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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).  
 
2019-ben az alapítvány 3 fő hátrányos helyzetű és 2 tartósan beteg növendéknek 
biztsított ingyenes zenei képzést. Tandíj támogatást 5 fő festészet  tanszakon tanuló 
gyermek kapott, akik iskolánkban  két tanszakon tanulnak. 
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 ebben az évben 2 alkalommal hirdetett meg Zenei munkaképesség-
gondozás (Kovács- módszer) továbbképzést, de jelentkezés hiányában nem került 
megrendezésre. Okai: 2015, 2016-ban az egész országot lefedően tartott az 
alapítvány képzéseket. Másik ok: Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 2 éves 
Zenei munkaképesség gondozás képzés indult szakképesítés megszerzésének 
lehetőségével.  
 
 
 SZAKMAI  MUNKA, SIKEREK: 
 
Az alapítvány fenntartásában lévő művészeti iskola Debrecen 13 általános 
iskolájában végez színvonalas zeneoktatást. 2018-ban a művészeti iskola 
legnépszerűbb tanszakai továbbra is a billentyűs, a népzenei tanszak és az 
akkordikus tanszak tárgyai. 
A tanulói létszám  2019  szeptemberében zenei ágon 249 fő, képző és iparművészeti 
ágon 25 fő volt. A tanévben az intézményben 2 kamaracsoport működött 
(citerazenekar,  fúvós kamaracsoport). 
 
Az év során növendékeink és tanáraink számos találkozón, versenyen részt vettek 
és sikerrel képviselték iskolánkat: 
 
2019 októberében a 7. Cívis Cuháré megyei rendezvényen a MEA Művészeti Iskola 
népzenész tanszaka is képviseltette magát mintegy órás műsorral szórakoztatva a 



közönséget. Színvonalas összeállításokat hallhattunk a citera kamaracsoport, népi 
énekesek és furulyások előadásában. Tanárok: Dr. Borosné Toplenszki Tímea, 
Magyari Ágnes, Horváth Zsuzsa és Dr. Szilágyi Zoltánné. 
 
A Megyei Fuvolás találkozón Debreceni Judit-arany, Farkas Dorottya Sára, Hegedűs 
Dóra - ezüst és Lisztes Boglárka – bronz oklevelet kapott. Tanáruk: Lakatosné 
Vera,zongorakíséret: Dulichár Gábor 
Debreceni Juditot beválogatták az országos versenyre is.  
 

A Kelet-Magyarországi Gitárversenyen Dáni Diána ezüst minősítést kapott 
Nyíregyházán. Tanára: Óváry Zoltán. 
 
A koronavírus járvány miatti korlátozó rendelkezések ellenére a Művészeti Iskola 
növendékeinek közreműködésével színvonalas online zongora, gitár és  fuvola 
koncertet tekinhetett meg az érdeklődő közönség. 
 
Donka Ákos végzős tanuló két rajzpályázaton is eredményesen szerepelt. 

 
FORRÁSOK, FORRÁSTEREMTÉS, 
 
Az Alapítvány stabilan működik, kizárólag nonprofit tevékenységet folytat. Fő feladata 
a Művészeti iskola fenntartása. Tevékenysége fenntartásához társadalmi és állami 
támogatás kap, melyet teljes egészében a magas színvonalú művészeti oktatás, 
zenei és képzőművészeti képességek fejlesztésére fordít.  
 
Az alapítvány bevételei az állami normatív támogatásból, az adományokból, 
pályázatokból, szja 1%-ából tevődnek össze.  
 
A Muzsikáló Egészség Alapítvány 2019-ben 69 801e Ft. bevételt szerzett, amelyből 
az állami normatív támogatás 55.108 e Ft, adományok 14.249 eFt. Az Alapítvány 
tárgyévi mérlege pozitív eredményt mutat. 
A tavalyihoz képest bevétel növekedés a Művészeti Iskola erősödő 
reklámtevékenységének köszönhető tanulói létszám emelkedésének tudható be. 
A Zenei munkaképesség-gondozás (Kovács- módszer) továbbképzéséből az 
alapítvány  nem szerzett bevételt . 
A szja 1% felajánlások összege  növekedett a tavalyi évhez képes, a befolyt 176 eFt-
ot a tehetséges gyerekek versenyeztetésének költségeire és iskola által szervezett 
zenei tábor működési költségeire fordítottuk. 
 
Az alapítvány költségeinek nagy részét a művészeti iskola tanárainak bérköltsége és 
a tanítás helyszínéül szolgáló iskolák és a székhely bérleti díja jelenti. Az emelkedő 
bankköltség csökkentése érdekében bankváltás javasolt. 
A 2019-es 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 online hangszeres találkozóink: a MEA barátságos 
zongoratalálkozó és a  Gitár és Fúvós  koncertek. 
 
A képzőművészeti tagozat szép, igényes online kiállítással jelentkezett júniusban 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 ezen kívül számos városi rendezvényen, kiállítás 
megnyitón szerepeltek.  
 
A Művészeti Iskola által szervezett zenei művészeti táborban Debrecen város 
gyermekeinek szerzett  tartalmas elfoglaltságot.  
 
A Debrecen-Józsai Közösségi Házzal eredményes kapcsolatot ápol a Művészeti 
Iskola, a Közösségi Ház rendezvényeire, bemutatóira rendszeresen felkéréseket 
kapott.  
                             
Debrecen, 2019. június 8. 
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