
 
 

Egy gazdag és sikeres életpálya... 

Kovácsné Csuzda Judit, a Csenki Imre Alapfokú 

Művészeti Iskola intézményvezetője nyugdíjba vonulásának 

alkalmából, szeretném felidézni szép és eseményekben gazdag 

pályafutásának fontosabb eseményeit. 

Borsod megyében, Ózdon született, ahol zenei tehetsége korán 

megmutatkozott. Először zongorázni tanult a helyi zeneiskolában, 

majd Miskolcon, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközép-

iskolában fagott szakon folytatta tanulmányait. Az érettségi után 

Debrecenben, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett 

fagott-szolfézs, valamint általános iskolai ének-zene szakos tanári 

diplomát 1976-ban. 

Főiskolásként, 1975 szeptemberében kezdte meg pedagógiai 

munkáját Püspökladányban, a helyi zeneiskolában (ahol akkoriban 

az iskola alapítója, Lavotta Kamilla volt az igazgatónő). 

Munkaviszonya immár 45 éve folyamatos, ami nagyon fontos 

dolog.  

A mai, állandóan változásokat sürgető világunkban a hűség és 

kitartás ritka kincs. Nagyon meg kell becsülni azt, akinek ilyen 

értékes tulajdonsága van! Számomra két lényeges tényt bizonyít: 

egyrészt azt, hogy megbecsülték a munkáját és őt is tisztelték, 

másrészt azt, hogy jól érezte magát az iskolában, a kollégái között. 

Munkáját fagott- és szolfézs szakon kezdte a zeneiskolában, amit 

olyan szakértelemmel és lelkesen végzett, hogy rövid idő alatt 

sikeres tanszakot épített fel. 1984-1989 között már a fafúvós 

tanszak vezetőjeként dolgozott, 1989 szeptemberétől lett 

igazgatóhelyettes. Ezt a vezetői feladatot több mint egy évtizeden 

keresztül látta el, majd 2001-ben lett a művészeti iskola igazgatója.  

 
 

Fontos elv volt számára, hogy folyamatosan képezze magát, így 

2003-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszékén, 

Közoktatás-vezető és pedagógus szakvizsgát tett. 2004-ben 

informatika képzésen vett részt, így akkoriban az elsők között volt 

a tantestületben, aki elsajátította a számítógép-kezelés alapjait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-ben Pedagógusminősítési- és Tanfelügyeleti-, valamint 

Közoktatási Szakértői képesítést szerzett. Ezek a tisztségek 

számára mindig azt a célt szolgálták, hogy segítse az intézmény, 

valamint a zeneoktatás további fejlődését.  

Munkája során többször sikerült megújítania az iskola eszköz- és 

hangszerállományát, mellette mindig fáradhatatlanul intézte az 

iskola ügyes-bajos dolgait.  

Megvalósult ötletei közül csak néhányat említek meg: 

- zeneóvodai foglalkozások, a vonós népzene-tanszak létrehozása 

(ezáltal a néptáncosokat kísérő CSIMI HANDA-BANDA népi 

zenekar megalakulása) 

- szolfézs-szakos tanulóink rendszeres szereplése az országos 

"HANG-JÁTÉK" vetélkedőkön, ahol rendszerint, mindig a 

legmagasabb minősítést nyerték el csapataink  

- 2004 őszén, az intézmény névfelvételének 5. évfordulója 

alkalmából, az ő kezdeményezésének köszönhetően mutatták be 

Csenki Imre: A tücsök és a hangyák című daljátékát 

- Újévi Hangversenyek 2009-től és a 3 évente megtartott Megyei 

Kamarazene Találkozó, melyet 2011 óta rendez meg iskolánk 

Ilyen eredmények után nem lehetett a véletlen műve az, hogy 2011 

májusában az intézmény országos elismerésben részesült, amikor 

megkapta a "MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT" szakmai 

díjat. 

Kovácsné Csuzda Judit emellett aktív muzsikusként is példát 

mutatott és mutat, mivel fagottosként rendszeresen játszott, játszik 

a régió szimfonikus zenekaraiban és az iskola Szalonzenekarában. 

Befejezésül néhány személyes emléket szeretnék hozzáfűzni ehhez 

az összegzéshez.1985 szeptembere óta tanítok ebben az iskolában, 

azaz 10 évvel később kerültem ide, mint az intézményvezető-

asszony. Így személyesen is láthattam, tapasztalhattam, amint 

"gazdagszik", gyarapszik az iskola: ahogy Judit elrendezett minden 

kisebb-nagyobb konfliktust akár tanárokról, akár gyerekekről volt 

szó és örült minden szakmai- és egyéb sikernek. Azt gondolom, 

hogy nincs se a városban, se a megyében olyan ember, aki ne 

ismerné őt, munkásságát, és ne becsülné azért, hogy több mint két 

évtizede ilyen eredményesen vezeti ezt az iskolát. Elsősorban az ő 

érdeme az, hogy a Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskolát mindig 

POZITÍV PÉLDAKÉNT említik az emberek Püspökladányban - és 

úgy gondolom, máshol is. Ezt bizonyítja az is, hogy az idei 

Fars(H)ang végén percekig állva ünnepelte őt a közönség...  

 

Bódiss Miklós tanár 

Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola 

 


