
Zala Szimfonikus Zenekari koncertek 

 

A „Zala Szimfonikus Zenekar” három Zala megyei város, Zalaegerszeg, Nagykanizsa és 

Keszthely zenei együtteseinek összevonásával jött létre. Zalaegerszegen és Nagykanizsán már 

közel 60 éve működik egy-egy kisebb szimfonikus zenekar, és Keszthelyen is rendszeresen ad 

hangversenyt a Festetics György kamarazenekar. A „Zala Szimfonikus Zenekarban” mindhá-

rom együttes legjobb zenészei játszanak, és csatlakoznak hozzájuk még Zala megye több pont-

járól, Zalaszentgrótról, Sümegről, Lentiből, Hévízről, Csödéről is muzsikusok. Az együttes 

létszáma 2014-ben 62 fő volt. 

Az első koncertre Zalaegerszegen a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben került sor 

Zalaegerszeg Város Napján, 2014 május 13-án. A koncert az Egerszeg Fesztivál programjához 

kapcsolódott. A Hangversenyterem befogadóképességét pótszékek berakásával 400 főre bőví-

tettük, szerencsére teltház előtt játszhattunk.  

A Következő koncertre május 23-án Nagykanizsán a Medgyaszay Házban került sor. Itt 

is teltház előtt játszott a zenekar. A közönséget Dénes Sándor alpolgármester köszöntötte és 

méltatta azt a példátlan összefogást, amivel az együttes létrejött. Továbbá ígéretet tett arra, 

hogy a város a jövőben is támogatni fogja ezt a kezdeményezést. Részben a Zala Szimfonikus 

Zenekarnak köszönhetően több évnyi szünet után újra összeállt a Nagykanizsai Szimfonikus 

Zenekar. 

A koncertsorozat következő állomása Keszthely volt. Itt is a városnapi programsorozat 

nyitányaként lépett fel az együttes május 29-én a Balaton Színházban. Teltház volt, a terem 

befogadóképessége 550 fő. 

Néhány Nappal később Őriszentpéterre utazott az együttes, és június 6-án a Virágzás 

Napjai fesztivál nyitóhangversenyét tartotta. Őriszentpéter, noha az Őrség fővárosa, tulajdon-

képpen csak egy alig 1300 fős kis település. Itt is igen nagy volt az érdeklődés, ami köszönhető 

volt annak, hogy a tanárok az iskolás gyerek számára is meghirdették a koncertet, valamint a 

környező településekről is sokan érkeztek ez alkalomból Őriszentpéterre. A teremben csupán 

200 ülőhely volt, ezért sokan állva hallgatták a hangversenyt. A Közönséget itt Sülyi Péter fesz-

tiváligazgató, az Őri Alapítvány elnöke, valamint Őr Zoltán Őriszentpéter város polgármestere 

köszöntötte. A programfüzetbe Sülyi Péter a következőket írta: „A fiatal zongoraművész, Tóth 

László számára ez egyben hazatérés is. Őriszentpéteri gyerekként ott lehetett az egykori Virág-



zásokon, ahol életre szóló élmények érték. (És reméljük a mostani közönség soraiban is ülnek 

majd gyerekek…)” A Hangverseny után Őriszentpéteri önkormányzat megvendégelte a zené-

szeket. 

A koncerteket mindegyik város önkormányzata támogatta. 

A műsor minden alkalommal a következő volt: Liszt: Les Préludes, Kodály: Háry János 

szvit, Liszt: Magyar Fantázia Vezényelt: Pál János, zongorán Tóth László működött közre. 

A koncertek szakmai színvonala a lényegesen magasabb volt, mint amit korábban a kö-

zönség megszokott például a Zalaegerszegi Szimfonikus zenekartól. Ez valószínűleg köszönhe-

tő annak is, hogy a szomszéd városból érkezett zenészek inspirálták a kollégákat a jobb telje-

sítményre. A próbák március végén kezdődtek.  

Igazi örömzene koncertek voltak ezek mind a zenészek mind a közönség számára.  

A beszámoló megjelenik a Zenekar honlapján: http://www.zalaegerszegiszimfonikus.hu/ a do-

kumentumok menüpont alatt.  

Online megjelenések: 

http://zalaegerszeg.hu/kepgaleria/1323/Unnepi_koncertet_adott_a_Zala_Szimfonikus_Zenekar 

http://zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=9872 

https://www.youtube.com/watch?v=KYOOp-8avO8 

https://www.youtube.com/watch?v=262BNQRxIUw 

http://www.8800.hu/aktualis/kozismert-dallamok-zalai-szimfonikusok-mai-kanizsai-

hangversenyen/ 

http://www.kanizsatv.hu/hirek/11698/koncert-a-magyar-romantika-jegyeben/ 

http://www.hirado.hu/2014/06/04/osszmuveszeti-fesztivalt-rendeznek-az-orsegben/ 

https://www.facebook.com/ilona.kemencei/media_set?set=a.793944083974300.1073741856.10

0000761468058&type=1 
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