
 „ A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem, hogy 

táplálkozzunk vele. A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki 

nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül 

nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” 

 

(Kodály Zoltán) 
 

 

 

 

 

 

 

10 éve Bácsbokod kulturális életében 
 

a 
 

Bácsbokod Közművelődéséért Alapítvány 

 

 

1999 – 2009. 



 

Előszó 
 

 

Meizl Ferenccel, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

Tanárképzőjének nyugalmazott tanszékvezető tanárával 

ismeretségünk az 1980-as évek elejére datálható. Nyaranta, 

mikor szülőfalujába látogatott időnként találkoztunk. 

Amikor Bácsbokod Nagyközség Díszpolgárává választották 

(1999.) abban a nagy kitűntetésben részesített, hogy felkért 

legyek az általa alapított Bácsbokod Művelődéséért 

Közhasznú Alapítvány titkára, két éve pedig a kuratórium 

elnökségét bízta rám. 

Bizalma nagyon jól esett, mert tudta, hogy nem vagyok az 

általa képviselt műfaj szakembere, csak laikus rajongója. 

Nem tudom, hogy akik ezt a kiadványt olvasni fogják, nekik 

mit jelent a zene. Azt tudom, hogy én mit érzek, ha 

meghallok egy szép dallamot. Összeszorul a szívem a 

gyönyörűségtől, eltűnnek a mindennapi élet praktikus 

szükségletei, nem látom ki és mi van mellettem, 

belefeledkezem a muzsika által teremtett világba. Ha ideges, 

ingerült vagy dühös vagyok, Beethovent hallgatok – levezeti 

mérgem, megnyugtat. Mozart zenéje számomra boldogság, 

derű, harmónia és vidámság. 

Ősi kínai közmondás: „amelyik otthonban zene szól, ott apa 

és fiú között szeretet honol, s ha nép is zenél, harmónia 

uralkodik az emberek között.” A zene nyelvét a 

lekülönbözőbb nyelveken beszélő emberek is megértik. 

 

E gondolatok után ajánlom a kiadványt az érdeklődőknek 

nagy szeretettel. 

 

 

Bácsbokod, 2009. december 15. 

 

 

 

Héhn László 

kuratórium elnöke 

 

 

 

 



„A sors, az élet és az évek, szívemben egyre csak zenélnek.” 
 

(Meizl Ferenc) 

 

 

 

 
 

 

 

 

85 éves az alapítvány alapítója 

 



Meizl Ferenc életrajza 
 

Meizl Ferenc 1924. február 11-én született Bácsbokodon. Édesanyja Berger 

Valéria, édesapja Meizl János.           

 

Gyermekkorában a Berger dinasztia 

tagjaként döntő hatással volt rá a családi 

fészek zenei légköre. 
Nagyapja Berger Ádám és az általa alapított 

családi zenekar gyakran próbált náluk.  

 

A fiatal Ferenc áhítattal hallgatta ezeket a 

próbákat. 
Öt éves korában kezdett zongorázni, majd a 

vonós és később a fúvós hangszerekkel 

ismerkedett meg. Utolsó hangszerként kapta 

kezébe a klarinétot és így a klarinétozás lett 

"élete nagy hobbija". 

1927-ben elveszítette édesanyját, majd 1928-

ban nagyapja, Berger Ádám is elhunyt. 

A családi tragédiák azonban nem értek véget. 

Alig öt éves, amikor édesapja máig sem 

tisztázott körülmények között életét 

vesztette. 

 

Az árván maradt fiút Berger István (anyai nagybácsi) veszi magához azzal a 

céllal, hogy zenészt farag belőle. 

Életének ez a szakasza szinte aranyfedezetként ajándékozta meg a pályára való 

felkészítés vonatkozásában. 



15 éves korára az összes vonós és fúvós 

hangszeren játszik úgy, hogy nem járt 

zeneiskolába, nem tanult összhangzattant és 

szolfézst. 

Ebben az időben, mint sok szülő nélkül 

maradt ifjú, az ő életének is a vándorbot lett 

a társa. Dolgozott különböző vidéki 

színházaknál, mint klarinétos és szaxofonos, 

időnként, mint zongorista és kisegítő 

karmester. A második világháború utolsó 

éveiben egy katonazenekarban muzsikál, 

mint klarinétos. Ez az időszak határozta 

meg, hogy a főhangszere a klarinét marad. 

A háború után merült fel benne, hogy beiratkozik a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Főiskolára, és így az addig szerzett zenei ismereteit tovább csiszolva 

megcélozza a zenei felsőfokot. 

1946-ban 22 évesen felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára. 

1946-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola négy év előképző osztályból, 3 

év akadémiai osztályból és 2 év művészképzőből épült fel. 

Meizl Ferencet rögtön az első akadémiai osztályba vették fel, s miután ezt 

elvégezte, beírták az indexébe, hogy a harmadik akadémiai osztályba léphet, két 

év anyagát végezte el. Ennek ellenére mégsem mehetett a harmadik osztályba, 

ugyanis voltak úgynevezett kötelező tárgyak, amelyeket el kellett végeznie. 

Nagyon szerencsés volt, mert a főiskolán kiváló tanárok vették körül. 

Klarinéttanára Váczi Károly, az Állami Operaház szólóklarinétosa, akitől igen 

sokat tanult.  

Magyar népzenét Kodály Zoltán oktatott, akinek az óráira úgy jártak be, mintha 

templomba mentek volna. 



Egyetemes zenetörténetet Szabolcsi Bencénél hallgatott. Az ő személyében egy 

igen szerény és nagy tudású embert ismerhetett meg.  

Kamarazene tanára Weiner Leó, aki már abban az időben nemzetközi hírű 

kamarazene tanár.  

A szolfézst Járdányi Pál tanította. Járdányi a főiskolán olyan csoportba osztotta 

be, ahol karmesterek és zeneszerzők tanultak. Olykor, ha sok volt az átnézendő 

házi feladat, egy részének kijavítását a tanuló Meizl Ferencre bízta. 

Főiskolás évei előtt először egy rokonnál lakott, majd albérletet vett ki, amelyre 

a pénzt különböző lokálokban zongorázással kereste meg. 

1947-ben történt, hogy a Magyar Államvasutak Szimfonikus 

zenekara felvételt hirdetett. Az állás nagyon jól jött volna 

neki, ugyanis el kellett tartania magát. Elmegy a 

próbajátékra, miután fel is veszik. 

A zenekarban nagyon jól érezte magát. A vezető karmester, 

Szőke Tibor nagyon ambíciózus ember volt, így lehetősége 

nyílt megismerni a zenekari irodalom jelentősebb műveit. 

A MÁV zenekarának elnöke akkoriban Fodor János, aki az Operaház 

magánénekese volt. Ő mondta először Meizl Ferencnek, hogy az Operaházban 

lenne a helye. 

Így amikor az Operaház felvételt hirdetett, ő is elment a próbajátékra, ahol egy 

Bartók művet tettek ki elé. 

A darabot első látásra, hanghiba nélkül, abszolút jó tempóban játszotta el. 

Novotny Gergely az ÁHZ nyugalmazott klarinétművésze erről a felvételiről 

mesélte: „Meizl tanár úrnak az operai felvételije egy koncert, egy örömünnep 

volt. Lenyűgözte az egész bizottságot. Tapsoltak.” (Novotny Gergely, 1994) 

Így lett tagja Meizl Ferenc 1949-ben az Operaháznak, mint első klarinétos. 

Fényes korszaka volt ez az operának.  

Tóth Aladár volt akkoriban az Operaház igazgatója. Nagy tudású, jó szándékú és 

segítőkész ember volt.  



Ennek egyik ékes bizonyítéka, hogy amikor megalakították az operai fúvósötöst, 

a bemutató előadásra feleségét, Fischer Annit adta közreműködőnek. 

Ebben az időben sok énekes világsztár is vendégszerepelt itt. 

