mentorica: Hajnalka Magyar

Šolsko leto 2000/2001 • A 2000/2001-es tanév

4. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Prekmurja
A štajerskói és muravidéki fiatal zenészek 4. regionális versenye

ENIKŐ 
BALAŠKO

Flavta
1.c kategorija

Srebrna 
plaketa

Mentor:
Petar Novak

Korepetitorica: 
Hajnalka Magyar

DAVID 
TETIČKOVIČ

Klavir  
1.b kategorija

Srebrna 
plaketa

Mentorica:
Hajnalka Magyar

Dosežki učencev Glasbene šole Lendava  
na tekmovanjih

A lendvai zeneiskola tanulóinak versenyeken 
elért eredményei
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 Šolsko leto 2001/2002 • A 2001/2002-es tanév

5. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Prekmurja
A štajerskói és muravidéki fiatal zenészek 5. regionális versenye

ROK HOZJAN Solfeggio 1.b kategorija Priznanje Mentor: Janez Čizmazija

NINA VRBNJAK Solfeggio 1.b kategorija Priznanje Mentor:  Janez Čizmazija

Šolsko leto 2003/2004 • A 2003/2004-es tanév

7. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Prekmurja
A štajerskói és muravidéki fiatal zenészek 7. regionális versenye

BENJAMIN 
VRENKO

Klavir 1.a 
kategorija

Zlato 
priznanje

Mentorica: 
Hajnalka Magyar

GREGOR ZVER Saksofon
1.b kategorija

Zlato
priznanje

Mentor:
Petar Novak

Korepetitorica: 
Hajnalka Magyar

33. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije 
A Szlovén Köztársaság fiatal zenészeinek 33. versenye

BENJAMIN 
VRENKO

Klavir 1.a 
kategorija

Bronasta 
plaketa

Mentorica: 
Hajnalka Magyar

GREGOR ZVER Saksofon
1.b kategorija

Srebrna 
plaketa

Mentor:
Petar Novak

Korepetitorica: 
Hajnalka Magyar

Mörski festival kitare 2004, Murska Sobota • „Mörski” gitárfesztivál 2004, Muraszombat

ARJAN MEJAŠ Kitara I. kategorija Srebrno priznanje Mentor: Relja Turudić

ALJAŽ GYURICA Kitara II. kategorija Srebrno priznanje Mentor: Relja Turudić 

MIHA KOZLAR Kitara II. kategorija Srebrno priznanje Mentor: Relja Turudić

FILIP DOBRANIČ Kitara IV. kategorija Zlato priznanje  
1. nagrada 

Posebna nagrada 
kot najobetavnejši 

kitarist festivala

Mentor: Relja Turudić

Tekmovanje kitaristov na Mednarodnem festivalu kitare v Leskovcu (Srbija in Črna gora)
Gitárosok versenye a Nemzetközi gitárfesztiválon Leskovacon (Szerbia és Montenegró) 

ALJAŽ GYURICA Kitara 1. kategorija Druga nagrada Mentor: Relja Turudić

MIHA KOZLAR Kitara 1. kategorija Prva nagrada Mentor: Relja Turudić

FILIP DOBRANIČ Kitara  3. kategorija Prva Nagrada Mentor:Relja Turudić
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Šolsko leto 2004/2005 • A 2004/2005-ös tanév

8. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Prekmurja
A štajerskói és muravidéki fiatal zenészek 8. regionális versenye

DANIEL  
GÖMBÖŠ

Harmonika  
1.b kategorija

Zlato  
priznanje

Mentor:  
Rihard Lebar

ALAN  
KRAMAR

Harmonika  
1.b kategorija

Srebrno 
priznanje

Mentor:  
Rihard Lebar

34. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
A Szlovén Köztársaság fiatal zenészeinek 34. versenye 

DANIEL  
GÖMBÖŠ

Harmonika  
1.b kategorija

Bronasta
plaketa

Mentor:  
Rihard Lebar

Mörski festival kitare 2005, Murska Sobota • „Mörski” gitárfesztivál 2005, Muraszombat

ALJAŽ GYURICA Kitara III. kategorija Srebrno priznanje Mentor: Relja Turudić

MIHA KOZLAR Kitara III. kategorija Srebrno priznanje Mentor: Relja Turudić

ARJAN MEJAŠ Kitara II. kategorija Srebrno priznanje Mentor: Relja Turudić

1. mednarodno srečanje harmonikarjev v Moravskih Toplicah
Harmonikások 1. nemzetközi találkozója Moravske Toplicén

MICHELLE ANTOLIN Harmonika kategorija A Tretja nagrada Mentor: Rihard Lebar

MIŠA GABOR Harmonika kategorija A Tretja nagrada Mentor: Rihard Lebar

DENIS POZDEREC Harmonika kategorija A Tretja nagrada Mentor: Denis Zver

KLEMEN ŽERDIN Harmonika kategorija A Druga nagrada Mentor: Denis Zver

MIRJAM PERGAR Harmonika kategorija B Tretja nagrada Mentor: Rihard Lebar

DANIEL GÖMBÖŠ Harmonika kategorija C Druga nagrada Mentor: Rihard Lebar

ALAN KRAMAR Harmonika kategorija C Druga nagrada Mentor: Rihard Lebar

DANIEL RADUHA Harmonika kategorija C Tretja nagrada Mentor: Rihard Lebar

NEJC RAJTAR Harmonika kategorija C Tretja nagrada Mentor: Denis Zver

BORIS ŠEMEN Harmonika kategorija C Tretja nagrada Mentor: Denis Zver

Mednarodno srečanje harmonikarjev v Puli
Harmonikások nemzetközi találkozója Pulában

DANIEL GÖMBÖŠ Harmonika kategorija B Druga nagrada Mentor: Rihard Lebar

ALAN KRAMAR Harmonika kategorija C Tretja nagrada Mentor: Rihard Lebar
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Šolsko leto 2005/2006 • A 2005/2006-os tanév

9. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Prekmurja
A štajerskói és muravidéki fiatal zenészek 9. regionális versenye

ARJAN MEJAŠ Kitara 1.a kategorija Zlato priznanje Mentor: Goran Djurić

MIHA KOZLAR Kitara 1.b kategorija Srebrno priznanje Mentor: Goran Djurić

ALJAŽ GYURICA Kitara 1.b kategorija Srebrno priznanje Mentor: Goran Djurić

35. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
A Szlovén Köztársaság fiatal zenészeinek 35. versenye 

ARJAN MEJAŠ Kitara 1.a kategorija  Bronasta plaketa Mentor: Goran Djurić 

Mörski festival kitare 2006, Murska Sobota • „Mörski” gitárfesztivál 2006, Muraszombat

ARJAN MEJAŠ Kitara II. kategorija Srebrno priznanje Mentor: Goran Djurić

MIHA KOZLAR Kitara III. kategorija Bronasto priznanje Mentor: Goran Djurić

ALJAŽ GYURICA Kitara III. kategorija Srebrno priznanje Mentor: Goran Djurić

2. mednarodno srečanje harmonikarjev v Moravskih Toplicah
Harmonikások 2. nemzetközi találkozója Moravske Toplicén

MARIO KOLMAN Harmonika kategorija A Tretja nagrada Mentorica: 
Diana Horvat 

NEJC RAJTAR Harmonika kategorija C Druga nagrada Mentor: 
Denis Zver 

BORIS ŠEMEN Harmonika kategorija C Druga nagrada Mentor: 
Denis Zver 

ALAN KRAMAR Harmonika kategorija C Druga nagrada Mentor:
Rihard Lebar 

DANIEL GÖMBÖŠ Harmonika kategorija C Druga nagrada in
drugo mesto

Mentor: 
Rihard Lebar 

Šolsko leto 2006/2007 • A 2006/2007-es tanév

10. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Prekmurja
A štajerskói és muravidéki fiatal zenészek 10. regionális versenye

