
Zuglói Zenei Műhely



Történelem

Záborszky József, Ferencsik János, Kovács Dénes

A zenekart Záborszky József alapította 1954-ben az akkori I. István Gimnáziumban 
István Zenekar néven. 
Alapítása után 2 évvel az együttes már a Zeneakadémián adott koncertet.
1958-tól az együttesnek éves bérletsorozata volt a Zeneakadémián.
1965-ben Ferencsik János bekapcsolódott a zenekar szakmai nevelésébe, haláláig 
rendszeres vendégkarmestere volt az együttesnek.



Zuglói
Filharmónia

A Zuglói Filharmónia 50 évig amatőr ifjúsági zenekar-
ként működött, majd 2006-ban Zugló Önkormányzata 
támogatásával hivatásos együttessé vált. A zenekar 
értékteremtő és ifjúságnevelő munkájának elismerése-
ként 2000-ben Magyar Örökség-díjat kapott, valamint 
2011-2017 között folyamatosan a Nemzeti Ifjúsági 
Zenekar cím kitüntetettje volt. 2014 szeptemberében 
ünnepelte a zenekar fennállásának 60 éves jubileumát. 

A Zuglói Filharmónia jelenlegi művészeti igazgatója 
Záborszky Kálmán, aki édesapja örökségét viszi tovább. 
A zenekar munkáját további két vezető karmester 
 Horváth Gábor és Ménesi Gergely is segíti.

Működés

A Zuglói Filharmónia Kiemelt kategóriás szimfonikus zenekar, ennek 
megfelelően teljesíti a Művészeti törvény által előírt szigorú feltételeket:

•	 Évente	legalább	50	hangversenyt	tart

•	 Rendelkezik	a	megfelelő	tárgyi	eszközökkel

•	 Teljesíti	az	évente	előírt	fizetőnéző-számot

•	 Munkaviszonyban	álló	zenészei	diplomásak

•	 Program-stuktúrájában	kiemelten	közhasznú	feladatokat	lát	el

•	 Gyermek	és	ifjúsági	programjai	különlegesen	magas	színvonalúak



Programok

A Zuglói Filharmónia változatos mű-
sorai minden korosztályt megszólíta-
nak a legkisebb óvódásoktól kezdve az 
iskolásokon át, a zenével éppen csak 
ismerkedőkön illetve az érett zeneked-
velőkön keresztül a nyugdíjasokig.

Gaudeamus bérlet
műsorfüzet 2017/2018

StephanuS bérlet
Műsorfüzet 2017/2018

Téli bérleT
Műsorfüzet 2017/2018

PASTORALE BÉRLET
Műsorfüzet 2017/2018

Gaudeamus-sorozat:

Együttesünk	 kiemelten	 fontos	 célja,	 hogy	 a	 fiatal	
korosztályt is hangversenytermekbe „csábítsa”. 
A középiskolásoknak szóló sorozatunknak a 
Ze neakadémia ad otthont. Koncertjeinken első-
sorban az érettségi témáját érintő, gondolatébresz-
tő zeneműveket tűzünk műsorra.

Stephanus-sorozat:

Hagyományőrző bérletünk a zeneirodalom veretes mesterművein valamint izgalmas ritkasá-
gain keresztül szólítja meg hallgatóságunkat.  Hangversenyeinken együttesünket hazánkban és 
nemzetközileg is elismert karmesterek dirigálják, pl. Baráti Kristóf, Kocsár Balázs, Kovács László, 
Medveczky	 Ádám,	 Sapszon	 Ferenc.	 A	 hangversenysorozatnak	 a	 MÜPA	 Budapest,	 Bartók	 Béla 
Nemzeti Hangversenyterem ad otthont.

Pastorale-sorozat:

Kisgyermekes családokat megszólító soroza-
tunk februártól-májusig havonta egy hétvégén 
invitálja közös kulturális időtöltésre a családo-
kat. A zenével más művészeti ágakat ötvöző 
sorozat szerkesztő műsorvezetője Solymosi 
Tari	Emőke.	1997	óta	már	több,	mint	227	elő-
adást rendeztünk közel 66.000 nézővel, válto-
zatos témájú, nagy sikerű műsorokkal.

