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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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szehvoniAbA wbkln Jbntos lehet as talmaz n6dosidsokat a jelcnlegi prog
netn akanak olyan vildba bocsA*ozni, ramakJ\oz k6pest: cr6scbb keriileti, az
ami en a. 6 hdfitktjriik Lrhetne ez dkjr dnkomrinvzari kdt6d6sl biztosit dz eddis-
t  r ,Lr t4f i  t  tJn t ,  i  ,e l  \zer;r  rek re--ne./ere:er nine rdbo

Az apolitikussAg kifejez6s sztmonra anyagi tbrrisra szert Lenni, hiszen az
sem hordoz negativ tartalmat 6s szeinteDr Ontomtuyzar leher6s6gei igcncsak kor-
is elismer6s illeti a muzsikusokat, .tkik l,4rozoftak. Hangsnlyozom Nzonban, hogy
ezzel az €rtdkel6ssel val6jiban elismerl6k. ez semmikdppen scm .jclcnlhcti a zenekar
hogy egy zenckdi igazgaro kijelijl6se a dnkorminyzari jelleg6nck, k6t6d6s6nek
fenntaf6, eseliinkben az Onkominyzat csdkten6s6r. Mindazr, amir most
dolga 6s amig ez 6ket nunkijukban nen csnrnlunk. rendkrvill alulfinanszirozolran
zavrja, semmi nem indokolja. hogy kon, is lehet fol]rarni, de jobb lennc xz6r
fliktushelyzetet teremtsenck. mlskippen.

Maga a tdrv6nyi hetyzel is e4 suga1lja,
hiszen a fenntart6nak nem kijreiess6ge
ligyelenbe venni a zenekar szavxzaiil
*kor amikor kiielijl egy igazgat6t. (Ez
liirt6nt egy6bk6nt a Fesztivilzenekar
esct6ben is.) Csaknogy ez indokolatland
tblkorbncsolja az indulatokat. akadjlyoz-
za az &demi muntiit 6s rontj.t a nuzsikn-

Harmadik l6pcs6:L6nt az O*onninyzat
bizottsdgi iil6se krtverkezeti, !11ol ngy
ercztem. hogy a j!tv6 6vi gazdnlkodisi
terv, amellyel az e1626 pelyezalmat
kregeszitetienr. el6g meggy5z6 lehcten.

K6l fbntosabb k6rd6s hangzott el.
E16szft is nindk6t pdly.izdskor felnre.iili
a kozhasznn trimasdgga val6 alakitds
Javaslala, a,rnirc eziittal pozitiv reagdl,is
e*ezett: a dolog 6rdekli a k€pviseli:t
testnletet. A keriiletbcD eddig i6rehozorl
ilyen ttrsasigoklal kapcsolnban j6k a
tapasztalalok. az ijnkormjrjrzat munkdja
veltik l6nyegesen egyszerii'bb6 v.ilt. Onill-
16 gazdtlkod,ls 6s irdnyilns eseidn mjndk6r
f6lnek kevesebb az adnriris4rnci6ja.

Megk6dezt6k tovibbd. mi6rt ig6r
ldnyegesen kevesebbeL g^zddsdgi szen-
pontb6lez a misodik pnlyizatom. mint az
els5. EFe egy6rtelmrjcD az volt a v.llasz.
hogy f6l iv alatt m6domban ,llt alaposan
megtsmerni a zenekar hclyzet6t.
gazdakodeset, sze.vezeti fel6pi16sCt.
Felhivtdk arra is a figyelnemet, hogy az
Ontorminyzat a jelenlesindl szorosabb
kapcsolatot vir r zenekar r6sz6r61.