BORUT KOCET Klarinet
1.b kategorija

Zlato 
priznanje

Mentor:
Petar Novak

Korepetitorica: 
Olga Palić

DOMINIK 
CAR

Klarinet
1.b kategorija

Zlato 
priznanje

Mentor:
Petar Novak

Korepetitorica: 
Olga Palić
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ŽANA SOBOČAN Flavta
1.b kategorija

Srebrno 
priznanje

Mentorica:
Maja Novak

Korepetitorica: 
Olga Palić

BENJAMIN 
VRENKO

Klavir  
1.b kategorija

Zlato 
priznanje

Mentorica: 
Hajnalka Magyar

MIHA DENŠA, 
NEJC TRATNJEK, 

ALEKSANDER 
KOREN

Komorna 
skupina trobil

Srebrno 
priznanje

Mentor: 
Stanko Peterka

36. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
A Szlovén Köztársaság fiatal zenészeinek 36. versenye 

BORUT 
KOCET

Klarinet
1.b kategorija

Priznanje Mentor:
Petar Novak

Korepetitorica: 
Olga Palić

DOMINIK 
CAR

Klarinet
1.b kategorija

Bronasta 
plaketa

Mentor:
Petar Novak

Korepetitorica: 
Olga Palić

BENJAMIN 
VRENKO

Klavir  
1.b kategorija

Bronasta 
plaketa

Mentorica: 
Hajnalka Magyar

Mörski festival kitare 2007, Murska Sobota • „Mörski” gitárfesztivál 2007, Muraszombat

MATEVŽ KARAKATIČ 
POTOČNIK

Kitara 
I. kategorija

Zlato  
priznanje

Mentor:  
Vojislav Slijepčević

JAKA 
ŠKOBERNE

Kitara 
I. kategorija

Srebrno 
priznanje

Mentor:  
Vojislav Slijepčević

ARJAN 
MEJAŠ

Kitara  
III. kategorija

Srebrno 
priznanje

Mentor:  
Vojislav Slijepčević

ALJAŽ 
GYURICA

Kitara  
IV. kategorija

Srebrno 
priznanje

Mentor:  
Vojislav Slijepčević

MIHA 
KOZLAR

Kitara  
IV. kategorija

Bronasto 
priznanje

Mentor:  
Vojislav Slijepčević

3. mednarodno srečanje harmonikarjev v Moravskih Toplicah
Harmonikások 3. nemzetközi találkozója Moravske Toplicén

PRIMOŽ SERŠEN Harmonika
kategorija B

Druga nagrada Mentorica:  
Diana Horvat

MATEJ HORVAT Harmonika
kategorija B

Tretja nagrada Mentorica:  
Diana Horvat

MARIO KOLMAN Harmonika
kategorija B

Tretja nagrada Mentorica:  
Diana Horvat

DENIS POZDEREC Harmonika
kategorija A

Druga nagrada Mentor:  
Denis Zver



SEZNAMI • JEGYZÉKEK

50 let Glasbene šole Lendava 73A lendvai zeneiskola 50 éve

NEJC 
RAJTAR

Harmonika
kategorija D

Druga nagrada Mentor:  
Denis Zver

DANIEL 
GÖMBÖŠ

Harmonika
kategorija C

Druga nagrada Mentor:  
Rihard Lebar

Mednarodno tekmovanje pihalcev v Požarevcu (Srbija)
Fúvósok nemzetközi versenye Požarevacon (Szerbia)

DOMINIK 
CAR

Klarinet
I. kategorija

Prva nagrada Mentor:
Petar Novak

Korepetitorica: 
Olga Palić

ŽANA 
SOBOČAN

Flavta
I. kategorija

Prva nagrada Mentorica:
Maja Novak

Korepetitorica: 
Olga Palić

Šolsko leto 2007/2008 • A 2007/2008-as tanév

II. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za veliko nagrado Avsenik
Harmonikások Avsenik-díjét folyó II. nemzetközi versenye

NEJC RAJTAR Harmonika Srebrno priznanje Mentor: Denis Zver

Mörski festival kitare 2008, Murska Sobota • „Mörski” gitárfesztivál 2008, Muraszombat

JAKA 
ŠKOBERNE

Kitara
I. kategorija

Zlato priznanje Mentor:  
Vojislav Slijepčević

ARJAN 
MEJAŠ

Kitara
III. kategorija

Zlato priznanje Mentor:  
Vojislav Slijepčević

ALJAŽ 
GYURICA

Kitara
IV. kategorija

Bronasto priznanje Mentor:  
Vojislav Slijepčević

MIHA 
KOZLAR

Kitara
IV. kategorija

Srebrno priznanje Mentor:  
Vojislav Slijepčević

4. mednarodno srečanje harmonikarjev v Moravskih Toplicah
Harmonikások 4. nemzetközi találkozója Moravske Toplicén

NEJC RAJTAR Harmonika
kategorija D

Prva nagrada Mentor:  
Denis Zver

MIHA 
ŠEMEN

Harmonika
kategorija A

Tretja nagrada Mentor: 
Denis Zver

SARA 
SOBOČAN

Harmonika
kategorija B

Tretja nagrada Mentor: 
Denis Zver

DANIEL 
GÖMBÖŠ

Harmonika
kategorija D

Druga nagrada Mentor: 
Rihard Lebar

LANA 
CVETKO

Harmonika
Kategorija B

Tretja nagrada Mentor: 
Rihard Lebar
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Mednarodno tekmovanje pihalcev v Požarevcu (Srbija)
Fúvósok nemzetközi versenye Požarevacon (Szerbia)

ŽANA 
SOBOČAN

Flavta
I. kategorija

Prva  
nagrada

Mentorica:
Maja Novak

Korepetitorica: 
Eva Orban

KATJA 
KEVRIĆ

Flavta
II. kategorija

Druga 
nagrada

Mentorica:
Maja Novak

Korepetitorica: 
Eva Orban

Mednarodno tekmovanje »Davorin Jenko« v Beogradu (Srbija)
„Davorin Jenko” nemzetközi verseny Belgrádban (Szerbia)

DOMINIK 
CAR

Klarinet
II. kategorija

Prva nagrada Mentor:
Petar Novak

Korepetitorica: 
Eva Orban

Mednarodno tekmovanje klarinetistov v Krškem 
Klarinétosok nemzetközi versenye Krškón

DOMINIK 
CAR

Klarinet
I. kategorija

Priznanje Mentor:
Petar Novak

Korepetitorica: 
Eva Orban

Šolsko leto 2008/2009 • A 2008/2009-es tanév

Mednarodno tekmovanje mladih glasbenikov v Trstu (Italija)
Fiatal zenészek nemzetközi versenye Triesztben (Olaszország) 

ŽANA 
SOBOČAN

Flavta
A-kategorija

Priznanje Mentorica:
Maja Novak

Korepetitorica: 
Eva Orban

III. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za veliko nagrado Avsenik
Harmonikások Avsenik-díjét folyó III. nemzetközi versenye

NEJC 
RAJTAR

Harmonika
C-kategorija

Zlato priznanje Mentor:  
Denis Zver

Mörski festival kitare 2009, Murska Sobota • „Mörski” gitárfesztivál 2009, Muraszombat

