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AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE: 
 
Az alapítvány kiemelt célja: alapfokú művészeti iskola fenntartása, sajátos nevelési 
igényű, hátrányos helyzetű, állami gondozott gyermekek felkarolása, oktatása, 
tehetséggondozás, egészségmegőrzés, felnőttképzési tevékenység (akkreditált 
továbbképzés).  
 
2018-ben az alapítvány 16 növendéknek adott térítési díjtámogatást mintegy 138 000 
Ft értékben. 
A zenetanulás és a tehetséggondozás elengedhetetlen kelléke a hangszer, 
amelynek használatára az alapítvány bérlési lehetőséget biztosít a rászoruló 
növendékek részére, biztosítva ezzel a gyakorlás és fejlődés lehetőségét.  
 
Az alapítvány 1 alkalommal szervezett Zenei munkaképesség-gondozás (Kovács- 
módszer) továbbképzést Abony helységben. 
 
 SZAKMAI  MUNKA, SIKEREK: 
 
Az alapítvány fenntartásában lévő művészeti iskola Debrecen 13 általános 
iskolájában végez színvonalas zeneoktatást.  Legnépszerűbb a zeneoktatásunk az 
az egyházi fenntartású Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Gyakorló Általános 
Iskolájában, valamint az Ibolya utcai Általános Iskolákban. 2018-ban a művészeti 
iskola legnépszerűbb tanszakai továbbra is a billentyűs, a népzenei tanszak és az 
akkordikus tanszak tárgyai. 
A tanulói létszám 2018 szeptemberében zenei ágon 209 fő, képző és iparművészeti 
ágon 25 fő volt. A tanévben az intézményben 3 kamaracsoport működött 
(citerazenekar,  gitárkamara,  improvizációs kamaracsoport). 
 
Az év során növendékeink és tanáraink számos találkozón, versenyen részt vettek 
és sikerrel képviselték iskolánkat: 
Szentirmai Eszter és Szendrei Hanga népi énekesek III. helyezés értek el a Kallós 
Zoltán nemzetközi népdaléneklési versenyen  
Felkészítő tanáruk: Horváth Zsuzsa  
 
A II. Hajdúböszörményi Tankerületi Minősítő Zongoraversenyen növendékünk 
Nemes Anna Boglárka ezüst oklevelet kapott. Felkészítő tanára: Mészáros Edit. 



 
A  III. Derecskei Fuvolás Találkozón Kálmán Dorka Villő és Debreceni Judit arany, 
Bánfalvi Anna,Hegedüs Dóra és Lisztes Boglárka bronz minősítést kapott. 
Felkészítő tanár: Dr. Lakatos Péterné, zongorakíséret: Dulichár Gábor 
 

Az I.Tornyai János Festészetversenyen Bende Borbála különdíjban részesült. 
Tanára: dr. Matusné Orbán Andrea. 
 
Májusban Józsán a Cívis Népzenei Versenyen és Minősítőn sikerrel szerepeltek dr. 
Borosné Toplenszki Tímea növendékei.  
 
A Művészeti Iskola szervezésében színvonalas megyei versenyek zajlottak: 
januárban Megyei gitárversenyen, márciusban Megyei népdaléneklési versenyen 
mérték össze tudásukat a résztvevő gyerekek. 
 

 
FORRÁSOK, FORRÁSTEREMTÉS, 
 
Az alapítvány bevételei az állami normatív támogatásból, az adományokból, 
pályázatokból, szja 1%-ából tevődnek össze.  
 
A Muzsikáló Egészség Alapítvány 2018-ban 64 363e Ft. bevételt szerzett, amelyből 
az állami normatív támogatás 50 306 e Ft. A Zenei munkaképesség-gondozás 
(Kovács- módszer) továbbképzéséből az alapítvány 115 000 Ft bevételt szerzett. 
A szja 1% felajánlások összege kismértékben növekedett a tavalyi évhez képes, a 
befolyt 114e Ft-ot az iskola által szervezett zenei tábor működési költségeire 
fordítottuk. 
Az alapítvány a normatívát és az összes bevételt 100%-ban az iskola működésére 
fordította.   
Az alapítvány költségeinek nagy részét a művészeti iskola tanárainak bérköltsége és 
a tanítás helyszínéül szolgáló iskolák és a székhely bérleti díja jelenti.  
A 2018-as évben az alapítvány pályázaton nem szerzett forrást. 
 
 
HELYI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI AKTIVITÁS 
 
Az iskola hagyományos rendezvényei sok érdeklődőt vonzottak: 
október végén a MEA Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai színvonalas 
műsorral készültek és telt házas koncertet adtak a zeneszerető közönségnek a 
Méliusz Juhász Péter Könyvtár nagytermében. 
 
Decemberben a debreceni Baptista  Közösségi Házban került sor az iskola adventi 
koncertjére. 
 



Februárban nagyszabású farsangi koncertet hallhattak az érdeklődők a DE 
Zeneművészeti Kar Liszt termében. 
 
Áprilisban és májusban zajlottak hangszeres találkozóink: a MEA barátságos 
zongoratalálkozó és a Zenés matiné májusban. 
 
A képzőművészeti tagozat sikeres kiállítással jelentkezett júniusban a Mea 
székhelyén. 
 
Június hónapban a Művészeti Iskola által szervezett zenei táborban töltöttek el egy 
hetet a város érdeklődő gyermekei a MEA székhelyén. 
 
A művészeti iskola növendékei és tanárai a telephelyek iskoláinak rendezvényein 
rendszeresen szerepeltek az év során. 
 
Október 23-án, a debreceni Kölcsey Központban hallhattuk a népzenészeink egy 
órás műsorát. 
  
Népzenészeink szerepeltek a Tímárház rendezvényén, kiállítás megnyitókon. 
Iskolánk növendékei és tanárai adtak koncertet a Méliusz Juhász Péter Református 
Idősek Otthonában 
 
A Művészeti Iskola gitárosai színesítették műsorukkal az Országos Sürgősségi 
Konferencia rendezvényét.  
 
A Debrecen-Józsai Közösségi Házzal eredményes kapcsolatot ápol a Művészeti 
Iskola, a Közösségi Ház rendezvényeire, bemutatóira rendszeresen felkéréseket 
kaptunk.  
                             
Debrecen, 2019. május 24. 
      
 
  
 

PH. 
        

 Dr.Stefánné Demjén Gabriella 
            a MEA kuratórium elnöke 


