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lzen az els6 lbszLiv6lon semmityen
Driisorbeli rncgk6i6sLirk nincs, rem is
szercLlnnk volna valamil6lc kodirs zcnei
szemldi csinilni, hiszen els6dieges cdtunk
a kozijns€g ig6nyeinek kieligit€se 6s iltri
zi6 lennc azt gondolni, hogy chhez dppen
az lj miivek tclenrendk a lcejobb 16 nnn.
Pillanahyilag nnDak orillitnk. hogy poLcn
ciilis kiizcj sagiink 6l6nk 6fdekt6dasL
nn'tal a feszriril lrrnt 6s hogl iat:ilkozhat
rali egynrissal az c.tdig csak cgyenkdrr
hozz.ink lrtogat6 zenckafok is. Mnrden jet
tnr nntlal egy€bk6nt, hogy az egyiiLlcsek
bemrLrtnak majd hazajukbxn ketetkezcu
miivekct is. A kijcviek olosz, a kolozsvnri
ak Bnescn darabbxl is k6sziilnek a
tal6lkoz6ra 6s ennal tcibbet os! nem
szibad elvrimi sem a f6szrvevo-kt6l, sem a
kajziinsegt6l.

tekk)ru ,iLU keiil tndid a ftntte.ra )
11) i Ir a L, ! s A sAtn, ko rszerii kifej e.! s e I i be

- Nrgyon fbntosnak tarjuki tdbbn]€h,(
kiadv.ilrn),al .mLisoftzeftel k6sziitii* lrz
csem6nyfc. Igdrelct kapnrnk a N{agyar
Rndi6t6l,Iogy Glveszi 6s kozveriri i hxng-
verscnyekerj a kofiercnciiLnt ts tud6si
lanak r kllldnbiizii lrfsorol$an. A DLrna
Televizi6val is kapcsolatban ilhrnk - pjl
larahyilag egy dsszefbgl.tl6 miisol
rc.i6ny6bcn, amely a koncerrcken, ijssze
jijveteleken €s l(onferencifir k6sziili
lelv6lelck szerkcsztett anyagnb6l:illna.

U.rnak e s?pon.arai a Ies.Jird tnaL?'l.imogatist 
kipLrurk a Nlillomuni

Ha anydgi s.entpontb1L lehetsigdst
Nrilik, szanl.iko?.ik e nsrdkllni a .lwLnr
tili .eneknroklt arz, hog| rir.t tepenek
e.en d rende.ranlen?

Mlndenk6ppen szeretn6nk az dsszes
szinfbrikus zenekar vezcr6it (kiitijn a
nilvdszeti vezct5ket is) ineglivni a kontc
fencita6s temEszetesen min6l tobb hang-
versenyrc is. MindelT6il €szlereker majd
janlrirban lrdok Jnondanl.

Les.nek e kienelk.dd sz'lis ilt ezeketl
a ha gwtseDekenl

Vdrunkrdbbcr is; egyel pald6ul a kijevi
Hololitz verseny gydztesei kdziil, telte-
helden cgy szlovik kl in6Losi 6s a fcl4in-
lott zongorista mell6 k6rtiirk hegediist is
Kolozsvri[61. Szabxdt6ri koncedeket is
ierveznrk rgyanis, ahol nilsngosan k01L
sages lenne sz6la) zongoristit fell6pretni.

Mentryibetl sandoltdk .tra, lngr d
z.tnei ilet dLupjdit dd6 .eneoktatuisi
lix!.,1inyek is hebet kapjandk wltrliLren
fu'n bdn ezen u tenlezriryen?

