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„Már sok éve az a mániám, s arra törekszem – meséli a Sze-
gedi Szimfonikus Zenekar igazgatója –, hogy minél jobban 
bevonjuk az ifjúságot a komolyzenei programokba, növel-
jük a zenehallgatók táborát. A rendezvényeinkkel igyek-
szünk a gyerekeket arra nevelni, hogy járjanak minél több-
ször hangversenyre. Azt tapasztalom, ha az előadásokon 
élményt kapnak, akkor meg lehet őket nyerni ennek a mű-
fajnak. S ebben rengeteget segít az is, ha fiatalokat, hasonló 
korú gyerekeket látnak a színpadon. A Filharmónia Ma-
gyarország és a Virtuózok szervezésében tavaly Csongrád 
megyébe is eljöttek az ifjú virtuózok. A fellépők között 
akadt pianista, hegedűs, hárfás, akkor zongorakísérettel 
muzsikáltak. Meghallgattam az előadást, és ekkor született 
az ötlet, hogy a saját bérleti sorozatainkban is léptessük fel 
a gyerekeket, akiket már ismer az ország. Azt is fontosnak 
tartottam, hogy zenekari előadás szülessen, hiszen ilyen kí-
sérettel ezek a tehetséges fiatalok még jobban megmutathat-
ják, hogy milyen kiválóan muzsikálnak. Így a Fricsay-bér le-
tünkben Lugosi Dániel Ali szép esti programot ad, eljátssza 
Mozart Klarinétversenyét, s a műsorban helyet kapott még 
Weber-Berlioz Felhívás keringőre című darabja, valamint 
Schumann I. szimfóniája. Aznap még egyszer találkozhat a 
közönség az ifjú klarinétművésszel, hiszen a műsor első ré-
sze a Délidőben rendezett ifjúsági hangversenyen – amely-

nek én vagyok a műsorvezetője – ugyancsak el-
hangzik. Mindkét koncertet Gyüdi Sándor 
dirigálja. Sőt, mind a hármat, hiszen előző nap 
még Debrecenben is előadjuk a három kompozí-
cióból álló programot. Lesz emellett nálunk még 
egy Virtuóz, méghozzá április 24-én, hiszen a ma-
tiné sorozatban Boros Misi adja elő Mozart egyik 
korai zongoraversenyét, s a hangversenyen még a 
Kis éji zene is felhangzik. Ennek a délelőtti elő-
adásnak ugyancsak Gyüdi Sándor a karmestere.” 
„A Szegedi Szimfonikusoknál már egyébként is 
hagyománya van annak, hogy lehetőséget biztosí-
tunk a tehetséges fiataloknak. Másfél esztendeje a 
helyi zeneiskola növendékeivel adtunk koncertet, 
ezt a programot Budapestre is elvittük. A fellé-
pést még a rádió is rögzítette, többször sugározták 
is. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a szegedi zene-
iskolával. Virtuóz is koncertezett velünk a közel-
múltban, nemrég nálunk járt Gyöngyösi Ivett, a 

fellépése telt házat vonzott, elkapkodták a jegyeket. Érde-
kesség, hogy a televíziós tehetségkutató megjelenése előtt, 
amikor Misi még csak nyolc éves volt, Eckhardt Gábor hív-
ta fel rá a figyelmemet, s azt javasolta, lássam vendégül a 
gyerekműsoromban. A Bartók Rádióban, a Győző bácsival 
Hangszerországban című sorozatomba készítettem is vele 
beszélgetést, némi zongorázással, s már akkor is megmutat-
kozott a tehetsége. Egy évre rá pedig tévés műsoromban, az 
Opera Cafén belüli Bonbon Matinéban szerepelt, ahol 
több olyan fiatal muzsikust bemutattam, aki aztán a Virtuó-
zok sorozatában ugyancsak képernyőre került. Tizenegy 
éves korában ismét meghívtam Misit egy másik rádiós mű-
soromba, hogy számoljon be arról, hol tart, milyen kurzu-
sokon vett részt. Ezt követően került sor a Virtuózokra… 
Nagyon várom az áprilisi találkozást, mert kíváncsi vagyok 
arra, hová fejlődött, mióta nem találkoztunk. Sikerült rá-
vennem a Bartók Rádiót, hogy ezt a szegedi koncertet köz-
vetítsék a Tóbiás matiném keretében, élőben. Misi egy ko-
rai Mozart-zongoraversenyt ad elő, gyerekszólista játssza hát 
egy gyerek zeneszerző művét, szintén gyerekeknek… Nos, 
ilyen az élet a Szegedi Szimfonikusok háza táján.”  

A Szegedi Szimfonikusok honlapja: www.symph-szeged.hu

Gyerekekkel, gyerekeknek Szegeden
Már korábban is táblás házat vonzott a Gyöngyösi Ivett-tel adott estjük, tavasszal pedig 
nagy érdeklődés kíséri azokat a hangversenyeket, amelyeken a Virtuózok sorozatában meg-
ismert Lugosi Dániel Ali és Boros Misi lép pódiumra a Szegedi Szimfonikusokkal. Lukácsházi 
Győző igazgató azt mondja, bízik abban, hogy ezekkel a programokkal újabb korosztályt 
nyernek meg a komolyzenének, s a fiatalok még inkább kedvet kapnak a rendezvényekhez. 
Gyerek-zeneszerző művét játsszák – gyerek-szólistával, gyerekeknek.  

Győző bácsi akcióban. A zenekarigazgató régi mániája, hogy közel vigye a komoly-
zenét a gyerekekhez
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