Téli bérlet a Vigadóban:

A	Zuglói	Filharmónia	2014-ben	 indította	útjára	Téli	bérlet	 sorozatát.	Négy	 részes	 sorozatunk	
decembertől	 márciusig	 várja	 a	 zenekedvelőket	 az	 impozáns	 Pesti	 Vigadóban.	 A	 látványos 
helyszín számos turistát vonz közönségünk soraiba, valamint hangversenyeinken olyan zeneked-
velők is részt vesznek, akik korábban nem találkozhattak a Zuglói Filharmónia sokszínű világával.



Kiemelten közhasznú tevékenység

Teakoncert:
Miközben minden erőnkkel azon vagyunk, hogy 
a	 gyermekeket	 és	 a	 fiatalságot	 megnyerjük	 a	 ko-
molyzene, az értékes kultúra ügyének, nem feled-
kezhetünk el azokról, akik számunkra az igényes 
zenélés iránti vágyat átörökítették. Megköszönve a 
nyugdíjasok munkáját évente 4-5 alkalommal kb. 
60 perces műsort adunk idősebb közönségünknek, 
amelyet terített asztal mellett hallgathatnak meg 
vendégeink.	Jó	alkalom	a	Teakoncert	az	idősek	szá-
mára az ismerkedésre közösségépítésre is.

Térzene:
Minden	évben	ősszel	és	tavasszal	Térzene	koncer-
teket tartunk Zugló ismert közterein – Ikea előtt, 
Zsivora parkban, Bosnyák téren – illetve Zugló 
kiemelt	 turisztikai	 helyein	 a	Vajdahunyad	 várban,	
a	 Városligetben	 a	 Királydombon.	 Egy-egy	 alka-
lommal ismert, népszerű szimfonikus művekből, 
és	 filmzenékből	 válogatunk.	 A	 szombat	 délutáni	
előadások könnyed kikapcsolódást, kulturált szóra-
kozást kínálnak az odalátogatóknak, a komolyzenét 
ismerő és azzal ismerkedő közönségnek egyaránt.



„Felfedezőúton”
Ifjúsági sorozat diákoknak

A Zuglói Filharmónia ifjúsági- és gyermek műsorai rendkívül nép-
szerűek,	felkeltik	a	fiatalok	érdeklődését	az	értékes	kultúra	iránt.

2011-ben a Zuglói Filharmónia összeállította Felfedezőúton című 
összművészeti sorozatát. A kezdeményezésnek köszönhetően 
Zugló valamennyi diákja térítésmentesen, értékes művészeti prog-
ramban részesül évente egy alkalommal. A 18 előadásból álló so-
rozaton ősszel a felső tagozatos általános iskolások és gimnazisták, 

tavasszal a nagycsoportos óvodások és általános iskolák 
alsó tagozatos diákjai vesznek részt. Egy-egy alkalommal 
körülbelül 6000 diák nézi meg a Felfedezőúton előadásait.
Solymosi	Tari	Emőke	zenetörténész	a	műsor	háziasszonya,	
aki vetített képekkel illusztrálja a Felfedezőúton műsorát.

Gyermek és Ifjúsági programok

2013 januárjában Záborszky Kálmán ötlete alapján a 
Zuglói Filharmónia új műfajt teremtett az Új magyar 
daljátékot. Kodály Zoltán Háry János című előadása 
óta nem volt hasonló példa a magyar kultúrában. 
Benedek Elek népmesegyűjteményéből együttesünk 
első	daljátékát	A	Pelikánmadár		címmel	mutatta	be	az	
óvódás és kisiskolás korosztály számára.

