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A központi költségvetési támogatásból megvalósult
SZAKMAI MUNKA BEMUTATÁSA

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. sz.
mellékletének IV.2. pontja alapján a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány 114.400.000 Ft
támogatásban részesült, melynek célja a MÁV Szimfonikus Zenekar művészeti és
létesítménygazdálkodási célú működésének támogatása volt.
A MÁV Szimfonikus Zenekar 2015-ben ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. Máig ez a világ
egyetlen, vasúti cég által alapított és fenntartott zenekara.
A zenekar legfontosabb céljai között szerepel a szimfonikus zeneirodalom magas szintű bemutatása,
az ifjúság zenei nevelése, a kortárs magyar és egyetemes művek bemutatása, és általában az
egyetemes magyar zenei és kulturális örökség ápolása, megóvása és fejlesztése.
A 2014-es évben a MÁV Szimfonikus Zenekar a már megszokott, népszerű
hangversenysorozatok megtartásán felül számos felkérésnek eleget téve országszerte muzsikált
kicsiknek és nagyoknak egyaránt; összesen 148 hangversenyt adtunk belföldön és 13-at külföldön. Volt
alkalmunk olyan híres előadóművészekkel együtt dolgozni, mint Rost Andrea, Perényi Miklós, Jandó
Jenő, Alexander Markov, Menahem Pressler, és olyan nagy karmestereket láttunk vendégül, mint
Kobayashi-Ken-Ichiro, Kocsis Zoltán, Irwin Hoffman és Kesselyák Gergely.
Idén is folytattuk a Zeneakadémián két bérletes sorozatunkat, melyek minden egyes koncertje
a várakozásainknak megfelelően telt házas volt. Évadnyitó hangversenyünkön a nemzetközi hírű
sztárénekessel, Helen Donath-tal köszönthettük a közönséget, aki Puccini operáinak legnépszerűbb
dalrészleteit énekelte kitörő sikerrel.
Az Olasz Kultúrintézetben megrendezett ismétlő hangversenyeink egyre nagyobb
látogatottságnak örvendenek, melyek népszerűsége a műsoron felül a délelőtti időpontban rejlik, így
válva egyre kedveltebbé a nyugdíjasok körében. Szintén ezen a helyszínen tartjuk kamrazenei
sorozatunkat, melyre az eladott bérletek száma - kedvezményes árának köszönhetően - 2013-hoz
képest megtriplázódott.
Ebben az évben is folytatódott Szeretethang elnevezésű sorozatunk várandósoknak, Búgócsiga
foglalkozásaink karon ülő gyermekeknek és Zene-Tér-Kép hangszerbemutató sorozatunk
óvodáskorúaknak. A családoknak szánt programsorozatunk egy új foglalkozással bővült Évszak
Koncertek néven. E sorozat komplexitását és tematikáját tekintve országszerte egyedülálló zenei
ismeretterjesztő hangversenysorozat. Ifjúsági koncertjeink kivétel nélkül olyannyira népszerűnek
bizonyultak, hogy azokat Budapest több kerületének művelődési házában is tartjuk bérleti sorozat
keretében.
Rendszeresen játszunk a főváros, sőt az ország határain kívül is, tovább öregbítve ezzel hazánk
hírnevét a komolyzene terén. 2014-ben kamarazenekarunk Brazíliában koncertezett egy kilenc
előadásból álló turné keretében, ősszel pedig Németországba és Svájcba utazott a zenekar, két-két
hangverseny erejéig.
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Lemezfelvételeink az örökkévalóságnak őrzik meg a műveket, s lehetővé teszik a későbbi
korosztályok számára is a hozzáférést e felvett művekhez. 2014-ben 2 CD felvételünk látott napvilágot
(Erkel: István Király; Farkas Ferenc kamarazenekari művei).
Zenekarunk a megalakulásának évétől kezdődően évtizedeken át járta az országot a Gördülő
Opera produkcióival, így a zenés színház a mai napig közel áll a zenekarhoz. Régi vágyunk valósult meg
azzal, hogy a Nemzeti Színházban zenekarunk működött közre Paul Claudel és Arthur Honegger:
Johanna a máglyán című művének új, Vidnyánszky Attila által rendezett változatában, melyet 2014ben 10 alkalommal tűztek műsorra.
Jegy- és bérletáraink meghatározásakor igyekszünk azt a zeneértő, értelmiségi középréteghez
tartozó közönséget megcélozni (orvosok, pedagógusok, vasutasok, nyugdíjasok), akik nem engedhetik
meg maguknak, hogy a vezető zenekarok bérleteit megvásárolják, ugyanakkor hangversenyeinken
elérhető áron magas minőséget kapnak. A kedvezmények pedig a nyugdíjasoknak, a vasutasoknak és
a diákoknak teszik vonzóvá a hangversenyeinket.