A vendégkarmesterek közül kiemelném Erich Kleibert, Molinari Pradellit és 

Kobayashi Ken-Ichirot. 

Meizl Ferenc 30 évig zenélt az operában és innen ment nyugdíjba 1979-ben. 

„Csodálatos időszaka volt ez az életemnek, sok tanulsággal. Kár, hogy véget 

ért.” (Meizl Ferenc, 2002) 

 

Az operaházi munka mellett 1954-től a Budapesti Fúvósötösben muzsikál, mint 

klarinétos. 

A második világháború előtt már volt kísérlet a fúvósötös hazai bevezetésére, de 

ezek a próbálkozások csak alkalmi szereplésekre korlátozódtak. 

 

Az első állandóan működő együttes a Budapesti 

Fúvósötös volt. 

1947-ben alakult és 1989-ig működött inspirálva 

a magyar zeneszerzőket új fúvósötös művek 

írására. Az együttes alapítói Jeney Zoltán, 

Szeszler Tibor, Balassa György, Ónozó János és 

Hara László voltak. A kürtszólamot 1962-ben  

Medvecky András, a klarinétszólamot 1954-ben 

Meizl Ferenc vette át.  

Az együttes pályakezdése talán minden kamaraegyüttes indulásánál 

problematikusabb volt, hiszen olyan területen kezdtek el dolgozni, amelyen 

szinte elődök nélkül indultak. 

Az együttes munkásságának felsorolása helyett a Budapesti Fúvósötös 25 éves 

jubileumi hangversenyén Dr. Újfalussy József akadémikusnak, a Liszt Ferenc 



Zeneművészeti Főiskola akkori rektorának a Fúvósötös munkáját méltató szavait 

idézem: 

 "Az, hogy a fúvóskultúra Magyarországon művészi és társadalmi rangban 

felzárkózott a vonóskultúra hagyományai mellé, az a Budapesti Fúvósötösnek, 

az együttes fáradtságos munkájának a műve. Ha a zenekari hangversenyeken 

találkozunk fúvóskultúránk kiemelkedő produkcióival, vagy azokkal a 

kiemelkedő fúvós együttesekkel, akik nemzetközi elismerést vívtak ki maguknak, 

gondoljanak arra, hogy mindez a Budapesti Fúvósötös műfajt temető 

munkájának az eredménye." (Dr. Újfalussy József, 1972) 

Meizl Ferenc számára ez a 35 év a zenei gyakorlat csúcsát jelentette, mert a 

kamarazene a legizgalmasabb, legösszetettebb, legigényesebb területe a zenei 

gyakorlatnak. Mindez pedig fokozottan érvényes a fúvósötösre, hiszen ott 5 

különböző karakterű, különböző hangszínű hangszerrel kell egységes, homogén 

hangzást előállítani.  

Az együttessel bejárták a fél világot, Párizstól Tokióig. Volt olyan időszak, 

amikor csak itthon évenként 100-150 hangversenyük volt. 

A fúvósötös egyik fontos hazai missziója az ifjúsági ismeretterjesztő műsorok 

készítése volt, amelyet Jeney Zoltán indított el. Az ő nyugdíjba vonulása után 

ezt a munkát Meizl Ferenc vette át, így ő készítette a műsorok szövegét, a zenei 

anyagát és ő ismertette az előadásokon a műsort is. 

Ezekhez az előadásokhoz több fúvósötös átiratot is készített. A műfaj 

irodalmában vannak úgynevezett "fehér foltok". Például a bécsi klasszikus 

nagymesterek, Haydn, Mozart, Beethoven nem írtak fúvósötös művet, de úgy 

vélte, hogy ezek a szerzők sem hiányozhatnak egy fúvósötös műsorából.  

A Budapesti Fúvósötös 1989-ig működött. 

 

Pedagógiai munkásságát 1954-ben kezdte el a Bartók Béla Zeneművészeti 

Szakiskolában, majd 1967-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 

Tanárképzőjén tanít, mint tanszékvezető tanár. 



Zenecentrikus hangszeres tanár lett, aki a zenét ugyanolyan fontosnak tartja, 

mint a hangszert. Úgy tartotta, hogy mindig a zenén keresztül kell közeledni a 

hangszerhez, nem pedig a hangszeren keresztül a zenéhez. 

Nagyon szeretett tanítani és nem csak azért, mert átadhatta több évtizedes 

tapasztalatait a jövő generációinak, hanem azért is, mert tanítás közben ő maga 

is tanult, amit mint gyakorló muzsikus hasznosítani tudott. 

Az, hogy több állása volt, soha sem ment a tanítás rovására. Sőt, ha egy 

hangszeres művész zenekarban is dolgozik, akkor benne van a hazai és a 

nemzetközi zenei-előadói vérkeringésben, hiszen sok külföldi karmesterrel és 

hangszeres szólistával is dolgozhat együtt, így napra kész lehet a legigényesebb 

elvárásokkal szemben is. 

Ugyanis hiába hallgat valaki híres előadókat, ez semmiképpen sem pótolja a 

próbák alatti belterjes munka közben szerzett ismereteket, tapasztalatokat. 

Ezeknek a gazdag tapasztalatoknak és ismereteknek a birtokában végzett tanári 

munka lehet biztosítéka annak, hogy a hazai és nemzetközi elvárásoknak a 

legmagasabb szinten feleljenek meg az ifjú hangszeres muzsikusok. 

Több pedagógiai művet is írt. 

A hatvanas években különböző zenei irányzatok jutottak be az országba. 

Ezekből az egyiket kipróbálva írt egy klarinétdarabot. A címe: Három bagatell 

szólóklarinétra. Írt egy gyűjteményt is „Könnyű előadási darabok kezdő 

klarinétosok részére” címmel.                

Pedagógiai művei mellett két szóló és számos kamarazenei lemeze jelent meg a 

Fúvósötössel, és különböző összeállítású együttesekkel. 

Odaadó és értékes munkáját több díjjal, állami kitűntetéssel jutalmazták. 

Kitüntetései: 

- Az oktatásügy kiváló dolgozója 

- Állami Ifjúsági díj 

- Bartók Béla – Pásztori Ditta-díj 

- Liszt Ferenc-díj 



- a Magyar Köztársaság Érdemes művésze díj 

- a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 

 

Meizl Ferenc fiatalkora óta visszajárt szülőfalujába. Gyakran ment végig az 

utcákon és emlékezett vissza a régi személyekre és történetekre. 

Az idő múlásával azonban felesége szülei és a rokonok is meghaltak, így egyre 

kevesebb időt tudott a községben tölteni. 

Ezen változtatott az a határozat, amit 1999-ben hozott meg Bácsbokod 

vezetősége. 

„36/1999. (VI.10.) Kt. határozat 

Bácsbokod Nagyközség Képviselő-testülete a 8/1999. 

(VI.10.) Kt. rendelet alapján 1999. augusztus 20-án 

„Bácsbokod Nagyközség Díszpolgára” kitüntető címet 

adományoz Meizl Ferencnek a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Főiskola nyugalmazott tanszékvezető 

tanárának.” 

Meizl Ferencet nagyon meghatotta ez a döntés. Úgy határozott, hogy ő is 

köszönetet mond szülőfalujának, ezért a díszpolgársággal járó összegből egy 

alapítványt hozott létre. 

Ez a Bácsbokod Közművelődéséért Alapítvány, amely a község lakosságának 

művelődését szolgálja, színvonalas előadások szervezésével. 

Meizl Ferenc fáradhatatlan munkájának köszönhetően az Alapítvány fennállása 

óta eltelt 10 év során, számos színvonalas előadás részesei lehettünk. 

