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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Tarján István
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Tarján István
Levelezési cím:5741 Kétegyháza, Dózsa utca 49.
Telefonszám:706239246
E-mail cím: tarjanistvan3@gmail.com

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése
KÉTEGYHÁZI BAPTISTA GYÜLEKEZET ZENEKARA

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

egészség és életmód
X kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

épített környezet
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

Kétegyházi Baptista Imaház 5741 Kétegyháza, Dózsa utca 52.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési

tájegységi

megyei

külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és
történetének leírása

„Az ének és zene meghatározója volt baptista közösségünk szolgálatának kezdete
óta. Bennünket a kívülállók is éneklő gyülekezetnek tartottak.
Az első zenekar, környékünkön, 1912-ben alakult a Buteni gyülekezetben.
Vásároltak 14 hangszert és meghívták Budapestről Kreiss József zenetanárt a
fúvózenekar megalakítására és betanítására. A zenekar megkezdte szolgálatát és
elindult általa az erőteljes misszió. A nép összegyűjtésének leghatékonyabb
eszközének bizonyult. A környék gyülekezeteiben sorra megalakultak a vegyeskarok
és fúvózenekarok.
Hat évvel az első zenekar megalakulása után, 1918-ban, gyülekezetünkben is
megalakult a zenekar 13 fővel.
Az első karmester, Máris György volt, aki kürtösi származású és házasság útján
került községünkbe.
1921-től 1933-ig Békésről, Kiss Gábor testvér tanította és vezette a zenekart.
A zenekar 1933-tól 1935-ig id. Honfi György, majd 1935-től 1945-ig Sztán Péter
testvér vezetése alatt folytatta a szolgálatot. Ezen időszakok átfedéseket és időleges
szüneteket is takarnak, hiszen közben lezajlott egy világháború. A második
világháború alatt a zenekar működésképtelenné vált a nagy vérveszteség miatt.
1947-ben újjá kellett szervezni a zenekart, gyakorlatilag elölről kellett kezdeni
mindent. Ezt a szolgálatot Szelezsán Péter testvér vállalta, aki 25-30 fiatallal kezdte
meg a munkát. A régi zenészek közül csak Szarka János testvér maradt. Intenzív
tanulással, heti öt alkalommal 3-4 órát gyakoroltak. Az elején a régi énekekkel
szolgáltak, amiket Honfi Györgytől kaptak, majd Kürtösről érkezett segítség. Sirb Sabin
testvér hozott a zenekar számára feldolgozott új énekeket.
1954-től 1989-ig Szabó György testvér vezette a zenekart. Amint a számokból
kitűnik, ő végezte leghosszabb ideig ezt a szolgálatot. Ez időszak alatt folytatódott a
zenekar fejlődése és továbbra is magas színvonalon látta el a szolgálatát, hasonló
létszámmal.
1989-től, Mot György testvér vezetésével új lendületet vett a zenekar fejlődése és
sok új énekkel gazdagodott repertoárja. Számos saját szerzeményt tanított be és sok
meglévő darabot dolgozott át.
1993-tól napjainkig, Sztán József testvér vezeti a zenekart, igyekezvén megőrizni
mindazt, amit hagyatékként átvett elődeitől és hozzátenni saját hozzájárulását a
szolgálat minőségének, színvonalának fenttartásához és emeléséhez.
2006-tól Sztán József munkáját ifj. Szabó János is segítette, aki nagy zenei
ismerettel és jó adottsággal járult hozzá a zenekar fejlődéséhez.
Sztán testvér szolgálatát Balázs György testvér is segíti, aki a szegedi gyülekezet
énekkarvezetője és, családi okokból, gyakran látogatja a kétegyházi gyülekezetet. Az
utóbbi években megrendezésre kerültek karácsonyi zenei koncertek, melyeken részt
vettek a községből elszármazott volt zenekari tagok.
Valamennyi karmesterre általánosságban érvényes igazság, hogy rendkívül sokat
dolgoztak a zenekari darabok összeállításában, feldolgozásában, hangszerelésében,

