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Most annyi változás történt – a néptánco-
sok évek óta tartó harcának köszönhetően 
– hogy ez a kedvezmény a néptáncosokra is 
vonatkozik, feltéve, ha a törvény által felso-
rolt együttesek valamelyike foglalkoztatta 
őket. Viszont megint kimaradtak azok a 
táncosok, akiket nem a törvényben felso-
rolt munkahelyek foglalkoztatták, köztük 
például a kortárs táncosok, vagy azok, akik 
karrierjük egy részét külföldön építették. 
Aki ezzel elégedetlen, annak van oka rá, de 

aki azt mondja, hogy ezzel egy lépést előre 
léptünk, annak is igaza van. Minden ered-
ményt meg kell becsülni. Már csak azért is, 
mert az összes többi foglalkozásnál, így a 
zenészek esetében is, a lehető legmerevebb 
elzárkózás tapasztalható. Úgy vélem, jelen-
leg a további engedményekre leginkább az 
artistáknak van esélyük. 

y A tüdőtágulást, légzőizomzat károsodást 
szenvedett fúvósokkal mi a helyzet?

– Ez mind igaz, de a rendszer nem veszi 
figyelembe. Már csak azért sem, mert az 
intézkedés egy nagy egésznek a része. A 
kormányzat nem akarja, hogy precedensek 
szülessenek. Minden foglalkozásnál lenné-
nek indokok, amelyek a kedvezményt in-
dokolják... A probléma azonban nincs 
megoldva. Ami úgy vélem, segíthetne, az 
az előadóművészi életpályamodell. Elké-
szült egy munkaanyag, amely ezzel a kér-
déssel foglalkozott. Több alkalommal, 
több tanácskozáson is szó volt erről, még-
sem keltett fel azonban olyan érdeklődést, 
amit szerintem maga a téma megérdemelt 
volna. Ennek az általam készített modell-
nek a lényege az volt, hogy igenis vannak 
olyan foglalkozások, amelyeket a munka-
vállalók – önhibájukon kívül – egy idő 
után már nem tudnak tovább művelni, hi-

ába szeretnék. Éppen ezért útvonalakat 
kellene keresni és kínálni a művészeknek. 
Nem gondolom azt, hogy egy minimális 
járadék a legszerencsésebb megoldás. In-
kább maradhassanak a pályán egy másik 
szerepben. Ezeknek az embereknek lehet 
más, testhezálló szerepköröket találni. 
Nemcsak művészeti, hanem akár más fog-
lalkozásokat is találhatnának maguknak. 
Csak már a főiskolai, egyetemi tanulmá-
nyok idején úgy kellene felkészíteni a hall-
gatókat a szakmára, hogy egyidejűleg több 
dolgot is megismerjenek, s rendelkezzenek 
az ezzel kapcsolatos tudással. Sajnos, az 
életpályamodell lényegében komoly érdek-
lődést nem váltott ki… Mert igaz, 
húsz-harminc év múlva bekövetkező dol-
gokról esik szó benne, s nem ad választ 
arra, hogy mit csináljunk azokkal, akik 
most küzdenek ezzel a problémával. A mo-
dell készen van, de sajnos nem kezdődött 
el még az a szakasz sem, hogy beszélges-
sünk róla. Persze, jogszabály változtatáso-
kat igényel, rengeteg munkával jár. Az élet 
pedig kikényszerít megoldásokat, de nem 
biztos, hogy ezek a legmegfelelőbbek… A 
kérdést mindenesetre fel lehet tenni, hogy 
érdekes-e ez az egész modell vagy sem. 
Most úgy tűnik nekem, hogy sajnos nem.  