A konfeL€nciinak lesz egy 6rdekes
kiegdszitat Esze. A b6k6scsabii haDg,
vefsenyhez krpcsol6dva ellirogarunk
B6k6slafhosir, ahol 6p!er xzokbar a
napokban 1€ndezik a hxgyominyos TaAosi
Napokal. Az otta i progfamba is j6t
illeszkedik dz ru illalunk tervezeft bcsz6l-
get€s, amelyrc Din6l tiibb megbivotr kol-
ligAval szercLn6nk 6*ezni 6s anelyDek
t6r jr a kijz6p 6s fels6lbkir zerei tanin-
tdzmdnyck mennyiben tudjik scgireni a
zcnekarok niikdd6s6t. Mennyire fontos
lasy nem fontos I sz6lista 6s pedag6

gusk6pz6s mellell a zenekari nuzsikxsok
k6pz6se 6s ehhez hol nilyen eszkdzoker
alkalmaznal(. Szeretndnk egy c6lzott
bcsz6lget6st kezdemenyezni a zcDekarck
LrLiDp6drisenak helyzet6r6l. Es ami nenr
kev6sb6 fontosi a hangvereny ldtogar6
kdzdnsdg utinp6tl.lsinak "nevel6s6r6l' is
fell6deniil besz6lni szelrtnerk. Mcrr az
nagyon lonlos lcnnoszetesen. hogf a
zerckafok megvilassnk egymds kdzdtt a
pmbldmiil(at 6s azt, hosy l.iL krjveiik az
egycr lagokal az cgyes prltoknil. Lcgalnbb
ennyre eldekes rronban az, hogy ki hall
gatja €s ndhdny 6v nnlvaki fogia hallgatDi
prodnkci6il.at. Kin mflhat az, hogy var
kozonsag, vagy dncs?

Lehet, hogy ezek .t Ldmnk Debfecenben
is felmedilnc| majd, hiszeD cmliteuen,
hogy szabadsrggal kvdrjuk kezelni x l.on-
f;rencin meghifdctett programjrit. B6k6s
ladoson azonban ezr szercrnenk krtzdp
podba Iillitani. Ott is lcszrek szakavatort
e15ad6k, nemzetkdzilcg elisme|l magyar

A helyi iinkorninyzatokat i$ be szeret-
n6nk vorni. A vilosi rcndez!€nyek vdd
nitkei a helyi polgdrmesteitk lesznek. mill
abogy az eg6sz fcsztivil 16v6.hrith6ii1 a lrr'ri-
turilis rdrra vezet6j6t k6rttik fdl Kon-
lercDcix tdma a fenntail6k p6nziigyi t:imo-

Miskolcon €s Debrccenben minden 1el
lap6 zeneh fogadis kerct6bcn szer€trdrk
osszcisDrerieni cgymissal 6s lr liclyi zene-
hna'okkal. Ez nem lesz ig^z:in hivatalos
talilkoz6, nem lcsznek napnendi ponlok,
de dunk egy kis kerctet ahhoz. hogy
lchet6leg hasznos beszdlgcl6s nrdutjor et a
r€sztveviik kiiziiLl.

T.ith A t,rl

MESSZIR6L J6TT EMBEREI(

A Nemzeti Filharmonikusok Nyugat-Europdban
Molldj.ik. mesizn6l jon ernbef mondhal
nagloka!is, hlszc. nincs. ki uLiLnajdlnah.l
illilis{innk,{ Nenzetl Filh{fmonlkus
Zereku tagai visTont r,\rLrgodtan dicse,
kedhetnck ha kamak. rno dand6juknak
bdtrnn utrina lehcr n6zri rnondjuk a
London Tines 1999 novernber ll i. \,agy
a Dcrby Evennrg Telegraph november
i9 i sznndban, mris bnr lapokban. esetlcg
meg lehet kdrdezni a vilng egyik tcgn.t
gyobb iigynijksdge. iz IN,IG Anists lon
dori irodiitt hogl a zcnckaf mel1nlne
volt sikeres lcgut(ibbi hangverseny kiirit
Ji sot1in. Mindcniirnen azr u intbrm:ci6L
kapntnk hogy rl.rgyon.

Ha valaki m6ssem akaria idej6r ar
intefnerer. v.tgy relcfoniilissxl iijtreni.
csetleg 6ppcD Dcnjnr London fel6. amak
nlljon ilt e n6hnny sor McssTir6l jou
cinbef irra. im lessak brrrun nrdnxj:Lrni.

