
Zala Szimfonikus Zenekari koncertek  

A Zala Szimfonikus Zenekar megalapítása 

 

 2013. május 13-án tartotta első hangversenyét a Zala Szimfonikus Zenekar. Régi álom 

volt egy megyei szimfonikus zenekar létrehozása. Korábban a három zalai városban, 

Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen is működött egy-egy együttes. Most e három 

zenekar összevonásával jött létre a Zala Szimfonikus Zenekar.  

 Az első koncertre Zalaegerszegen a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben került 

sor Zalaegerszeg Város Napján. A koncert egyúttal az Egerszeg fesztivál nyitóhangversenye 

is volt. A Közönséget Balaicz Zoltán Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármestere 

köszöntötte. A Hangversenyterem befogadóképességét pótszékek berakásával 400 főre 

bővítettük, azonban ez sem volt elegendő, rengetegen állva hallgatták végig a koncertet. 

Becslések szerint kb. 500 fő lehetett a közönség. 

 Néhány Nappal később Őriszentpéterre utazott az együttes, és május 17-én a Virágzás 

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

tulajdonképpen csak egy alig 1300 fős kis település. A Koncert napján éppen esett az eső, 

ezért a hangversenyt a művelődési házban kellett megtartani. Itt is igen nagy volt az 

érdeklődés, ami köszönhető volt annak, hogy az iskolás gyerek számára is meg lett hirdetve a 

koncert, valamint a környező településekről is sokan érkeztek ez alkalomból Őriszentpéterre. 

A teremben csupán 200 ülőhely volt, ezért sokan állva hallgatták a hangversenyt. 15-20 fő 

egyáltalán nem jutott be az épületbe, ők a bejáraton kívül az esőben esernyők alatt hallgatták 

végig a műsort. Közel 300 fő hallhatta a programot. A Közönséget itt Sülyi Péter 

fesztiváligazgató, az Őri Alapítvány elnöke köszöntötte. A Hangverseny után Őriszentpéteri 

önkormányzat megvendégelte a zenészeket.   

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

Itt is teltház előtt játszott a zenekar, ami közel 300 főt jelent. Dénes Sándor alpolgármester itt 

e szavakkal köszöntötte a közönséget: „Egerszegiek, Keszthelyiek, Nagykanizsaiak ülnek 

most itt, azt bizonyítva, hogy az összefogás az élet mindent területén, így a kultúrában és a 

zenében is fontos és előremutató. Hiszen új minőséget és új értéket teremthet. Ez a fajta 

együttműködés lehet Zala sikeres jövőjének az alapja, s nem csak a dallamok világában.” A 



koncertről Kanizsa TV készített beszámolót. Ez a következő linken érhető el: 

http://www.youtube.com/watch?v=PyXgEAzNav8, vagy a youtube.com oldalon a Zala 

Szimfonikus Zenekar címszóra keresve. 

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

nyitányaként lépett fel az együttes május 31-én a Balaton Színházban. Teltház volt, a terem 

befogadóképessége 550 fő. Az est szünetében Keszthely Városa nevében Gachályi András 

köszöntötte a három városból verbuválódott együtteset. Az alpolgármester külön méltatta a 

Festetics György Zeneiskola tanárait is, akik közül többen tagjai a megyei együttesnek. A 

Koncertről a Keszthely Tv késztett összefoglalót. Ez a Következő linken érhető el: 

http://www.tvkeszthely.hu/hirek/4545/bemutatkoztak-a-zala-szimfonikusok/ 

 Egyik hangversenyen sem szedtünk belépőjegyet. A koncerteket mindegyik város 

önkormányzata támogatta, illetve az őriszentpéteri koncert megvalósulásához az Európai unió 

is hozzájárult, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A műsor minden 

alkalommal a következő volt: Ravel: Bolero, Ránki György Pomádé Király új ruhája I. szvit, 

Gershwin: Rhapsody is Blue. Vezényelt: Pál János, zongorán Tóth László működött közre. 

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

közönség megszokott például a Zalaegerszegi Szimfonikus zenekartól. Ez valószínűleg 

köszönhető annak is, hogy a szomszéd városból érkezett zenészek inspirálták a kollégákat a 

jobb teljesítményre. Igazi örömzene koncertek voltak ezek mind a zenészek mind a közönség 

számára.   A koncertsorozat után júliusban az Együtt Zalaegerszegért Egyesület Lokálpatrióta 

díjjal tüntette ki a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekart. 

 

 

 

 

 

 

fotók: 

http://www.youtube.com/watch?v=PyXgEAzNav8
http://www.tvkeszthely.hu/hirek/4545/bemutatkoztak-a-zala-szimfonikusok/


 

 



 

 

 

Egyéb online megjelenések: 

http://www.kanizsahir.hu/kanizsahir/web/?id=6565 

http://zaol.hu/kultura/zala-szimfonikus-zenekar-ravel-ranki-gershwin-1544588 

http://zaol.hu/kultura/bolero-kek-rapszodia-es-pomade-kiraly-1542257 
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