- E.en cfudiilkozon, his.en d. e16.6
riponbdl is a. deriilt ki, hogy On napon
bmollm ukarid vnni a. egliittes ijnkar
mtinJzdli jelleq;t. Lellet a.anban, hagy a
kiprisel1 test i.iletben ism4t negerdsdliitt
a. a btiszkesig, amel! heken dt liitdtte a
budalokiakdt: wn eg! netn etk).i hirii
tzinlbnikus .eiekaruk, amellk biis.kik
is utneb,fil senmihen s.iltten sen
rzefttnlnek lenondani- S.eretunk, ha job-
ban kancent.ihrlna a zenekar
te\)lkerysise a hehi elen!ryekhe., alkal.

- Enn€l jobbrn ftir nem leheL. Az a
Jdv6 dvi terv, anrely a piiyizatombaD is
mcgtelenik. €ppen ebbcD dz jrnryban tar-

Jelenleg 50 lrrillja's kijlts6gvetdssel dol
gozunk. ami dnmagnban is nagyon kev6s
es 'n€g ez az osszeg is igen torz n6don
oszlik lneg. A ieljes b6rkijfts6g ennek
mirddssze 35-40o/ca, azaz durvin 25 n l-
liij foint. Ebben benne van a kisegi!6k
b6re is- .tmi nem kev6s. hiszen azalacsony
illetrninyek mitLtt folyamatosan nagyon
sok ksegit6vel dolgozil< az egyilttes. A
dologi kiadnsok tchnt meglialadjak a kijlt-
s6gvet6s 50E-t, ami p6khtlan a mag-
yarcrszdgi szinlbnikus zenekari gyakor-
latban. tsmereieim szenni mindeniin 75-
807o a b6rkdltsdg, i5 20qd a dologi €s a
nurad€k pedig amolyan ,,mozg!'" p6nz.

Mrndebb6jl az kiivetkezik, hogy aktor is
vdltoztafti kell, ha a keietdsszeg vdltozat-
lan marad. Nagy arenyban kell csiikken-
teni a dologi kiaddsokat €s enelni a
b6rckct. (Ezzel kapcsolatban tudni kell.
hogy a zencka nem kapta mcg az Onkor
minyzatt6l a kijzrlkalmazotrakar illetS
kolelez5 b6remel6st, amit egy6bk6nt x
keriilet minden mils kijzalkalmazoLtj,t
negkapott. Kaptunt egy konpenzici6t.
!z tllanri trmogatls 6v v€g6ig zirolt I0%
d1, amit bdrkdnt - jutdomt6nt kellett
kifizetnnnk. A \,6gelszemoldsnnl tehdt
megkapttk a nuzsikusok azt a 137. oi,
csaL 6ppcn a b6riikben nem nuta&ozik.)
Diplomis 25 26 6vcs koll6g.]rr6 16 800.
fo.int brutt6 fizet6s6rt dolgozik f61dl6s-
ban. Ezen az€rt v.itrozhftri kell legalAbb
annyira. hogy mdg tblflhsban se legyenek
20.000., todnr alartl brutt6 fizet6sek

- A bereken kiviil mi a legfontosabb,
amit e1 szeretne 6mi a zenekaral ki-

Mindez an6l is fiigg, menDyi id6re
ncvczDek k, ha kneveznek 6s hogy vil
tozik e a finanlzirozis m6.t6ke. Ha .t
jelenlegi kondici6k kdzijtt kcll folytalni a
munk.ii, ikkor ugye fclnlcliil r szponzor
keres6s 6s a saj,il bcv6tcl niivel€senek
lehet6s6ge- Sajit bevdtelt er6lteini
bizonyos haldrokon tnl nern €rdemes,
men kdzben ninyosnn ndr'ekszenek a
kradisok, a..61 ncm is sz6lv.t. hogy 10
milli6s sajit bevdlelen fii edteljesen