 

 

„A szabadság és szépség felé visz az út, amelyen elindult. És itt nem fontos, hogy az új 

világból mekkora darab az övé. Határa nem nagy, a néhány legnagyobbak birodalmához nem 

is fogható. De költő a maga világában és ennél több senki sem lehet.”  (Kodály Zoltán) 

 



Az alapítvány támogatói 
 

 

 

Az alapítványt anyagilag támogatták: 

 

Bácsbokod Nagyközségi Önkormányzat 

Aranykalász Mg. Szövetkezet (Bácsbokod) 

Bácska Takarékszövetkezet Bácsbokodi Fiókja 

Éva és Lucien Gordon  -  Florida (Bozsity Eudókia lánya) 

Dr. Pogány János 

Régeisz Péter 

Kiss Zoltán 

Kollár János 

Bácsbokodi Nárcisz Patika (Német Istvánné) 

Hangya Jánosné 

Pestality Miklós 

valamint minden előadás lelkes közönsége 

 

 

Az előadások előkészítésében, megszervezésében és lebonyolításában 

aktívan részt vettek: 

 

Hegedűs József (volt művelődési ház igazgató) 

Uhercsák Györgyné (volt művelődés ház igazgató) 

Kisföldi Kitti (művelődési ház igazgató) 

Kiss János (videotechnika) 

Kovács László (műsorvezetés) 

 
 



 

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT 

PREAMBULUM 
(egységes szerkezetben a módosításokkal) 

 

Az alapítvány általános célkitűzése a község polgári hagyományának ápolása és 

fejlesztése, különös tekintettel a helyi zeneiskola, énekkar, zenekar, hangszeres 

versenyek és egyéb zenei, kulturális tevékenységek támogatása, helytörténeti 

jelentőségű ügyek felkarolása, helyi kisebbségi kultúra megőrzése. 

Ennek érdekében 

ALAPÍTVÁNY 

létrehozását határoztam el, amely a Polgári Törvénykönyv 741A-74/F. §-ai alapján 

jogi személyként működőik az alábbiak szerint: 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. Az alapító: 

     Meizl Ferenc 

   1034 Budapest, Bécsi út 88-90. I. ép. II. em. 82. 

 

2. Az alapítvány neve: BÁCSBOKOD MŰVELŐDÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ 

ALAPÍTVÁNY 

 

3. Az alapítvány székhelye: 6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi u. 80. 

 

II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA 

 

Az Alapítvány célja annak a polgári szellemi és kulturális örökségnek az újjáélesztése 

és továbbfejlesztése, amely Bácsbokod nagyközség életét jellemezte a XX. század első 

felében. 

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében: 

- ismeretterjesztő, kulturális, zenei, egészséges életmód rendezvények szervezéséhez 

és megtartásához nyújt pénzbeli támogatást, 

- a helyi általános iskola tanulói számára évente pályázatot ír ki helytörténeti 

témakörök kutatására illetve feldolgozására, és a nyerteseket díjazza, 

-  a helyi zeneiskolában évente hangszeres és szolfézs-versenyt rendez, és a 

nyerteseket díjazza, 

- a helyi nemzeti kisebbségek (bunyevácok és németek) hagyományinak gyűjtése és 

számítógépes tárolása. 

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

Az alapítvány az 1997. évi CLVI. a közhasznú szervezetekről szóló törvény 26.§-ának 

c) pontjában meghatározott 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

5. kulturális tevékenység 

6. kulturális örökség megóvása 



7. műemlékvédelem 

8. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos közhasznú tevékenységeket végzi. 

 

CSATLAKOZÁS 

 

Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek 

egyaránt csatlakozhatnak, ha a II. részben megfogalmazott célok eléréséhez 

vagyonrendeléssel hozzá járulnak és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják. 

A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium 

dönt. 

 

III. ALAPÍTVÁNY VAGYONA 

 

3.1. Az alapító a II. részben meghatározott célok elérése érdekében az alapító 

okiratban rendelkezésre bocsátott 200.000; Ft, azaz Kettőszázezer forintot. 

Az alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a csatlakozók 

hozzájárulásaival, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével. 

 

AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON MŰKÖDTETÉSE 

 

3.2. Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (kuratórium) illeti 

meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetetheti, 

kötvényt, kincstár vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal az alapítvány céljait szolgáló 

jövedelmező vállalkozásokban részt vehet. 

 

AZ ALAPIT'VÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA 

 

3.3. Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány induló vagyont meghaladó 

vagyona (tehát az induló vagyon hozadéka (kamat, osztalék stb.), valamint a későbbi 

csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadéka) használható fel. 

 

3.4. Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (kuratórium) illeti 

meg; amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, 

kincstár vagy letéti jegyet vásárolhat. 

• Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai elérése érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

• Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, hanem 

visszaforgatja a létesítő okiratban foglalt tevékenységre. 

• Az Alapítvány befektetési tevékenységet a kuratórium által elfogadott befektetési 

szabályzat alapján folytathat. 

• Amennyiben az Alapítvány éves árbevétele meghaladja az 5 millió forintot, 

alapítók/tagok a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szervet hoz létre. 

Az Alapítvány céljainak az elérése érdekében, az Alapítvány céljaira rendelt 

vagyonból 

• ösztöndíjat, támogatást nyújthat, 



• Alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről, 

• anyagi támogatást nyújthat, minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet 

részére, amely az  

  Alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt 

ígér (pl.: propaganda tevékenység, tanulmányutak, tudományos konferenciák), 

 

IV. KEZELŐ SZERV 

 

4.1. Az alapítványi vagyont az Alapítók által létrehozott 6 tagú kuratórium kezeli. A 

kuratórium elnökét, titkárát és tagjait határozatlan időre az Alapítók kérik fel. 

 

A Kuratórium elnöke: Héhn László 

                                    1951. 09. 21. 

                                    6453 Bácsbokod, Szent I. u. 35. 

A Kuratórium titkára: Kovács László 

                                    1980. 04. 30.  

                                    6453. Bácsbokod, Tóth Kálmán u. 68. 

 

A Kuratórium tagjai 

Kollár János 

1950. 07. 09. 

6453 Bácsbokod, Dózsa Gy. u. 108. 

 

Meizl Ferenc 

1924. 02. 11. 

1034 Budapest, Bécsi út 88-90. 

 

Mészáros István 

1952. 05. 07. 

6453 Bácsbokod, Tóth K. u. 64. 

 

4.2. A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik, melyet a kuratórium 

elnöke hív össze, legkésőbb az ülést megelőző 8 nappal a napirendi pontok 

megjelölésével. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 50% + 

l tag jelen van, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A határozat hozatala 

során minden tagnak egy szavazata van. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet 

kell készíteni, melyet a kuratórium elnöke és egy másik erre felhatalmazott 

kuratóriumi tag hitelesít. 

A kuratórium köteles az éves beszámolót és az ehhez kapcsolandó közhasznúsági 

jelentést a tárgyévet követő év május 31. napjáig megtárgyalni és jóváhagyni, 

kuratóriumi határozattal. 

A kuratórium ülései nyilvánosak, a kuratórium pályázat alapján odaítélt 

ösztöndíjakról és támogatásokról a határozatait nyilvánosságra hozza.  

A pályázókat írásban értesíti a kuratórium elnöke a pályázat eredményéről és a 

teljes pályázati eredményt az Alapítvány székhelyén kifüggesztéssel 



nyilvánosságra hozza. Kifüggeszti továbbá az éves közhasznúsági jelentés 

elfogadásáról szóló határozatot. 

 

4.3. A kuratórium elnöke köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 

közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, 

abból saját költségére másolatot készíthet. A betekintés iránti kérelmet a 

kuratórium elnökéhez kell bejelenteni írásban vagy szóban, aki legkésőbb 3 

munkanapon belül biztosítja a betekintést. 

• A testületi szervek döntéseit az Alapítvány ügyintéző szerve nyilvántartja a 

határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, 

hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét. 

• Az elnök gondoskodik a szervezet döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, 

igazolható módon. 

• A testületi szervek döntéseit az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdető táblán 

hozza nyilvánossága. 

• Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az 

Alapítvány székhelyén előre egyeztetett időpontban. 

• Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatási igénybevételének módjáról, 

valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és Internet honlapján 

tájékoztatja a nyilvánosságot. 