R. Zs.

A KODÁLY FILHARMONIKUSOK DEBRECEN
PRÓBAjátékot hirdet

CSELLÓ TUTTI HATÁROZOTT IDEJŰ ÁLLÁSRA hosszabbítási lehetőséggel   
A próbajáték időpontja: 2017. január 30. 14. 30 óra
A próbajáték helyszíne: 4025 Debrecen, Simonffy u. 1/c – II. emeleti próbaterem

A próbajáték két fordulós.
1. forduló anyaga:
Zenekari állások: 

Mozart: Varázsfuvola nyitány  Beethoven: V. szimfónia 2. tétel
Verdi: Requiem-Offertorio Brahms: III: szimfónia 3. tétel
R. Strauss: Don Juan

2. forduló anyaga: 
Egy tétel J. S. Bach szólószvitjeiből
Egy klasszikus versenymű saroktétele

A zenekari állások kottái jelentkezéskor átvehetők a Kodály Filharmonikusok Debrecen titkárságán (H-Cs: 7.30-16.00, P: 7.30-13.30), vagy igény szerint   
elektronikus úton küldjük.
Zongorakísérőt a Kodály Filharmónia Debrecen előzetes egyeztetést követően biztosít.
Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:  szakmai önéletrajz elérhetőség megadásával,
 szakirányú végzettséget igazoló dokumentum
Jelentkezés: személyesen, vagy 

info@kodalyfilharmonia.hu e-mail címen, 
vagy 4025 Debrecen, Simonffy utca 1/c. címen lehetséges
Információ: Fekete Katalin igazgatóhelyettes tel.: 30 620 4892

A jelentkezés beérkezési határideje: 2017. január 25. 12 óra
A foglalkoztatás feltétele a felsőfokú szakirányú végzettség. Bérezés közalkalmazotti bértábla szerint.
Sikeres próbajátékot kívánunk!

Debrecen, 2016. december 19. Somogyi-Tóth Dániel
 Igazgató 

Pénz-Pénz-Pénz
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A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT.
próbajátékot hirdet 

I. OBOA HELYETTESÍTŐ FÉLÁLLÁSRA,  
II. VÁLTÓ KÖTELEZETTSÉGGEL 

A próbajáték ideje: 2017. január 26. (csütörtök) 14.00  

A próbajáték helye: A Miskolci Szimfonikus Zenekar székháza  
                                    (Malom, Fábián u. 6/a)   

A próbajáték anyaga:
• Mozart: C-dúr oboaverseny I. tétel 

Zenekari állások (kijelölt részek): 
• Beethoven: III. szimfónia 
 – II. tétel, IV. tétel 
• Rossini: Olasz nő Algírban – nyitány 
• Csajkovszkij: IV. szimfónia 
 – II. tétel: 1–21. ütem 
• Bartók: Concerto 
• Kodály: Galántai táncok 

Jelentkezés: e-mailben, szakmai önéletrajzzal (kérjük az elérhetőséget is 
megadni!) 2017. január 23. hétfőig az info@mso.hu címen, vagy személye-
sen a zenekar irodájában (cím: 3525 Miskolc, Fábián u. 6/a). A zenekari 
szólamok kottái az irodában átvehetők, ill. e-mailben igényelhetők. 

A zenekar zongorakísérőt nem biztosít. Kérésre helyi zongorakísérőt tudunk 
ajánlani, további információ a 46/323-488-as telefonszámon. 
 
Miskolc, 2016. december 19. 
 
 Szászné Pónuzs Krisztina
 ügyvezető  

A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT.
próbajátékot hirdet 

II. HEGEDŰ TUTTI HELYETTESÍTŐ ÁLLÁSRA 
A próbajáték ideje: 2017. február 15. (szerda) 13.00  

A próbajáték helye: A Miskolci Szimfonikus Zenekar székháza  
                                   (Malom, Fábián u. 6/a)   
A próbajáték anyaga:

• Egy tetszőlegesen választott tétel J.S. Bach Szólószonátáiból vagy Par-
titáiból (kivéve: Menüett, Gavotte, Bourrée, Gigue az E-dúr partitából)

• Az első tétel kadenciával Mozart: G-dúr (K.216), D-dúr (K.218) vagy 
A-dúr (K.219) hegedűversenyéből.