A turnd szervczase lriuor ave. egy
novenbed este a zcrek egyik angliai
koncertjdnck sriinetaben kezd6dolr.
{rnikor Andrcw Jsniesonnal a fenlebL)
edilelt IMG zelrekafi iiglckben felel6s
vezedjalcl nregdllapodtunk ar6l. hogj
visszatiiviink. ADrig ez igt' is left. torranr
n6hiny dok)g: Ieldlvihisok faxliltisok
egyillteser kb. 6,5 kg nyi prpnr tesznek
ki , lelefbnok. szponzofkefes€s (sikel€ll)

majd 1eik6szril6s. \,iglIzz, qrl AMal6v
55.1-es pdizsi jilrata okt(iber 27,6r mjJ
vrfie rs .r zc.eka|t. hogy clkezdje eddigi
leshosszabb cr|npai hl1l1gvcrsenykorLiijAr.

Nem rcssr fielyen kezdtiilk.
A Normancliai l-tsztivil vcnd6geikdnr

Rouen-ben 6s Le Havre-ban .tdtuDk kon-
celtel magvaf szerzSk nriiveib6l. A tesz-
tivdl szcrvez6i dicsircndii atletrel a
miivek clhangz.isa cl6u egy-eg.v odaillaj
rmglar i.odalmi aikoLisr ldtiir16 lrancia
fordilisbaD mondaitak cl egy szindsszel.
lgy LigcLi Lortanoji clatLt {lsapldr Viinos
egl' novcll.:lrit. Liszt Esz dnf zongola-
lersenye el6tl a Sz6zatot (l) Bad6k K€t
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K6p-e e16tt KosrLohDyi egy nove tj.it. a
Csodrlalos nand,rin el6ti pedig Lengyel
Menyh6rl sztlzs6iil szolgnl6 kisrrolelldjit
halhafta a kijziins6g.

Ahallgatiisig nem csak az ddet&r voll
hilis, hancm mindaz6l1. amir a magyarok
t61 hallhatott. Kiiloniisen ,(o.rts Zrlidt
kinr.tgasl6 niiv6szi Gljesiln1enye viilt(it
ki kimbban6 sikeri. amkor' mint a tum6
sordD k6s6bb megannyiszor egyszerc
vez6ntclte { Liszt miivet €s egyben jrit
szolLa r zoDgoraverseny maginsz6lamlil.

A Rouen i karedrdlis, a Le Havrc i
kik0t6 lenek a tum6 elsd eml6kk6pei.
nrelyeket a sziillishelliil vnlasztott
Trouville szelid iengcryarti s6t6nya teu
teljess6. A sziizadio.dul6.d iu naradt
iidiil6vdroska kis dtlcmei becsalogafiak a
magyar muzsikusokat is. hogy a m6g leg-
bdaabbak is csdkncnd cttvel szdlljarak
s7-embe az 6ppen zai16 csigafcsztivlil 6s
osztrigairadat csibitisaiiak. A l(on
celteket kcjvet6 k6t napsiitdscs szahadn.Lp
kelletl is. hiszen a Csatoma ,ltszel6se uiln
kemdny hetek kijverkeztek.

A bril koncc.ttcmek n6Jnelyikdben
mesjelermi 6s ou sikeft amtni megfelel
ak.ir a szaknrai lovagge iitdsnek is.
llyenek a Fairfield Hall. a bimrhghami
Symphony Hall, a Manchesteri
Bridgewater Hall, a Lccds i Town Hal1. 6s
nl€g j6 ndhiny "zcnci ar6na". Nos. a
Magyar NemzeLi Filha.monikusok eziual
immrion ldbbcdszer lovaggil iittettek.

ADglia hol kijdos. hol es5s, hol nipos
itj.tit (ittnk a magyaf mxzsihrsok k6t
hiLcn ,it. Atum6 2l koncerq6biil l2 t bril
1'cilditn adt{k 6s brltran mondhaljuk, rnmd

Nfgt alkalommal a fiaial nfv6sz,
Kelencn B{rnabAs gyonyorf hege
driinlikdl is 6lvezhette a hallgai6sdg.
Brrhn$ hegediiverseny6t adta el5 hiveket
glirjtve el6ad6niiv€szei6nek ncm csak .L
kltzijnseg. de a zenekar soraib6l is.

