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Április 28-án Somorján a Művészeti Alapiskola koncerttermében 
hangversenyezett a Nemzetközi Duna Filharmónia kamarazenekara, amelyet a 
Centrope-díjas felvidéki származású Katona Ágnes alapított. 

A rendezvény fővédnökei Magyarország Nagykövetsége, Helfried Carl osztrák nagykövet 

és Bárdos Gábor, Somorja város polgármestere voltak. Az évente megrendezésre kerülő 

gálahangverseny a Duna-régió tehetséges fiatal művészeit vonultatja fel, Somorján az 

ausztriai Yury Revich hegedűművész, a délvidéki Weber Irena énekes, a szlovákiai Dorota 

Tóthová énekes és az ugyancsak szlovákiai Miloš Bihary zongoraművész, valamint a Jazz 

Funk Brothers együttes és Sipos Dávid vendégművészek kápráztatták el előadásukkal a 

közönséget. 

A Belgrádban született Irena Weber (ének) 5 éves kora óta foglalkozik zenével. Zenei 

tanulmányait Sopron és Győr után Bécsben, a Zenei Egyetemen folytatta, ahol 2016-ban 

ének szakon kiváló eredménnyel diplomázott. Szerbiában és Magyarországon különböző 

népdalversenyeken vett részt, ahol 29 alkalommal első helyezést ért el. Számos 
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nemzetközi versenyen és dalesten mutathatta meg szólistaként tehetségét, többek között 

a „Junge Schubertiade” keretében Raimondi Ildikó oldalán. 

Dorota Tóthová (ének) a Kassai Zene- és Művészeti Iskola befejezése után, ahol 7 évig 

hegedült, Prágában folytatta tanulmányait, s jelenleg is a Jaroslav Jezek Konzervatórium 

pop- és musical szakán tanul. Annak ellenére, hogy csak az idén fog érettségizni, már 

több mint kétszáz alkalommal lépett fel. Több hazai és nemzetközi versenyen vett részt 

és kapott díjat. Így pl. a „Slavik Slovenska” győztese, valamint a zeneiskolák országos 

versenyén a legjobb hegedűjátékos címet érdemelte ki. Már második éve a „Golden Big 

Band Prag” csoport szólóénekese. 

Dorka Tóthová és Sipos Dávid (Fotó: Mészáros Angelika) 
 

Miloš Bihary (zongora, zenekarvezető), aki Nagyszombatban született, már négyéves 

korától zongorázik. Most Pozsonyban, a Konzervatórium végzős hallgatójaként 

diplomakoncertjére készül a Szlovák Filharmonikusokkal. Felsorolni is nehéz, hány hazai- 

és nemzetközi verseny díjának nyertese. Zenei tehetsége a jazz irányában is 

megmutatkozik. Fellépett a JMJ Trióval, a „Delikatessa” csoporttal és számos neves 

művésszel, mint például. Pawel Wlosok és Daniel Cacija. Saját együttesével, az „M.B. & 

Jazz Funk Brothers”-szel rendszeresen koncertezik. 

Yury Revich (hegedű) 2015-ben az év fiatal művésze, 2016-ban pedig az ECHO Klassik 

díj nyertese. 25 évesen már híres és többszörösen kitüntetett művész, aki nemcsak 

szólistaként, hanem neves művészekkel együtt a világ legrangosabb 

hangversenytermeiben, híres zenekarok kíséretében lépett fel. Yury Revich rendszeresen 

dolgozik világhírű karmesterekkel. Számos hangfelvétele készült már különböző TV- és 
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rádióstúdiókban, és a világ legrangosabb hangversenytermeiben lépett fel híres 

zenekarok kíséretében. 

Mayer József, Yuri Revich, Miloš Bihary , Irena Weber (Fotó: Mészáros Angelika) 
 

Sipos Dávid zenei tanulmányait Budapesten végezte. Szerepelt Pély Barna és Romhányi 

Áron Nagy Laci „Gitano” funkyműsorában, és tagja volt Gönczi Gábor zenekarának. A 

Tsunami Fusion Band nevű együttessel 2011-ben megnyerték a budapesti A38-as hajó 

zenei versenyének jazzkategóriáját. Tagja a Kor-Zár együttesnek, Korpás Éva világzenei 

együttesének, Vadkerti Imre zenekarának, valamint az RTVS Radio Band zenekarának. 

2015-ben egyénileg, és a Felvidék Allstars klip szereplőjeként is megkapta a Harmónia 

Zenei Díjat. Ugyancsak 2015-ben a Kor-Zár együttes tagjaként „A Külhoni Magyarságért 

Díj” magyar állami kitüntetésben részesült, 2016-ban újra átvehette a Harmónia Zenei 

Díjat a Vadkerti-Zsapka-Sipos trióval. 
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A közönség (Fotó: Mészáros Angelika) 

 

A fiatal zenei tehetségek előadásában egyebeken kívül olyan ismert zeneművek is 

elhangzottak, mint például Mozart Török indulója, vagy a szarajevói zeneszerző, Goran 

Bregovic Ederlezije, amelyet tájainkon leginkább Rúzsa Magdi előadásában ismert meg a 

közönség, illetve a Monti csárdás is saját feldolgozásban. 
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