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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).  
Az alapítvány a normatív támogatásból, adományokból befolyt összeget 2015-ben is 
teljes mértékben az általa fenntartott művészeti iskola működtetésére fordította. 
 
2015-ben az alapítvány 2 fő hátrányos helyzetű növendéknek térítési díjmentes 
oktatást biztosított, 32 rászoruló illetve gyermekvédelmi támogatásban részesülő 
gyermeknek térítési díjkedvezményt adott, 7 növendék dolgozói kedvezményben 
részesült. A rászoruló, tehetséges gyerekek művészeti tanulmányainak 
támogatására az alapítvány 184 ezer Ft-ot fordított. 
A zenetanulás és a tehetséggondozás elengedhetetlen kelléke a hangszer, melyeket 
az alapítvány biztosít a rászoruló növendékek részére, biztosítva ezzel a gyakorlás 
és fejlődés lehetőségét.  
 
Az alapítvány 2015-ben az ország területén 13 alkalommal szervezett Zenei 
munkaképesség-gondozás (Kovács- módszer) továbbképzést, összesen 198 főnek, 
mintegy 3 M 260 000 Ft. bevételt szerezve az alapítványnak. 
 
2015.júliusától az alapítvány közhasznú jogállása újra megállapításra került. 
 
 
 SZAKMAI  MUNKA, SIKEREK: 
 
Az alapítvány fenntartásában lévő művészeti iskola Debrecen 13 általános 
iskolájában végez színvonalas zeneoktatást.  Legnépszerűbb a zeneoktatásunk 
továbbra is az Árpád Vezér, a Hatvani és Ibolya utcai Általános Iskolákban, valamint 
az egyházi fenntartású Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Gyakorló Általános 
Iskolájában.  
 
2015-ben a művészeti iskola legnépszerűbb tanszakai továbbra is a zongora, gitár és 
a citera szakok. 
A tanulói létszám az előző évekhez hasonlóan 2015 szeptemberében zenei ágon 
219 fő, képzőművészeti ágon 26 fő volt. 4 kamaracsoport működött (2 citera, 1 gitár, 
1 fúvós). 
Az iskola intézményvezetőjének megbízatása lejárt, a nyílt pályázatot követően újból 
a régi igazgató nyerte el a megbízást.  A Művészeti Iskola 2015. őszén egy nagy 
értékű Förster zongora beszerzésével és emellett a székhelyen egy nagy 



koncertterem bérlésével a házi hangversenyek színvonalasabb megvalósítását tette 
lehetővé. 
 
Az Emberi Erőforrás Minisztérium (EMMI) által meghirdetett sikeres pályázat 
segítségével az intézmény egy hetes tehetséggondozó tematikus tábort 
szervezett a tanulóknak 2015. júniusában  a „A művészetek varázsgömbje”- címmel. 
Az elnyert 935 000 Ft támogatás segítségével 30 tanuló részvétele vált lehetővé a 
táborban  
 
1 növendékünk sikerrel felvételizett a Kodály Zoltán Zeneművészeti 
Szakközépiskola zongora szakára. 
 
Népzenész gyerekeink számos jelentős rendezvényen, versenyen képviselték 
sikerrel iskolánkat: 
 
Mohácson, országos népzenei versenyen I.II helyezést, zenekari kategóriában III. 
helyezést értek el tanulónk. 
Bonyhád, Eger: országos minősítőn kiemelt nívó díjat, nívó díjat, arany minősítést 
kaptak növendékeink. 
IX. Országos népzenei tehetségkutatón  III. helyezést ért el egy tanulónk 
A „Felszállott a páva” országos tehetségkutató versenyen a selejtezőn továbbjutott 
citerazenekarunk.  
Megyei népdaléneklési versenyeken I. II. különdíjat kapott növendékünk 
 
Az elektroakusztikus tanszak növendéke újból kiemelt nívódíjban részesült 
Sándorfalván az VI. Regionális elektronikus zenei találkozón. 
 
A gitárosaink szépen szerepeltek a XIII. Országos Gitárversenyen, a II. 
hajdúböszörményi Regionális Gitárzenekari Találkozón és a klasszikus 
gitárzenekarok VII. Debreceni Fesztiválján. Mihály Katalin tanárnő kitartó és lelkes 
munkájának köszönhetően a MEA 2 gitárzenekara egyre több helyen tudott 
bemutatkozni a nagyközönség előtt.  
 
Festészet tanszakon tanuló növendékünk az UNESCO által meghirdetett  
„Ragadd meg a fényt” országos alkotói pályázaton fődíjas lett.  
 „A mi utcánk a mi jövőnk „című országos rajzoológiai  pályázaton különdíjat nyert 
növendékünk 
A megyei illusztráció pályázaton I. II. III. díjat kaptak a tanulóink. 
 
Alapvizsga 
A művészeti iskolában 23 növendék tett le sikeres alapvizsgát szolfézs elméleti 
tárgyból, ebből 6 tanuló hangszeres alapvizsgát tett le. 
  
FORRÁSOK, FORRÁSTEREMTÉS, 
 
Az alapítvány bevételei az állami normatív támogatásból, az adományokból, 
pályázatokból, szja 1%-ából tevődnek össze.  
 
A Muzsikáló Egészség Alapítvány 2015-ben 74 millió 268 Ft. bevételt szerzett, amely     
kismértékű  növekedés a tavalyi évhez képest.  



A növekedéshez nagymértékben hozzájárult a Zenei-munkaképesség gondozás 
akkreditált továbbképzéseiből befolyt összeg, valamint az állami normatív támogatás 
és az adományok kismértékű emelkedése. A szja 1% felajánlások a tavalyi évhez 
képest duplájára növekedtek, a befolyt 184 ezer Ft-ot a tehetséges gyerekek 
versenyeztetésére fordítottuk. 
Az alapítvány a normatívát és az összes bevételt 100%-ban az iskola működésére 
fordította.   
Az alapítvány költségeinek nagy részét a művészeti iskola fenntartása és a székhely 
bérleti díja jelenti.  
Pályázaton az alapítvány 2015-ben nem szerzett forrást. 
 
HELYI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI AKTIVITÁS 
 
A művészeti iskola decemberben telt házas adventi koncertet adott a debreceni 
Baptista Imaházban. 
Februárban hagyományos farsangi koncertünk nagy sikerrel zajlott a Debreceni 
Egyetem Zeneművészeti karán. 
A Művészeti Iskola által szervezett V. megyei népdaléneklési verseny márciusban 
sok tanulót vonzott a Józsai Közösségi Házba. 
Áprilisban és májusban zajlottak hangszeres találkozóink (zongora és gitárverseny) 
A képzőművészeti tagozat sikeres kiállítással jelentkezett májusban. 
Júniusban növendékhangversenyen szerepeltek növendékeink. 
Június hónapban a Művészeti Iskola által szervezett komplex művészeti( zene és 
képzőművészet) táborban töltöttek el egy hetet a város érdeklődő gyermekei a MEA 
székhelyén. 
A telephelyek iskoláinak rendezvényein rendszeresen szerepeltek a művészeti iskola 
növendékei. 
A Debrecen-Józsai Közösségi Házzal nagyon eredményes kapcsolatot ápoltunk, a 
Közösségi Ház rendezvényeire, bemutatóira rendszeresen felkéréseket 
kaptunk.(Zene világnapi koncert, kiállítás megnyitók). 
 
                             
Debrecen, 2016. május 26. 
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