
Soltészné Lédeczi Judit 

Gordonka- és szolfézs diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző 
szakán szerezte, Debrecenben. Főiskolás évei alatt tagja volt a világhírű Kodály 

Kórusnak. Zenepedagógusi munkáját Berettyóújfalu Állami Zeneiskolájában kezdte. 

1967-ben lett a ceglédi Erkel Ferenc Állami Zeneiskola cselló- és szolfézstanára 2007-ig, 

ahol 1984-től, a tanítás mellett, az igazgatóhelyettesi teendőket is ellátta. 

Az 1968/69-es tanévben tanított a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban és vezette a 
gimnázium leánykarát. 1974 óta tanít a gimnáziumban óraadó tanárként éneket. Az 

1976-os tanév nagy eseménye volt a gimnáziumban az általa megálmodott, első 

„Éneklő Osztályok versenye". Azóta, a gimnázium igazgatóinak köszönhetően, évente 

egy tanítási nap az „éneklő osztályoké", melyen minden tanuló közreműködik, és neves 

zenei szakemberek vesznek részt a zsűri munkájában. 

1980-ban átvette Béres Károlytól a gimnáziumi leánykar vezetését. Az 1998-ban 

alakult kisgimnazisták Csalogány kórusának (2005-ig), 1999 óta pedig a már egyetemi - és 

főiskolai hallgatókból alakult Puella kórusnak is a vezetője. Az olimpiai bajnok Leánykar 

mellett a két új kórus is versenyeket nyert az irányításával. 2000-ben lett kinevezett tanára 

a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumnak. A városi Pedagógus Énekkar alapító tagja és 

másodkarnagya, majd 2001 óta a szakmai irányítója a hangversenykórus minősítést 

elnyert Kardos Pál Pedagógus Énekkarnak. 

Soltészné Lédeczi Judit többször tart előadást zenei fórumokon, állandó zsűritagja az 
„Éneklő Ifjúság" hangversenyeinek és a kórusversenyeknek. Tagja a Magyar Kórusok és 

Zenekarok Szövetsége (KÓTA) Választmányának és az Ifjúsági Bizottságnak. 

Pedagógiai munkáját és sok nemzetközi díjat nyert kórusvezetői munkásságát több zenei-, 

állami- és városi kitüntetéssel jutalmazták: Szocialista Kultúráért, Kiváló Munkáért, 

Arany katedra-díj. Megkapta a Kardos Pál emlékérmet, a Pest Megye Művészetéért-díjat, 

a Pest Megyéért Emlékérmet, Pest Megye Önkormányzata Lajtha László-díját, a Zenei 

Alapítvány Artisjus-díját, a Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díjat. Két nemzetközi versenyen 

is Karnagyi különdíjjal ismerték el művészi munkáját (1990 Debrecen és 2003 

Wernigerode). A legmagasabb állami zenei kitüntetést, a Liszt Ferenc-díjat 2012-ben vette 

át. 

Cegléd város vezetőinek a megbecsülését jelzi a Gubody Ferenc-díj és a Cegléd Város 

Díszpolgára cím odaítélése is. A város alapításának 650 éves évfordulója alkalmából az 

egyszeri adományozású „Czigle-lánc" egyik kitüntetettje. 

 
 


