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K6sziilt a 2017. december 13. napi rin tartand6 k6pviselo-testtileti til6sre
Kdszitette: dr. Hajducsek-Ldposi Eniko gazddlkodrisi figyoszt6lyvezeto

T{rgy: Javaslat a
Egyeslilet
tiimogatrisdra

Ftvoszenekari
rniikcides6nek

Kertviirosi
jciv6beni

f isztelt K6pvisel6-testiilet!

A K6pviseki-testtilet a 345/2017. (X. 18.) hattrozattal d6ntdtt a megalakul6 Kertvarosi
Frlv6szenekart trimogat6sdr6l az alitbbi felt6telekkel :

- dvi 12 6ra idotartamban nyilv6nos <inkormiinyzati rendezvdnyeken ingyenesen
fell6p,

- a zenekari kdtelez<i minositdseket szerezze meg,
- dvente tcjbb alkalommal orsziigos, valamint tegaldbb egy alkalommal kiilftldi

rendezv6nyeken, versenyeken fell6p.
- a zenekarban azok tagjai kcrzritt 85 %-os ariinyban a Budapest XVI. kertileti Rricz

Aladrir Zeneiskola n<ivenddkei €s pedag6gusai rdszdre helyet ds fell6p6si
lehetos6get biztosit.

A drintds nem az eloterjesztdssel azonos m6don. hanem a testilleti iildsen elhangzott javaslatot
befogadva, nagyobb - az eredeti 30 % hetyett 85 %-os - zcneiskolai rdszvdteli ariinyt el<iirva
sziiletett meg.
Az Egyesiilet alakul6 ii16s6t megtartotta ds elinditotta annak bir6srigi bejegyzdsdt. A
kdpvisel<itest{ileti hatiirozat kdzhezvdtellt kovet<jen megkerestdk Zolyomi Arp6dot, a R6cz
Aladar Zeneiskola igazgat6j6t, hogy egyeztessenek a zenekar 6sszet6tel6rol, hiszen az

elfogadott testt.ileti ddntds nagyar6nyir zeneiskolai rdszvdtelt kdvetel meg. Sor kertilt
szem6lyes megbeszdldsre, amelyen az egyestilet elnrike, Odornd Pesti M6nika, Vikol Krilman
karmester (alapit6 tag), Zolyomi Arpad igazgat6. valamint 6 zeneiskolai tanar vett rdszt.
Ezt kdvetoen Vikol K6lmrin karmester az L. sz|mu melldkletben szereplo lev6llel
tiij6koztatott, hogy a Riicz Aladrir Zeneiskola taniirai 6s nijvend6kei r6szv6tel6vel 6rdekl6dds
hi6nyriban a Testtilet 6ltal meghat6rozott 85 7o-os rdszv6teli ariinnyal nem fog ldtrejdnni a
Kertvdrosi F[v6szenekar.

Ezek alapjdn kdrem a Kdpvisel6-testtiletet sziveskedjen ritgondolni. hogy a koribbi
eloterjeszt6snek megfeleloen 30 %-os r6szvdteli ariiny mellett t6mogathat6nak tartja-e a

Kertviirosi Friv6szenekari Egyesiiletet.

Kdrem a Tisztelt
sziveskedjenl

Kdpviselo-testtiletet. hogy AZ eloterjeszt6s trirgyiban ddnt6st hozni

Hat{rozati javaslat,,A" alternativa:
Budapest Fovriros XVI. kertileti Onkormrinyzat Kdpvisel6-
testtilete rigy drint, hogy a 345/2017. (X. l8) hatdrozati$ az
akibbiak szerint m6dosida:

,,Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormdnyzat Kdpvisel6-
testtilete tgy dont. hogy a Kerlviirosi Ftiv6szenekari
Egyestiletet tiimogatni kiv6nja. A mlikriddsi kOltsdgekhez
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2018. dvben 6.000.000 Ft hozz6j6rul6st biaosit, amennyiben
az Egyesiilet ingyenesen vdllalja, hogy:
- dvi 12 6ra id6tartamban nyilvdnos 6nkorminyzati

rendezvdnyeken felldp,
- a zenekari kcitelez<i min6sit6seket megszerzi,
- 6vente tdbb alkalommal orszdgos, legaldbb egy alkalommal

ktilfbldi rendezv6nyen, versenyen fell6p, amelynek
keret6ben a kertiletj6 himevdt viszi,

- a zenekar tagjai kriz6tt 30 %-os ar6nyban a Budapest XVI.
keriileti Riicz Aladar Zeneiskola ndvend6kei rdsz6re helyet
6s fell6pdsi lehet<is6get biztosit.

A Kdpvisel6+estiilet felk6ri a polg6rmestert, hogy a 2018. 6vi
k6ltsdgvet6s m6dositdsakor gondoskodjon a 6.000.000 Ft
mtkdd6si hozziljitrdis, valamint 2.000.000 Ft eszkdzfejlesa6si
t6rnogat6s k6lts6gvetdsi rendeletbe t6rt6n6 be6pit6s6r6l.

Hat6rido: 2018. m6jus 3 I .

Felelos: Kov:ics P6ter polgiirmester"

Hatirid6: 201 7. december I 3.

Felel6s: Kov6cs P6ter polgrirmester
(elfogaddsa egyszeni sz6tdbbsdget ig6nyel)

Hat6rozati javaslat,,B" alternativa:
Budapest F6v6ros XVI. keruleti Onkorm6Lnyzat K6pvisel6-
testiilete irgy ddnt, hogy a 34512017. (X. 18) hatrirozatrit nem
kivrinja m6dositani.
A Kdpvisel6+esttilet felk6ri a polg6rmestert, hogy a k6relmet
benyujt6 Vikol K6lman flrv6szenekari karmestert a ddntdsr6l
tdjdkoztassa.

Hatririd6: 2017. december 3 I .

Felel6s: Koviics P6ter polg6rmester
(elfogad6sa egyszeni sz6tribbs6get i gdnyel)

Budapest, 201 7. november 30.

6
Kov6cs Pdter
polg6rmester

'Ty(l
ntcsin l{sflo
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Jegyzo n
Tdrgyalja: Gazdas:igi 6s P6nziigyi Bizottsig'

Kultu16lis 6s Sport Bizottsig
Mell6kletek:

I . sz. melldklel: 34512017 . (X. I 8) K6pvisel6+esttileti harArozat
2. sz. melldklet: Vikol K6lm6n karmester levele
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BUDApEST r'6vAnos xvl. xsRtrrnrr oNxonuANyzAT

a 2017 . okt6ber 1S-An (szerdrin) a Budapest XVI. keriileti Polgiirmesteri Hivatal
nagytermdben (l163 Budapest, Havashalom u. 43. fizt. 18.) a Budapest Fov6ros XVI. keriileti
Onkorm6nyzat K6pviselo+estiilete I I . szAmLi iil6s6n kdsziilt jegyzokrinyvbol.

19. Javaslat a Kerlviirosi Ftiv6szenekari Egyestilet
megalakukisrinak ds jcivobeni rnrikdddsdnek tiimogatiisdra
Eloterieszto : Kor,'acs Piter polgdrn.rester

HATAROZAT
34512017. (X. 18.) Kr. Budapest Fovdros XVl. keriileti Onkormdnyzat K6pviselo-testiilete

rigy drint. a Kertviirosi Firv6szenekari Egyesiiletet a megalakftiist
k<ivetoen tiimogatni kfvrinja. A niiikrjddsi kdlts6gekhez 2018. dvben
6.000.000 Ft hozzrijriruList biztosit, amennyiben az Egyesiilet
ingyenesen vrillal ja. hogy :