JAKA 
ŠKOBERNE

Kitara
II. kategorija

Srebrno 
priznanje

Mentor:  
Vojislav Slijepčević

ARJAN 
MEJAŠ

Kitara
IV. kategorija

Zlato  
priznanje

Mentor:  
Vojislav Slijepčević

LEONARD HORVAT Kitara
II. kategorija

Srebrno 
priznanje

Mentor:  
Vojislav Slijepčević

ŽIGA 
VINČEC

Kitara
II. kategorija

Bronasto 
priznanje

Mentor:  
Vojislav Slijepčević
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5. mednarodno srečanje harmonikarjev v Moravskih Toplicah/ 
Harmonikások 5. nemzetközi találkozója Moravske Toplicén

MIHA 
ŠEMEN

Harmonika
kategorija A

Tretja  
nagrada

Mentor:  
Denis Zver

SARA SOBOČAN Harmonika
kategorija B

Druga 
nagrada

Mentor:  
Denis Zver

NEJC 
RAJTAR

Harmonika
kategorija D

Prva 
Nagrada

Mentor:  
Rihard Lebar

DENIS 
POZDEREC

Harmonika
kategorija B

Druga 
nagrada

Mentor:  
Rihard Lebar

DANIEL 
GÖMBÖŠ

Harmonika
kategorija D

Tretja  
nagrada

Mentor:  
Rihard Lebar

LANA 
CVETKO

Harmonika
kategorija B

Druga 
nagrada

Mentor:  
Rihard Lebar

Mednarodno tekmovanje pihalcev »Davorin Jenko« v Beogradu (Srbija)
Fúvósok Davorin Jenkoról elnevezett nemzetközi versenye Belgrádban (Szerbia)

DOMINIK
CAR

Klarinet
III. kategorija

Prva nagrada Mentor:
Petar Novak

Korepetitorica: 
Eva Orban

JAN 
ČIZMAZIJA

Saksofon
I. kategorija

Prva nagrada Mentor:
Petar Novak

Korepetitorica: 
Eva Orban

1. festival mladih pianistov »Štrkci za klavirjem«, Murska Sobota
Fiatal zongoristák 1. fesztiválja, Muraszombat

DOMEN 
PUCKO

Klavir
I. kategorija

Bronasto 
priznanje, 

nagrajenec 
občinstva

Mentorica: 
Eva Orban

LARA 
VARGA

Klavir
II. kategorija

Zlato priznanje, 
nagrajenka 
občinstva

Mentorica: 
Brigita Bogar

JAN 
JURGEC

Klavir
IV. kategorija

Zlato  
priznanje

Mentorica:  
Andrejka Kolman

TIMOTEJA 
MEJAŠ

Klavir
IV. kategorija

Srebrno 
priznanje

Mentorica:  
Helena Žoldoš

12. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov Štajerske in Prekmurja
A štajerskói és muravidéki fiatal zenészek 12. regionális versenye

JAKA 
ŠKOBERNE

Kitara
1.a kategorija

Zlato priznanje Mentor:
Vojislav Slijepčević



LISTINE IN PRIZNANJA GLASBENI ŠOLI LENDAVA 
A LENDVAI ZENEISKOLA DOKUMENTUMAI ÉS ELISMERÉSEI

SEZNAMI • JEGYZÉKEK

50 let Glasbene šole Lendava76 A lendvai zeneiskola 50 éve

ARJAN MEJAŠ Kitara
1.c kategorija

Zlato priznanje Mentor:  
Vojislav Slijepčević

LAURA SEČKAR Violončelo
1.a kategorija

Zlato priznanje Mentorica:  
Romana Rek

38. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije
A Szlovén Köztársaság fiatal zenészeinek 38. versenye 

JAKA 
ŠKOBERNE

Kitara
1.a kategorija

Bronasta 
plaketa

Mentor:  
Vojislav Slijepčević

ARJAN 
MEJAŠ

Kitara
1.c kategorija

Srebrna 
plaketa

Mentor:  
Vojislav Slijepčević

LAURA 
SEČKAR

Violončelo
1.a kategorija

Priznanje Mentorica:  
Romana Rek

bronasta plaketa • bronzplakett
bronasto priznanje • bronz elismerés
druga nagrada • második díj
drugo mesto • második helyezés
flavta • fuvola
harmonika • harmonika
kategorija • kategória
kitara • gitár
klarinet • klarinét
klavir • zongora
komorna skupina • kamaraegyüttes
korepetitor, korepetitorica • korrepetitor
mentor, mentorica • mentor
nagrada • díj
nagrajenec (nagrajenka)  
občinstva • közönségdíj
posebna nagrada • különdíj

priznanje • elismerés
prva nagrada • első díj
saksofon • szaxofon
solfeggio • szolfézs
srebrna plaketa • ezüst plakett
srebrno priznanje • ezüst elismerés
tretja nagrada • harmadik díj
trobila • rézfúvós hangszerek
violončelo • gordonka
zlato priznanje • arany elismerés

Prevod izrazov v tabelah 
A táblázatokban szereplő kifejezések magyar megfelelői:
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LISTINE IN PRIZNANJA GLASBENI ŠOLI LENDAVA
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a nagynénim pedig zongorázott. Termé-
szetesen nem kényszerből tanultam, hi-
szen imádtam zongorázni. 

Az általános iskola befejezése után hol 
folytatta a tanulmányait?

1948-ban Muraszombatban, a gim-
náziumban tanultam tovább, és mellette 
Kovács Annuska zongoratanárnőnél be-
fejeztem az alsó fokú zeneiskolát a mura-
szombati, akkor már állami zeneiskolában. 
1953-ban, az érettségi után a Zágrábi 
Egyetem Jogtudományi Karára iratkoz-
tam, és emellett felvételt nyertem a zenei 
konzervatóriumba, ahol zongora szakos 
diákként Vera Bogdanov híres zongoris-
tánál fejleszthettem tovább a zongoratu-
dásom. Az iskoláztatásomhoz szükséges 
anya giakat a nyári hónapokban magam 
kerestem meg, azzal, hogy a tengermelléki 
éttermekben és szalonokban zongoráztam. 
A sikeres felvételi után, a jogi tanulmánya-
immal párhuzamosan a zágrábi Zeneaka-
démián folytattam a zongoratanulást.

Mikor tért vissza Lendvára, és hogyan 
alakult aztán az élete?

Hajós Ferenc úrral, a lendvai Első Általá-
nos Iskola egykori ének-zene tanárával, a 
lendvai Alsó Fokú Zeneiskola első lendvai 
zongoratanárával, a lendvai bíróság egyko-
ri elnökével, bíróval, Szlovénia nyugalma-
zott magyarországi nagykövetével és az 
élete minden lépését kísérő zongoramuzsi-
ka szerelmesével emlékeket idéztünk.

Járt-e zeneiskolába, illetve hol szerzett 
zenei tudást?

Az általános iskola mellett zongorázni 
is tanultam, mégpedig az egykori óvoda 
helyiségeiben. Ez tulajdonképpen egyben 
kolostor és óvoda is volt, ahol kedves, ún. 
iskolai nővérek tanítottak zenét, külön-
féle hangszereket és nyelveket. 1941-ben 
Cecília nővér vezetett be a zongoramuzsi-
ka világába, és egészen az általános iskola 
befejezéséig fejlesztette a zongoratechni-
kámat és zenei tudásomat.

Kinek a hatására kezdett el zongorát 
tanulni?

A szüleim kívánságára kezdtem el 
zongorát tanulni. Édesapám fuvolázott, 
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Zenével átszőtt életút
Orban Eva interjúja Hajós Ferenccel,  
a Lendvai Alapfokú Zeneiskola első lendvai zongoratanárával
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Kérem, meséljen a lendvai 
zeneiskoláról és az ottani állásáról.