A sikerrel bemutatkozó daljáték folytatását 2014 
októberében „Itt a kezem nem disznóláb” címmel 
tűztük műsorra. A „Szóló szőlő, mosolygó alma, 
csengő	barack”	című	történetből	-	Geszthy	Veronika	
írt izgalmas, kalandos szövegkönyvet, a darab zenéjét 
Szalai András tehetséges ifjú zeneszerző komponál-
ta	magyar	népdalok	felhasználásával.	Geresdi	Zsófia	
fiatal	képzőművész	készítette	a	különleges	hangulatú	
vetített	díszleteket.	A	darabot	Horváth	Zoltán	Érde-
mes művész rendezte. 
A hangversenyhét teljes sikert aratott a kisgyerekek 
körében.

Új magyar daljáték
tt a kezem,
nem disznóláb!

Új magyar daljáték egy felvonásban

Zenéjét szerezte: Szalai András
Szövegkönyvét írta: Geszthy Veronika
Jelmez- és díszlettervező: Geresdi Zsófia
Koreográfus, rendezőasszisztens: Losonczi Anita
Rendező: Horváth Zoltán

Az új magyar daljátékban a 
„Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack” című 
népmese története elevenedik meg egy szomorú 
királykisasszonyról, akinek nagy 
„szerencsétlenségére” egy disznó lett a jegyese…

2014. október 13. (hétfő) 10.00-kor
2014. október 14. (kedd) 10.00-kor
2014. október 15. (szerda) 10.00-kor
2014. október 16. (csütörtök) 10.00-kor
2014. október 18. (szombati MUNKANAP) 
10.00-kor és 16.30-kor
2014. október 19. (vasárnap) 16.00-kor

Közreműködik a Zuglói Filharmónia 
Kamarazenekara
Vezényel: Záborszky Kálmán



Külföldi
sikerek

Kiemelt turisztikai
programok

A	 Zuglói	 Filharmónia	 rendszeres	 közreműködője	 a	 Tavaszi	 Fesztiválnak.	 A	 zenekar	 több	
ízben	adott	templomi	koncertet	(Mátyás	templom,	Belvárosi	Plébániatemplom),	2016-ban	
pedig megtisztelő feladatként részt vehetett Dubrovay László „Faust, az elkárhozott” című 
táncdrámájának ősbemutatójában a Müpában.

A	Vajdahunyadvári	Nyári	Zenei	 Fesztivál	 is	 hagyomá-
nyosan a Zuglói Filharmónia koncertjével kezdődik 
a Károlyi udvarban. A helyszín turisztikai látványosság 
is egyben, ezért rengeteg külföldi zenekedvelő látogatja 
a nyáresti koncertet.

Együttesünk 2013-as legnagyobb sikerét Berlinben, 
Európa egyik legrangosabb komolyzenei fesztiválján, 
a Young Euro Classic Fesztiválon érte el. A hangverse-
nyen a legnagyobb magyar zeneszerzők művei csendül-
tek fel. Kodály: Galántai táncok, Liszt: Magyar fantázia, 
Bartók: Concerto. A Liszt műben zongorán  szólót ját-
szott	a	nagyon	fiatal,	rendkívül	tehetséges	Berecz	Mihály,	
aki jelenleg már Londonban, a Királyi Zeneadémián 
végzi felsőfokú zenei tanulmányait.. A kritikák kiemelték 
a hivatásos együtteshez méltó egyöntetű vonós hang-
zást, a virtuóz fúvós szólamokat. Hangot adtak csodál-
kozásuknak,	hogy	 egy	fiatalokból	 álló	 együttes	milyen 
éretten, összeszokottan, a legmagasabb művészi színvo-
nalon szólal meg.

2014.	 június	 16-án	 zenekarunk	 Pozsonyban	 vendég-
szerepelt. A közönség álló ovációval ünnepelte a Zuglói 
Filharmónia zenekarát. Az est folyamán a Zuglói Filhar-
mónia pozsonyi kötődésű magyar zeneszerzők ismert 
műveit játszotta. 
A	Zuglói	Filharmónia	örömmel	fogadta	el	a	„Több	mint	
szomszéd	 Magyar	 Kulturális	 Hét	 Pozsonyban”	 című	
rendezvénysorozat zárókoncertjére a felkérést.



