
Régi növendékek koncertje 
 

Új kezdeményezésként, hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg első alkalommal, 

2020. 02.27-én a Régi növendékek koncertjét.  

 

Erre az alkalomra, azokat a volt növendékeinket hívtuk meg, akik a csömöri zeneiskolai 

évek után, zenei szakirányon folytatták tanulmányaikat, és középiskolai, egyetemi éveik 

alatt is kitartó munkáról tettek tanúbizonyságot, akár hivatásukká vált későbbiekben a 

zene. Minden volt növendékünk nem tudott eljönni erre az alkalomra, őket hívjuk és 

várjuk majd a következő koncertekre. Azokat, akik viszont vállalták a fellépést, Trázsi 

Erzsébet és Papp Gyula 

zongoratanárok kísérték ezen az estén. 

Két jelenlegi tanulónk is fellépett a 

koncerten, hiszen mindketten – 

Gantner Bálint és Veres András, 

Hidegkuti Zoltán harsonatanár 

növendékeként – a zenei szakirányú 

továbbtanulás küszöbén állnak. 

 

A fellépők között voltak olyanok, akik 

jelenleg középiskolai tanulmányaikat 

végzik: Donáth Gergő Flórián 

(harsona), Galambos Eszter (brácsa), 

Szlanka Júlia (fuvola). Mindhárman 

komolyan tervezik, hogy egyetemi, főiskolai 

szinten folytatják tanulmányaikat a 

következő években. A múlt évben két 

növendékünk tett sikeres egyetemi felvételi 

vizsgát harsona szakon, így Gräff Rudolf 

Debrecenben és Herbály Krisztián 

Szegeden tanul jelenleg. Előadásukban 

meghallgathattuk azokat a darabokat, 

melyekkel a tavaszi, országos mélyrézfúvós 

versenyre ebben a félévben készülnek. 

 

Johann Panna egyházzenei és karvezető 

szakon, testvére Johann Bálint tuba szakon 

a budapesti Zeneakadémián tanulnak már több éve. Panna ezen a koncerten szólóénekkel 

és orgonajátékkal is 

megörvendeztette a közönséget. Az 

külön ajándéka volt ennek az estének, 

hogy Hetei-Bakó Teodóra itthon volt, 

hiszen negyedik éve a londoni 

Zeneakadémia ösztöndíjas 

növendéke. Mozart: G-dúr 

fuvolaversenyének I. tételével zárta a 

hangversenyt. Bár nem tudott eljönni, 

de szeretettel gondoltunk egykori 

kollégánkra, Lázár Gáspár 

fuvolatanárra, aki elindította Dórit 

azon az úton, mely mostanra már 

szinte hivatásává vált. 

 



A koncert zárásaként a fellépők közös fotót készítettek egykori tanáraikkal – Kanta 

Gabriellával (fuvola), Kopré-Hargitai Katalinnal (hegedű-brácsa) és Hidegkuti Zoltánnal 

(mélyréz), akik velünk együtt igazán büszkék lehettek egykori tanítványaikra. 

 
Egy tanár és egy iskola életében is nagy öröm, ha azt a kicsi magot, amit valamikor 

elültetett, a zenei alapokat, amit sok-sok erőfeszítés árán átadott, megtanított, látja 

kibomlani. Erre volt lehetőségünk ezen az estén, nekünk, pedagógusoknak, szülőknek, 

hozzátartozóknak és a népes számú közönségnek, akiknek ezúton is köszönjük bátorító, 

lelkes tapsukat, kedves szavaikat. Köszönettel tartozunk az Evangélikus 

Egyházközségnek és Johann Gyula lelkésznek, hogy helyet biztosítottak ennek a 

rendezvénynek.  

 

Ráduly Ildikó 

igazgató 