Az akkori zeneiskola helyiségei a régi 
óvodával (korábbi kolostorral) és az egy-
kori moziteremmel szemben, a most már 
omladozó épületben voltak. Kb. 3–4 te-
remben folyt a tanítás, mind a délelőtti, 
mind a délutáni időszakban. A zeneisko-
lában 2 zongora volt, amelyeken azok a 
gyerekek is gyakorolhattak, akiknek ott-
hon nem volt hangszerük. Az egyik zon-
gorát nagyobb szereplésekkor átvittük 
a régi moziterembe, ahol a jelentősebb 
rendezvényeinket, pl. az újévi és az évzá-
ró hangversenyeinket tartottuk.

A legelején csak 12 tanítványom volt, 
akik közül ketten – Kovács Zsuzsa (Ko-
cuvan Suzana), aki később Vörös Laci 
kollégámhoz került, és Gerenčer Leonka 
(Bašovič Leona) – folytatták zenei tanul-
mányaikat. 

1959-ben jöttem haza, Lendvára, és 
azonnal kaptam állást. Párhuzamosan 
két helyen is dolgoztam. A lendvai ál-
talános iskolában (a mai 2. Sz. Lendvai 
KÁI helyiségeiben) ének-zene tanárként 
dolgoztam, és az abban az évben alapí-
tott állami, Alsó Fokú Zeneiskola zon-
goratanára voltam. Nem sokkal később 
a muraszombati zeneiskolában tisztelet-
díjas zongoratanári munkát vállaltam, 
és egy ideig vezényeltem a zeneiskola 
25–26 tagú szimfonikus zenekarát is. Itt, 
Lendván pedig egy nagyon jó gyermek-
kart vezettem, amely az általános iskola 
keretében működött, aztán egy oktettet 
a zeneiskolában, és még egy felnőtt ve-
gyes kart is alapítottam, amellyel néhány 
évig sikeresen szerepeltünk. 1960-ban vi-
szont már elkezdtem dolgozni a lendvai 
bíróságon is, így az ének- és zenetanítást 
abba kellett hagynom. Természetesen a 
zongoratanítással nem hagytam fel.
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A zene gazdagít, szebbé, jobbá teszi 
az ember életét. Az alapvető zenei isme-
retek az általános műveltség alkotórészei. 
Ezért nagyon örültem, hogy Lendván 
is zeneiskolát alapítottak, amely számos 
fiatalnak lehetővé tette a zene szépsége-
inek megismerését. Ha visszagondolok 
a zeneiskolában töltött néhány évre, be 
kell vallanom, hogy csupa kellemes em-
lék jut eszembe. 

A jövőben is kívánok az iskolának sok 
sikert és számos lelkes, tehetséges tanulót!

Hajós úr elmondta még, hogy 1992-ben 
kinevezték Szlovénia magyarországi nagy-
követévé, ugyanakkor ő látta el a bulgáriai 
és ukrajnai nagykövet feladatait is, a szék-
helye viszont Budapesten volt. 1998-ban, 
nyugalmazásakor jó barátja, Sebestyén 
János világhírű magyar orgonaművész a 
budapesti Mátyás-templomban búcsúkon-
certet adott a tiszteletére, majd ezt köve-
tően élő adásban interjút készített vele a 
budapesti MR1-Kossuth Rádió, ahol utol-
jára szólaltatta meg Liszt Ferenc La Cam-
panella című művét a nagyközönség előtt.

A zongora mellett más hangszert is 
tanítottak, ha jól emlékszem, harmoni-
kát és fúvós hangszereket. Sajnos a kol-
légák nevére már kevésbé emlékszem, de 
tudom, hogy rövidesen utánam tisztelet-
díjas tanárként elhelyezkedett a már em-
lített Vörös Laci Muraszombatból, aki 
az új tanulók mellett átvállalt néhányat 
az én tanítványaimból is, hiszen nekem 
egyre több munkám akadt a bíróságon. 
Majd egy idő után sajnos teljesen abba 
kellett hagynom a zongoratanítást.

Ezzel tehát véget ért a zenei pályája?

Nem teljesen, mert egy nagyon jó 
barátommal, a hosszúfalui Fehér Jani-
val, aki az eszéki Operaház énekese volt, 
néhány éven keresztül hangversenyeket 
adtunk a Nafta teremben. A zongorázás 
tehát továbbra is az életem fontos része 
volt, és az is maradt.

Végül mondja el, kérem, hogyan tekint 
vissza azokra az évekre, amelyeket a 
lendvai zeneiskolában töltött?

Z glasbo prežeta življenjska pot 
Intervju Eve Orban s Ferencem Hajósem, prvim lendavskim učiteljem klavirja  
v Nižji glasbeni šoli v Lendavi

V pogovoru z gospodom Ferencem Ha-
jósem, nekdanjim učiteljem petja in glasbe 
v 1. osnovni šoli Lendava, s prvim len-
davskim učiteljem klavirja v Nižji glasbeni 
šoli v Lendavi, nekdanjim predsednikom 

lendavskega sodišča, sodnikom, upoko-
jenim slovenskim veleposlanikom na 
Madžarskem in oboževalcem klavirske 
glasbe, ki ga spremlja na vsakem koraku 
njegovega življenja, sva obujala spomine.
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Ste obiskovali glasbeno šolo 
oziroma kje ste si pridobili glasbeno 
izobrazbo?

Vzporedno z osnovno šolo sem obi-
skoval tudi pouk klavirja, in sicer v pro-
storih starega vrtca. Tam je bil takrat vr-
tec in samostan hkrati. Jezike, glasbo oz. 
igranje na razne instrumente so pouče-
vale prijazne učiteljice, šolske sestre. Leta 
1941 me je v svet klavirske glasbe po-
peljala sestra Cecilija in vse do zaključ-
ka osnovne šole razvijala mojo klavirsko 
tehniko in glasbeno znanje.

Pod čigavim vplivom ste se začeli učiti 
klavir?

Klavir sem se začel učiti na željo star-
šev. Oče je igral flavto, teta pa klavir. Se-
veda pa učenje zame ni bila prisila, saj 
sem oboževal igranje na klavir.

Kje ste nadaljevali šolanje po končani 
osnovni šoli?

1948. leta sem nadaljeval šolanje 
v gimnaziji v Murski Soboti in ob njej 
končal še nižjo glasbeno šolo, takrat že 
državno, in sicer pri učiteljici klavirja 
Annuski Kovács. Leta 1953 sem se po 
opravljeni maturi vpisal na študij prava 
v Zagrebu, uspelo pa se mi je še vpisati 
tudi na glasbeni konservatorij, kjer sem 
kot dijak svoje igranje na klavir razvijal 
pri znani klavirski virtuozinji Veri Bog-
danov. Potrebna finančna sredstva za 
šolanje sem si prislužil poleti, ko sem 
v obmorskih krajih, v raznih salonih in 

kavarnah igral klavir. Hkrati s študijem 
prava sem nadaljeval študij klavirja na 
zagrebški Akademiji za glasbo.

Kdaj ste se vrnili v Lendavo in kako 
ste živeli potem?

Domov, v Lendavo, sem se vrnil leta 
1959 in takoj dobil službo. Delal sem 
kar na dveh mestih, in sicer poučeval 
glasbo v lendavski osnovni šoli (v pros-
torih današnje DOŠ II) in klavir v Nižji 
glasbeni šoli, ki je bila ustanovljena prav 
v tem letu. Kmalu zatem sem poučeval 
klavir tudi v Glasbeni šoli v Murski So-
boti, kjer sem bil še dirigent 26-članske-
ga simfoničnega orkestra. V Lendavi sem 
vodil zelo uspešen otroški pevski zbor, ki 
je deloval v osnovni šoli, vodil sem še 
oktet v glasbeni šoli in ustanovil mešani 
pevski zbor za odrasle, s katerim smo kar 
nekaj let uspešno gostovali.