A dologi kiadesok csijkkent6se

6 ek6ben viszont leher vilioztatni a b6r-
letck v-erkezet6n. Nem csokkenten€m a
koncertck sznmrit. de esetent6nr helystnt
v6ltan6k. A ZeDe,rkdd€miAn. Vigad6ban
6s Kongrcsszusi Kijzpontban taltott hang-
vcrscDyek b6rleti dija el€d az 6vi 15 mil-
li6 fo.intot. Ez e16g sok az 6vi 50 mil-
htb6l. Az ijt b6r1etb61keft6 az, ami igazin
sikcrcs 6s telthias: a zeneakad6miai Vox
Humana 6s Universitas b6rlet vdliozat-
lanul megm$.idna. ezekben a Budapesti
Akaddmiai K6rusttlsasrig is 6fdeke1r.
Ezek ijsszkolisdge (b6r1cti diiak. szolgrla
tok, stb.) durvin 10 nil1i6 foint. Ezekct a
koncerteket azonbxn k6t t6nasilg kozbsen
rendezi, a kitlts6gekben is osztozni kel-
lene. Eddig a zenekaf ln6g a k6rusnak is
fizetett, id6n ezr mfi megsziinreftik.

A B6csi bdrlet, a 2000 es b6r1et 6s a
Megismerhel6 zen6t a Mgad6banl B6.let
iisszesen ll koncefljdr (nintcgy 4 mi1li6
fofintos b6rleti dij6fl) elhagynrm, helyctte
visszxnllitandnt az annak idejdn nagyon
sikei:s Kijzszolgdlati b6rleret a Viroshiza
Diszlem6ben. Az in rervezett hat hang-
verseny mi:isora megegyezne az el6z6
napoD a budafoki Viroshezen adon kon-
ccfl milsorival. Ez pr6ba (szolgilat)
szempontjtb6l is gazdasagos lenne. A
Zenc titkai cimd ifjrisdgi sorozxtunLat a
gy6r lrbgatdtsdgrj szombat d6lel6tr6l
.ir:rkntuk r pcDteki v6fosh&i koncetek
el€ fgy, hog) a hangverseny nfisodb6l
kivilasztudk majd cgy niivet. amit
ZelinlG Tamds ismeflcL6s6vc1 jdtszu.k
fe1s6 tagozaros 6s ginnazistn didkoknak.

Az 6v6desokral( 6s als6 t.€ozatosoknak
tartolt gyermckso.ozatokat folytatjuk,
hiszen ezek teh ht.Lk e16tt sz6lalnak meg
6s nagyon sike.esek. Ezeken zenekari
tagok 6s ke lcti miiv6szek. zeneiskoldsok
jdtszanak. Nemcsrk Budafokon, a
R6zsavajlgyben tervezziik czcket a tovib
birkban. de ismdielni szerctn6nk
Titinyben is. Mindehnez jrrul n6g a
nydn id6szak l0-t2 hansversenye a Duna
Palot6b^n valamint a szcptembc
Borfesztival 6s a lavaszi T616ny
Pronrontor Napok egy egy diszbang
ve.scnye! anely a zenekar kienelked6
helyi feladatai kijzd tartozik. Vannak
killfrjldi fell6p6si lehet6s6gek is.

Nem vrltoz.a tehit gyakorlarilag az
el6addsok sznma. Igy is 1116g sok a 27 b6r-
leti koncen. de lega]nbb nem mindegyik
foglalkoztatja a teljes cgyiittest. A
drc,sztitus csokkent6s ronlhatja a munka
min6s6g6l.

Mi van akkoa hd nemcsak ez az 50
nilli6 dlthat .r .enekar rendeke.is'rc?