A Jelek szerinl Nxgy Britnnnia kon-
cetdleie m6g mindig n'igyl6sre m6li6. bdr
v^nnak fiaszr6 jelek: a rcDdezttk 6vek 6ta
panaszkodnak. egyrc kevcscbb a kon
cctlittogat6. Sokan a Thatchcf i politika
kdvcLkczn6ny6t. ntisok x bit zcncokrnld$
hidDyoss:igait. n6mely szrk6rtitk pcdig a
szrizadv6g kulruiilis paradignavlLltiLsilt
nevezik meg okk6n1.

Mindenesetre a marketjngnek nevezett
kdzajns6gcs.ibiins sznnos tiikkj6t beve-
tik. hogy ha nem is telt . de legalAbb
k€tharnados hizat csin.:Lljanak. Mindez
olyan helyen. mint p6lddul Sir Simon
Rrttle Birminghami SynphoDy Hallja

trem kijnnyii, hiszen a ket 6s fdlczer
ill6helyre egyre kevesebben \,.iltanak

Jegyel, ami6ta a fenegyerck 7-eneigazgat6
Berlinbe iri ali szezdd€st. A Dickcnsi
korsz.rk fckclc ipannrosa kultunlis
fcliyclfsfDck utols6 piilanalib.rn fel
6pitett6k ezt a p/L|atlanul sz6p 6s j6 zene-
csamokot, hogy az mostaDtban jiis,er€ve1
a Denrfg volt zenei araDlkorszak eml6k
miiv6v6 vlLlj6k. Pedig mdg igy is. nl6g
mosL is zcDei panda ninden 6vadjuk. Az
cgy hdnap juta) vil6gszlir-koncetritl.Lg
meghaladja h,unnk fz 6vcs 6tlagdt.

Vann.tk, akik a Bimringhami vardzst
manapsig ManchesterbeD v6lik lild,
hiszen az ut6bbi 6vekten igencsak
meggazdagodott vrlros mi maisl is
teherett volnal - konceftennet Epitett,
csoddlaiost. A Bfldgewater gall mir most
Eur6pa egyik lesjelent6sebb hang'
veNenyterme. hiszen mmdcn eszt6tikai,
aknsztikni. technjkai tl.tjdons.iga,
valamint az ott foly6 hangverseny6let erre
feljosositja. (Vajon niliof mondhariuk mi
magy ok el ugyanezt sajdt, mindenncmri
koncedezdsie alkalmas nj hangve*cny
termiinlr6l ? l)

Nos, a brit hangve.senydler nehizs6gei
ellen6re is jelenlSsek voltak a Nenzcti
Filhamonllusok sikerei. lnszen miJ lunr6
kozben megjelentek a legjelentdsebb
lapok dics6r6 kitik.ii, valamint meeijelenl
az IMG vez6rkara is.

A sikerck crcdnr6nye nem csek6ly:
mcghivis {z Edinbnryh i 6s n Barh-i
Fcsztivriln. viszahivns { kiilctkez6 brit-
Nyugnr eur6pai tunr6ra. tum6ajinlat a
Mal4zia Szingapiq Taiwan tf|S6gbe.

6s akkor m6g Dem is szcltnk dt a
tengert egy 6jsznka al.t( Hull 6s
Rottcdxm kazijttl Pedig cz lctt a rurn€
cglik lcgkellemescbb meglepet6se 6s
eml6ke. Az 1800 utast 6s 800 jirmfvet

szilllit(i risz6 virosra n6mj szorongissal
szdilr be a muzsikusok lobbs€ge, nn a
megel6z6 herek fdradtsdgdt sikertih egy
kcsil csilitani n haj{in, hiszen 6|1elnck.
bdrok. tirsalg6k. jit6ktermek (szigornar
csakkrcsibenl) €s rdncpa*ettvAna az ura
sokat. DaJd reggel mdg egyrzer bncsnz6ul
a barokkosan dris angol rcggeli.

