
Beszámoló – 9. KNyA 

Csermák Antal Zeneiskola 

A Csermák Antal Zeneiskolában voltunk, amit tavaly összevontak a Dohnányi 

Ernő Zeneművészeti Szakközépiskolával így a most a Veszprémi Zeneművészeti 

Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevet viseli. A kettőt külön kezelik, 

míg a szakközépiskolában párhuzamos tanítás folyik, addig a zeneiskolában minden 

órán csak egy-egy tanuló vesz részt és csak hangszeres és szolfézs órájuk van. 

A zeneiskola épületét nemrég felújították; a homlokzatát, kicserélték az 

ablakokat és a kamaraterem üvegtetőt kapott. Minden tanszaknak külön folyosója 

van, a legtöbb terem kicsi magánterem, kivéve a szolfézs és kamaratermeket. 

A zeneiskola idén kezdi majd meg 100.tanévét. Tanulói sok versenyen vesznek 

részt megyei, országos és nemzetközi, valamint háziversenyeket is tartanak. Ezek 

egy-egy volt tanárnak őrzik emlékét. Minden évben átadják a legsikeresebb/legjobb 

dolgozónak és diáknak a Csermák Díjat. 

Mendelssohn Kamarazenekar próbája 

Beültünk a próbaterembe és a karmester először a zenekarról beszélt, hogy 

milyen zenéket játszanak. Ezután eljátszották nekünk Corelli Karácsonyi concertóját, 

majd megkértek rá, hogy üljünk be a zenekar közé. Majd részleteket játszottak 

Janácek Kreutzer Sonátájából és ekkor már mi is kaptunk feladatot. Elosztottak 

minket négy részre (1. hegedűsök, 2. hegedűsök, brácsások, csellósok), és amikor a 

megadott dallamot játszotta valamelyik csoport, akkor az abban a csoportban lévő 

diákoknak fel kellet tenni a kezüket. A végén eljátszották a Kreutzer Sonáta első 

részét. 



Művészetek Háza 

A mi csapatunk a Művészetek házában tett látogatást. Érkezés után 

bementünk egy terembe, leültünk és egy hölgy mesélt nekünk az épületről és a 

gyűjteményről. A házról rajzokat is kaptunk, hogy egyes időszakokban hogyan 

építették át a homlokzatát. A hölgy elmondott nekünk még sok érdekességet László 

Károlyról, aki a házban található képeket gyűjtötte össze. Néhány festményt a 

bolhapiacon vásárolt meg fillérekért, amik később nagyon felkapottak lettek. Utána 

kaptunk képrészleteket és vázlatokat, amiket meg kellet keresni a tárlaton. A 

következő teremben az volt a feladat, hogy rá kellet bukkanni, hogy melyik anyagot, 

melyik képen alkalmazták. Ez is nagyon érdekes volt. Érdemes megnézni ezt az 

újszerű kiállítást. 

Rendőrség 

Először egy prezentációt néztünk meg arról, hogy milyen a rendőri munka és 

hogy mit tegyünk, ha bajba kerülünk, kiket kell hívni hogyan milyen módszerekkel. 

Elmondták, hogy milyen rendszer szerint működik a rendőrség nagyon sok új 

információt kaptunk. 

A második állomáson megtekinthettünk egy rendőrségi helyszínelő autót, 

amibe be is szállhattunk. Információt kaptunk arról, hogy hogyan működik egy ilyen 

és egy-két fegyvert meg is foghattunk. 

Az újlenyomat leolvasóban elmutogatták hogyan készül az újlenyomat és azt 

hogyan azonosítják be. 

Utolsó állomásunkon a bűnmegelőzésről kaptunk ismertetőt és arról is 

beszéltek, hogy milyen hibákat ne kövessünk el, hogyha nem akarunk 

bűncselekmény áldozataivá válni. 



 

 

 

 


