Fejes Antalné/F. Pálfy Zsuzsa
Szegeden születtem, általános-, közép- és felsőfokú, közismereti és zenei tanulmányaimat kitűnő
eredménnyel ebben a városban végeztem.
Zongora-szolfézs szakos zenetanári diplomámat 1963-ban kaptam kézhez a LFZF Szegedi
Tanárképző Tagozatán..
Főiskolai éveim alatt 1962-1964-ig a csongrádi-, illetve a békéscsabai ének-zene tagozatos általános
iskolában tanítottam zongorát és éneket.
1965-ben népgazdasági érdekből – férjem igazgatói megbízásával egyidőben – az akkor létesült
Békési Zeneiskolához neveztek ki, ahol 2006-ig zongoratanárként dolgoztam.
Tanári munkám mellett elvégeztem a szegedi Konzervatórium 4 éves ütő szakát.
20 évig a zeneiskola vésztői, kihelyezett tagozatán mellékfoglalkozásban is tanítottam zongorát.
25 éven keresztül zeneóvodát vezettem Békésen.
A zenetanítás mellett 15 gyerekszínpadi premier jelzi rendezői munkásságomat.
Országos és megyei zongoraversenyeken élvonalban nyertek díjakat a növendékeim.
Felkészítő tanárként és korrepetitorként számos alkalommal kaptam tanári különdíjat.
Zongoratanári munkásságom eredményeként 24 tanítványomat vették fel zenei pályára, akik
zeneművészként az ország különböző, alsó-, közép- és felsőfokú, zene- és művészetoktatási
intézményeiben, vagy színművészként dolgoznak.
Pedagógiai munkám mellett hangszeres kamarazenei fellépések, kórusok zongorakísérete,
koncertek műsorismertetése, sajtópublikáció (Parlando, Békés Megyei Hírlap), kiadvány- és
könyvszerkesztés jelzik szakmai tevékenységemet („Békés-tarhosi Nyitott könyv” – 2002, „Múzsák
vonzásában” – 2005, „Örömük titkai” -2015).
Az 1976-ban elindított Békés-tarhosi Zenei Napok keretében 20 éven keresztül az országos
szakközépiskolai zongoraverseny szervezőtitkári feladatait, valamint 9 éven át, férjem művészeti
vezetői funkciója idején a zenei napok PR-munkáját láttam el.
2006-ban saját kérésünkre főállásunkból nyugdíjba vonultunk, azóta Szegeden élünk
A zene kitölti továbbra is az életünket, 15 év óta férjemmel aktívan szerepelünk Balatonfenyvesen,
a Klasszikus Zenei Kör koncertjein, illetve Badacsonytomaj és a badacsonyi Egry József Múzeum
nyári rendezvényein.
2015 szeptembere óta nyugdíjasként a Mezőberényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában, valamint Szegeden, a Dugonics András Piarista Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola Mester Tanodájában óraadó pedagógusként tanítok zongorát.
Szakmai elismeréseim: Szocialista Kultúráért, Munka Érdemrend Bronz fokozata, Arany Katedradíj, Keresztény Értelmiség Szövetségének díja, Békés Városért kitüntetés, Balatonfenyves
Művészetéért emlékplakett.
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