új zenedarabok szerzésében és leírásában. Ezt a munkát, technikai eszközök
hiányában, saját kezűleg végezték. Természetesen adottságaik, felkészültségük sok
tekintetben különbözött és ez meghatározta a zenekar stílusát, hangzását az adott
korszakban. Egyesek önképző módon tanultak, mások katonazenészként szerezték
zenei ismereteiket és a gyülekezetben hasznosították. Némelyek megelégedtek
ismerős énekeink zenekari előadásával, mások ezeket feldolgozva és összeépítve
több tételből álló zenei darabot alkottak. Ismét mások klasszikus zenei művek
részleteit használták fel zeneszámaik színesítésére, illetve saját szerzeményüket
tanították be a zenekarral.
A zenekar szolgálata mindenkor sok áldást jelentett a gyülekezet számára. Elsőként
említhetjük a missziói szolgálatot. Sokakat a zenekar vonzott a gyülekezetbe és
sokszor megtelt az imaház. A gyülekezet fiataljai számára közösséget és szolgálatot
jelentett a zenekar, ami megtartó erő volt a gyülekezetben és a zene szeretetén
keresztül, sokan a gyülekezet tagjai lettek.
A zenekar zenei alapképzést nyújtott és sok fiatalban felkeltette az érdeklődést a
zene művelése iránt. Többen országos elismertségű, hivatású zenészek, zenetanárok,
zeneművészek lettek, tagjai világjáró szimfonikus zenekaroknak.
A zenekar elsődleges szolgálata, gyülekezeti istentiszteleteken a dicsőítés és
hívogatás, ezen kívül részt vesz a családi, alkalmi istentiszteleteken, temetéseken,
esküvőkön. Rendszeresen szolgál a körzet és a missziós kerület alkalmain. A
községben és környékein, évtizedek óta részt vesz társadalmi és kulturális
rendezvényeken, valamint az ökumenikus istentiszteleteken. Ezek elismeréseként,
2012-ben önkormányzati oklevelet kapott. Több missziós szolgálatot végzett,
meghívás alapján, romániai gyülekezetekben. Részt vett Romániában több
nemzetközi zenei fesztiválon.
2005-ben a Buteni-ben megrendezett Arad megyei fúvószenekari fesztiválon
elismerő díszoklevelet kapott.
Mint minden közösség, úgy a zenekar élete is egy küzdelmes élet volt, sok harccal
és gyötrelemmel. Isten kegyelme azonban hordozta és éltette tovább és nem engedte
elveszni, megszűnni. Megtapasztalhattuk, többször is, hogy „Ha hűtlenek vagyunk, Ő
hű marad, mert Ő magát meg nem tagadhatja…” II Timóteus 2:13
Így érkeztünk el a jelen ünnephez, zenekarunk fennállásának 100. évfordulójához.
Egyedül Urunké a hála, a dicsőség hűségéért, amiben megtartott minket.
„Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szerezz dicsőséget
szeretetedért és hűségedért!” Zsoltárok 115:1”

2018. április
Dr. Csóka István
presbiter

2018-ban Kétegyháza képviselőtestülete a Baptista Gyülekezet Zenekarának a
KÉTEGYHÁZÁÉRT EMLÉKÉRMET adományozta.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
„A zenekar zenei alapképzést nyújtott és sok fiatalban felkeltette az érdeklődést a
zene művelése iránt. Többen országos elismertségű, hivatású zenészek,
zenetanárok, zeneművészek lettek, tagjai világjáró szimfonikus zenekaroknak. „ (
Csóka István)
A zenekar aktív résztvevője a közéletnek is ( pogácsafesztivál, mindenki
karácsonya, ökumenikus istentisztelet, stb)
Hagyományt teremtettek a Karácsonyi Koncert Kétegyházának című koncertjükkel.
Minden egyes missziójukkal a baptista gyülekezet mellett Kétegyháza hírnevét is
öregbítették

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források):
Dr. Csóka István: A Kétegyházi Baptista Gyülekezet zenekarának centenáriuma 19182018 (Kétegyháza, 2018)

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III.
MELLÉKLETEK

A zenekar 2018-ban