- dvi 12 6ra idotartamban nyilv6nos <inkorm6nyzati
rendezvdnyeken fell6p.
- a zenekari kcitelezo minositdseket megszerzi.
- 6vente tcibb alkalommal orsz6gos. legakibb egy alkalommal
kiilf<ildi rendezvenyen. versenyen fell6p. arnelynek keretdben a
keriilet j 6 hfrnev6t viszi.
- a zenekar tagjai kcizdtt 85 %-os ar6nyban a Budapest XVI.
kertileti Riicz Aladiir Zeneiskola r.rcivendekei 6s pedag6gusai rdszdre
helyet ds fcll6pdsi lehetosdget biztosit.
A Kdpvisel6-testiilet lelkeri a polgiirmesteft. hogy a 2018. dvi
kdltsdgvetds tervezdsekor gondoskodjon a 6.000.000 Ft mrikdddsi
hozziijarulds. valamint 2.000.000 Ft eszkdzfejlesztdsi tiimogatris
kcilts6gvet6si rendeletbe tdrldno bedpites6rol.

Hatdridci: 101 7. december 31.
Felelos: Kovdcs Pdter polgdrmester
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KIVONAT

NAPIREND:
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A kivonat hiteldiil:

01,.J_
dr. Sulcz Andrea 4-.

j egtz6i kctbinetvezet6
Budapest, 201 7. okt6ber 20.



Tisztelt PolSSrmester Ur!

Eziton szeretn6nk megkoszonni, hogy az elmilt h6napokban idSt 6s energiiit sz6nt arra,

hogy a keriileti FLiv6szenekar iigye rendez6dj6n. K6sz6njiik, hogy a K6pvisel6 Testillet e16

terjesztette a Zenekar tiimogatiisii 16l sz6l6 javaslatot, 6s nagy 6rom szdmunkra, hogy a

K6pvise16 Testulet is tdmogatta 6s megszavazta az el6terjeszt6st'

Az okt6berben sztiletett hatdrozat megszi.ilet6se utdn, a hatdrozatban szerepl6 felt6teleket

figyelembe v6ve, azonnal felkeresttik a Kertvirosi F v6szenekari Egyesiilet nev6ben a R6cz

Alad6r Zeneiskola igazgat6jiit, akit drtimmel tdjekoztattunk a dont6sr6l. Tdj6koztattuk a116l,

hogy a K6pvisel6 Testillet 85 %-os r6szv6teli arSnyt szavazott a zeneiskoldnak,6s ktiztis

megbesz6l6stink nyomiin k6rtrlk 6t, hogy t6j6koztassa koll6g;iit, 6s didkjainak szUleit a

lehet5s68r6l.

Telefonos megbesz6l6su nkben el6re rogzitettuk, hogy napokon bel0l elki.ildjuk tiijdkoztat6

leveltinket, melynek mell6klet6t k6pezte a KT hat6rozat, az Egyesuleti t5j6koztat6, illetve

nyilatkozatk616 nyomtatvdnyok. Ebben a lev6lben k6rttik Z6lyomi Arp6d lgazgat6 Urat, ho8y

tdj6koztasson minket a frjv6szenekari taniiri iillomSnyr6l, a frlv6szeneka rban fell6ptethet6

tanul6kr6l, illetve a116l, hogy ebb6l a potencidlis l6tszdmb6l kik klvdnnak rdszt venni a

F(v6szenekari munkiiban.

Egyetdrtetti.in k abban 26lyomi Arpaid Urral, hogy a nyilatkozatok 6s pontos adatok

ismeret6ben tudja az Egyesi.ilet az onkormdnyzat dltal felkiniilt lehet6s6get igenybe venni,

hiszen a Zenekar 85%-itl a Zeneiskoldnak kell biztositania'

Leveltinket 2017.okt6ber 24.-6n ktildtilk el Z6lyomi lgazgat6 tlrnak (mell6kelve)