 

4.4. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az olyan személy, akinek 

közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség 

alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő 

jogügyletben egyébként érintett. 

 

4.5. A kuratórium megalkotja az alapítvány szervezeti és működési szabályzatát, 

amely tartalmazza a kuratórium ügyrendjét is. A kuratóriumnak joga van javaslatot 

tenni az alapító okirat módosítására, kiegészítésére ill. mindarról, amiről az alapító 

dönt. 

 

4.6. A kuratórium legfontosabb feladata, hogy az ügyrendjének megfelelő módon 

döntsön az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, 

valamint a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben. A kuratórium 

szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatást ad az Alapítók) 

részére az addig végzett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon 

kezeléséről és felhasználásáról. 

 

4.7. A kuratórium elnöke, titkára és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás 

nélkül társadalrni munkában - tesznek eleget, esetlegesen felmerülő költségeik 

megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

 

4.8. Az alapító jogosult a kuratórium visszahívására, amennyiben tevékenysége 

veszélyezteti az alapítvány célkitűzéseinek megvalósítását. 

 

4.9. A Kuratóriumot a Kuratórium elnöke vezeti. 



A Kuratórium elnökének feladata a Kuratórium üléseinek előkészítése, összehívása, 

gondoskodás a Kuratóriumi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről. A kuratórium 

elnökét akadályoztatása esetén az titkár helyettesíti. A Kuratórium üléseit az elnök 

írásban hívja össze, a napirend közlésével. A Kuratórium elnöke nyilvántartást 

(Határozatok tára) vezet. A Kuratórium döntéseit a Kuratórium elnöke és titkára közli 

az érintettekkel írásban, igazolható módon. 

A Kuratórium összehívásával kapcsolatos adminisztratív ügyintézés delegálható a 

Kuratórium titkára részére, akinek egyébként legfontosabb feladata az Alapítvány 

működéséhez szükséges adminisztratív felügyelet gyakorlása. 

A kezelő szerv vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során 

harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felel. 

 

V. KÉPVISELET 

 

Az alapítvány képviselője a kuratórium. A kuratórium nevében annak elnöke egyedül 

jogosult az alapítvány képviseletében eljárni. Az alapítvány bankszámlája felett való 

rendelkezéshez a kuratórium elnökének az aláírása szükséges. 

 

VI. MEGSZÜNÉS 

 

Az alapítvány határozatlan időre jött létre. Az alapítvány a nyilvántartásból való 

törléssel szűnik meg, a Ptk.74/E §-ban írott esetekben. 

Megszűnése esetén az alapítványi vagyont - a fennálló fizetési kötelezettségek 

teljesítése után - más hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. 

 

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

7.1. Az alapítvány jogi személy. Az alapítóknak tudomásuk van arról, hogy az 

alapítvány alapító okirata módosításához és a közhasznú szervezetként való 

minősítéshez annak székhelye szerinti megyei (Fővárosi) bíróság nyilvántartásba 

vétele szükséges. 

 

7.2. Az alapítványt az alapítók nem vonhatják vissza. Az Alapítók az alapító okiratot - 

név, cél és vagyon sérelme nélkül - indokolt esetben módosíthatják. 

 

7.3. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekről az Alapítvány szervezeti és 

működési szabályzata rendelkezik. 

 

7.4. A tisztségviselő megbízásakor az alapítók és a jelölt tisztségviselők figyelembe 

veszik a közhasznú szervezetekre vonatkozó különös összeférhetetlenségi 

szabályokat, így: 

 

7.4. 1. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Kuratórium 

tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét 

megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről 

szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 



A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 

más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

7.4.2. Nem lehet könyvvizsgálója az a személy, aki 

a.) a Kuratórium elnöke vagy tagja, 

b.) az alapítvánnyal a megbízatásán h~ívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c.) az Alapítvány cél szerinti jutatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti jutatást -, 

illetve 

d.) az a.) - c.) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

7.4.3. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b} pont), élettársa (a továbbiakban 

együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

 

A jelen alapító okiratra egyebekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a közhasznú 

szervezetekről szóló I 997. évi CLVI. Törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Bácsbokod, 2009. június 6. 

 

 

Meizl Ferenc 

alapító 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az alapítvány rendezvényei  
 

 

1. G.B. Pergolesi: „Úrhatnám szolgáló” – vígopera 

2000. február 26. 

 

2. „Képpel, szóval, zenével Bácsbokodról” – ismeretterjesztő előadás 

2000. április 8. 

 

3. „Új Classy Four” szaxofon kvartett előadása 

2000. november 11. 

 

4. „A sport egészségre gyakorolt hatása, egészséges életvitel, életmódi 

tanácsok” 

„Régi idők focija” – labdarúgás nosztalgiával 

„A bácsbokodi női röplabda története”  

2001. június 2. 

 

5. „Az európai társastáncok ezer éves története” 

2001. december 1. 

 

6. Vujicsics együttes délszláv népzenei hangversenye 

2002. április 6. 

 

7. Soroksári Fúvószenekar német nemzetiségi estje 

2002. december 7. 

 

8. „A magyar ének, zene és tánc az ázsiai gyökerektől 1850-ig” 

„A magyarság őstörténete” 

A Szentendrei Kecskés Együttes műsora 

2003. március 29. 

 

9. „A zene világa a világ zenéje” - Ale Brider Band együttes zenés estje 

2003. november 15. 

 

10.  „Az elmúlt évtizedek örökzöld dallamai és valami más” - Aldobolyi 

Nagy György zeneszerző és költő előadói estje 

2004. április 3. 

 

11.  „Zenei szórakoztató műsor felsőfokon, Mozarttól Joplinig” - Az 

Akadémia Quartet hangversenye 

2004. november 20. 



 

12.  Ewald Rézfúvós Kvintett hangversenye 

2005. március 5. 
 

13.  Csomor Lajos koronakutató vetített képes előadása a Magyar 

Szentkoronáról 

2006. március 11. 
 

14.  „Kincses Bácska” – Merk Zsuzsa előadásában 

2006. október 28. 
 

15.  Pannónia Fúvósötös hangversenye Meizl Ferenc szerzeményeiből és 

átirataiból 

2007. március 16. 
 

16.  Budapesti Ragtime Band műsora 

2007. december 1. 
 

17.  Orosz J. Zoltán harmonikaművész és zenekarának zenés estje 

2008. március 8. 
 

18.  Meizl Ferenc rendhagyó zenei előadása 

2009. február 7. 
 

 

 

 

Az Alapítvány előadásokon túli feladatai: 

 a bácsbokodi Berger zenekar emlékére kétévenként megrendezésre kerülő 

Fúvószenekari Fesztivál életre hívása 

 az általános iskolai tanulók versenydolgozatainak pénzdíjazása 

 a nehéz körülmények között élő, szorgalmas általános iskolai tanulóknak 

pénz- és könyvadományok juttatása (adományozó: Meizl Ferenc) 

 Művelődési Ház könyvtára részére „Az egészséges életmód alapjai” 

sorozat adományozása 

 bácsbokodi pedagógus énekkar fellépésének segítése budapesti 

kamaraegyüttessel 

 Bácsbokodi Fúvószenekar fellépésének segítése több hangversenyen 

 Bácsbokod részére új zeneművek megalkotása 

 

 

 

 



 

BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT 

 

ALAPÍTVÁNY 

 

2000. február 26-án tartott előadása 

 

G.B. Pergolesi 

„ÚRHATNÁM SZOLGÁLÓ” 

vígopera 

 



 



 



Giovanni Battista Pergolesi (1710. január 4. – 1736. március 16.) olasz 

zeneszerző, hegedűművész és orgonista.  

1723-ban került a nápolyi Conservatorio dei 

Poveri di Gesù Cristo-ba, itt két évvel később 

már fiú-szoprán énekes volt, 1729–30-ban 

pedig az intézmény elsőhegedűse és egyben 

segédtanárként is működött. 1731-ben adták 

elő Salustia című opera seriáját, mellyel 

operaszerzői pályafutása kezdetét vette. 

