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SIKERES VOLT

azeneiskolanövendékltangversenye
A zeneiskola
igazgatóságának és szüloi
munkaközösségének
rendez.ésében
szombaton e5'te a városi
tanács
nagy. termében
az iskola
növendékeinek
válogatott
legjobbjai,
több
mint
hatvanan, magas színvonalú
hangverseny
keretében
tettek tanúbizonyságot
zenei
fejlodésükrol,
felkészültségükrol.
Ha
az
ötvenöt
számból

ilyen
fiataloknál
itt-ott természetesen
jelentkezo
elfoguitság
és lámpaláz meilctt
dicséret
illeti
mindegyi.JcUket és dicséret
i1l~t minden
tanárt is.
"Persze
a hosszú
musorban
több kiemelkedo
muvészígéret is jelentkezett.
Ezek közül is
csupán
példaképpen
említünk
meg egyet-kettot.
Igy Pápay
Julia
elsoéves

álló

zongoristát

musor

kerek

három

vagy

-

Aszentendrtiállami zeneiskolások,

a negyed-

órát
tartott
is (kicsit
hosz- éves
Krunity
Xénia és Vinszabb
volt a megengedhetocze Izabella
és a mindössze
nél),
a zsúfolt
nézotéren
tizenegy
éves AmbrózY Gyu- ;
ülok nem találták sem hosz- ri teljesítményét.
szúnak,
sem
fárasztónak.
Az énekesek
legjobbjai,
álAmilyen
szines
és válo- talán os
megállapítás
szerint,
gatott
volt
a mfusor,
ma- a már többször
megdicsért
gyar,
német
és orosz
népCweiber
Margit
és Likó Júdalokból,
olyan színesen kü- lia,
de
minden esetre
ide'
lönbözok
voltak
a
pódiukívánkozik
a neve
a hege--'1Ilon
elénk
állott
ifjú- ~
<:!-fut-~
~w.a.k.
Ji '
replok
is. Tí2.éveS apró em- trombitá ban
kiváló
Fehér berkéktói
nagyra
nyúlt
lá- Jánosnak
és
a
zongorista
nyokig
és
fiatalemberek ig Bogláry
Zsoltnak
is.
mindannyian
kellemes
perA továbbképzos
és
sokceket
szereztek
különféle
oldalú
Györe
Zoltán
sokat
-hangszereken
vagy énekszáült
k~roként
a
zongora
maikkal.
Az iskola
ugyanis
mellett,
végül
klarinéton
tíz tanszéken
képezi növeneloadott
saját
szerzeményédékeit.
vel mindenkinek
újabb megDéri
Györgyné
vezényletélepetést szerzett.
vel
tíztagú
vonós
kamaraA
hangverseny
bátorító
zenekar
nyitotta
meg a mu- ígéret
a jövore. Ez után
a
sort,
s az
ugyancsak
tíz- hangverseny
után minden retagú fúvósegyüttes
zárta azt. mény
megvan
arra,
hogy !

Természetesen

szereplo
jesítményüket
értékelni

hatvannégy nemcsak

nevét felsorolni, telkülön-külön
lehetetlen.
Az

hanem

a

a

gyuDk.

szakmai
irányítása
és
zenei
tudása nagymértékben
hozzájárult ahhoz, hogy ilyen szép
eredményrol
beszámolhatunk.
A Déri Györgyné vezette vonószenekar,
Takáts
Lajos vezényletében
a fúvószenekar
(Györe Zoltán Népek barátsága címu
szerzeményét
adták
elo)
ugyancsak
büszkeségei
voltak az abonyi hangversenynek.

képzomuvészek,,

zene városa is le-
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Jentek a M.gyterembein meg-pat
Agnes gordonka- és Stolz .
tartott. hangv.ense-nyen, kis- Dénes zongorajátéka S:zJe1'zett
se szégyellték, hogy cs-ák ke- kel'lemes pereeket.
veren }öttek el. MegszámlálA tana.rok
közül
Kenéz
t&in: ötvenkét széken ültek. László fagott játéka,
TaT.áts

P~

zeqeiSkolán:k

mindent

elköwte-tt, hogy szép estét
aerezzén -a megjelenteknek.
A musor elso részében az
tf~zenekar
mutatta be
músorált. Dé1'tI Györgl/vezenyelt. A tanítványok
sorát
KO,!,4CSZsuzsa nyitotta
meg
a Román táTlcokkal. Györe
Zoltán
népdalfeldolgozásait
Czweibe-r Margit adta
elo,

A II. Pest

Lajos

klarinét-,

Csat kai Mik.

lÓ8 gordonka-, a fiatal Tart
Vilma kürifátékával
nyerti
meg a szíveket.
Sokat nyújtott ez az e6t
Re:m.é1em, mire ezek a gyé.
rekek, a zenei~olások, kino-nek -az iskolából - egy-egy
helybéli hangverSeny már 1átogatottabb lesz.
H. 1..

megyeiifjúságikamarazenekari
fesztivál

Hagyományossá vált már az
utóbbi években, hogy zeneiskolánk legjobb
növendékeit
félévenként hangverseny keretében mutatják be a nagyközönségnek. Szombaton este
lázas (és nyilván lámpalázas)
készülódés után a városi tanács nagytermében
gyönyörködhettünk
fiataljaink zenei
elorehaladásában
és tudásában.
Huszonkilenc
komoly
számból állt a kétórás,
nagyon nívós musor, ezért a szereplok mindegyikét fel nem
soroihatom.
Színpadra
termett ügyességgel, zenei készséggel, muzikális
tehetséggel
bánt mindegyikük a hangsze; rével, hangjával
és dicséretet
érdemelnek.
I
Erdeklodésben
sem
volt
:hiány, megtelt a hatalmas nézotér, sót voltak, akik a karza ton élvezték végig a musort.
A múlt évben, mint annak
idején
megírtuk,
Czweiber
Margitka és Likó Júlia énekszámai Kováts Zsuzsa zongorakíséretével
érték el, ho~ el-.
1'.
jutottak
az egri országos ver- J

senyre - ma is, többek között,
tolük várunK hasonlót.
.
A musort az édes apró em-berkék, a tizenhat tagú
kis
zenekar és az elóképzosök harminc tagú kórusa vezette be,
Papp Tibor tanár
vezényletével. A tizenöt tagú leánykamarakórus, a "nagyok", adták a zárószámot
Pozsonyi
Béla vezényletével, Györe Zoltánnak jólismert
muvészi
zongorakíséretében.
A már emlí tett két énekesünkön kívul Egressi Zsuzsa,
Kovács
Judit
énekszámai,

Katona Mária, Szommer Róc;sa hegedujátéka,
az apró
Györy Karcsi
hegedujátéka,
a Déry Györgyné
betanításában és vezényletében a vonós kamarazenekM', -de minder szereplo nagyszeru volt.
Másnap, vasárnap egész nap
tartott a Il. Pest megyei ifjúságikamarazenefeszti
vál, melyet Székely Lajos muvelodési csoportvezeto nyitott meg.
Reggel tíztol délután hat óráig
a szentendrei, a vác;:iés a budai járási körzeti zeneiskolák
növendékei váltották egymást
a pódiumon.
Ez a musor komoly vizsga
volt mind a növendékek, mind
a tanárok számára, mert ez
egyben válogató
verseny is
volt a X. országos ze.nei fesztiválra, melyet az idén Debrecenben rendeznek,- s ahol a
mi gyermekeinket is szeretnénk ott látni és hallani.
Horváth Levente