Ljjra a kontinensen! Rotte.ddnt6l csak
egy ugras - alig 300 ki1om6ler
Groninsen, lrhol esle m,r koncert is, mag
pedig az eddigihcz k6pest rij miisorokkal.
rehet mini eddig is, a koncef el6lr $ziDte
reljes €rt6lii pr6ba.

Mesnap egy niabb ugris - 500km
Luxemburg. Aconse atolre csodrls koD
cetterm6ben sok hazai koll6ga is beiilt

mcghallgrlni bcnniillkcl, liszen a helyi
kxmaftzcnckar magyar muzsikusok
n6lktil val6szinrjleg ien1 n1fkodne.
(TckinLcttcl .t hazai fclhozitaln az i1fton
mamdt zenekarok viszont el vannak n6l
kiiliik. Vajor lesz ez valaha fonlitv.L js?. . .)

Ez utdn Briisszel kovetkezett a n.Lga
hektikus kiizleked6sevel, kiismerhetetlen
utc6ival €s persze az EUROPALIA
Hungafiae sorozatdval, melyben mi a
Th6atre St. Michel-ben jdtszoftrnk. A
Pdlais des Beaux Ans-oi 6ppen felnjitnk.
igy Eru6pa f6\,6rosdban egy firikolldsium
ezetotszlz f6s szinn.izterme 'a koncef-
terem. Parinija, akusziikiia 6ppen megny-
er6, kijzdns6ge eik6nyeztetett 6s -

eseliinkben lclkes. Sorczataiban
Hanoncoun t6l Schifig sokan megfbr-
dxinirk, ri1n az dlldzdket ne n6zze meg
gyenge idegrendszefi l\ozzatartoz6, -

egy6b helyis6gekr6l nem is besz€lve.
istenem. h.il ez is Enr6pal...

Niimegenben m€g volt er5, p6nz 6s
elsznnrfi. lrogy 1917 bcn neg6pitsenek
cgy k6sii szecesszi6,j, mes6s akusztikrijn
6s halgulati konce.ttemet. Itt is sikcr
itveTte fellEp6snnket. rcnjd a rum6 v6g6re
mamdt k6t nagydgyd. Ut.echt 6s
Eindhoven. Mindk6t helyen nrnrdeD hang
veNcnyid6ntLren luxuskiszolgilrsban

szcsiil a zenerujons6. A jclek szctinL
cscLiinkben sem kellet csal6dniuk.

Egy h6nap ur6n az amszierdlLni
repnliit6ren a hazai h6es6s miatt kicsit
k6sve 6rkez6. enian k6s6ssel hazaindnl6
g6pre 6s a csal6ddai, bardtokkxl,
munkattusakkal val(i laltlkozisra egyre
Itirelmellenebbiil vftvr gyolstn6rleget
kdszitettem maganban, mi is lijrl6nl
veltirk az elnrilt hetckbcn?

Persze sok'sok aptn kellemetlens6g,
melyeket xz idd ryilvnn kirostU. Ez r6gi
tapaszralaL. VolL szdmos orvosi 6s kdrhizi
esctiink vcsck6vel 6s f6lig b6nult hbbal.
ftijdalnras torokgyulladdssal 6s akut
influenzdval. Szerencs6re mindegyik
"happy end del 26ru1t. a k6 kijon. a lAb
neggy6gyult. 6n pedig |ovatovibb
cljt.hxtn6k oNos l(ongresszusra tolmics
k6n1 'haknini"- Nem hittiik volna. hogy
egyik crnclctcs buszunkba 6ppen
Anglidban. Covent.y ben tdmek be egy
cs6s 6jrzaka 6s viszit e1 a videomagn6t.
lv t 6s fijd.Llon - 240 doboz so1t. Volt
egy k6t pr6ba, mire pihegvelihegve
€rkeztiink. mert a szobaik a szdllodaibatr
'n€g rem kesziiltek el, volt elvesztett
ntlev6l €s repiil6jegy. volt az orosz jegko-
urg v:ilogatott 6ltal elfoglalt sheffieldi
sz l l lodai  szoba 6s b6r i ind. .de ezek
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legyenek egy leendii zcnekari turn6
abszurd l1le 6kszdai.

