
folytatás a 7. oldalról
– Ugyanúgy, ahogy a Székelyföld legnagyobb városai saját 
színházzal, valamint népi együttessel rendelkeznek, így a 
szimfonikus zene terén sem történhetett másképp, mind-
egyik város ragaszkodott a saját – már megalakult – szimfo-
nikus együtteséhez, így egy közösen fenntartott filharmónia 
nem jöhetett létre. Székelyudvarhely nem rendelkezik akko-
ra múltú és nagyságú színházzal, valamint népi együttessel, 
mint Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy, így a megfelelő idő-
ben létre tudták hozni a hivatásos szimfonikus együttest. 
Ennek ugyan örülünk, mert sok kollégánknak jól fog a plusz 
szakmai lehetőség, de az együttműködés terén, sajnos csak 
a sepsiszentgyörgyi Georgius Kamarazenekarral tudtunk 
kialakítani közös szakmai kapcsolatot, aminek köszönhe-
tően az utóbbi években rendszeresen több közös koncertet 
tartottunk. Mi abban bízunk, hogy, amint a nagy infrast-
rukturális beruházások megvalósulnak, a város vezetősége 
elérkezettnek fogja látni az időt, hogy a csíki szimfonikus 
zenei életet is intézményes háttérrel lássa el. Addig tesszük a 
dolgunkat a jelen körülmények között. Jelenleg a koncertek 
oroszlánrésze anyagi hátterét Csíkszereda Önkormányzata 
biztosítja, de támogatást kapunk Hargita Megye Tanácsá-
tól, valamint sikeresek anyaországi pályázataink is.

– Számolták-e, hogy tízéves fennállása alatt hány fellé-
pése volt a kamarazenekarnak? Hány koncertjük volt, mi-
lyen helyszíneken? Milyen neves zenészek léptek fel az együt-
tessel?

– Az első években két-három zenekari koncertre volt 
lehetőség. A csíkszeredai városvezetésben 2004-ben be-
következett őrségváltáskor ez a szám megsokszorozódott. 
Akkor nagyon jó kapcsolat és közös munkastílus alakult 
ki Csíkszereda Önkormányzatával. Azóta évi hét-nyolc 
zenekari koncertet tartunk, valamint tíz-tizenként kama-
razene-koncertet szervezünk. Az évek során eljutottunk 
Bukarestbe, Nagyszebenbe, valamint Magyarországra és 
Svédországba. A legbüszkébbek arra a koncertre vagyunk, 
amelyen Ménesi Gergellyel együtt felléphettünk Euró-
pa egyik legigényesebb koncerthelyszínén, a Budapesti 
Zeneakadémián. Visszatérő kedves vendégünk a brassói 
Ilarion Ionescu-Galați, Werner Gábor Budapestről, Bé-
res Melinda Kolozsvárról, Shinya Ozaki Japánból és nem 
utolsósorban Ménesi Gergely Budapestről. Külön öröm 
számunkra, hogy évente együtt dolgozhatunk Csíksze-
reda világhírű hegedűművészének, Koppándi Jenőnek az 
irányítása alatt.

– Csíkszereda, akárcsak a Székelyföld többi kisvárosa nem 
rendelkezik komolyzenei hagyományokkal. Hogyan fogadta ez 
a közeg a zenekar fellépéseit?

– Mindenképpen hiánypótló volt a zenekar megalaku-
lása. A rendszeres szimfonikus hangversenyek műértő kö-
zönséget neveltek ki. Nagyon sok ide látogató művész külön 
megjegyezte azt, hogy kellemes meglepetésként érték az itt 
tapasztaltak, mind a zenekar színvonalát, mind a közönséget 
tekintve.

– Melyek a csapat további tervei?

– Szeretnénk folytatni az igényes koncertek sorozatát, 
bérletrendszert kialakítani, ugyanakkor a fiatal generációt 
nagyobb létszámban becsalogatni a szimfonikus koncertek-
re. Ez komoly kihívás a mai mediatizált világban, de az Úr 
megajándékoz innovatív ötletekkel. Szeretnénk bevonni a 
más zenei stílusok képviselőit is a munkánkba. Heti rend-
szerességgel koncerteket tartani... de ehhez már intézményi 
háttér kell. Ugyanakkor várjuk már, hogy az önkormányzat 
megajándékozza a Csíki Kamarazenekart és Csíkszeredát 
egy koncertteremmel.

– Végezetül: milyen műsorral örvendeztetik meg a csíki ko-
molyzene-kedvelőket?

– A városnapok zárónapján, augusztus 7-én, vasárnap 
este 6 órától a Szent Ágoston-templomban Derecskei 
András vezényletével a Csíki Kamarazenekar előadá-
sában Wolfgang Amadeus Mozart 29. A-dúr (KV. 201) 
szimfóniáját hallhatja a közönség, valamint a zenekar és a 
Nagy István művészeti gimnázium vegyes karának közös 
előadásában Antonio Vivaldi Gloria című művét. Az est 
szólistái: a baróti születésű Barabás Annamária szoprán 
Svájcból, valamint Claudia Codreanu mezzoszoprán Bu-
karestből. A koncert elején ugyanakkor tíz olyan szemé-
lyiséget szeretnénk emlékplakettel megajándékozni, akik 
a tíz év alatt meghatározó szerepet játszottak a zenekar 
életében.

 „Szeretnénk folytatni 
az igényes koncertek sorozatát”
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