Zenekari állások (kijelölt részek): 
• Mozart: Varázsfuvola – nyitány 16. ütemtől „B”-ig 
  (Allegro)
• Beethoven: I. szimfónia II. tétel Elejétől „A”-ig
• Beethoven: III. szimfónia IV. tétel 123. ütemtől „B”-ig
• Beethoven: IX. szimfónia II. tétel Elejétől „A”-ig
• Mahler: V. szimfónia IV. tétel (Adagietto) 73. ütemtől 4-es zifferig
• Smetana: Az eladott menyasszony – nyitány Elejétől „A”-ig
• Smetana: Moldva „A”-tól 80. ütemig
• Kodály: Galántai táncok 150-es ziffertől
  az Allegro con moto-ig
• Bartók: Concerto V. tétel (Fúga) 265. ütemtől 
  a 317. ütemig

Jelentkezés: e-mailben, szakmai önéletrajzzal (kérjük az elérhetőséget is 
megadni!) 2017. február 15. hétfőig a vasas.xenodike@mso.hu címen, vagy 
személyesen a zenekar irodájában (cím: 3525 Miskolc, Fábián u. 6/a). A ze-
nekari szólamok kottái az irodában átvehetők, ill. e- mailben igényelhetők.
A zenekar zongorakísérőt nem biztosít. Kérésre helyi zongorakísérőt tudunk 
ajánlani, további információ a 46/323-488-as telefonszámon.

Miskolc, 2016. december 19.  Szászné Pónuzs Krisztina
 ügyvezető  

A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT.
próbajátékot hirdet 

I. FAGOTT ÁLLÁSRA, II. VÁLTÓ KÖTELEZETTSÉGGEL  
A próbajáték ideje: 2017. január 26. (csütörtök) 14.00            

A próbajáték helye: A Miskolci Szimfonikus Zenekar székháza  
                                   (Malom, Fábián u. 6/a)   

A próbajáték anyaga:
W. A. Mozart: Fagottverseny, I. tétel, a visszatérésig, valamint a kadencia 

Zenekari állások (kijelölt részek): 
W. A. Mozart: Figaro házassága – Nyitány    1-7. ütem 
L. v. Beethoven: IV. szimfónia, IV. tétel   184-188. ütem 
Ny. Rimszkij-Korszakov: Seherezádé, II. tétel  Andantino szakasz 
  az „A” próbajelig 
Ny. Rimszkij-Korszakov: Seherezádé, II. tétel  „L” próbajel utáni ütemtől
  „M” próbajelig 
P. I. Csajkovszkij: V. szimfónia, III. tétel  57. ütem előtti felütéstől 
  73-ig 
M. Ravel: Bolero  fagottszóló 
I. Sztravinszkij: Le sacre du printemps  1-5. ütem 
Bartók Béla: Táncszvit, III. tétel   1-8. ütem 

Jelentkezés: e-mailben, szakmai önéletrajzzal (kérjük az elérhetőséget is 
megadni!) 2017. január 23. hétfőig az info@mso.hu címen, vagy személye-
sen a zenekar irodájában (cím: 3525 Miskolc, Fábián u. 6/a). A zenekari 
szólamok kottái az irodában átvehetők, ill. e-mailben igényelhetők. 

A zenekar zongorakísérőt nem biztosít. Kérésre helyi zongorakísérőt tudunk 
ajánlani, további információ a 46/323-488-as telefonszámon. 

Miskolc, 2016. december 19.  Szászné Pónuzs Krisztina
 ügyvezető  

A MISKOLCI SZIMFONIKUS ZENEKAR NONPROFIT KFT.
próbajátékot hirdet 

CSELLÓ SZÓLAMVEZETŐ  
HELYETTESÍTŐ FÉLÁLLÁSRA 

A próbajáték ideje: 2017. február 15. (szerda) 13.00

A próbajáték helye: A Miskolci Szimfonikus Zenekar székháza  
                                    (Malom, Fábián u. 6/a)   
A próbajáték anyaga:
I. forduló

Haydn: D-dúr csellóverseny I. tétel kadenciával
J.S. Bach: Két szabadon választott tánctétel

Kijelölt részek az alábbi művekből: 
Beethoven: V. szimfónia II. tétel Verdi: Requiem – Offertorio
R. Strauss: Don Juan