Z6lyomilgazgat6Ur,alev6lmeg6rkez6s6tk6vet6enazzalak6r6sselfordulthozziink,hogy
szakitsunk id6t egy szem6lyes taldlkozdsra a tandrokkal' akik nyilatkozatt6tel el6tt

k6rd6seikreszeretn6nekv6lasztkapni.Ataliilkoziisra20lT'novemberT-6nddlutdn14.30.
kor ker0lt sor, a Rdcz Alad6r Zeneiskola igazgat6i szobiijiban'

A megbesz6l6sen, a Kertvdrosi F0v6szenekari Egyesilletet' 6dorn6 Pesti M6nika (az

Egyestilet eln6ke) 6s Vikol Kdlm6n karmester (alapit6 tag) k6pviselte' A Zeneiskola r6sz6r6l

le]en vottat: Z6lyomi Arpdd igazgat6 0r, Vdlyi Vikt6ria (fuvolatandr), T6rey Gabriella (f6v6s

tansz6kvezet6), Romdn Kiiroly ftrombita taniir), Kovdcs Zsolt (kurt tan6r), Horviith zoltdn

(ut6 tanilr) Krajcsik lstvdn (harsona tanSr)

Z6lyomi lg. tlr koszontiitte a ielenl6v6ket, 6s megkosz6nte' hogy letrejott a tal6lkoz6 Az iigy

fontossiigdt kiemelte, ma.id 6tadta a k6rdez6s lehet6s6g6t a jelenlev6knek'

odorn6 Pesti M6nika k6rt sz6t els6k6nt' Enged6lyt k6rt a ielenl6v6kt6l' hogy

elhangzottakat leiegyzetelie Tovdbbi k6rte 6ket' hogy irj6k ald a jelenl6ti ivet'

az



A jelenl6v6k nemtetsz6suket fe.iezt6k ki, 6s nem egyeztek bele a helyszini feljegyz6sek

k6szit6s6be, es nem kivdntak jelenl6ti ivet sem aldirni'

Vikol Killm5n karmester ur, ismertette a jelenl6vSkkel az Egyesiilet megalakuldsdt, felvizolta

az 6nkormdnyzat Sltal biztositott lehetSs6gek fontossdgiit, 6s orommel nyugtdzta, hogy

sikerult ezt a taldlkoz6t megval6sitani. Elmondta, hogy az Egyes[let ldtrejotte, alapfelt6tele

volt a tdmogat:is addsdna k.

Romdn Kdroly tandr 0r elmondta, hogy szerinte a 6 milli6 forintos tiimoSatds jelent6s dsszeg

arraac6lra,hogyzeneiskolaididkokalkossdkazenekart,6snemprofessziondliszen6szek'
p6lddnak emlitette a P6nzrigy6r Zenekart, akik 6vi 200 milli6 forintb6l gazddlkodnak'

p6ldak6nt emlitette a csdmori Zenekart, ahol gyerekekkel oldjdk meg a zenekar m(kdd6s6t'

Vikol Kdlmdn reagSlt: Az igazgat6 (r dltal felsorolt (Hatdrozati javaslathoz benyijtott

sz6nd6knyilatkozat6ba n szerepl6) 12 gyerekb6l sem alkalmas mindenki a nagyzenekari

munkdra.EbbenaZeneiskol6banholvanazenekar?Feltetteak6rd6st,hogyezazeneiskola

megtudjaeva16sitani,hogyhasonl6ancs6m6rizenekarhozbiztositlegaldbb35taSot,?

Romdn Kdroty, Krajcsik lstvdn 6s Horv6th Zoltdn egybehangz6 vdlasza: Nem'

Romdn K6roly: Az alul16l va16 6pitkez6s jiihet csak szoba, az, hogy iskola elol16l kezdje el

fel6piteniazenekart'Ennekmdrvannakjelei.Vasz|iktandr(relkezdteamunkdt.Mdrvan
egy 20-25 f6s gYerek zenekar.

Vikol KStmdn: Ez a gyerekzenekar olyan szinten van, hogy akdr csak egy iskolai rendezv6nyen

is fel tudna l6Pni?