Leta 1960 sem začel delati tudi na 
sodišču, tako da sem moral opustiti po-
učevanje petja oz. glasbe. Poučevanja 
klavirja pa seveda nisem opustil.

Pripovedujte, prosim, kaj o lendavski 
glasbeni šoli in letih službovanja v 
njej.

Prostori takratne glasbene šole so bili 
nasproti starega vrtca (nekdanjega samo-
stana) in takratne kinodvorane. Pouk je 
potekal v treh, štirih učilnicah tako v do-
poldanskem kot popoldanskem času. V 
glasbeni šoli sta bila dva klavirja, na ka-
terih so vadili tudi otroci, ki doma niso 
imeli klavirja.
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Klavir smo ob večjih prireditvah, 
ob novem letu in zaključnem koncertu, 
prenesli v kinodvorano.

Na samem začetku sem imel le 12 
učencev, med katerimi sta bili Zsuzsa Ko-
vács (Suzana Kocuvan), ki se je pozneje 
učila klavir pri učitelju Ladislavu Vörösu 
in Leonka Gerenčer (Leona Bašovič). 
Obe sta po končani nižji glasbeni šoli na-
daljevali šolanje na glasbenem področju.

Razen na klavir pa so učenci takrat 
lahko igrali še na druga glasbila. Če se 
prav spomnim, so v šoli poučevali še 
harmoniko in pihala. Žal se imen kole-
gov ne spomnim natančno, vem pa, da 
je poučeval že omenjeni Ladislav Vörös, 
učitelj klavirja iz Murske Sobote, ki je ob 
novih učencih prevzel še nekaj mojih, saj 
sem imel vedno več obveznosti na sodi-
šču. Tako sem kmalu popolnoma opustil 
poučevanje klavirja.

Svojo glasbeno pot ste torej zaključili?

Ne povsem, saj sem z dobrim prijate-
ljem iz Dolge vasi, Janijem Fehérjem, ki je 
bil operni pevec v osiješki Operi, kar nekaj 
let nastopal na koncertih v dvorani Nafte.

Ljubezen do igranja klavirja je torej bila 
in je še pomemben del mojega življenja.

Ob koncu bi vas rada poprosila, da mi 
poveste, kako se spominjate let, ki ste 
jih preživeli v lendavski glasbeni šoli.

Glasba obogati, olepša in izboljša 
člo vekovo življenje. Osnovno glasbeno 
znan je je sestavni del splošne izobrazbe, 
zato sem bil zelo vesel, da je bila tudi v 

Lendavi ustanovljena glasbena šola, ki je 
mnogim mladim omogočila, da so spo-
znali lepote glasbe. Če se v mislih vrnem 
v tista leta, ki sem jih preživel v glasbeni 
šoli, moram priznati, da so spomini na-
nje prijetni.

Želim, da bi tudi v prihodnje bila 
lendavska glasbena šola zelo uspešna in 
da bi imela veliko nadarjenih učencev.

Gospod Hajós mi je še povedal, da je 
leta 1992 postal veleposlanik R Slovenije 
na Madžarskem, bil pa je tudi akreditiran 
za Ukrajino in Bolgarijo s sedežem v Bu-
dimpešti. Leta 1998, ob upokojitvi, mu je 
dober prijatelj, svetovno znani organist 
János Sebestyén posvetil koncert v cerk-
vi sv. Matije/Mátyás templom. Pozneje je 
imel intervju na radiu Kossuth, kjer je pos-
lednjič za številne poslušalce zaigral La 
Campanello Ferenca Liszta.
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Beszélgetésünk során emlékeket idéz-
tünk fel a lendvai Alsó Fokú Zeneiskola 
első nemzedékének tanulójával, a Drago 
Lugarič Általános Iskola ének-zene taná-
rával, a Zeneiskola Lendva zongora- és 
zeneelmélet tanárával, aki több évtizedig 
igazgatóként szolgálta a zeneiskolát.

Mikor és hol kezdett ismerkedni a 
zenével?

Az első nemzedékhez tartoztam, 
amely nek tagjai 1958-ban a lendvai 
várban, Zver Anka tanárnőnél kezdtek 
zongorát és szolfézst tanulni. Ekkor még 
hivatalosan nem létezett a zeneiskola.

Kinek a hatására kezdett 
zeneiskolába járni?

Már kiskoromban vonzódtam a ze-
néhez, és amikor alkalmam volt hallani a 
zongora hangját, eldöntöttem, hogy meg-
tanulok zongorázni. Egyébként pedig az 
édesapám tudott hegedülni, és talán álta-
la is közelebb kerültem a zenéhez.

Tudjuk, hogy már az 1959/1960-as 
tanévben hivatalosan is elismerték a 
lendvai zeneiskolát. Hogyan folytatta 
a zenei tanulmányait?

Mivel én még csak az elemi iskola 4. 
osztályos tanulójaként iratkozhattam be 

a zeneiskolába, sajnos csak az alapfokú 
zeneiskola 5 osztályát fejezhettem be itt, 
Lendván. Zver Anka, Hajós Feri és Vö-
rös Laci volt a tanárom. Mivel nekünk 
otthon akkor még nem volt zongoránk, 
Hajós néninél gyakoroltam.

Hogyan folytatódott a zenei pályája?

1963-ban Lendván befejeztem az 
elemi iskola 8. osztályát, majd a mu-
raszombati tanítóképzőben folytattam 
tanulmányaim. Mellette pedig befejez-
tem az alapfokú zeneiskola 6. osztályát 
is, mégpedig Vörös Laci tanár úrnál, 
aki akkoriban a muraszombati zeneis-
kola igazgatója volt. Ekkor a tanárom 
azt javasolta, hogy iratkozzak át a zenei 
középiskolába, Mariborba. Ezt meg is 
tettem, és zongora és szolfézs-zeneelmé-
let szakon tanultam tovább. 1967-ben, 
az érettségi vizsga után úgy döntöttem, 
hogy Mariborban maradok, és az ottani 
Pedagógiai Karon folytatom zenei tanul-
mányaimat.

A diploma megszerzése után azonnal a 
lendvai zeneiskolában helyezkedett el?

Nem, a diplomám megszerzését saj-
nos el kellett halasztanom, hiszen tanár-
hiány miatt 1970 szeptemberében vissza 
kellett térnem Lendvára ének-zenét taní-
tani az akkoriban megépült Drago Lu-

A munkásságom, az életem...
Orban Eva interjúja Kocuvan Suzanával, a Zeneiskola Lendva egykori igazgatónőjével
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garič Kétnyelvű Általános Iskolába. Ott 
viszont kezdő tanárként rengeteg mun-
kám akadt, a tanítás mellett például az új 
tanterv, majd a tankönyvek összeállítása 
és a kórus vezetése, így még csak 1975-
ben szereztem meg a diplomámat. 

Meg kell említenem, hogy ebben az 
időben már nem csupán az általános is-
kolában tanítottam, hanem a lendvai ze-
neiskolában is, hiszen ott is tanárhiány 
volt. Így 1971-től délelőttönként ének-
zenét tanítottam az általános iskolában, 
délutánonként pedig zongorát a zene-
iskolában. 1979 fontos fordulópont az 
életemben. Az akkori községi vezetőség 
felkért, hogy legyek a lendvai zeneiskola 
igazgatója. Az egész nagyon váratlanul 
ért, hiszen tanév közben kellett eldönte-
nem, megteszem-e életem nagy lépését. 
Megtettem... 