Pergolesi 1732-től Stigliano herceg 

karmestere lett Nápolyban, ahol a nápolyi 

dialektusú, Lo frate ’nnamorato című 

komédiáját is bemutatták, ez Gennaro Antonio Federico nyomán készült. 1733-

ban vitték színre az Il prigioniero superbo című opera seriáját. A darab a 

felvonásainak szüneteibe Pergolesi beiktatta a La serva padrona (Az úrhatnám 

szolgáló) című buffointermezzoját, mely páratlan sikert aratva ennek a művének 

is maradandó népszerűséget biztosított. Ez a darab a francia opéra-comique 

előképe volt, 1752-ben Párizsban ez a mű volt az ún. buffonisták harcának 

kirobbantója. 

Nápolyban mutatták be 1734-ben utolsó opera seriáját, az Adriano in Siria-t. 

Pergolesi ugyanebben az évben Rómában a Maddalani herceg szolgálatába állt. 

Ebben az időszakban készült el F-dúr miséje és L’Ollimpiade című operája 

(1735). Ezután a pozzuoli ferences kolostorba vonult, ott írta meg utolsó művét, 

a Stabat Matert. Alig 26 évesen hunyt el hosszan tartó betegeskedés után. 

 

Vígopera: A 17. sz. elején megszületett, vidám vagy érzelmes cselekményű, 

könnyedebb, népszerűbb zenéjű színpadi műfaj (opera comica), mely a 18. sz.-

ban a komoly opera (opera seria) közjátékából kifejlődött opera buffaként élt 

tovább, s ez lett az alapja a ma is játszott vígoperáknak. 



BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT 

 

ALAPÍTVÁNY 

 

2000. április 8-án tartott előadása 

 

Dr. Pogány János 

„Képpel, szóval, zenével Bácsbokodról” 

ismeretterjesztő előadás 

 



 



Dr. Pogány János 1935. július 15-én született Bácsbokodon. 

Gyermekkori éveit Bácsbokodon, Szabadkán és Budapesten 

töltötte. Ezt követően a budapesti Petőfi Sándor Gimnáziumban 

érettségizett 1953-ban, majd felvételt nyert a Semmelweis 

Egyetem Gyógyszerésztudományi Karára, ahol 1958-ban szerzett 

summa cum laude eredménnyel gyógyszerészi diplomát. A 

diploma megszerzését követően a Chinoin gyógyszergyár 

termelési részlegében kapott állást. 

 

Nemzetközi karrierje 1963-ban kezdődött, amikor hazai eredményeit elismerve, 

lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen Kairóban egy gyógyszergyár beindításában. 

Akaraterejét és elszántságát jellemzi, hogy a kiküldetés szakmai tapasztalaton kívül angol 

nyelvtudást is igényelt, ezért nem egész négy hónap alatt felsőfokú nyelvvizsgát szerzett. A 

Chinoin után a Medimpex képviseletében dolgozott hosszú évekig.  

1981-től 1995-ig volt az UNIDO tisztviselője. Ez idő alatt Ausztriában, Bécsben dolgozott a 

gyógyszeripar fejlesztésén, s vált a minőségbiztosítás és a gyógyszer-technológia világszerte 

ismert és elismert szaktekintélyévé.  

Nyugdíjba vonulását követően a WHO Nemzetközi Gyógyszerkönyv és 

Gyógyszerkészítmények Szakértői Tanácsadói Testületének aktív tagjaként dolgozott további 

14 évet, elsősorban Genfben és Koppenhágában, de a világ több más táján is: Indiában, 

Japánban, Kínában, Brazíliában és Kubában. 

Nyugdíjasként is több szervezetben töltött be különböző tisztségeket, így a Magyar ENSZ 

Társaság Kormányzó Tanácsának tagja, a Rotary Club Budapest – Budavár elnöke volt. 

 

Életének fontos részét képezte szülőfalujának történetével kapcsolatos kutatómunka. 

Fontosnak érezte, hogy minél többen ismerjék meg azt a települést, ahonnan ősei származtak. 

Büszkén vallotta magát Bácsbokod szülöttének nem csak határainkon belül, hanem azon túl 

is. Önzetlen támogatója volt a települési kulturális élet fellendítésének. Nagy hangsúlyt 

fektetett arra, hogy mindenkivel megismertesse a „békeidők” Bácsbokodát, amikor is ezt a 

többnemzetiségű községet az összetartás és a fejlődésért való tenni akarás jellemzett. 

2009 júliusában bekövetkezett tragikus halála megakadályozta abban, hogy legnagyobb 

vágyát valóra válthassa és az általa gyűjtött adatok és személyes emlékei alapján elkészítse 

Bácsbokodról szóló munkáját. Utolsó kívánságának megfelelően szülőfalujának temetőjében, 

a gesztenyefák árnyékában helyezték örök nyugalomra 2009. július 15-én. 



BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT 

 

ALAPÍTVÁNY 

 

2000. november 11-én tartott előadása 

 

„Új Classy Four” 

szaxofon kvartett 

 



 



A szaxofon (szax, szaxi) nádnyelves, egynyelvű nádsíppal működő fúvós 

hangszer. Fémből készült csöve bő, kúpos furattal rendelkezik, hanglyukakkal, 

billentyűkkel lehet rajta játszani. Sokféle méretben készül a sopranisszimótól a 

szubkontrabasszusig. Leggyakrabban a szoprán-, alt- és tenorszaxofonnal 

találkozhatunk. A dzsesszben, a szórakoztatózenében, a katonazenekarokban 

használják elsősorban, de előfordul szimfonikus művekben és operákban is. 

A szaxofon atyja, Adolphe Sax (1814-1894) 

belga hangszerkészítő volt, akinek 

munkálkodása, sok újítása több területen is 

jelentősen előmozdította a fúvós hangszerek 

fejlődését. A legelső szaxofon Párizsban, 1842-

ben született, basszus hangfekvésben, C 

hangolásban, és már minden lényeges 

vonásában a mai szaxofonokhoz hasonlított: bő 

méretezésű, kónikus fém teste, egynyelvű 

nádsíppal működő fúvókája és a korában 

újdonságnak számító Böhm-rendszerű 

billentyűzete volt. Formája ekkor még a korszakban elterjedt ophikleid nevű 

billentyűs rézfúvós basszushangszert idézte, keskeny U alakban megtört, 

függőleges állású csöve volt. Az ötlet, a billenttyűs jelzőkürtök csövének és a 

klarinét fúvókájának összeházasítása sikeresnek bizonyult. Berlioz, a 

hangszerkészítő jó barátja felkarolta a találmányt. Chant Sacré (1844) című 

művében már szerepelt az új hangszer, a bemutatón maga Sax játszott rajta, aki 

kiváló klarinétművész is volt. 

Sax 1846-ban 20 éves szabadalmat kapott az új hangszercsaládra. A francia 

hadsereg zenekarainak teljes átszervezése és a Sax által kreált újdonságok 

(szaxkürtök, szaxofonok, szaxtrombiták) bevonása ezekbe a zenekarokba 

alkotójukat monopolhelyzetbe emelte a hadsereg hangszerellátása terén. A 

koncerttermekben és operákban azonban az új hangszer sokkal lassabban terjedt 



el, annak ellenére, hogy Meyerbeer, Bizet, Debussy, Ravel, Sztravinszkij, 

Hindemith, Bartók és Alban Berg is alkalmazta műveiben. 

A szaxofon a legfényesebb pályát az 1920-as évektől kezdve a dzsesszben és a 

szórakoztatózenében futotta be, de műkedvelő hangszerként is a fúvós 

hangszerek között páratlan népszerűségnek örvend. 

Adolphe Sax eredetileg tervezett hangszercsaládjának összesen 8 tagja volt, 

később a család további tagokkal bővült. Ezek egy kivétellel transzponáló 

hangszerek, a leggyakrabban használt típusok 2b előjegyzésbe (B hangolású 

szaxofonok) és 3b előjegyzésbe transzponálnak (Esz hangolású szaxofonok). 

