Visszapillantó
avagy a Tinódi öregdiákjaink párás tükrében
Szente Melinda
A zeneiskolás éveimben több tanszakra is jártam. Furulyázni tanultam Demény Istvánnálekkor kezdődött a zene szeretete. Majd zongorát is tanultam Draskóczy Eszternél, Teleki
Miklósnál és Bálint Győzőnél. Közben Fancsali Emőke és Juhász Lívia figyeltek fel az
énekhangomra, és kezdtek el foglalkozni velem. Sokszor este akár szolfézs óra után.
Amikor én a zeneiskolát kezdtem, szinte az intézmény még csak akkor alapult. Az első
évfolyamok között lehettem. Imádtam ott lenni! Sokszor egész estig is bent voltunk a
barátokkal, még ha a zenei óráknak már rég vége volt. Emlékszem, volt olyan, hogy anyáék
telefonáltak Zoltán bácsiéknak, hogy jöhetnek-e értem, mert annyira jól éreztük magunkat.
Anya utólag mondta el, hogy tudta, hogy jó helyen vagyunk, így nem aggódott értem.
Minden tanárt nagyon szerettem ott!!! A mai napig!
Így – végzett zenetanárként visszatekintve – látom, hogy akkor is mindent megtettek a
pedagógusok és a vezetőség is egyaránt a gyerekekért. Nemcsak egy adott tanár figyelt ránk,
hanem más tanár is terelgetett bennünket, akár a folyosón, akár a titkárságról! Zoltán bácsi és
Éva néni tekintete mindig árulkodott arról, hogy épp miben „sántikáltunk”...
Hát én már nem is tudom, hány évet töltöttem el a zeneiskolában hivatalosan
zenetanulással. ☺ Az emlékek összefolynak, mert olyan sokat jártam vissza, akár csak
beköszönni, vagy közös munkára...
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy baráti és szakmai kapcsolatot tudtam kialakítani
az egykori tanaraimmal, az ott dolgozókkal is!!!
Zenei sikereim elindítója is a Tinódi volt. Hosszú utat tettem meg, de elmondhatom, hogy
végzett operaének-művész és magánének tanár lettem. Több neves helyen énekelhettem
Pécsen és Budapesten, külföldön is.
Aki a művészet tanulására és tanítására adja a fejét, az nem könnyű pályát választ
magának, de megéri azért a szépségért küzdeni, amit más embernek adni és tolmácsolni
tudunk egy-egy művön, alkotáson keresztül!
Remélem, ott tudok lenni az iskola Szülinapján és közösen együtt ünnepelni az
intézményt!
A Tinódi mindig is az ÉN NAGYBETŰS ZENEISKOLÁM lesz, amire mindig szeretettel
és hálával gondolok!!!
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