I. forduló
Kijelölt részek az alábbi művekből: 
Verdi: Don Carlos – Fülöp király áriája Brahms: B-dúr zongoraverseny III. 
tétel Rossini: Tell Vilmos – nyitány
Mozart: Don Giovanni – Zerlina áriája Liszt: A-dúr zongoraverseny II. tétel
Haydn: D-dúr csellóverseny I. tétel kadenciával

Jelentkezés: e-mailben, szakmai önéletrajzzal (kérjük az elérhetőséget is 
megadni!) 2017. február 13. hétfőig a vasas.xenodike@mso.hu címen, vagy 
személyesen a zenekar irodájában (cím: 3525 Miskolc, Fábián u. 6/a). A ze-
nekari szólamok kottái az irodában átvehetők, ill. e- mailben igényelhetők.. 
A zenekar zongorakísérőt nem biztosít (kérésre helyi zongorakísérőt tudunk 
ajánlani). 

Miskolc, 2017. január 10. Szászné Pónuzs Krisztina
 ügyvezető  
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A PANNON FILHARMONIKUSOK-PÉCS NONPROFIT KFT.
próbajátékot hirdet az alábbi állásra:

II. HEGEDŰ SZÓLAMVEZETŐ HELYETTES
A próbajáték anyaga:

Bach: Egy tétel a szólószonátákból , partitákból
Mozart: G-dúr, D-dúr, vagy A-dúr hegedűverseny 
I. tétele kadenciával  
Romantikus ,vagy XX.sz- i versenymű I. tétele kadenciával

Zenekari szemelvények:
Bach: Máté passió- 39. ária Erbarme dich (szóló)
Mozart: Esz-dúr szimfónia, No.39 -  3. 4. tétel ismétlőjelig  
(I. hegedű)
Bartók: Concerto - V. tétel eleje és fúga ( II. hegedű)
Beethoven: IX. szimfónia - 3. tétel Lo Stesso Tempo
99-115. ( I. hegedű)
R. Strauss: Don Juan- első oldal ( II. hegedű)
Mendelssohn: Szentivánéji álom- scherzo
elejétől D után 7-ig ( I. hegedű) 
Smetana: Az eladott menyasszony- 1-83. ütem (II.hegedű)

Az írásbeli jelentkezéseket  kérjük beküldeni az alábbi címre:
Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft.
7622, Pécs Breuer Marcell sétány 4.
vagy az office@pfz.hu címre

A zenekari szemelvényeket a jelentkezés regisztrálása után a meghívott 
pályázónak megküldjük, illetve személyesen a zenekar székházában átve-
hetők. Zongorakísérőt igény szerint biztosítunk!
A próbajáték tervezett időpontja: 2017. február 2. 
A  pontos időpontról a meghívott pályázónak később adunk tájékoztatást.
A próbajáték helyszíne: Kodály Központ (7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.)
Az állás betöltése: megegyezés szerint.
Bővebb felvilágosítást a 72/500-328 ill. 20/ 4498502 telefonszámon 
adunk!

Pécs, 2017. január 5. Horváth Zsolt
 igazgató

A PANNON FILHARMONIKUSOK-PÉCS NONPROFIT KFT.
próbajátékot hirdet az alábbi állásra:

NAGYBŐGŐ TUTTI  
A próbajáték anyaga:

Dittersdorf: Nagybőgőverseny I. és II. tétel 
                    (mindkettő Gruber kadenciával)

Zenekari szemelvények (az alábbi művek kijelölt részletei):
Beethoven: V. szimfónia  II. és  III.  tétel
Beethoven: IX. szimfónia IV. tétel
Mozart: g-moll szimfónia I. és IV. tétel
Bartók: Concerto I. tétel eleje
Mozart: A varázsfuvola-nyitány

Az írásbeli jelentkezéseket kérjük beküldeni az alábbi címre:
Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft.
7622, Pécs Breuer Marcell sétány 4.
vagy az office@pfz.hu címre

A zenekari szemelvényeket a jelentkezés regisztrálása után a meghívott 
pályázónak megküldjük, illetve a zenekar székházában átvehetők.

Zongorakísérőt igény szerint biztosítunk!

A próbajáték tervezett időpontja: 2017. február 2. 