R.K, K.1., H.Z. vdlasza: Nem .

VikolKiilm6nfeltetteak6rd6st,hogyajelenhelyzetbena16tudirnieeys5%.osviillalist,
amit a zeneiskola biztosit?

A zenetanerok egyhangu viilasza: Egy6rtelm(en nem. Javasolj6k, hogy vissza kell utasitani az

onkormdnYzat ajdnlatat.

Tdrey Gabriella: Ha az EgyesUlet kapja a p6nzt akkor nekik mi6rt k6ne birmiben is

nyilatkozniuk 6s aldirniuk' (az okt' 24'-6n kUld6tt nyilatkozatk616 levelinkre utalt)

Vikol Kiilm5n: Az elm0lt h6napokban tobbsztjr k6rttik az lgazgat6 urat' hogy taniiri

temogat6st szet ezzen az Egyesii let I 6trehozSsdban'

Z6lyomi ig. 0r ezt meger6sitette' Elmondta' hogy tantestuleti ertekezleten tolmdcsolta a

lehet6s6get,hogyalapit6tagokk6ntvegyenekr6sztatandrokazEgyesuletl6trehoz6s6ban,
ma.id m(k6d6s6ben. A tantesttilet ezt minden alkalommal hatarozottan elutasitotta'



6dorn6PestiM6nika,me8jegyzi,hogy6rdemeslettvolna.nekikmegalapitaniazEgyes|letet'

hiszen egy6rtelm( volt az OnOo"n''n"tt Slldspontja' hogy csak civil szervezetnek tud

timogat6st adni'

Vdlyi Vikt6ria: Abb6l induljunk ki' hogy nem 6k alapitottdk meg az Egyestiletet' mi6rt k6ne

egy idegen szervezettel tevu;t;Utoini" a Zeneiskol6nak? A gyerekzenekar fejl6d6s6ben

ldt.ldk a j6v6t, nem tartiek iOnaO' no*"' Egyesiiletbe irdnyits6k a gyerekeket' A gyerekeknek

.r, iU, i, itt a zeneiskol6ban a sajdt zenekarjaikban jitszanak'

Vikol K5lm5n: Az Egyesi'ilet azokat a gyerekeket vdr'ia' akik kin6ttek a kezd6 zenekarb6l es

lelenleg most nem tudnak n;;;";;;' A Zeneiskola jelenleg nem mfik6dtet olvan szint6

zenekart,aholnagyobbtudasueyerekeknekfell6p6silehet6s6geiklenn6nek.EsazEgyes0let

c6lja, tovdbb6 m6g az is, hogy Uluon"' a r6gi n6vend6keket' a keruleti zen6szeket is'

T6rey Gabriella 6s Viilyi Vikt6ria teljesen elzdrk6zott az EgyesUlettel val6 egyiittmUkod6s

gondolatdt6l is. (Meg.i : OO toOO U*t*d" nem vesznek r6szt a zenekari munkdban)

A ielenl6v5 f0v6stan6rok egybehangzo velemenye 
.szerint 

az Zeneiskol6nak kellett volna

megkapnia a tiimogatest, ",i""t O*to"n a Zeneiskola Alapitviinyenak kellett volna adni a

tdmogatdst.

Vilyi Vikt6ria megjegyezte' hogy az Onkormdnyzat d6nt6se egy politikai csatdroz6s nyomiin

l6tre.itjtt hatdrozat, amib6l a Zeneiskoldnak ki k6ne maradnia'

Vikol Kdlmdn 6s 6dorn6 Pesti M6nika k6rte a jelenl6v6ket' hogy b6rmilyen form6ban' de

foglal,ianak 6ll6st, akdr tlgy is, hogy nem nyilatkoznak'

Romdn Kdroly: Bdrmilyen nyilatkozat t6tel kellemetlen helyzetbe sodorja az iskol6t'