Sax eredetileg két sorozat hangszert tervezett és épített meg, hangversenytermi 

használatra egy C-re és F-re hangolt sorozatot, a katonazenekaroknak pedig egy 

B és Esz hangolású szériát. Mivel a hangszer elsősorban a katonazenekarokban 

gyökeresedett meg, napjainkban szinte kizárólag az utóbbi sorozat van 

használatban. Ritka kivétel például a C-melody szaxofon, amely C hangolású, 

tiszta oktávval lefelé transzponáló hangszer. 

A Sax által tervezett szubkontrabasszus szaxofon eredeti formájában csak két 

példányban épült meg, ezeken a játék lehetetlen, feltehetően kiállítások 

illusztrációjaként szolgáltak. Az akusztikai problémák kiküszöbölésére a XX. 

század végén a Benedikt Eppelsheim szaxofongyártó cég szűkebbre méretezte a 

kontrabasszus és szubkontrabasszus szaxofon csövét, és így született meg az 

Esz- és a B-tubax, egy a szaxofonok hangszercsaládjához nagyon közel álló 

hangszertípus. 

 

Leggyakrabban a szoprán, az alt, a 

tenor és a bariton szaxofont 

használják, ezek alkotják a 

szaxofon-kvartettet is, amelyben a 

szopránt néha egy másik alt 

hangszerrel helyettesítik.  
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„Sport, egészséges életmód” 

ismeretterjesztő előadás 
 

 

 
 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



A röplabda csapatsport, amelyet 

két, egymástól egy magas hálóval 

elválasztott csapat játszik egy 

labdával, amit főleg kézzel és karral 

(ritkábban más testrészekkel) 

érintve tartanak mozgásban a pálya 

légterében. Mindkét csapat 

háromszor érintheti meg a labdát 

(ebből a szempontból a sáncérintés 

nem számít), mielőtt továbbítja azt a másik térfélre. Pontot a következő 

helyzetek érnek: ha a labda földet ér az ellenfél térfelén, ha valamelyik csapat a 

vonalon kívülre üti a labdát, ha az ellenfél hibázik (büntetésben részesül), vagy 

ha a labda fennakad a hálón.  

A röplabda igen aktív sport, különösen alkalmas rugalmas, gyors feladatok 

gyakorlására. Fejleszti a szem-kéz-koordinációt és az önuralmat is (ami ahhoz 

szükséges, hogy ne térjünk ki a felénk közeledő tárgyak (ez esetben a labda) 

útjából. 

1895. február 9-én a massachusettsi Holyoke városában egy testnevelési 

igazgató, William G. Morgan megalkotott egy új szabadidős játékot Mintonette 

néven, felhasználva a tenisz és a kézilabda egyes elemeit is. Ezt főleg teremben 

lehetett játszani, korlátlan számú résztvevőel, és eredetileg a YMCA (Fiatal 

Katolikus Férfiak Szövetsége) korosabb, de mégis atletikus beállítottságú 

tagjainak tervezték a túlságosan is erőszakosnak tartott kosárlabda helyett (ami 

egyébként mindössze négy évvel korábban és 16 kilométerrel arrébb, a 

szomszédos Springfieldben) alakult ki. A Mintonette végül röplabda néven 

terjedt el, beltéri és szabadtéri változatban egyaránt. 

A William G. Morgan által papírra vetett első szabályok a háló méretét 1,98 

méterben (6 láb és 6 hüvelyk), a pálya méretét pedig 7,6×15,2 méterben (25×50 

láb) határozták meg, a játékosok számát azonban nem korlátozták.  



A meccs 9 labdamenetből állt, 3 nyitással mindkét oldalon, és mindkét csapat 

korlátlanul érinthette a labdát, mielőtt átütötte volna azt az ellenfél térfelére. 

Szervahiba esetén engedélyezett egy második próbálkozás, de ha a labda 

fennakadt a hálón, úgy az ellenfél kapott pontot – kivéve, ha ez az első 

szervapróbálkozásnál történt meg. A hölgyek – ujjaik védelmében – 

megfoghatták, majd visszadobhatták a labdát. 

A springfieldi YMCA-ban játszott első, 1896-os bemutatómeccsen az egyik 

néző, bizonyos Alfred Halstead-et megihlette a játék „röpködő természete” – 

tőle ered a röplabda név. Ezt követően a springfieldi YMCA kissé módosította a 

játék szabályait, majd elküldte azt a többi YMCA-nek is országszerte. 

1947-ben alakult meg a Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), a 

röplabdajátékokat szervező nemzetközi egyesület. 1949-ben bonyolították le az 

első férfi, majd 1952-ben az első női bajnokságot. 1964-ben bekerült az olimpiai 

játékok sportágai közé, aminek azóta is részét képezi.  

1900-ig a labda nem speciálisan röplabdának készült, 

és a szabályok sem olyanok voltak, mint ahogy ma 

ismerjük. 1916-ig tartott az a folyamat, amelyben 

felfedezték a feladás és a lecsapás erejét, majd négy 

évvel ezután bevezették a három érintés szabályát, és 

az ütő-segédvonalat is felfestették. 1917-ben 21-ről 

15-re csökkent a győzelmet jelentő pontmennyiség. Az amerikai expedíciós 

csapatok 1919-ben 16 000 röplabdát osztottak szét az alakulataik és a 

szövetségeseik között, ami nagyban hozzájárult a játék Egyesült Államokon 

kívüli elterjedéséhez. 

Külföldön elsőként Kanada fogadta be a röplabdát, 1900-ban. Manapság a sport 

különös népszerűségnek örvend Brazíliában, egész Európában, Oroszországban 

és számos ázsiai országban (így például Kínában) is. Az FIVB számításai szerint 

a világon minden hatodik ember érdekelt a terem- és/vagy strandröplabdában 

(játékosként vagy nézőként). 



BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT 

 

ALAPÍTVÁNY 

 

2001. december 1-jén tartott előadása 

 

„Az európai társastáncok ezer éves története” 

 

 

Közreműködtek: 

 

Fuszek Mónika 

Bogdán Péter 

 
táncművészek 

 

Új Budapesti Fúvósötös 
 

 

 

 

 



 



A tánc az ember sajátja, öröm és bánat kifejezője évezredek óta. A társastánc a 

férfi és a nő összehangolt mozgása az áradó, sodró zenére, amely nemcsak a 

táncost, hanem a nézőt is gyönyörűséggel tölti el. A standard táncok az 

eleganciát, a csillogást, a kifinomult mozgást sugározzák, a latin-amerikai 

táncok az erőt, az életörömöt, a szenvedélyt fejezik ki. 

 

Történelmi társastáncok: Tánckultúránk történetében és a tánchagyományban 

egyaránt kimutathatók az európai táncáramlatok hatásaként a történelmi 

társastáncok nyomai. Így a középkori kör- és füzértáncoknak még a 16. sz.-ban 

is népszerű formáiról, a branlek hazai változatairól tudósít Bornemisza Péter 

(Ördögi kísértetek, 1578) a sövénytánc és baráttánc említésével, s e korai 

táncdivat hatását őrzik női körtáncaink, a karikázók. A reneszánsz tánckultúra 

térhódítását követhetjük nyomon a páros táncok megjelenését és elterjedését 

dokumentáló 16– 17. sz.-i történeti emlékeinkben, és erről a folyamatról 

tanúskodnak a Kárpát-medence peremterületein élő forgós, forgatós karakterű 

páros táncok. A 17. sz.-ban a lengyel táncok és kontratáncok megjelenése jelzi 

az európai táncdivat újabb hullámát. A 17. sz.-i tánczene polonicái, és a főúri 

körökben népszerű lengyel táncokról szóló feljegyzések ennek első jelei; Apor 

Péter pedig a kontra táncok változatait örökítette meg az egeres, süveges és 

lapockás táncokban. E kontra táncok emléke él a táncfolklórban is, elsősorban 

néhány szokásalkalomhoz kötődő szertartásos vagy játékos táncban, ilyenek a 

menyasszonyfektető gyertyás tánc vagy a párválasztó párnás tánc. S amíg a 

történelmi társastáncok e korábbi formái teljes egészében felszívódtak 

tánckultúránkban, vagy jelentős mértékben asszimilálódtak, addig a 18–19. sz.-i 

polgári társastáncok zömét (keringő, mazurka, sottis, a polka különböző 

változatai stb.) a folklorizálódás kezdeti stádiumában örökítették meg az elmúlt 

évtizedek gyűjtései.  