Kérem, meséljen egy kicsit az 
igazgatósága 26 évéről.

Csakhamar rá kellett döbbennem, 
hogy milyen felelősségekkel jár az igaz-
gatói poszt. Mindennapi témává vált a 
tanárhiány, a pénzhiány, a helyhiány és 
még sorolhatnám. No, de minden gond 
feledésbe merül, ha visszagondolok a 
szorgalmas és lelkiismeretes kollégákból 
álló, kis létszámú tanári karra. Együtt-
működve könnyebben megoldottuk a 
felmerülő problémákat. Mondhatom, 
hogy a 26 év alatt sok szépben és jóban 
volt részem. Ez talán annak is köszön-
hető, hogy a nagyobb dolgok mellett, az 
apró eredményeknek is tudtam örülni.

Eleinte az igazgatói munka mellett 

sokat tanítottam, szolfézst és zongorát, 
hiszen – amint már említettem – folya-
matosan tanárhiánnyal küszködtünk, 
majd évről évre csökkentettem a tanu-
lóim számát, hiszen egyre gyarapodtak 
az igazgatói feladataim. A tanárhiány 
csak az egyik gond volt, amelyet azonnal 
követett a másik, a hely-, illetve tante-
remhiány. A tanulók száma évről évre 
nőtt, a tantermek száma pedig változat-
lan maradt. Ekkor döntöttem úgy, hogy 
a kihasználatlan tetőteret tantermekké 
alakítjuk. A Lendvai község jóváhagyá-
sával és anyagi támogatásával 1998-ban 
el is készültek a várva várt tantermek és a 
tanári szoba. Idővel a tanárhiány is meg-
oldódott, hiszen az egykori tanulóink ta-
nárként tértek vissza az iskolába.

Hadd térjek még egy kicsit vissza a 
munkásságom kezdeteihez, 1979-be, 
amikor nagy lendülettel és önbizalom-
mal, teli energiával elindultam az aka-
dályokkal nehezített igazgatói úton. 
Mindjárt az elején kapcsolatokat kezd-
tem építeni. Megkerestem a régióban 
működő zeneiskolák igazgatóit, és – 
amint azt már előttem mások is meg-
tették – javasoltam, hogy fogjunk össze, 
és szervezzünk találkozókat és közös 
produkciókat. A kapcsolattartás mellett 
egyebek között az volt a célunk, hogy a 
zeneiskolák tanulói nagyobb közönség 
előtt is bizonyíthassák tehetségüket, mi, 
tanárok pedig ezáltal is emeljük a taní-
tás színvonalát. A „Muravidéki zeneis-
kolák találkozója” hagyománnyá vált, 
és a mai napig lehetőséget nyújt arra, 
hogy bemutatkozzanak a muraszomba-
ti, a Gornja Radgona-i, a ljutomeri és 
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a lendvai zeneiskola legtehetségesebb 
tanulói. 

A tanulók bemutatkozhattak a lenti 
Ádám Jenő Zeneiskolával közösen szer-
vezett hangversenyeken is. Természete-
sen egyéb iskolán kívüli hangversenye-
ken és rendezvényeken is felléptek, vi-
szont a házon belüli szereplésekhez egyre 
szűkösebbnek bizonyultak a zeneiskola 
tantermei, ezért nagy szükségünk volt 
egy koncertteremre. Közös erővel ezt is 
elértük, így már az 1993/1994-es tan-
évben átadtuk rendeltetésének az iskolai 
koncerttermet. Nagyobb rendezvényekre 
azonban ez sem felelt meg, ezért azokat 
továbbra is a moziteremben szerveztük 
meg, mindaddig, míg végre megnyílt 
a lendvai művelődési ház. A 2004. évi 
karácsonyi koncertünknek már a szín-
ház- és hangversenyterem adott otthont. 
Ezzel teljesült egy régi vágyam, amely vé-
gigkísérte a munkásságom. 

Röviden hogyan írná le az érzéseit, 
emlékeit?

Ami az emlékeket illeti, szerencsés-
nek mondhatom magam, hogy tanuló-
ja lehettem az akkoriban alapított Alsó 
Fokú Zeneiskola első nemzedékének. 
Már akkor világossá vált számomra, 
hogy a zene az életem fontos része lesz, 
és hogy a jövőm a szülővárosomhoz fog 
kötődni. Mindig is arra vágytam, hogy 
hazatérjek, és itt, Lendván adjam tovább 
a tudásomat, az energiámat.

Érzem, és el is mondhatom, hogy szá-
momra mindig a tanulók sikere, a szülők 
öröme és a tanárok elégedettsége volt a 

legszebb ajándék és a befektetett mun-
kám elismerése. Ez az érzés az igazgatói 
munkám 26 évében mélyen rögzült ben-
nem. Emellett mindig szem előtt tartot-
tam a célkitűzésem, amely a zeneiskola 
színvonalának emelésére vonatkozott. 

Ma büszkén állíthatom, hogy a taná-
rok és a tanulók színvonalas munkájának 
köszönhetően a zeneiskolánk országos 
színvonalon működik.

Örülök, hogy részese lehettem mind-
ezeknek a törekvéseknek, a munkának, 
és részt vehettem a városunk zenei ok-
tatásának és kulturális életének az alakí-
tásában.

Kocuvan Suzana odaadó munkájáért és 
a vidékünk zenei kultúrája fejlesztéséért 
2005. augusztus 20-án Lendva Község 
polgármesterétől, mag. Anton Balažektől 
a lendvai színház- és hangversenyterem-
ben átvehette a község elismerését.
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Pogovarjala sem se z nekdanjo učen-
ko prve generacije Nižje glasbene šole 
v Lendavi, učiteljico glasbe v OŠ Draga 
Lugariča, učiteljico klavirja in glasbene 
teorije ter kar nekaj desetletij ravnateljico 
Glasbene šole Lendava …

Kdaj in kje ste se začeli spoznavati z 
glasbo?

Bila sem učenka prve generacije, ki 
se je leta 1958 začela učiti klavir in glas-
beno teorijo, in to na lendavskem gradu 
pri učiteljici glasbe Anki Zver. Takrat 
uradno še ni bilo glasbene šole.

Pod čigavim vplivom ste začeli 
obiskovati glasbeno šolo?

Že v zgodnji mladosti sem imela rada 
glasbo in zvok klavirja me je vedno zno-
va prevzel, zato sem se odločila, da se 
bom učila igrati na klavir. Oče je igral na 
violino in morda mi je tudi zaradi tega 
bila glasba blizu.

Vemo, da je bila že v šol. l. 1959/60 
glasbena šola uradno priznana. 
Kako ste nadaljevali svoje glasbeno 
izobraževanje?

Ker sem se šele v 4. razredu osnovne 
šole lahko vpisala v glasbeno šolo, sem 
v Lendavi končala le pet razredov niž-

je glasbene šole. Moji učitelji glasbe so 
bili Anka Zver, Ferenc Hajós in Ladislav 
Vörös. Ker doma še nisem imela klavirja, 
sem vadila pri gospe Hajoševi.

Kako se je potem nadaljevala vaša 
glasbena pot?