Horvdth Zolt6n taniir rjr aggoddlmdt fejezte ki az Egyesulet l6trej6tt6vel kapcsolatban'

Szerinte,,,elviszi a gyerekeket hosszI tdvon" a Zeneiskola berkeib6l'

Rom6n K6roly, Krajcsik Istv6n 6s Horvdth Zoltdn tandr Urak pozitivan iilltak a megbesz6l6s

tdrgydhoz, de patthelyzetn* nri'u'nnott'O az Onkorm6nyzat d6nt6s6t' 0gy itelik meg' hogy

a 85% -os zeneiskolai 16szv6tel nem re6lis'

Romdn K5roly megjegyezte, hogy tril nagy dldozatnak tartia' hogy minden piros bet(s

unnepen 6s az el6irt fesztiv6loko'n teljesitsle'a k6telezetts6geit, 6s az ez6rt a munkd6rt jdr6

Egyesulet dltal felaj6nlott tiszteletdiiat pedig nem tartotta elegend6nek' Ezzel a felvet6s6vel

egyet 6rtettek kolleg6i is

Vikor Kdrm6n fervet6s6re, hogy igy a tdmogatas ig6nybe v6tele k6rd6jeles, azt valaszoltdk'

hogy a t6mogatiist vissza kell utasitani'

Nehezm6nyezt6k 0ifent, hogy ilyen tiimogat6s mellett tUl nagy

unnepeket 6s a nemzetkozi min6sit6st is 6s fesztivdli r6szv6telt is'

az elvSrds, beledrtve az



AzEgyesijletr6sz6r6laztamegdllapitestfogalmaztukmegazelhangzottakalapjdn,hogya

85%.osr6szv6teliar6nynemteljesithet6aZeneiskolar6sz6r6l,illetvekizdrjaakrils6stagok
r6szvetel6nek lehet6se86t. Ezzel mindenki egyet6rtett'

Vikol K6lmiin es 6dorn6 Pesti M6nika, t6bbsz6r is k6rtilk 6ket a besz6lget6s folyam6n az

egyUttm0 kod6sre, az dsszefogdsra, 6s arra' hogy ktizos nyilatkozatban kdritik az

6nkorm6nyzatot, a testtletet, hogy viltoztassa meg hat6rozatot 6s tekintsen el a 85%-os

a16ny megadiis6t6l.

Mindannyiszor elengedtek a v5laszad6s lehet6s6g6t' mintha ezt a k6rd6st' fel sem tettiik

volna. Sajnos ez az inditvdnyunk siiket fi'ilekre tal6lt' pedig tdbbsz6r is elmondtuk' hogy

egyetlen megolddsnak ezt tudjuk csak felaldnlani' hogy a Zeneiskoldt hivatalosan is

bevonhassu k a k6z6s munkdba'

TdbbszorisbiztositottukSketarr6l,tiirtkapukkalv6rjukaZeneiskolatandrait6sdidkjaita
Zenekarba

9-ei hat6rid6vel,

A ,,Hogyan tudndnk egyutt mfikddni?" k6rd6stinkre nem reagdltak'

Tobbszdri k6rd6sfeltev6stlnk ellen6re sem kaptunk vdlaszt a t6bbi tandr kil6t616l'

r6szv6tel616l. Erdekl6dti.ink, hogy az iskola egy6b friv6s tanszakain tanit6 tandrokr6l mit

tudhatunk (szaxofon, fuvola, klaln6t' oboa' stb')' de nem kaptunk viilaszt k6rd6s0nkre'

A jelenl6v6k sz6ban sem nyilatkoztak az esetleges 16szv6teli szdnd6kukr6l'

A besz6lget6s, tdj6koz6dds jellegfiv6 v6lt minden mozzanat5ban'

Kov6cs Zsolt csak hallgat6s6gk6nt vett r6szt' valamint 15'30-kor tdvozott' 6t ktivette pdr

perccel kes6bb T6rey Gabriella 6s Vdlyi Vikt6ria tan6rn6k'