Akkor a zenekari sz6kbrz gondj6t kell
els6sorban nrsoldanunk. Jelenlcg
Rolte.bille. utcai sz6kn6zban b6reliink
F6bahelyis6get nagyon olcs(in. de nem
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I jii kit iilm6Dyck kdziilr. Eddig csak a
mo( is hasznllL R6zsavdtg-vi Kozijssegi
I-Iiaol esetl szd, ahol ielenleg az egyiide!
srakhclyc is \,!n. Itt azo|ban selixnilyen
irfi !\lrukLiira (iuldz6k, irodik, sz6lam
pr6ba hclyisagek, koua- 6s hangszel
tiuxlirk) ncm 'ill tundelkezdsiinke. Az
6pnlcL iinkonn.inyzati tulajdon, trekven
tIlL. j6 hellen iekszik. Most azonban
lchncriilL r rdgi Budafbk mozi 6piiiel6nek
lehet6s6ge is. Ezt rnost visrirolj a vissza az
Onkormilnvzat, de a vngyoDkezcl6 c6g
nem zenekari sz6khirt tervcz { hclyirc.
Eldg rossz dllapotban van az 6piilcL. dcj6
akusztikija van az eg-vkori moziteremnck.
ahol valaha nfg magan is koncefeztem.
Tdbb nod.iia van, ahol eltdrne a menedzs
fr.nr A 3(lt)nr:-es el6r6'bdl csak sztat
kelle e megtiriani. a tijbbit be iehetnc
6piteni sz6lanlpr6batennek. illtitzaik,
tarol6k celjilra. J6 a megkilzcliL6si
lehet6s6g. van p.L*olanrely. Ar apiilel
a7o. { tedileleD vaD. rmcl}et hosszabb
Livon rcndczni kiv,in az Onkonnilnyzai.
'falrin cl lehctlc mdulni ezen lrz fton azzal
a kompronrisyunrmal. hogl egy szin
hiztereD !er!6!e1 kilzi's javislaiol ten-
Denk n7 6lal^kitnsra, rncrt r keriiletnek
nincs igazi sTinhlLztennc. Mindk6t epiilei
halzn:ilhat6vi t6tcl6hcz nnrlegy 100 ltlrl
1;(j fornrttu lcnnc sziiksdg.

Ennfi tdrbgdtlist tigie t tur! attti d.

Ldtezik azonban egy Ilhrni hoz-
zrjanlds, amel,\' kuLturiili! okt.tLdsi c6lra
k€sziilii iinkofnfnyznti 6piilclek
kivitelez6s6l igen jelent6s m6lt6ktrcn
linrogatja. Aneddig ez l6tezik. addig kcll
ldpni, nert elengedheteilen a zenekaf l6tc
szcrnpontjdb6l egy olyan €piiler nmely
bcn egyiill vann* az lodik. n zeDekarl
iraini,it6k.

- Pdl\ti.tttiban e,nitexe holl a jelen-
l.gi ienekari nLered.enent nnnlkakirkti
jdl rlg.ik a drnsukaL Ueliil. sike)altu j6
kontaktllst kialakitdnia? Nert.len\e Sei i .t.
n rcs.ib,, hog]; esetles.l.LiLlnak d
hel)iikr1l, hd An tn.glatrp kitlere.lsAtl

- Ol< a Rouenhillcr ulclban dolgozrak
nngyoi j61 Hollcmng Gibor|al. ne'n
pedig velcnr. Ez is a ielenlegi anomiLlir
|6szc; srnNos pnrhozanoss,ig 6s ko'npc
tcncia probl6ma nelreziri muDklnkal.
Jelenleg ngy pr6bdlom ezt nrcgoldani,
hogy egyik nap iz egyik bcl)rcn lagyok.
rnisik nap n mtLsikon. Igyekszem
megsztntetni azi a gyakoflaLd, hogy le-
velezgessilnl, egym,Lssrl. hogy szimhkat
ds megrendeldseket csak azok iriinak al.i,
akik erre ileldkesek.