 



„Minél több kamarazene együttes működik egy 

zenekar tagjai közül, annál kulturáltabb és magasabb 

színvonalú lesz a zenekar hangzása és játéka.” 

 

Rövid összefoglalás a magyar fúvósötösök történetéből 

 

A második világháború előtt már volt kísérlet a fúvósötös - mint 

hangversenytermi kamaraegyüttes - hazai bevezetésére, de ezek a próbálkozások 

csak alkalmi szereplésekre korlátozódtak. 

Az első állandóan működő együttes a Budapesti Fúvósötös volt. 

1947-ben alakult és 1989-ig működött inspirálva a magyar zeneszerzőket új 

fúvósötös művek írására. 

Az együttes munkásságának felsorolása helyett idézzük a Budapesti Fúvósötös 

25 éves jubileumi hangversenyén Dr. Újfalussy József akadémikusnak, a Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Főiskola akkori rektorának a Fúvósötös munkáját méltató 

szavait: 

   "Az, hogy a fúvóskultúra Magyarországon művészi és társadalmi rangban 

felzárkózott a vonóskultúra hagyományai mellé, az a Budapesti Fúvósötösnek, 

az együttes fáradtságos munkájának a műve. A zenekari hangversenyeken 

találkozunk fúvóskultúránk kiemelkedő produkcióival, vagy azokkal a 

kiemelkedő fúvós együttesekkel, akik nemzetközi elismerést vívtak ki maguknak, 

gondoljanak arra, hogy mindez a Budapesti Fúvósötös műfajt temető 

munkájának az eredménye." (Dr. Újfalussy József, 1972) 

 

A Budapesti Fúvósötös munkásságát követően számos fúvósötös alakult az 

országban. Budapesten öt fúvósötös működött egyidejűleg: 

                       - Magyar fúvósötös 

                       - Filmharmónia Fúvósötös 

                       - Magyar Rádió Fúvósötös 

                       - Jeunesse Fúvósötös 

                       - Budapesti Fúvósötös 

Ezen kívül majdnem minden nagyobb városban is létrejött fúvósötös. 

Az Új Budapesti Fúvósötös – Meizl Ferenc ösztönzésére és művészeti 

vezetésével- 1989-ben alakult fiatal, tehetséges muzsikusokból, azzal a céllal, 

hogy folytassák a Budapesti Fúvósötös által megkezdett áldozatos munkát, 

átmentve mindazokat az értékeket, amelyek a további működésükhöz 

felhasználhatók. 
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A hazánkban élő délszláv nemzetiségek, elsősorban a szerbek és horvátok 

változatos és gazdag népzenei hagyományának ápolását tűzte ki céljául az 

országosan ismert és népszerű, de határainkon túl is sikeresen koncertező 

"Vujicsics Együttes". 

A Vujicsics Együttes 1974-ben 

alakult Szentendrén. A délszláv 

zenei formáció azóta Európa 

folkzenekarainak élvonalába 

tartozik. A tragikusan elhunyt 

zeneszerző és népzenekutató 

Vujicsics Tihamér munkásságát 

folytatva gyűjtik, és dolgozzák fel a magyarországi szerbek és horvátok zenéjét, 

szólaltatják meg dallamaikat sajátos hangzású hangszereiken. 

Az Európát, Ausztráliát és a Közel-Kelet országait bejárt együttes előadásait 

Bartók Béla és Vujicsics Tihamér által gyűjtött dallamok teszik izgalmassá. 

Koncertjeik gyakori közreműködői a kiváló hegedűs Vizeli Balázs, és fiatal 

tanítványaik a Söndörgő Együttes tagjai. 

 

Vujicsics Tihamér (Pomáz, 1929. február 23 – Damaszkusz, 

Szíria, 1975. augusztus 20.)  

Zeneszerző, népzenekutató. Édesapja Vujicsics Dusán 

görögkeleti lelkész, püspöki vikárius (1903-1990), öccse 

Vujicsics Sztoján író (1933-2002) volt.  

A magyar népzene tanulmányozása mellett már igen fiatalon a 

magyarországi szerb, horvát, szlovén népdal- és 

folklórhagyományokat tervszerű kutatómunkával gyűjtötte, s Bartók Béla 

nyomdokain haladva, az összehasonlító népzenekutatást tekintette igazi 

hivatásának. A magyar-balkáni-keleti zenei kapcsolatok, főként a 

motívumvándorlások foglalkoztatták.  



A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Veress Sándor és Farkas Ferenc 

növendéke volt. Népzenét Kodály Zoltánnál kezdett hallgatni, mígnem a mester 

felmentette óráinak látogatásától, mondván: ”Már nincs mit tanulnia tőlem…”  

1949-ben a politika beleszólt karrierjébe: származása miatt eltávolították a 

Zeneakadémiáról, így tanulmányait a Nemzeti Zenedében folytatta, s 

zeneszerzést Sugár Rezsőnél tanult. A modern, korszerű műfajok vonzották, 

kihívásnak érezte a kor követelményeit, a zeneszerzés tág műfaji skáláját. 

Bartók Béla mellett hatással volt rá Igor Stravinsky, Alban Berg és Arnold 

Schönberg. 

Sokoldalú tehetség volt. Minden hangszeren játszott, s gyakran adta elő saját 

műveit. Szabó István vizsgafilmjének (Koncert) nemcsak a zenéjét szerezte, de 

maga játszotta el a főszerepet is. Életművének legjavát filmzenéi - több mint 

negyven – képezik. Közöttük számos olyan, a televízió számára készült művel, 

melyek nevét ismertté tették (pl.: A Tenkes kapitánya, a Princ, a Katona, vagy a 

Bors), továbbá zenét írt Makk Károly és Jancsó Miklós filmjeihez is. Igen fontos 

helyet foglalnak el művei között a balett- és táncballadák, a Csudra Makar 

(1955), a Csodafurulyás juhász (1958), a Kádár Kata (1958) és a Vérnász 

(1960), vagy a Pécsi Balett első, klasszikussá lett műsorán a Változatok egy 

találkozásra zenéje, Eck Imre koreográfiájához. Ő komponálta Az életbe 

táncoltatott leány (1964) háromrészes táncjátékfilm zenéjét is, emellett számos 

rádiójáték zenéjének szerzője is.  

Rövid ideig az Állami Népi Együttesnél, majd a Jégszínház, és megalakulásakor 

a Mikroszkóp Színpad zenei vezetőjeként dolgozott. 

Életéről 1975-ben Töredékek egy muzsikusról címmel a televízió 

dokumentumfilmet készített. 

Néhány népzenei tanulmányát és gyűjtését publikálta ugyan, de A 

magyarországi délszlávok zenei hagyományai c. átfogó munkája halála után 

jelent meg (1978). 

Fiatalon, 46 évesen repülőszerencsétlenség áldozata lett. 



† Knipf József 

Baján született 1957-ben, Kalocsán 1982-ben szentelődött pappá, 1982–1985 

káplán Bácsalmáson, 1985–1986 káplán Kecelen, 1986–1988 csávolyi plébános, 

1988–1990 hercegszántói plébános, 1990–1998 a kapucinus rendben, 1997–

1998 bácsalmási káplán, „az ezt követő, fájóan rövid időszakban, a rá mindig 

annyira jellemző jókedvvel, plébániai kormányzóként végezte a szeretett 

bácsbokodi és bácsborsodi hívek szolgálatát”, meghalt „nagy lelki erővel viselt, 

súlyos betegség után” 2002. december 26-án Szegeden. Január 4-én dr. Bábel 

Balázs érsek temette Bácsbokodon.  