A besz6lget6s v6g6n, Z6lyomi lgazgat6 0r azt nyilatkozta' hogy nem tudja k6telezni a

kol1696it sem a r6szv6ttt'". ']*-t 
nyilatkozat t6telre E-mailben k6rt mindenkit a

viilaszaddsra, de vdlaszt m6g a mai napig nem kapott senkit6l'

K6r6siinkre, az okt6ber 24-6n kelt leveliinkre viilaszt ig6rt' 20!7 'nov

(egy6b elfoglaltsiigii ra hivatkozva, maga nevezete meg ezt a hatiirid6t')

Novemberg-6nd6lutdn146rakoreml6keztet6e-mailbenk6rt0kazlgazgat6Urat'hogYaz
ig6rt v6lasziit a Zenekar ugveu"n irja meg nektink. A mai napig, vdlasz 6s semmilyen miis

tdj6koztatds, toviibb6 egyetlen nyilatkozat sem 6rkezett hozz5nk a Zeneiskoliit6l'



Tisztelettel kerjok Polg6rmester Urat, hogy kialakult helyzetre tekintettel, tdmogatdsdr6l

biztositson minket a toviibbiakban is.

A Kertvdrosi Frjv6szenekari Egyesulet megalakult, jelenleg c6gbir6s6gi bejegyzdsre vdr.

K6rjuk, inditvdnyozza a hatdrozat m6dositdsiit, a K6pvisel6 Testtilet el6tt, oly m6don, hogy

nem hatdroz meg szilzal6kos Zeneiskolai r6szv6telt. A Kertvdrosi Ftlv6szenekari Egyesiilet

tovdbbra is az egyetlen lehet6s6g arra, hogy a jelenlegi tehetsdges 6s motivdlt zeneiskolai

tanul6k tudiisukat ka matoztathassd k, toviibb feil6djenek 6s 6lm6nyekkel gazdagodjanak. Az

EgyesUtet a r6gi novend6keknek is teret tud biztositani, igy nem teszik le a hangszerriket a

zeneiskolai 6vek utin, hanem tovdbbi lehet6s6geket kapnak a zen6l6sre, fejl6d6sre Az

Egyesulet tdrt kapukkal vdrja a kerrileti zen6szeket, a zeneiskola r6gi 6s jelenlegi

novend6keit. Munkiij6t szeretn6 elkezdeni 6s bizik abban, hogy hozzii6lldsilva I a Zeneiskol6t

is maSa mel16 tudja majd dllitani, 6s el6bb ut6bb egyiittmfik6d6s alakul majd ki.

K6relemmel fordulunk 0nhoz, hogy tiimogasson minket abban, hogy munkdnkkal'

lelkesed6stin kkel elkezdhessiik azt a zenekart fel6piteni, illetve az 6vtizedeken dtivelS

munkdt folytatni, amely a keriiletiink biiszkes6g6v6 vdlhat. Biztosak vagyunk benne, hogy az

Onkorm6nyzat tdmogatdsiival sikeriil a Zenekart egyre tobb jelenlegi zeneiskolSssal, r6gi

novend6kkel, vagy ak6r ker0leti zen6szekkel feltdlteni, akik szivesen 6s or6mmel zen6lnek a

16. kerUlet friv6szeneka ril ba n itthon 6s hatdron til is'

T6mogatiisdban tovdbbra is bizva rem6ljiik, hogy nem kell lemondanunk a nagy mfltri'

eredm6nyes keri.ileti F ri v6szen e ka r16l.

Tisztelettelk6rjUkont,hogym6dosit6inditvdnybankezdem6nyezzeaZenekartdmosatdsSt

a K6pvisel6 Testtllet el6tt a fentiek figyelembe v6tel6vel'

Tisztelette I 6s Kdszonettel:

6w LU,/
Vikol Kdlmiin

f0v6skarmester


