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Pászti-napok

Jubileumi emlékkoncert
Április 19-én a Faluház nagytermében

rendezték meg a hagyományos Pászti-na-
pok zárásaként a Pászti Miklós Vegyes Kó-
rus jubileumi koncertjét, névadójuk, Pászti

Miklós zeneszerzõ, karnagy születésének
80. évfordulója tiszteletére.

A kórus tagja, Palovics Lajos polgármes-
ter ünnepi beszédében kiemelte a Liszt-dí-
jas, Érdemes Mûvész zeneszerzõ, karnagy
munkásságát:

„Pászti Miklós egy új kaput nyitott szá-
munkra, a világnak egy eddig nem így ismert
vagy némileg homályba maradó részére. A
történeti énekeket, népdalokat akár szóló, akár
kórusénekként formálta meg, hangszeres kísé-
retei a hagyományosnak ismert módokhoz al-
kalmazkodott, de jellegzetesen Pászti Miklós
keze nyomát hordozza. A több tízezer, néhány
százezer magyar dalból úgy válogatott, hogy
ezek végigkísérnek az egész emberi
életúton és annak változatos érzelmi
megnyilvánulásain.”

Elsõként a Semmelweis Kórus
lépett színpadra Oláh Márta ve-

zényletével, kiknek elõadásában elõször
egyházi mûvek, majd Kodály Zoltán és
Bárdos Lajos 2-2 kórusmûve hangzott el.

Az ELTE Bartók Béla Kórus fellépése
elõtt dr. Baross Gábor, a kórus karnagya
osztotta meg a közönséggel régi emlékeit
Pászti Miklósról. A kórus elõadásában Or-
bán György Magnifikát-jából egy tétel,
majd Bruckner három gyönyörû egyházi
mûve csendült fel.

Rövid szünet után a Pászti Miklós Ve-
gyes Kórus ünnepi mûsora következett
Bolyki Eszter karnagy vezénylésével: színes
mûsor-összeállításukban egyházi mûveket
és spirituálékat hallhattunk.

Majd a Semmelweis- és a
Pászti-kórus Pászti Miklós: Csán-
gó szerelmi dal címû kórusmû-
vét közösen énekelte Bolyki Esz-
ter karvezetésével.
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A jubileumi koncert befejezéseként
Pászti: Bukovinai Népdalkantáta címû mû-
vét adta elõ a Nemzeti Énekkar Kamarakó-
rusa, a Pászti-kórussal közösen a Magyar
Rádió Kamarazenekar kíséretével. Szólót
énekelt Hajdú Ildikó, Somogyi Erika, Boros
Sándor és Lisztes László, cimbalmon köz-

remûködött Szalai András és Szalai József,
vezényelt Antal Mátyás karnagy.

Az elõadás végén virágcsokorral kö-
szöntötték Pászti Miklós lányait. A család
nevében Pászti Nóra mondott köszönetet
azért, hogy az évrõl évre megrendezett

Pászti-napokkal édesapjuk emlékét õrzik,
és zenei hagyatékát éltetik.

A koncert után a Pászti-kórus fogadáson
látta vendégül a fellépõ kórusok tagjait és
meghívott vendégeit, ahol kedélyes beszél-
getéssel fejezõdött be az ünnepi alkalom.

-bet

Lengyel–magyar barátság
A Pászti Miklós Alapfokú Mûvészetokta-

tási Intézmény diákjai április 18–20. között
a lengyelolszági Myslenice városába utaz-
tak az ottani mûvészeti iskola 15 éves jubi-
leumi rendezvénye alkalmából szervezett
ünnepségsorozatra.

Ebbõl az alkalomból – részben EU-s el-
várásoknak való megfelelés okán – nem-
zetközi közremûködõket is meghívtak. A
mi iskolánkon kívül Szlovákiából érkeztek
vendégek az ünnepségre. Tavaly a Pász-
ti-napok évfordulós ünnepségén, vala-
mint a tanév elején – az általunk szerve-
zett – Papp Lajos Zongoraverseny neve-
zettjeiként jártak nálunk Myslenicébõl
gyerekek.

Iskolánk képviseletében 2 tanár kolléga,
Kölllõ Attila népzenész és Kálló Eszter gor-
donkatanár, valamint 10 növendékünk
utazott.

Mûsoruk összeállításakor arra töreked-
tem, hogy egyrészt a magyar zeneoktatás
méltón világhírû színvonalát öregbítsük,
másrészrõl népi kultúránk zenei hagyomá-
nyaiból ízelítõt adjunk.

Ezen üzenet közvetítésére Bolyki Sára
(zonogorista) növendékünk – aki most
nyert felvételt a budapesti Bartók Béla Ze-
nemûvészeti Szakközépiskolába, Bolyki
Blanka (cselló) – aki az Országos Kamara-
zenei Versenyen múlt hónapban kiemelt
nívódíjat kapott, valamint Varga Borbála
(furulya) utaztak a klasszikus zenei tansza-
kokról.

Népzenei múltunk és jelenünk bemuta-
tására pedig 7 citerás, illetve pásztor furu-
lyás növendék: Bolfán Bence, Kuttner Fru-
zsina, Varga Zétény, Fazekas Dóra, Fedor
Sarolta Lilla, Harnberger Viktória, Kopányi
Dorottya utazott.

A testvériskolánál tett kapcsolatápoló
látogatásuk során kirándulást tettek Len-
gyelország egyik gyöngyszemeként ismert
Zakopane városába, valamint Krakkóba is.

A szervezésben, kapcsolattartásban a
kinti iskolával Fabók Dorka – Biatorbágy
Város Lengyel Kisebbségi Önkormányza-
tának elnöke – segítette odaadóan mun-
kánkat. A diákok utazási költségeit a város
önkormányzatától kapott támogatásból fe-
deztük.

Hazatérve a résztvevõk arról számoltak
be, hogy a lengyel–magyar barátság ma is
élõ valóság. A vendéglátás nem egyszerû-
en vendégfogadás, hanem szeretetteli kö-
zös együttlét, gondoskodás, örömszerzés
volt. Nem csupán arra a néhány napra, ha-
nem a hosszú távú emlékezet tárházába
raktározhatóan.

Korbuly Klára
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