Leta 1963 sem končala osnovno šolo 
in nato nadaljevala šolanje na mursko-
soboškem učiteljišču, kjer sem istočasno 
končala še 6. razred nižje glasbene šole 
pri učitelju Vöröšu, ki je bil takrat tudi 
ravnatelj Glasbene šole v Murski Soboti. 
Predlagal mi je, naj se vpišem v Srednjo 
glasbeno šolo v Mariboru, kar sem tudi 
storila in na oddelku za klavir in glasbe-
no teorijo nadaljevala šolanje. Po opra-
vljeni maturi leta 1967 sem se odločila, 

Moje delo, moje življenje …
Intervju Eve Orban s Suzano Kocuvan, nekdanjo ravnateljico GŠ Lendava
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da bom svoje glasbeno šolanje nadalje-
vala v Mariboru, in sicer na Pedagoški 
akademiji.

Ste se kmalu po diplomi na pedagoški 
akademiji zaposlili v Glasbeni šoli 
Lendava?

Ne, opravljanje diplome sem morala 
preložiti in se zaradi pomanjkanja kadra 
zaposliti v Osnovni šoli Draga Lugariča 
v Lendavi. Kot začetnica sem imela ve-
liko dela, tako s poučevanjem kot sesta-
vljanjem novega učnega načrta, učbeni-
kov, vodenjem pevskega zbora, zato sem 
diplomirala šele leta 1975.

Omeniti moram, da sem v tem času 
poučevala tudi v lendavski glasbeni šoli, 
saj se je pomanjkanje kadra čutilo tudi 
v tej šoli. Tako sem od leta 1971 do-
poldan poučevala glasbo v osnovni šoli, 
ob popoldnevih pa še klavir v glasbeni 
šoli. Leto 1979 je bilo zame prelomno. 
Takratna občinska vlada me je zaprosila, 
naj prevzamem mesto ravnateljice Glas-
bene šole Lendava. Zame je bilo to ne-
pričakovano, že sredi šolskega leta sem 
se morala odločiti, ali bom naredila ta 
korak ali ne.

Naredila sem ga …

Pripovedujte kaj o tem, kako je v 
vaših očeh minilo 26 let.

Kmalu sem spoznala, kako odgovor-
no delo me čaka. Vsakdanje teme so bile 
pomanjkanje kadra, finančne in prostor-
ske težave, pa še marsikaj bi lahko na-
štela.

Vse težave pa so pozabljene, ko se 
spomnim na delovne in marljive kolege, 
na naš mali učiteljski kolektiv. Z med-
sebojnim sodelovanjem smo laže reševali 
vse probleme. Lahko trdim, da sem v 26 
letih doživela veliko lepega, pa tudi manj 
lepega. Ob velikih stvareh sem se naučila 
ceniti in veseliti tudi majhnih uspehov.

Na začetku sem ob ravnateljevanju 
veliko poučevala, ker je bilo pomanjka-
nje učiteljev še vedno prisotno. Kasneje 
sem poučevala manj učencev, saj je bilo 
iz leta v leto več ravnateljskega dela. Te-
žav pa nismo imeli samo zaradi pomanj-
kanja kadra, ampak tudi zaradi učilnic. 
Število učencev je naraščalo, število učil-
nic pa je ostalo enako, zato sem se odlo-
čila, da bomo neizkoriščene podstrešne 
prostore predelali v učilnice.

Občina nas je pri tem podprla in 
nam finančno pomagala, tako da smo 
leta 1998 dobili težko pričakovane učil-
nice in zbornico.

Z leti so se uredile tudi kadrovske 
težave, saj so se v šolo vračali naši bivši 
učenci, sedaj že kot učitelji.

Malo bi se še rada vrnila na svoj 
za četek, v leto 1979, ko sem z veliko 
vnemo, samozavestjo in polna energije 
krenila preprekam, ki so me čakale med 
ravnateljevanjem, nasproti. Začela sem s 
povezovanjem in sodelovanjem. Pokli-
cala sem ravnatelje glasbenih šol v naši 
regiji in predlagala sodelovanje, ki so ga 
nekateri predlagali že pred mano. Pova-
bila sem jih k sodelovanju in predlagala 
skupna srečanja in produkcije. Razen so-
delovanja smo si zastavili tudi cilj, da bi 
se učenci predstavili pred zahtevnejšim 
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občinstvom in tako opozorili na svoje 
sposobnosti, pa tudi učitelji bi si priza-
devali še za kvalitetnejše poučevanje. Re-
vija pomurskih glasbenih šol je postala 
tradicionalna, na njej pa se predstavijo 
najsposobnejši učenci iz murskosobo-
ške, radgonske, ljutomerske in lendavske 
glasbene šole.

Učenci pa se lahko predstavijo tudi 
na skupni reviji z učenci iz Glasbene šole 
Ádáma Jenőja iz Lentija. Seveda so naši 
učenci sodelovali tudi na drugih koncer-
tih izven šole in na različnih prireditvah. 
Res pa je, da so prostori za razne koncer-
te in predstavitve znotraj šole postajali 
vse tesnejši, zato smo se odločili za lastno 
dvorano. Uspeli smo in vrata nove dvora-
ne za nastope odprli že v šol. l. 1993/94. 
Žal pa za večje predstavitve glasbene šole 
tudi ta dvorana ni bila primerna, zato 
smo še vedno uporabljali lendavsko ki-
nodvorano, dokler končno ni odprla 
svojih vrat nova gledališka in koncertna 
dvorana v Lendavi. V njej smo leta 2004 
pripravili božični koncert.

S tem se je uresničila tudi moja dol-
goletna želja, ki me je spremljala ves čas 
mojega dela.

Kako bi na kratko strnili svoje 
občutke in spomine?

Kar se spominov tiče, lahko rečem, 
da sem srečna, ker sem bila učenka prve 
generacije takratne nižje glasbene šole. 
Že takrat mi je bilo jasno, da bo glasba 
pomemben del mojega življenja in da bo 
prihodnost povezana z mojim rojstnim 
krajem. Vrniti se domov in predajati 

svoje znanje in energijo Lendavi, je bila 
od nekdaj moja želja.

Čutim, in to lahko tudi povem, da je 
bilo zame najlepše darilo in priznanje za 
vloženo delo uspeh učencev, veselje star-
šev in zadovoljstvo učiteljev. Ta občutek 
se je močno zasidral v meni v 26 letih 
ravnateljevanja. Zmeraj pa sem sledila 
cilju dvigniti kakovostno raven glasbene 
šole.

Danes lahko ponosno trdim, da s 
kvalitetno opravljenim delom učiteljev 
in učencev glasbena šola deluje na držav-
ni ravni.

Vesela sem, da sem lahko bila del 
vseh prizadevanj in dejavnosti in da sem 
prispevala k oblikovanju glasbenega izo-
braževanja in kulturnega življenja v na-
šem mestu.

 

Suzani Kocuvan je za predano delo in bo-
gat prispevek k razvoju glasbene kulture 
v našem okolju župan Občine Lendava, 
mag. Anton Balažek, 20. avgusta 2005 
v gledališki in koncertni dvorani izročil 
občinsko priznanje.
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Spomini in prisrčne želje  
iz daljne Finske
Pismo nekdanjega učitelja, zaposlenega v Glasbeni šoli Lendava

Prav lepo pozdravljene, nek danje sodelavke in sode-
lavci, učenke in učenci, učiteljice in učitelji, sošolke in 
sošolci, spoštovani bralci!

Z velikim veseljem oz. posebno radostjo se spominjam 
prijetnih trenutkov, ki sem jih preživel v domači glas-
beni šoli sprva kot učenec, kasneje pa kot učitelj. Žal 
nekaj sodelavcev ni več med nami, da bi se lahko skupaj 
veselili tega pomembnega jubileja in glasbe, ki jim je 
pomenila skoraj vse.