A próbajáték helyszíne: Kodály Központ (7622 Pécs, Breuer Marcell sé-
tány 4.)
Az állás betöltése: megegyezés szerint.

Bővebb felvilágosítást a 72/500-328 ill. 20/ 4498502 telefonszámon 
adunk!

Pécs, 2017. január 5. Horváth Zsolt
 igazgató

A PANNON FILHARMONIKUSOK-PÉCS NONPROFIT KFT.
próbajátékot hirdet az alábbi állásra:

HEGEDŰ TUTTI
A próbajáték anyaga:

Bach: Két ellentétes karakterű tétel a szólószonátákból,
partitákból
Mozart: G-dúr, D-dúr, vagy A-dúr hegedűverseny 
I. tétele kadenciával  

Zenekari szemelvények:
Brahms: 4. szimfónia – 4. tétel  33-81. (I. hegedű)
Mozart: Esz-dúr szimfónia, No.39 – 2. és 4. tétel 
ismétlőjelig (I. hegedű)
Bartók: Concerto – V. tétel eleje és fúga (I. hegedű)
Csajkovszkij: V. szimfónia 2. tétel kijelölt rész (I. hegedű)
R. Strauss: Don Juan- első oldal (I. hegedű)
Mendelssohn: Szentivánéji álom – scherzo
elejétől D után 7-ig ( I. hegedű) 
Smetana: Az eladott menyasszony – 1-83. ütem (II. hegedű)

Az írásbeli jelentkezéseket kérjük beküldeni az alábbi címre:
Pannon Filharmonikusok-Pécs Nonprofit Kft.
7622, Pécs Breuer Marcell sétány 4.
vagy az office@pfz.hu címre

A zenekari szemelvényeket a jelentkezés regisztrálása után a meghívott 
pályázónak megküldjük, illetve személyesen a zenekar székházában átve-
hetők. Zongorakísérőt igény szerint biztosítunk!.
A próbajáték tervezett időpontja: 2017. február 2. 
A próbajáték helyszíne: Kodály Központ (7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.)
Az állás betöltése: megegyezés szerint.
Bővebb felvilágosítást a 72/500-328 ill. 20/ 4498502 telefonszámon 
adunk!

Pécs, 2017. január 5. Horváth Zsolt
 igazgató

A KODÁLY FILHARMONIKUSOK DEBRECEN
PRÓBAjátékot hirdet

BŐGŐ TUTTI HATÁROZOTT IDEJŰ ÁLLÁSRA 
hosszabbítási lehetőséggel   

A próbajáték időpontja: 2017. január 30. 14.30 óra
A próbajáték helyszíne: 4025 Debrecen, Simonffy u. 1/c – II. emeleti pró-
baterem
A próbajáték két fordulós.
1. forduló anyaga:
Zenekari állások: 

Beethoven V. Szimfónia 3. tétel
Beethoven  IX. Szimfónia 4. tétel Recitativo
Mozart: Varázsfuvola nyitány
Mahler: 2. Szimfónia 1. tétel
Verdi: Aida kijelölt rész

2. forduló anyaga: 
Szabadon választott versenymű saroktétele

A zenekari állások kottái jelentkezéskor átvehetők a Kodály Filharmoniku-
sok Debrecen titkárságán (H-Cs: 7.30-16.00, P: 7.30-13.30), vagy igény 
szerint elektronikus úton küldjük.
Jelentkezés: személyesen, vagy 
info@kodalyfilharmonia.hu e-mail címen, 
vagy 4025 Debrecen, Simonffy utca 1/c. címen lehetséges
Információ: Fekete Katalin igazgatóhelyettes tel.: 30 620 4892
A jelentkezés beérkezésének határideje: 2017. január 25. 12 óra
A foglalkoztatás feltétele a felsőfokú szakirányú végzettség, erkölcsi bizo-
nyítvány, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20§-ban foglaltaknak való megfelelés.
Bérezés közalkalmazotti bértábla szerint.
Sikeres próbajátékot kívánunk!

Debrecen, 2016. december 19. Somogyi-Tóth Dániel
 Igazgató 