A 2014. január 1. - 2014. december 31. között megvalósult koncertek
tájékoztató adatai:

Hangversenyek száma összesen:
Magyarországi fellépések száma:
- Budapesten megvalósult:
- vidéken megvalósult:
- ebből ifjúsági hangverseny:
- ebből kortárs zenemű előadásával megvalósult:
Külföldi fellépések száma:
Hangverseny látogatók száma összesen:

161
148
143
5
53
50
13
60891 fő
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A Ferencvárosi közszolgáltatási szerződés keretében megvalósuló
szakmai munka bemutatása

A közszolgálati megállapodásnak
kötelezettségeinket:

megfelelően

a

2014-es

évben

is

teljesítettük

vállalt

1. Egy zenekari fellépés
Szeptember 27-én közreműködtünk a Szent Vince Plébániában megrendezett Ünnepi Szentmisén
a következő műsorral:

szeptember 27. Szt. Vince Plébánia
Beethoven: C-dúr mise
Közreműködők: Báthory Éva, Gémes Katalin, Mukk József, Jekl László
Vezényel: Strausz Kálmán

A vállalt zenekari fellépés teljesítésén túl november 14-én a Ferencvárosi Művelődési Központ
alapításának 25., az épület átadásának (korabeli úttörőház) 50. évfordulója alkalmából
megrendezett Gálaesten a MÁV Szimfonikus Zenekar adott hangversenyt:
november 14. Ferencvárosi Művelődési Központ
Beliczay: Szerenád
Weiner: Divertimento
Vezényetl: Csurgó Tamás
2. Kisebb hangszeres együttes fellépése egy alkalommal
november 12. Leövey Klára Gimnázium Díszterme
Bach: Air
Beliczay: Szerenád
Brahms: V. magyar tánc
3. Évente legfeljebb négy alkalommal gyermek - és ifjúsági ismeretterjesztő hangszerbemutató
Zenekarunk fuvolaművészének, Ácsné Székely Editnek a vezetésével a ferencvárosi óvodáskorú és
iskolás gyermekek a Ferencvárosi Művelődési Központban a már több éve nagy sikerrel zajló
hangszerbemutató koncerteken vettek részt. Ez is azt mutatja, hogy a kerületben igen nagy igény
mutatkozik a fiatalok komolyzenei nevelésére, melyben zenekarunk maximális segítséget nyújt.
Ezek az ifjúsági hangversenyek a következők voltak:
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április 7. 10.00 Ferencvárosi Művelődési Központ
Fafúvós hangszerbemutató
Hidas F: Oboaverseny 1. Tétel
Stamitz: Klarinétverseny 2. Tétel
Pécsi József: Dörmögő Dömötör
Bach: Badinerie
Bizet:Habanera
Mozart: Német táncok
Schubert:Walzer
Csajkovszkij:Polka
Bach:Gavotte
május 12. Ferencvárosi Művelődési Központ
Rézfúvós hangszerbemutató
Il silenzio
Mourae: Rondo
Charpentier: Te Deum
Bogár: Túrót eszik a cigány...
Mozart: Kürtverseny 2. tétel
Rossini: Sevillai borbély/Figaro áriája
Mexikói egyveleg
szeptember 30. Ferencvárosi Művelődési Központ
Fafúvós hangszerbemutató
Felszállott a páva-népdal
Bartók: Este a székelyeknél
Pécsi József: Dörmögő Dömötör-részlet
Bach: Badinerie
Chorea-dallam a Kajoni kodexből
Mozart: Német tánc
Csajkovszkij: Polka
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2 középkori madrigál
Bach: Gavotte
november 10. Ferencvárosi Művelődési Központ
Vonós hangszerbemutató
Vivaldi: Ősz 1. Tétel
Sarasate: Cigánydalok-részlet
Susato: Rondo e Saltarello
Strauss: Pizzicato polka
Marin Marais: Régi francia tánc
Saint-Saens: Elefánt
Boccherini: Menüett
Gryllus: Hegedül a kisegér
Mozart: Kis éji zene1. tétel
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A Rákospalotai közszolgáltatási szerződés keretében megvalósuló
szakmai munka bemutatása

