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Fotó: Futaki Renáta

Az elmúlt években már bemutatkozott 
Balogh Soma olvasóink előtt. Azt kérde-
zem tőle, mi történt azóta vele. 

Azóta szerepeltem már a TV2 más műso-
rában is. Zenéltem együtt a Hooligans-el, 
Gangszta Zoleeval, Havasi Balázzsal és a 
Tankcsapdával. Jelenleg a debreceni GATE 
69 bandában dobolok. A tanulás és a zené-
lés mellet szinte az összes időmet a koncert-
re járás tölti ki. Nyaranta egyik fesztivál-
ról a másikra járok, koncert, koncertet követ. 
Hazai kedvencem a Tankcsapda, velük bará-
ti a kapcsolatom, szinte minden koncertjü-
kön ott vagyok a backstage-ben vagy a néző-
téren. Nagyon sok támogatást, ösztönzést 
kapok Fejes Tamástól.(a Tankcsapda dobosa)

 2017-ben nyertem el először a Nemzet 
Fiatal Tehetségeiért ösztöndíjat. Az átadó 
ünnepség Magyar Tudományos Akadémia 
dísztermében volt, ahol az ösztöndíjat Balog 
Zoltán miniszter úrtól vettem át. 2018-ban 
is elnyertem az ösztöndíjat és idén sike-
rült tripláznom. A hozzáértők azt mondják, 
hogy még senkinek sem sikerült három egy-
mást követő évben elnyerni ezt az ösztöndí-
jat. 2017-ben elnyertem a MOL Tehetségtá-
mogató Program Művészet-tudomány kate-
góriájának ösztöndíját, amit Bán Lászlótól, 
a MOL  Alapítvány elnökétől a Szépművé-
szeti Múzeum főigazgatójától,  miniszteri 
biztostól vettem át.

 2018-ban 13 évesen dékáni engedély-
lyel felvételt nyertem a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Kar Könnyűzenei Központ-

jába, ahol jelenleg a 4. szemesztert végzem 
Póka Egon osztályában. A MOL felkérésére 
a Tankcsapdával közösen forgattunk filmet a 
Strand Fesztiválon a MOL Tehetségtámoga-
tó programjának Művészet-tudomány kate-
góriájának népszerűsítésére. 2018-ban újra 

elnyertem a MOL Tehetségtámogató Prog-
ram Művészet-tudomány kategóriájának 
ösztöndíját. 2018 nyarán egyedüli magyar 
dobosként résztvevője voltam a Rockin1000 
koncertjének az olaszországi firenzei stadi-
onban. 2018-ban nyertem Magyar Tehet-
ségsegítő Szervezetek Szövetsége, Tehetsé-
gek Magyarországa EFOP-3.2.1-15-2016-
00001 kiemelt projektben, és a szervezet 
tutoráltja lettem. 2018-ban nyertem Haj-
dúböszörmény Város Felzárkózás a Maga-
sabb Szintű Oktatáshoz Közalapítvány ösz-
töndíját, melyet Sőrés István alpolgármester 
úrtól vettem át. 2018-ban abban a szeren-
csés helyzetben voltam, hogy több alkalom-
mal is találkozhattam példaképemmel  Nicko 
Mcbrain-nel, az Iron Maiden dobosával a 
banda backstage-ben, a Soproni VOLT fesz-
tiválon és a Manchesteri UK Drum Shown.

2019 áprilisában elnyertem Debrecen 
Megyei Jogú Város, a Tehetséges Debrece-
ni Fiatalokért ösztöndíjat. 2019 májusában 
szereztem meg  angolból a B” komplex nyelv-
vizsgát. 2019 szeptemberétől a Debreceni 
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium olasz 
tagozatára járok.

Legközelebb 2019. december 15-én a 
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán, 
a Liszt teremben lépek színpadra. Végül 
köszönetet mondok Friedrich Ádám pro-
fesszor úrnak, Dr. Lakatos Péter dékán úrnak 
és Dr. Tiba István országgyűlési képviselő 
úrnak az önzetlen szakmai támogatásért. 
Mindenkinek zenében gazdag karácsonyt 
kívánok!

Varga Gyula

Soma tovább dobol 

(forrás: magánarchívum)

Soma Nicko McBrainnel az Iron Maiden dobosával
(fotó: Balogh Zoltán)
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A folyóirat kiadása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.