Részletek következnek Schindler Mátyás bajai plébános temetési beszédéből.  

    [. . .] Nagybetűvel írtam, hogy Testvérem, mert tudod, az ember szeretné 

pótolni, amit pótolni már nem lehet. Csak valami egészen más módon, a tiszta, a 

jó Istenre hagyatkozó hit azon módján, imádkozva, ahogy csak Te tudtál 

imádkozni. Ahogy Te tudtál imádkozni, akkor, amikor az éppen nem is volt 

officium, hanem csak a szív tiszta, önkéntelen, gyermeki keresése, a szüleidtől, a 

falubelieidtől, ferences tanáraidtól ellesett, megérzett minta, alázat nyomán.  

    Mondják, miséztél már kisgyermek korodban, otthon összeállított kis 

házioltáron, mert úgy láttad annak a határmenti kis falunak, Bácsszentgyörgynek 

a templomában, hogy ez így van rendjén, ez így van jól, ezt így kell csinálni; aki 

ezt teszi – úgy találtad, érezted, hitted egy életen keresztül a betegágyig –, az 

békére talál. Hogyan mondtad, melyik nyelven ott a házioltárnál az első imát? 

Magyarul talán és németül, együtt-vegyesen, egy a magyar földön kívül máshol 

soha nem látott-hallott keveréknyelven.  

    Szemináriumi és plébániai szobáidban már ott égett a mécs az ikonsarok 

szőttesekkel borított szentképei előtt, ószláv nyelvű imakönyvek felett. Mert a 

gyurityi szülői házban hallott magyar és német szó után a bunyevác, a horvát 

nyelv következett. Hogy máris összeérjen Benned két-három világ! Hogy sokkal 

később – Bácsszentgyörgy, a garai általános iskolai évek után, az esztergomi 

ferences gimnázium után – a szegedi szemináriumban már egyszerűen a 



„Bunyó” legyél és maradj nekünk, és később annyi sok, Téged szerető 

barátodnak.  

    Mert azért, tudod, becsültünk Téged! A kimondott szó őszinteségéért, 

egyértelműségéért. . . Hányszor értettük meg vajon  vidámságnak álcázott 

félelmeid? Megértettük-e, megértettelek-e valaha? Bocsáss meg, ha hagytunk 

Kháron ladikján egyedül küzdeni, oly sokszor sorsodra hagyva, az élet 

tengerének fekete vizein, elsötétült ég alatt, vagy akár betegséged oly hosszú és 

mégis oly rövid évei alatt. [. . .]  

   

  Hány gyónót hallgattál meg vajon, József Testvérünk? Hány és hány embernek 

adtál vajon vigaszt, hitet, bátorítást meg reményt, az 1982-ben Kalocsán történt 

papszentelésed óta, mert bátor hittel remélted, hogy az ő erejében semmi sem 

lehetetlen? Hányan és hányan kezdtek újra, kezdhettek újra, bízhattak újra, mert 

szőlőtő lettél a názáreti Krisztus nyomán? Alter Christussá, másik Krisztussá, 

még akkor is, ha kifelé tagadtad, ügyesen leplezted Rá irányuló szívbéli 

hajlandóságod! Hány és hány betegnek adtál jó szót, de még előtte halló fület, 

hogy õ is meghallhassa, ami szíved közepének titka volt, hogy meghallhassa a 

csöndben szóló és gyógyító Istent! [. . .]  

 

    Te nekünk, József Testvérünk, egy csillag voltál és vagy, és az is maradsz az 

életünkben. És ahogy Illyés Gyula írja egy három szóból álló örök sorral: „A 

csillag mind betlehemi.” A betlehemi csillag kereső embereket vezetett ahhoz, 

aki elmondhatta magáról: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.”  József 

Testvérünk, Te is a keresők útján jártál, az igazságra szomjaztál, és az életet 

szolgáltad. Őáltala, ővele és őbenne. [. . .]  

 

 

 

 



BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT 

 

ALAPÍTVÁNY 

 

2002. december 7-én tartott előadása 

 

„Német nemzetiségi műsor” 

 

 

Közreműködtek: 

 

Geiger György és a Soroksári Fúvószenekar 

Móra Ferenc ÁMK Gyermekkórusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



Geiger György 

1944. augusztus 3-án született Homokmégyen. A 

zenei gimnázium elvégzése után a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Főiskolán kapott művész-tanári 

oklevelet 23 éves korában. Közben 20 évesen első 

trombitás lett a Magyar Állami Operaház 

zenekarában, ahol 4 évig játszott. 1969-ben került 

a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus 

Zenekarába szólótrombitásnak, ahol azóta is 

dolgozik.  

Zenekari munkájáért és szólófelvételeiért két ízben Nívódíjjal jutalmazták. 

1975-ben vezetésével megalakult a Modern Rézfúvós Együttes, amellyel 

nemzetközi versenyt nyertek Anconában, ahova Geiger György később 

zsűritagként is meghívást kapott. 1979 óta tanít a Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Főiskola szaktanárképző tagozatán. 1980-ban Liszt Ferenc-díjjal tüntették ki, 

1983-ban, valamint még további 3 alkalommal Artisjus-díjjal jutalmazták az új 

magyar zeneművek megismertetése érdekében végzett munkáját. 1985-ben 

meghívást kapott az USA-ba, a New Mexico állambeli Albuqueque-i I.T.G. által 

rendezett trombitás világtalálkozóra. Itt előadást tartott és hangversenyt adott. 

1986-ban megjelent első lemeze a Játszom a trombitával című. 1987-ben a genfi 

nemzetközi zenei verseny zsűritagja. 1990-ben megjelent 2. lemeze, amelyen 

klasszikus versenyműveket és kamaraműveket játszik. 1994-ben és 1996-ban 

újabb lemezeket jelentetett meg. Több számára írt trombitaversenyt mutatott be, 

amelyek zömmel szerzői lemezeken is megjelentek, illetve rádiófelvétel készült 

belőlük.  1996-ban Soroksár Városa díszpolgárává avatta. 1997-ben Malek 

Miklós trombitaversenyének bemutatásáért és felvételéért a Magyar Rádiótól 

EMeRTon-díjat kapott. 1998-ban Inter-Lyra díjjal tüntették ki, 1999-ben pedig 

Dohnányi-díjat kapott a Rádiózenekar Az év muzsika szavazásán. 2000-ben 

Érdemes Művész lett. 2009-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 



BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT 

 

ALAPÍTVÁNY 

 

2003. március 29-én tartott előadása 

 

„A magyar ének, zene és tánc az ázsiai 

gyökerektől 1850-ig” 

 

Közreműködtek: 
 

Szentendrei Kecskés Együttes 

Móra Ferenc ÁMK Gyermekkórusa 

Dr. pogány János 

Meizl Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT 

 

ALAPÍTVÁNY 

 

2003. november 15-én tartott előadása 

 

„A zene világa, a világ zenéje” 

 

ALE BRIDER BAND  

együttes zenés estje 

 

 

 

 

 

 



 



BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT 

 

ALAPÍTVÁNY 

 

 

2004. április 3-án tartott előadása 

 

 

„Az elmúlt évtizedek örökzöld dallamai és 

valami más”  

 

 

ALDOBOLYI NAGY GYÖRGY  

zeneszerző és költő előadói estje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mozarttól Joplinig”  



 



BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT 

 

ALAPÍTVÁNY 

 

 

2004. november 20-án tartott előadása 

 

 

„Mozarttól Joplinig”  

 

 

AKADÉMIA QUARTETT 

hangversenye 

 

 

 



 



BÁCSBOKOD KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT 

 

ALAPÍTVÁNY 

 

 

2005. március 5-én tartott előadása 

 

 

EWALD RÉZFÚVÓS KVINTETT 

hangversenye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


