
Néhány szó magamról 
 

A bécsi Zeneművészeti Egyetem fagott tanszakának 
másodéves hallgatója vagyok. Szüleim hetedik lányaként 
nevelkedem, gyerekkorom óta fontos a zene, a néptánc, a 
cserkészet, a Schönstatt, újabban pedig az Antióchia közösség. 

 
Eddig elért zenei eredményeim: 
 

• Országos Oboa- és Fagottverseny, 2012 - III. helyezés 

• Országos Oboa- és Fagottverseny, 2015 - II. helyezés 
• Zeneművészeti Szakközépiskolák Országos 

Fagottversenye, 2018 – I. helyezés 
• XVII. Chieri Nemzetközi Verseny, 2018: - III. helyezés 
• Virtuózok elődöntője, 2018 
• Budapesti Concerto Kamarazenekar, 2017 – fellépés szólistaként 
• Többszöri zenekari fellépés a Művészetek Palotájában (Szent István Zeneművészeti 

Szakközépiskola Fúvószenekar, Virtuózok Zenekar), 2018 és 2019 
• A Bécsi Zeneművészeti Egyetemen szólistaként zenekari kísérettel színpadra 

léphettem, ahol a Diák Kamarazenekar első díját nyertem el, 2020 
 
Kezdetektől fogva a legjobb tanároktól tanulhattam: 
 

• Budaörsi Leopold Mozart Zeneiskola: Rajnai Klára 
• Szent István Zeneművészeti Szakközépiskola: Polonkay Judit, Hartenstein István 
• Bécsi Zeneművészeti Egyetem: Štěpán Turnovský, tanszékvezető professzor 

 
Fejlődésem akadályba ütközik, mert eddigi hangszerem, mostanra már nem segíti 

előre haladásomat. Előző hangszeremet részben tehetség-pályázaton nyert pénzből, 
jelentős részben szüleim hozzájárulásából, illetve saját munkámból tudtuk finanszírozni. 
Ez nagy dolog volt akkor! 

Sokat gondolkodtam rajta, hogyan tudnék jobb minőségű hangszerhez jutni, mert a 
fagott, amire szükségem van használtan is akár 5-6 millió forint között van. Céljaim elrése 
végett rendszeresen vállalok gyermekfelügyeletet, többször utcazenéltem külföldön és 
zenekari kisegítésre is lehetőségem van. Ezekből félre tudtam tenni, ám még sok 
segítségre van szükségem.  

Ezzel a bizalommal szervezem a koncertet, hátha e támogatással megvalósulhat az 
álmom! 

Őszintén nem könnyű számomra ilyen közeli családtagoktól, barátoktól, ismerősöktől 
anyagi támogatást kérnem, de úgy érzem, ez az egy eszköz van saját erőfeszítéseimen 
kívül a kezemben.  
Minden támogatásnak szívből örülök és hálásan köszönöm! 
 
 

Számlaszámom: ERSTE IBAN: AT21 2011 1841 7271 6100 
BIC: GIBAATWWXXX 

 

Ha lehetőséged van cégként adományozni, van egyesületi hátterem is. 
 
 
 

Szeretettel várom/ várlak az április 18-i koncertemre! 
 
 

  Varga Mária Kinga 
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„Varga Mária Kinga 2019 szeptembere óta tanul az osztályomban. Nagyon 

tehetséges, és jó fagottos. Zenei kreativitása kimagasló, és mindig arra törekszik, 

hogy a tőle telhető legjobbat valósítsa meg. Támogatom a törekvését, melyben egy új 

fagottot keres, és szívből örülnék, ha a projektje támogatást nyerne.“ 

Köszönöm szépen!“ 

o.Univ.Prof.Štěpán Turnovský 

Bécsi Filharmónikusok 

 

~~~ 
 

„Számunkra kedves, baráti nagy család gyermeke Varga Marcsi, aki a bécsi 

egyetemi tanulmányait szorgalmasan, ambiciózusan végzi. Tehetségének kibontása, 

kiemelkedő érdeklődése, és szakmai fejlődése érdekében szüksége lenne egy új és 

jó minőségű fagottra. A korábbi hangszere sajnos erre az igényes munkára nem 

alkalmas. Támogassuk őt, hogy muzsikus tervei megvalósulhassanak!“ 

Megyimóreczné Schmidt Ildikó 

Baranya Megyei Príma díj, Pécs város Pro Communitate díj 

 

~~~ 
 

„Varga Mária Kinga zenei tanulmányaiban már gyermekkora óta kitűnt kitartásával, 

szorgalmával és tehetségével. 

Nyitott és fogékony az új módszerek és ismeretek iránt, rendszeres résztvevője 

szakmai kurzusoknak. 

Tavaly felvételt nyert a bécsi zeneművészeti főiskolára Štěpán Turnovský professzor 

osztályába. 

Szakmai előmeneteléhez azonban szükség lenne egy - a jelenlegi hangszerénél - 

magasabb kategóriájú (pl.Heckel,Püchner vagy Mollenhauer ) típusú profi fagottra. 

Ezáltal mind technikai, mind zenei tehetségét tovább tudná fejleszteni.” 

Patkós Sándor 

Budapesti Fesztiválzenekar 


