
 

IN MEMORIAM BALOGH KATALIN 

 

(1958-2018)  

 

Balogh Katalin fuvolatanárnő 1958. május 20-án született Miskolcon. Alap-és középfokú tanulmányait 

szülővárosában végezte, majd felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző 

Intézetének Budapesti Tagozatára.  

1980-ban szerezte meg fuvolatanári diplomáját. Ezt követően közel húsz éven át a VI. kerületi Tóth Aladár 

Zeneiskolában tanított. Később Bicskén illetve az üllői Harmónia Zeneiskolában adta át a fuvolázás örömét 

tanítványainak. Bicskei évei alatt számtalan versenyt nyertek növendékei, melyet a bicskei önkormányzat 

kitüntetésével ismertek el. 

Már a főiskolás évek során többször vett részt versenyeken, ahol szép eredményeket ért el: fúvósötös tagjaként 

nyert országos versenyt. A tanári munka mellett végzett művészi tevékenységét többek között a kaposvári 

zenetanár versenyen Szakály Ágnes cimbalomművésszel együtt nyert első díj is mutatja.  

2002-ben került a Józsefvárosi Zeneiskolába, ahol 16 évet töltött el. A fafúvós tanszakon tanította növendékeit, 

akik sok éven keresztül jártak hozzá. Tisztelték őt, elismerték felkészültségét és tudását. Jó kapcsolatot ápolt a 

családokkal is. Növendékeivel is gyakran megmérettetett, különösen fontosnak tartotta a fuvola-duók tanár-

növendék által történő megszólaltatását. Rendszeresen indított növendékeket a budapesti és országos 

versenyeken, kamarazene-találkozókon. 2008-ban Geszti Eszterrel tanár-diák duóban a Balassagyarmati 

Országos Kamarazene versenyen II. díjat értek el és tanítványa a zsűri különdíját is megkapta. Gyakran segítette 

fiatal kollégái munkáját úgy a mindennapokban, mint a versenyekre, koncertekre való felkészülésben. 

A kortárs művek bemutatásában végzett tevékenységének elismeréseként 2009-ben Artisjus-díjat kapott. 

A zenei fejlesztés lehetőségeinek felhasználása a gyógypedagógia területén mindig érdekelte, így 2001-ben a 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karon szervezett zeneterápiás személyiségfejlesztés tanfolyamot 

végezte el. Rövid ideig a Vakok Intézetében dolgozott, innen is több tanítványa volt, akik egészen a 

továbbképző évfolyamokig eljutva, szép sikereket mondhatnak magukénak. 2005-ben az ELTE PPK-n zenei 

munkaképesség-gondozás területen tett pedagógus szakvizsgát. Ezt a tudását is kamatoztatta tanításában. 

 

Különleges humora, eredeti egyénisége mindenki számára emlékezetes marad. 

Emlékét tanárkollégái és növendékei őrzik. Földi útjának utolsó állomására 2019. január 25-én kísérik el 

Miskolcon.  

 

Malmos Edit intézményvezető 

Józsefvárosi Zeneiskola 

 