Osebno sem z glasbo povezan pravzaprav vse življenje. Rad se spominjam tako pou-
čevanja v Lendavi kot v podružničnih oddelkih v okoliških krajih, saj je to obdobje 
moje mladosti bilo precej plodovito. Vesel in ponosen sem še posebej na vse učenke 
in učence, ki sta jim nadarjenost in vztrajnost omogočili ustvarjanje vidnih dosežkov 
v slovenskem glasbenem prostoru in tudi drugod po svetu. Vesel sem tudi za vse ti-
ste, ki še kdaj radi kaj zaigrajo ali zapojejo. Glasba nam je dana zato, da stremimo k 
boljšemu, lepšemu in srečnejšemu življenju na našem čudovitem planetu.

Iskreno vam čestitam ob pomembnem jubileju in vam želim mnogo srečnih trenut-
kov ob glasbi in z glasbo, prav tako pa tudi obilo uspehov pri nadaljnjem soustvar-
janju boljšega sveta.

Franc Toth
Tampere, Finska
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Kedves Egykori Munkatár saim, Tanulók, Tanárok, Osz tálytársaim,  
Tisztelt Olvasó!

Mérhetetlen örömmel em lé kezem vissza azokra a kellemes pillanatokra, amelyeket 
a helyi zeneiskolában töltöttem, először tanulóként, majd pedig tanárként. Sajnos 
néhány munkatársunk már nincs közöttünk, hogy együtt örülhetnénk e jeles jubile-
umnak és a zenének, ami számukra szinte a mindent jelentette.

Jómagam valójában egész életem során kapcsolatban állok a zenével. Szívesen 
emlékezem vissza a Lendván és a környékbeli kihelyezett tagozatokban megtartott 
zenei órákra, ez a korszak ugyanis az ifjúságom eléggé gyümölcsöző időszaka volt. 
Külön örömmel és büszkeséggel gondolok azokra a tanulókra, akik tehetségükkel 
és kitartásukkal szép eredményeket értek el a szlovén zenei porondon és másutt a 
világban. Örülök azoknak is, akik néha még zenélnek vagy énekelnek egy kicsit. A 
zene azért adatott meg nekünk, hogy jobb, szebb és boldogabb életre törekedjünk 
a csodálatos bolygónkon.

A jeles jubileum alkalmából őszintén gratulálok és sok boldog, zene mellett és zenével 
eltöltött pillanatot kívánok, valamint sok sikert egy jobb világ további társalakításához.

Toth Franc 
Tampere, Finnország

Emlékek és jókívánságok a távoli 
Finnországból
A lendvai zeneiskola egykori tanárának levele
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Viri in literatura
Forrás- és irodalomjegyzék

Adorjan Magda

Bažika (Adorjan) Magda

Boldižar Elvira

Drobila (Horvat) Suzana

Družina Jošovič 

Hajós Ferenc

Horvat (Mlinarič) Diana

Horvat Robert

Hure (Horvat) Gizela

Kekec - Galič Alenka

Kerčmar (Kozar) Angela

Kocet Jože

Kocuvan (Kovač) Suzana

Marton (Slavič) Marta

Nemec Terezija

Pojbič Viktor 

Potroško (Dobošič) Renata

Ravnič (Horvat) Gita

Stupar (Makovec) Alenka

Szomi Béla

Toth Franc

Tratnjek (Vidak) Klara

Unger Mira

Vajda (Kekec) Tanja

Verbančič (Osterc) Janja

Žoldoš (Škodnik) Helena

Iz arhiva Glasbene šole Lendava • A Zeneiskola Lendva archívumából
Mesto na razglednicah v letih 1898 do 1945 / Alsólendva képes levelezőlapokon 1898-tól 
1945-ig, Š. Galič, Sz. Sándor, Dr. Tomka Miklós (Lendava-Lendva, 1997)

Arhiv Glasbene šole Lendava • A 
Zeneiskola Lendva archívuma

Arhiv Dvojezične srednje šole  
Lendava • A Lendvai Kétnyelvű 
Középiskola archívuma

Arhiv Dvojezične osnovne šole I  
Lendava • Az 1. Számú Lendvai 
Kétnyelvű Általános Iskola archívuma 

Népújság

Pokrajinski arhiv Maribor • Maribori 
Területi Levéltár (Gordana Šövegeš 
Lipovšek)

Zbornik občine Lendava • Lendva 
község közleménye (Lendava, junij 1981 • 
Lendva, 1981. június)

Ustni viri • Szóbeli források:

Fotografije • Fotók:

Pisni viri • Írott források:
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Bašovič (Gerenčer) Leona

Drobila (Horvat) Suzana

Družina Stupar

Horvat Robert

Hure (Horvat) Gizela

Kerčmar (Kozar) Angela

Ravnič (Horvat) Brigita

Szomi Béla

Unger Mira

Vajda (Kekec) Tanja

Fotografije in dokumente so prispevali
A fotókat és dokumentumokat rendelkezésre bocsátották:

OPOMBA: 

Zbiranje podatkov, ki smo jih predstavili v zborniku Glasbene šole Lendava, je bilo izredno zahtev-

no in dolgotrajno delo, največkrat oprto zgolj na osebne spomine, zato se za morebitne napake 

in pomanjkljivosti opravičujemo. Vsem, ki so pripomogli k nastanku zbornika ob 50-letnici Glas-

bene šole Lendava, se iskreno zahvaljujemo. 

MEGJEGYZÉS:

A lendvai zeneiskola jubileumi kiadványában megjelentetett adatok gyűjtése rendkívül igényes 

és hosszadalmas munka volt, mely során gyakran csupán a személyes emlékekre hagyatkoz-

hattunk, ezért az esetleges hibákért és hiányosságokért elnézést kérünk. Mindenkinek, aki hoz-

zájárult a lendvai zeneiskola 50 éves jubileumi kiadványa megjelenéséhez, hálás köszönetet 

mondunk.
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Vsem se iskreno zahvaljujemo. • Mindenkinek hálás köszönet.

Pokrovitelji
Támogatók

Občina Turnišče

Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d.
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Vsem se iskreno zahvaljujemo. • Mindenkinek hálás köszönet.

Madžarska samoupravna narodna skupnost občine lendava 
Lendva Község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség

Terme Lendava d.o.o.

Hartman d.o.o.

Dening d.o.o.

Nlb d.d.

Elektrostudio d.o.o.

Dogša d.o.o.

Gama I. Hozjan s.p.

RS Turha Odranci k.p.

Pomurska založba d.d.

Izdajo zbornika in zgoščenke ter organizacijo prireditev ob 50-letnici Glasbene šole 
Lendava so finančno podprli tudi: 

A kiadvány és a CD megjelenését, valamint a lendvai zeneiskola 50 éves jubileumi 
rendezvényei szervezését támogatták még:
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4. A. Beaucamp: Complainte 
Borut Kocet, klarinet 4. r.
Mentor: Petar Novak
Klavirska spremljava: Olga Palić

 
5. W. Popp: Slavčkova serenada 

Žana Sobočan, flavta 5. r. 
Mentorica: Maja Novak
Klavirska spremljava: Eva Orban

6. H. V. Lobos: Preludij št. 1 
Filip Dobranić, kitara 7. r.
Mentor: Relja Turudić

7. L. Schytte: Albumblatt op. 54 št. 5 
Benjamin Vrenko, klavir 5. r. 
Mentorica: Hajnalka Magyar

8. V. Monti: Csardas
Daniel Gömböš, harmonika 8. r. 
Mentor: Rihard Lebar

9. A. Crepin: Les jeux de Panda 
Jan Čizmazija, saksofon 3. r.
Mentor: Petar Novak
Klavirska spremljava: Eva Orban

10. E. Lecuona: Malaguena 
Trobilni trio (Miha Denša, Nejc 
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