Tort€nt viszont sok sok j6, nely vis
zonl megm.?rad eml6kezetiinkbcn.

Els5sorban a sikerek, hirzen ez1 a
p6lytL vllaszila mindannyiaD sikerre,
vagy aDlak rcn6ny6re szerziiftnnk, igy
nem csoda, ha iiriiliink, mikor r6sznnk vm
benne. MlLryedig a kozveilen sikerek mcl
lett a nngos meghivdsok 6s rangos

hclyeken meeielcnr kjitikdk a jelent6s

Ez volt az a tun6. melten Kocsis Zo1'
tiD zcneigazgat6 6s r zenekar ei6szcjr tiil
rijttek egyitt munkrvll-j aidkkal lblyama

Kocsis Zoltin onmagavai 6s muzst'
kust#saival szemben nindig 6s megalku-
vds n6ll<iil maximalistr. Ez a tun6 az 6
maxjmalizmusail igazolta.

Emellett v6gtll is mosl dcbulalt Nyugat-
Eur6p,Lban, n1inl nagyT-elckri kamestcr

Osztatlrn elismer6st ffalva.
Es ami min{torn6.1 fontosabb: ng/jdhetiink

lraza, hogy Mngyamnzig biiv-ke lehet rjlt
Hft kdszijnet mindcnkinek aki lkt csak egy

s/pcn inbnilt bn.ggd, akir sz.orylx t]$/m
6lssel, akirrehes6g€ve.1, akir tlLmogalisaval
hozdjimli ehhez a sikerhez, mely mostint6l
kijzrts.MindannyiNk6. KoricsGi'.a

EI6zd szAm kb6l kimandt: a Szombathebi Szimfonikus Zenekarban ,'A.6v zenekan mivisze" kitiintetAst
Sz.tfla', Mag.lolna iitihangszeres mfrvisz nlefie el.

FIZETESEMELES, sZEKHAZTPITTS -
penzf Aggo varidciok Budafokon

Sd.jtitos hellzet tette d tdrtndl valamitel dtdekesebbi annak a prllydzrttnak 4z dftAkehsdt'

amelJet a Budafoki Dohruinli Emd Szimfonikus Zenekar igazgat6i szdkire irtak ki ez Av

szeptembetiben, Az egyiiXest olapitd 6s egdszen a legutdbbi idikig Aeftt a zetuek$ Akftvel elkijtelezeft

nemes lirszli ig1 dbntbtt, k Ap ebbdt a svimdra egyre 6 iigibbi vdki kiirb6'l' megpdlydztu As ehierte a

Budbpesti Fesztivdlzenekaf igezgat'i sttitusvit- Pai^t G6bof eildigi igoagat6helyettes pdlldzata tellett

Kovdcs Aftila, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar nemtig nyugdljba ment elsd harcondsdnak munhdja

irkezett a bird i bizottsd.ghoz. Hiratltlos dihfts mAg nem sziiletelt, de ttijikozid.risunk szerint a hosszti id6

6ta a keriiletben dolgozti, nihdny 6ve ott is lak6 Paizs Gdbot tekinthetd esiliesnek. KArdAseiit

d megvdltozoft helizetre 6s elkepzelaseinek a helyzet vdlnzdsdb^l fakad6 mddositdsairu fuiryaltak'

M?nniben NAho.ott a hebt.et nAi6 az rgrzlzroi prl)azltot: mire ez.zorrbtrn ,.enekarfelemts hozztiliisa'

