
Zenei ajánlat ballagásra

Összeállításunkkal elsősorban a diákoknak és a pedagógusoknak szeretnénk segítséget 
nyújtani a ballagási műsor készítéséhez.
A felsorolt műveket zenei részlegünk anyagából válogattuk és cím szerinti betűrendben 
közöljük őket.

Ábrándos szép napok / Dolly Roll (CD1502)
Akadémiai Ünnepi Nyitány Op. 80 / Johannes Brahms (CD369 ; 1415/2)
Azért vannak a jóbarátok / Máté Péter ; ea. Máté Péter (CD772)
Azért vannak a jóbarátok / Máté Péter ; ea. Szulák Andrea (CD1479 ; 1485)
Ballag már a vén diák : régi német diákdal nyomán (CD851)
The Child in the silent mornings – zongorára / Richard Clayderman (CD957)
Childhood remembrance – zongorára / Richard Clayderman (CD606)
Cohors generosa : régi magyar diákköszöntő / Kodály Zoltán (CD851)
Csillagdal /ea. Megasztárok (CD1502)
A csend beszél tovább / Republic (CD1594)
Édes évek / Zorán (CD245 ; CD509)
Ég és föld között / Bódi László ; Koncz Zsuzsa (CD535)
Egyszer egy szép napon / Republic (CD1502)
Egyszer véget ér a lázas ifjúság /Máté Péter (CD772 ; CD938)
Az élet szép : a Légy jó mindhalálig c. musicalből / Vikidál Gyula (CD1101)
Elindultam szép hazámból : népdal (CD851)
Elindultam szép hazámból / Republic+Cseh Tamás (CD936)
Elmegyek / Máté Péter (CD772; CD851 ; 1553)
Elmegyek, elmegyek : népdal (CD851)
Elmegyek, elmegyek /Kodály Zoltán (CD851)
Gaudemus igitur (CD851)
Gyémánt és arany / Zorán (CD245; CD434; CD509)
Gyertyafény keringő / feldolg. Tabányi Mihály (CD1301)
Húsz év múlva / Komár László (CD1502)
Ilyenek voltunk / Ákos (CD845; CD1465; CD767; CD922)
Jóbarátság : skót népdal (CD851)
Kócos ördögök / Zorán (CD245; CD509 ;CD939 ; CD1479)
Minden, ami szép volt / Ákos (CD845)
Messzire száll ez a dal / ea. Toldy Mária tanítványai (CD1502)
Most kell eldöntened : a Szerelem első vérig c. filmből / Demjén Ferenc (CD1464 ; CD1508 ; 
CD1481)
Múlnak a gyermekévek / Ihász Gábor (CD1479 ; CD1508)
Nagy utazás / Presser Gábor (CD835; CD1094)
Osztálykirándulás / Koncz Zsuzsa-Zorán (CD740)
Régi csibészek / Omega  (CD939)
Régi időkre emlékszel-e még : diákdal (CD851)
Rohan az idő / Koncz Zsuzsa (CD939 ; CD1553)
Szállj fel magasra / Piramis (CD1502)
Száz út / Emberek (CD922)



Szép holnap / Zorán (CD245)
Útra kelek, elmegyek : diákdal (CD851)
Valaki mondja meg : a Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról c. musicalből / Presser-
Adamis (CD253)
Várj, míg felkel majd a nap / V’Moto Rock (CD457)

Összeállítások:
Ballag már a vén diák… CD851
Ballagásra, ünnepségekre CD1502