Ennek nenl 1o!!z szrindak az oka, hanem
az. hogy amikor .tZ cgyiiltes anlalSrb6l
profi!,i alakult. rz it{nyitis nem kovettc
czt az ilalakrlaist. A szapofod6 fclada
Lokhoz nnndig raldltak vahkiL, &i azi

mrjd clv6gzi. Azzil is rnosL. Ncrncs igaz

SaLd nr fivoziisival tcllszenbcsiihri, hogy
d bizon)r rcngeteg .Lpr6nak liaz6, de na-
gyon lbntos dolgot vfgzeit el cgynuga €s
{mi61l ezl nenl csinllja, azok r doigok
clvagczeLleLrLil nlamdDak. IlycD p6lddul a
hmgvc$cnlek biif6j6nck rncgr€Ddcldsc, a
lisztclctjcgyek k6zbesit6sc 6s hasonl6k.
Nckiink lehit el kell oszlanunk cgymis
kiirdtl ezekel a nunkikat il 6s nagyon
hlrtfiozoilan tikell rkitani. ki mi6rt telel
6s kinek mihez vrn ioga.

- Nen.ir.i nktg.it lLilsfuos.n dutolr'dd

Azt tunulllrm egl amerikai
lezet6kdpz6 iskolribin, hogy :rz enbef
csak olyan helyzcLbc lehet demokrntikus
vezet6. ahol miDdcnk azi csnriiia. ami a
dolga. de viszont lrzt el is \,€gzl €s az6d
reljes telel(jss6get vdllal. Ameddig c7
nincs i:l'. r6llalo hogy auiokratt.dk

Mnlde.ldig t:k1k a.. iBetiie, sin g(it
cLsri llpisekfil is d kijretke.i; iw til
be\.tltiitll:. Terrak Ji|, hagj nlitllen a
s.akott netletuelt .(Ijlik ls Otl ijthes nteg'
bi.aifi kli d. Ankonniry'.dtt.i1. Minhl
nen d. u tirtsi enhel: aki s.ereti d
ftletLntt bi.ni t dolgdit, 11.\'i1 n vnnak
elkzp.cksei d rolahbiji^,6ril is.

Tclies dlliLliL. 68 l6s iir*onn.inyzati
hivaiisos zenelerL szeretr6k 12 t6s
menedzsmeDtLcl. imj 80. ieljes dllnsn
alkalm{zotl.rl jelenr. STerthr6k id
kaizalkalm.tzoLliizet€sckct enevann*
mdr most is csdlteink. Ezzel megszdn
hehe az az iLtj.ircb.tz. anri jelenleg i.Lprsz
ralhat6: jon a Ljiskol.l!. jdiszik hdun
n6gy €vig. mlud tnlozk, hiszenenn6lclik
liibbet fizeth.lDck neki. ndg Xt.rgynf
olrzaison isl Szaknai sze'npontok nrjndezi
nem iidokoljik, i gaT.ltslgi okok{t pcdis

Hd ris.otlt a lidlllok idetirutk is
innen is neniek n14d n\u*tijba,
nees.iotik d ..nekdr'tuk u., a. eddiS
btis.ktil viltult funkLinjt, l1os.\' nevli a.
rtinpitltisl, nlcgivne eli .t izp?rtaiff.ll
ns a s.dknldi .fqnflkkal u Jiiss.n
.lirL'ni.ou xnL.tikutukat ls fu bbn.il Jobb
.enek.u-i ..e <ts.ekkel ldlja el s.ittonikut

Ahelyzcl az6ri nem cnnyire .glszerii.
Hr mcg is vnl(isuln.tk crck az
elk6pzclisek, az itt.Di fizet6s n1ig nnndig
Dcnr Icsr tLjlmagnl. Ahlroz laliin el€g lesz,
hog] cgl hasonl6nn ren lnl jdl fizetelt
egynttcs csibitisinak ellen tudjon illni a
nuzsikus, ha eg]abk6rt szakn]ai.
embci szempontb6l rlt idl 6rzi nagdt.
Ahhoz semmik6plcrl, hogy a kienelt
firctisl biztositrli tud6 zenekafok
kar6s€rc ne lj(ni tel a helydriil. ]'{lli'r
nem is xz a c6lulrk, hogy mindcDki itl
!i{a ki, .il]]ig oytrsdijba ncg}. hiszen