6ta, dmikot a..,tott a mesnltapod(is, h.ar naptihgot liioft az is eld5lr, hogy Nemes M.isik vetiilcte a dolognrk szem6lycs

egy ivig htima n w.etik mafi a audaton igizgatii Llr a Budapesti Fesdivalzenckal besz€lget6scnn sodn de.iill ki: az igaz-

iihaiiyi Szintfunlus zen;kad Mitjen jsugar6ia lesz. garisnJr ez ir rcsze lllojebdn-l€m.erdcldi

kittitlnlnvek fihoztattitk neg az lilekel' E?t ]/|'ik'r tudta neB d Dahnan)'i a zcneszekef okct dz eLdeklr' hog) I

kk Alld.tponiAt, e"^elteg rtdtusztit? Zenekar? kmlester Hollenng Gdbor hiszen vele

Alapvcid helyzenn6dosutis rortent. Hireket hallottunk lnri ko.,ibban is. de vannak napi muDkirlapcsolatbrn, fbnto!

arnetvn"i roirn oti 6s tOvetkezrninve is ezek nem lolrak egy6rtclmriek. A dolog tovdbb6, hogy nrit jdtszanak. hol, rnilyen

van. SzerernCk az e1626 riporr v6gdn l6nyeg6r tekintve aktor amikor ezt az szinvon|lon 6s miDdez6rl meDnyi penzt

elhangzottrkb6l kiindutni. Akazds nmka igxzgab ftbejelcntetie. k.tplak. Az 6sszes tijbbi nem /{uk tar-

m e g g y 6 z 6 e r e j € b e n r e m 6 n y k e d t e n . A k i r t s m i g y a z 6 n p i l y r z a t d n o n k i v i i l t o z i k s z e r i n t n k , m 6 g a k k o r s e n , h a
atrtru:,,, togy uairiit: nem hatalmaskodni Kov6cs Attila n zsikus kolldgdm tdw6ny kijt€1ezi itkcl, hogy a pdlydzair6l

akarok 6ii zenekar munkijnr akaddly pity.izata crkezen. O a Nemzeti v6lern6nlt mondianirlr. Miidcbb6il 6n a

ozni, hanem a magam, drzdsem sze Dr Fiharnonikus Zenckar vezet6 hano lialalok 6rdekLelens6g6re 6s az dltalinos

h.rt6iony eszkitzeiv"cl a mxzskusok l6t6t nisat6nt dolgozott, Deffeg ment nyugdij muzsitus apolitikllssrigra is kitvet-

6s 6rdekeit szolgdlni. Rem6nyejm val6n bn. kell6 energidval 6s tapasztdlattal rcn' keztetek

vittak; az6ta sicriiti megv;lrozt"rni a delkezik alr]loz. lrogy megpdb,ilkozz€k Nem lehet e1t illaibb icy ittikelni

zenekar gazd6lkodrsdr 6s szervezcti egy jlyen mnnldval. hogy alJdn ill6s.dkbai, anikof n1ind41t.

mifkijd6s6; dgy. hogy kijzben Nemes A prilydzarokat clSszijr szakrnai zs(m ithat & ?olitikd, amikar nin lenki polin.

Lrszt6 volt ii egyiites igazgat6ja 6s min6aitcue, majd a ,rnekar szavazott m]|rk. as lassat nen lelkt iiJ nestryilr,Anuhi'

Holerung c6bof; nfvds;ti-veretaj Az egyiiries mindk6t eseiben tad6zko.lo(. ltogy abban wltlti whniuen politikti

isat mtsodik embefk6ni SajlLt srrmdlyemct ilet6en ezt poziLivlln s.indlbt ne sejtsen, Mn grc egv helr'

tevdkenykedhencin. 616kelem, his7eD rnijusban nleg hivatalos ahol az enberek, iel.n esetben.t muzsiktt'

Kitz-ben azonban a rofl6nyi ct6idsok, kijzellens6gk6nt keriiltcm .i mursikusok sok, a.zr logLrlka.nak, 1tni az 6 dolguk,

nak mesfelet6en az onkomdnvzat kirra kozel6bei ehhez k€pest ielenlds e15rel6p6s a az nn idekladnek, umi n. 6 nunkaiuk
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