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A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar 2014. októberében három koncertet valósított 

meg a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.  

Az első koncertre október 4-én kertült sor Zalaegerszegen, a Városi Hangversen és 

Kiállítóteremben. A hangversenyt a Zene Világnapjához kapcsolódóan rendeztük meg. Erede-

tileg október 1-ére terveztük, ám ezen a napon ünnepelte a keszthelyi Festetics György Zene-

iskola fennállásának 50 éve jubileumát és ezen az eseményen a Zalaegerszegi Szimfonikus Ze-

nekar több tagja is rész kellett, hogy vegyen.  A dátum változásával kapcsolatban szerződési 

módosítási kérelmet nyújtottunk be az NKA-hoz, és arra engedélyt kaptunk. A koncerten a 

következő művek csendültek fel: 

Mozart: Cosi fan tutte nyitány   

Mozart: Szöktetés a szerájból - Janicsár kórus 

Verdi A Trubadúr - Cigánykórus  

Verdi: Nabucco - Rabszolgák kórusa 

Verdi: Aida - Bevonulási induló  

Verdi: A lombardok - Vitézek kara 

Rossini: A sevillai borbély nyitány 

Wagner: Lohengrin - Nászinduló 

Erkel Ferenc: Bánk Bán előjáték  

Smetana: Az eladott menyasszony  - Élet, élet boldog élet 

Csajkovszkij: Anyegin- Málnaszedő lányok kara  

Fellépett a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar illetve a meg-

hívott vendégként a szombathelyi Zenebarátok Szent Márton Kórusa. Vezényelt Pál János il-

letve Kovács Kata. Az est házigazdája Tamás Kata zenetörténész, a Nyugat-magyarországi 

Egyetem tanára volt. A koncerten megjelenteket Balaicz Zoltán Zalaegerszeg Megyei jogú Vá-

ros polgármestere a következő szavakkal köszöntötte: „Hinnünk kell abban, hogy az emberi 

érzelmek, a költészet a zene a művészet a szeretet igenis megtudják változtatni és jobbá tudják 

tenni a világot. És ha ebben hiszünk, és egy ilyen nemzetközi világnappal erre felhívjuk a fi-

gyelmet akkor talán mi magunk is olyan változáson tudunk átmenni, aminek köszönhetően 



egy kicsivel - talán ha nem is mindig, de erre a párórára jobb emberek tudunk lenni. ” Az elő-

adáson teltház volt. A koncertről készült képek megtekinthetőek a Zalaegerszegi Szimfonikus 

Zenekar honlapján: http://www.zalaegerszegiszimfonikus.hu a fotók menüpont alatt.  

A következő koncertre október 20-án délelőtt 10 órakor került sor Lentiben a Művelő-

dési házban. A koncerten az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény valamint a Vörösmarty Mihály Általános iskola 6. 7. és 8. osztályos tanulói vettek részt. 

A műsor a következő volt:  

Beethoven: Egmont - nyitány    

   Erkel Ferenc: Bánk Bán előjáték  

   Rossini: A sevillai borbély - nyitány  

  Mendelssohn: e-moll hegedűverseny I. tétel 

Fellépett a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, vezényelt Pál János, szólót játszott Györe Nóra 

hegedűművész. A műsort Tóth László a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Egyesület titkára 

vezette. A koncert megvalósítását az NKA mellett a lenti Városi Művelődési Központ is támo-

gatta, így a gyerekek számára ingyenes volt.  

A harmadik koncertre október 23-án került sor Zalaegerszegen a Városi Hangverseny- 

és kiállítóteremben. A koncert a városi ünnepségsorozat záró eseménye volt. A program a kö-

vetkező volt: Beethoven: Egmont – nyitány, Mendelssohn: e-moll hegedűverseny, Schubert: 

VIII. "Befejezetlen" Szimfónia. Vezényelt Pál János, hegedűn Györe Nóra működött közre. A 

koncertre a belépés ingyenes volt, így sokan csak állva tudták végig hallgatni a műsort.  A kon-

certről készült képek megtekinthetőek a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar honlapján: 

http://www.zalaegerszegiszimfonikus.hu a fotók menüpont alatt.  

A beszámoló megjelenik a Zenekar honlapján: 

http://www.zalaegerszegiszimfonikus.hu  a dokumentumok menüpont alatt. 
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