szilnos sznkmai hilrainya van lnDak, L1a
egy zenekaron bcliil serxnilyen nozgis
sjncsen. Szcrcln6nk rzonbxn tiszLess6ggel
megfizetnir sz6llrlezer6ket 6s a kiemelt
szakmai munleil v6gzdket. ,\ c6l lch,il :rz.
hogy sziivonalN iinkomdnyz{ti rcnckul
miikddiessiiDk. amcly eg)tittal utinf 6llist
is biziosit a legjobb egyLitlesek szlnIra.
Szerern6.r. h.t lnuzsikusaiok{t itLhon 6s
kiilfdlddn is clisnem€k. hiszen srcmben
'z{1. anriL az el6z5 ripoft cfine sugallr
Dcm orkormdnyzatislLg vrgy nernzet
kdzis6g, hanem oDkorrnfiryzatisdg as
ncnzetknzis€g a t6t. Nlindenk6ppen nyit
ni szc|rtn6nk. Eliiszd. orszrigon beliil
enDck a ck6ben egy-egy cscrekoncefet
tenezck a kiivelkez6 6v{dban a szombat
hclyi 6s rniskolci zeneka'nl.

Mnrctchhez m€g egy al.rpvcl6 dolog kell
a rnir emliteft sz:imos t6 yezii nrellC:
dlland6 zenekafi repotoir: Kimondottan
clijhit. amikof azt ldlonl. hogy {lkal
mank€nt sirlyos lirczrek6rt b€rel a zcnekal
koti rkat. rncrl lrlapmiivek hinnyornak a
kotratrifu6l. Van olt egy6bk6nl $k kotta.
de nem rrokb6l iiiszullk. Van esy
alaprepelto2l.. (Beethoven- 6s Mozafl-
szimf6nirik. vcrsenynli:ivek. nyiLin)ok.
stb.). xmilck { koit{it nre: kcll vcturi -

ez nigyobb kiad.ist jeleDt, dc csak

Minlenjrl lehth drrd tnutut, hag! Lr.
.lkajretI?.6 irtds.akban HoLlerutrs
Griborkll kd.iisen .fogiu ihn),it.a1i a
.tnrl.ut1. SojAt ndguk kij.iill tis.ti.tLik ?
n6.L J e ltulal olnt I I korrpe t ett.: iLikat l

Szerern€m. ha mnrdcn erej€vel a
miivaszi feladatokft koncentrilnr.
hiszcD a muzsil<lLsok appen ebben
szinrili ak Ii. Minden bizonnyal 6 meg
fog a.r6l gy5z6d.i. lrog), szenben az
eddigi :yako {ttrl, igazgatisj munklt
nem kelllijbb6 cll.tunir. rnef en€ 'negvan
ds meslcsz .r rnegftleld apla rlis. Nern
sziiksages ad risztr iLci(i\ al, gazdil
kodtssal lbglalkoznia. lmnrck nyih'dD
ddil. hisrer) a legiajbb kanncsler eppen
az6.t nchczrel. hr ilyen ..nenr n1fviszi'
munknr.t kcll idej6t szenlelDic. Lehei.
hogy kezderber gyal<rabhrD kell lrlajd
cgycztenril*. hogy mit kinck kell nleg
cshilni. de biztos kirhk'rl majd enllek a

gn ahpvetajcD biz.tkod6 vaglok. nerl
tudom. hogy lern ;deke'n as calom
sennni olyaclni, anli a zenekar irdekei
ellen ralii. Bizom a nruzsikusok
hivnlir!!7c.ctc16ben ;s objektivitlsiban:
abban, hogy 6rzik, ha valaki 6.Liik as nem
elleniik dolgozik.

ll4it s.erctne, hd d legk)..lebbi ritufi
bdn nr-A bes.ilhe lel

A Nemzeti lfjirsigi Szinfbrjkus
Zenekar nre:al.LpitiLs[r6i ds laldn mtLrcls5
han:verseny6rajl.
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