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Az idén ünnepelte fennállásának 35.
évfordulóját az Egri Szimfonikus Zene-
kar. Az együttes tulajdonképpen hagyo-
mány folytatója a Huszty Zoltán,
Szalay Lajos vezette korábbi városi ze-
nekarnak. Jelen együttesünk a Megyei
Mûvelôdési Központban talált otthonra.
Az 1963-ban alakult zenekart elôször
Rezessy László tanszékvezetô tanár irá-
nyította rövid ideig. Tôle a stafétabotot
Farkas István zeneiskolai tanár vette át,
ki közel negyedszázadon keresztül ve-
zette az együttest, elévülhetetlen érde-
meket szerezve a társulatnak. Mûködé-
se idején érte el a zenekar a többszöri
Kiváló Együttes címet. 1989-tôl
Gémesi Géza irányította a zenekarun-
kat. Keze alatt számottevô fejlôdést ért
el az együttes. Ez idôre datálható több
nagyszabású oratórikus mû, és több
nagyromantikus zenedarab bemutatása.
A zenekar jelenlegi mûvészeti vezetôje
Szabó Sipos Máté, ki 1995-ben kitünte-
téssel szerezte meg karmesteri diplo-
máját Lukács Ervin professzor karmes-
terképzô osztályában. Szabó Sipos Má-
té jól felkészült, alapos muzsikus kar-
mester. Több zenei verseny sikeres
résztvevôje, aki az Egri Zenekar veze-
tése mellett A Filharmóniai Társaság
Zenekarának asszisztens karmestere, a
Nemzeti Énekkar szólamvezetôje és a
Zeneakadémia Karvezetés szakának ve-
zénylési gyakorlat tanára is. 

A vele töltött néhány év intenzív
munkájából számtalan értékes hangver-
seny született, és az általa támasztott
igényesség nagyban segíti a zenekart
abban, hogy hivatásos testület legyen.
A nagyrészt zeneiskolai tanárokból, hi-
vatásos katonazenészekbôl, pedagógu-
sokból és fôiskolai hallgatókból álló
együttes Eger és Heves megye kulturá-
lis életének meghatározó szereplôje és
szeretné ha a régió még inkább felis-
merné és kihasználná a testületben rej-
lô lehetôségeket. A zenekar repertoárja
felöleli a zenekari irodalom barokktól
napjainkig terjedô széles skáláját, de
szívesen kalandoznak az opera, operett
és musical  világába is. Az együttes te-
vékeny  részt vállal  a Gárdonyi Géza
Színház zenés darabjainak bemutatásá-
ban is. Nyári szabadtéri hangversenyei
üde  színfoltok a város idegenforgalmi
életében. A neves hazai, helyi és külföl-
di vendégmûvészekkel, kórusokkal fel-
lépô együttes szakmai elismertségét
számos meghívás, zenei díj és dicsérô
kritika fémjelzi. A zenekar különösen
sokat tett a kortárs magyar zeneszerzôk
mûveinek bemutatásáért. A teljesség
igénye nélkül ezúton sorolok fel a
számtalan vendégkarmester, hangsze-
res és énekes szólista közül néhányat:
Elsôként Kocsis Albert Liszt-díjas he-
gedûmûvész nevét, kivel hosszantartó
baráti, szakmai kapcsolat fémjelezte az

együttmûködést. Karmesterek közül:
Medveczky Ádám, Jancsovics Antal,
Bolberitz Tamás, Pál Tamás, Sulyok
Tamás, Jean Claude Amiot (Franciaor-
szág), Alfréd Mayer (Ausztria) stb.
Énekesek közül: Ágay Karola, Buday
Lívia, László Margit, Pászthy Júlia,
Pánczél Éva, Gulyás Dénes, Miller La-
jos, Lugossy Melinda, Szüle Tamás,
Simándy József, Udvardy Tibor, stb.
Többször koncerteztünk a Nemzeti
Énekkarral a Debreceni Kodály Kórus-
sal és helyi énekkarokkal. 

Együttesünk több ízben megfordult
külföldön: Morvaország, Lengyelor-
szág, Bulgária, Jugoszlávia, Csuvasia,
Ausztria, Németország, Finnország,
Franciaország. 

A zenekar jelenleg Kulturális Egye-
sületként mûködik. A városi önkor-
mányzattól kapott támogatás sajnos
csak töredékét teszi ki a zenekar költ-
ségvetésének, így pályázatok és szpon-
zorok útján próbál pénzt szerezni mû-
ködéséhez. Ezen az áldatlan állapoton
segítene, ha sikerülne önkormányzati
zenekarrá válnunk. Reméljük ebbeli tö-
rekvésünk lassan meghallgatásra talál,
hiszen az együttes ugyanazt a szerepet
tölti be Heves megyében, mint más me-
gyékben és városokban a hivatásos ze-
nekarok. Az 1999-re tervezett 22 kon-
cert között minden érdeklôdô korosz-
tály találhat magának kedvére valót.
Hogy csak néhányat említsek: a hagyo-
mányos újévi szimfonikus táncparádé,
mely a Gajdos népzenei együttessel
különleges csemegének ígérkezik,
vagy a nônapi operagála, az ifjúsági
koncertsorozatok, a nyár eleji Poulenc
fesztivál a Nemzeti Énekkar közremû-
ködésével.

Nyárra még operakurzust és operabe-
mutatót is tervez a zenekar, ha ennek
anyagi lehetôségeit elô tudjuk teremte-
ni.

Reméljük, egy kicsit sikerült magunk-
ra irányítani a figyelmet, amire nagy
szüksége van ennek a fanatikusan zene-
szeretô és elkötelezett zenekarnak, hogy
tovább folytathassa 35 éve elkezdett
munkáját.
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35 éves az Egri Szimfonikus Zenekar