Az Önkormányzattal létrejött közszolgálati megállapodásban a zenekar az alábbi
közművelődési feladatokat vállalta és teljesítette:
•

Kisebb hangszeres együttes fellépése öt alkalommal
Zenekarunk fuvolaművészének, Ácsné Székely Editnek a vezetésével a XV. kerületi óvodáskorú és
iskolás gyermekek a Csokonai Művelődési Központban nagy sikerrel zajló hangszerbemutató
koncerteken vettek részt. Ez is azt mutatja, hogy a kerületben igen nagy igény mutatkozik a
fiatalok komolyzenei nevelésére, melyben zenekarunk segítséget nyújt.
Ezek az ifjúsági hangversenyek a következők voltak:

március 1. 10:00 Újpalota
Fafúvós Zene-Tér-Kép
Bartók Este a székelyeknél
Stamitz: Klarinétverseny 2. tétel (részlet)
Pécsi József: Dörmögő Dömötör Istók gazda udvarában (részlet)
Magyar táncdallam a XVII.sz.-ból/ Chorea
Bach: Gavotte
Bach: Badinerie
Szent Antal korál
Népdalok, gyermekdalok: Kis kece lányom, Süss fel nap,
Egy boszorka van, Mackó, mackó ugorjál
nézőszám: 60 fő

március 1. 11:00 Újpalota
Fafúvós Zene-Tér-Kép
Bartók Este a székelyeknél
Stamitz: Klarinétverseny 2. tétel (részlet)
Pécsi József: Dörmögő Dömötör Istók gazda udvarában (részlet)
Magyar táncdallam a XVII.sz.-ból/ Chorea
Bach: Gavotte
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Bach: Badinerie
Szent Antal korál
Népdalok, gyermekdalok: Kis kece lányom, Süss fel nap,
Egy boszorka van, Mackó, mackó ugorjál
nézőszám: 60 fő

március 22. 10:30 - Csokonai Művelődési Központ
Zene-Tér-Kép rézfúvós hangszerbemutató
Bach:Air
Mozart:Esz-dúr kürtverseny II.tétel/részlet
Rossini:A sevillai borbély/Figaro áriája
Charpentier: Te Deum
Handel: Vízi zene részlet
Mexicoi egyveleg
Il Silenzio
nézőszám: 50 fő

április 12. 10:30 Csokonai Művelődési Központ
Zene-Tér-Kép ütő + hárfa hangszerbemutató
Bach:C-dúr preludium
Mozart: Glissando walzer
Salzedo: Az éjszaka zenéje
Taps rondo
Zene 3 pár clavesre
Balázs Oszkár:Trio
Gossec: Gavotte
nézőszám: 220 fő

november 8. Csokonai Művelődési Központ
ÉVSZAK - ŐSZ
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Strauss: Mennydörgés és villámlás - polka
Kodály: Kállai kettős/ Felülről fúj az őszi szél - részlet
Lisznyay-Szabó Gábor: Ősz
Vivaldi: Ősz
Weiner: 1. Divertimento / Rókatánc
Strauss: Vadászat
közreműködik: Trejer István
nézőszám: 80 fő

január 17.

Csokonai Művelődési Ház
Évszak - TÉL

Vivaldi: Tél hegedűverseny
Mozart: Variációk egy francia gyermekdalra-részlet
Mozart: Utazás szánon
Bach: Karácsonyi Oratórium - Korál
Beethoven: Német tánc
Strauss: Tere-fere polka
Saint-Saёns: Állatok farsangja - Őskövületek, Elefánt, Finalé

A Csokonai Művelődési Központ igazgatójával, Tóth Lajossal történt egyeztetéseknek megfelelően
további kettő ÉVSZAK koncertet ad a zenekar a Művelődési Központban. Mivel e két koncert
megvalósítása márciusban illetve májusban esedékes, így a közszolgáltatási megállapodásban
rögzített teljesítési időszakon kívül esik.

•

Négy nagyzenekari koncert

A közszolgáltatási szerződésben három időpontban történő közreműködést határoztunk meg
(május: Pestújhelyi Napok; augusztus 20.: Államalapító Szent István király ünnepe; szeptember:
Óvárosi Református Templom). Az Önkormányzattal és a Csokonai Művelődési Központtal történt
egyeztetések nyomán az előbbiektől részben eltérve, a következő időpontokban és műsorral
teljesítettük a koncerteket:

június 1. 18:00 Észak-Pesti Kórház
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Bizet: Carmen – szvit
Arles-i lány szvit
Sarasate: Carmen fantázia
Dvorak: IX. szimfónia
Vezényel: Csurgó Tamás

augusztus 20. Boldog Sarkaházi Sára Templom
Erkel: Hunyadi – nyitány
Kodály: Galántai táncok
Liszt: Les preludes
Kodály: Háry János (szvit) Intermezzo
Brahms: Magyar táncok 5.6.
vezényel:Csurgó Tamás

december 13. Csokonai Művelődési Ház
Bach: h-moll szvit
Csajkovszkij: A diótörő - szvit
közreműködik: Párkai Krisztina
vezényel: Csányi Valéria

A Csokonai Művelődési Központ igazgatójával, Tóth Lajossal történt megbeszélések értelmében a
négy nagyzenekari koncertből egy megtartása helyett a zenekar négy alkalommal ÉVSZAK
koncerteket megtartását vállalta, melyből kettőt már teljesített, további kettőt pedig március 7én illetve nyár elején teljesít.
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Az MMA pályázat keretében megvalósuló
szakmai munka bemutatása

A programsorozat megvalósulásának időtartama: 2014. január 11.-2014. július 30. Ez időszak alatt hat
alkalommal tartottunk „Unokák és nagyszülők hangversenyei” elnevezésű koncertet a következő
műsorral és közreműködőkkel:
Első és második hangverseny:
2014. január 11. 10:00 és 11:30
Zenés mesék
Prokofjev: Péter és a farkas
Vezényel: Károlyi Sándor
Mesélő: Tóth Auguszta
Zenekari létszám: 40 fő
Fizető nézők száma: 555 fő

Harmadik és negyedik hangverseny:
2014. február 22. 10:00 és 11:30
„Az operák operája” : Bizet: Carmen
Bizet: Carmen – Előjáték, Közzenék
Sarasate: Carmen-fantázia
Bizet: Részlet Az arles-i lány szvitből
Közreműködik: Kállai Ernő (hegedű)
Vezényel: Bánfi Balázs
Zenekari létszám: 49 fő
Fizető nézők száma: 515 fő

Ötödik és hatodik hangverseny:
2014. március 29. 10:00 és 11:30
150 éve született Richard Strauss (1864. június 11.)
R. Strauss: A rózsalovag – keringő
R. Strauss: Till Eulenspiegel vidám csínyjei – mesével, vetített képekkel
Vezényel: Csaba Péter
Mesélő: Korhecz Imola
Zenekari létszám: 62 fő
Fizető nézők száma: 454 fő
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Sorozatunkat a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezzük meg a képzőművészet, mint
társművészeti ág bevonásával, ezzel is sokszínűbbé és emlékezetessé téve az ifjú hangversenylátogatók számára a zenekarral együtt töltött délelőttöt. A koncertprogramokat idén is interaktív,
kézműves foglalkozásokkal, múzeumi sétával, tárlatlátogatással kötöttük egybe a Magyar Nemzeti
Múzeum munkatársainak és múzeumpedagógusainak segítségével. A március 29-én megrendezésre
került, utolsó hangversenyen felcsendülő Till Eulenspiegel vidám csínyjeihez Csíkszentmihályi Berta
képzőművész e meséhez készítet illusztrációi kerültek vetítésre.
Az értékes zene befogadását szakszerű műsorvezetéssel segítjük, s erre aligha lehetne jobb
személyt találni, mint Fenyő Gábor, aki húsz éve megálmodta és megvalósította ezt a sorozatot. A
műsorvezető beszél a szerzőkről, az elhangzó művekről és keletkezésük hátteréről, érdekes
információk köré felfűzve mindezt. Ifjúsági hangversenysorozat lévén, az interaktivitást megtartva,
játékos kérdésekkel vonja be a gyerekeket az előadásokba.
Mind a hat hangverseny maximális létszámú hallgatóság előtt zajlott; a „Zenés mesék” című
előadáson a 6-14 éves korosztály volt nagyobb számban jelen, míg „Az operák operája” című
előadásunk a 12-16 éves korosztályt vonzotta. Mivel a sorozat előadásai szombati napokra esnek, így
javarészt családok látogattak el idén is, de természetesen szervezett iskolai csoportok is jelen voltak
minden hangversenyen.
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