„…fiatalabb koromban bármire képes lettem 
volna azért, hogy egy ilyen lehetőségeket 
kínáló iskolába járhassak!...”

(Sir Simon Rattle, 2014. november 13., Budapest)

Sir	Simon	Rattle	a	Berlini	Filharmonikusuk	vezető	karmestere	2014	novem-
berében régi ígéretét valóra váltva ellátogatott iskolánkba. Az ifjúság zenei 
nevelésében elkötelezett karmester szívesen tett eleget meghívásunknak.

A repülőtérről érkezett a Zuglói Zenei Műhely épületébe. Üdvözlő tömeg 
és iskolánk Nőikara köszöntötte. Az aulában az ütőzenekar zenéje fogadta 
(emlékeztetve	a	világhírű	karmestert	ütőhangszeres	múltjára).
Elsőként	a	Tücsökzenekar	próbáját	látogatta	meg	a	karmester.	A	próba	során	
a világhírű zenész fantasztikus lelkesedéssel és szeretettel fogalmazta meg 
magas	zenei	 igényeit	a	 legfiatalabb	vonósoknak,	amelyeket	aztán	a	kicsik	a	
karmester segítségével meg is tudtak valósítani.  
Látogatását a Szakközépiskolai Fúvószenekar próbáján folytatta. Felemelő 
élmény volt mind a zenekarnak, mind a szépszámú közönségnek, ahogy a 
professzionális igényeket támasztó, de mindvégig lelkes, derűs karmester 
páratlan kisugárzása magával ragadta a középiskolás korosztály képviselőit. 

A	Zuglói	Zenei	Műhely	munkáját	nagyon	motiválta	Sir	Simon	Rattle	elisme-
rése. A karmester alig akarta elhinni, hogy az általa vezényelt zenekar valóban 
középiskolai zenekar, sőt egyetlen középiskola hallgatóiból álló zenekar…
Búcsúzásakor megígérte, hogy ha előadói programja ismét Budapestre ve-
zetné, ismét örömmel ellátogat hozzánk.

Zuglói
Zenei Műhely

Kiemelkedő pillanatkép 
a Zuglói Zenei Műhely életéből

A Zuglói Filharmónia szorosan együttműködik 
a Szent István Király Zeneművészeti Szakgim-
názium és Zeneiskola intézményével, melynek 
jelenlegi	 igazgatója	 Makovecz	 Pál.	 Az	 iskola	 és 
a	Filharmónia	közös	célja	a	fiatal,	tehetséges	mű-
vészek nevelése. Az évek során számos együttes 
fejlődött ki a közös pedagógiai munkából.



A Zeneiskola Rézfúvós Zenekara A Zeneiskola Fafúvós Együttese

Vezetője:	Battyányi	István
Taglétszám:	16	fő

Vezetője	Balázsi	Katalin	
Taglétszám:	85	fő



Ormányos Falka Fagottzenekar A Szakgimnázium Fúvószenekara

Vezetője:	G.Marek	Katalin
Taglétszám	20	fő

Vezetője:	Makovecz	Pál
Taglétszám:	75	fő



Tücsökzenekar, Kabócazenekar, Szakgimnáziumi 
Vonószenekar

Szakközépiskolai 
Szimfonikus Zenekar

Vezetője:	Záborszky	Kálmán Taglétszám:			Tücsökzenekar	79	fő 
Kabócazenekar 44 fő 
Szakgimnáziumi	Vonószenekar	34	fő

Vezetője:	Záborszky	Kálmán
Taglétszám:	60	fő



ÜtőegyüttesSzakgimnázium 
Nőikar

Vezetője:	Tőkés	Tünde
Taglétszám:	45	fő

Vezetője:	Mericske	Zoltán
Taglétszám:	15	fő

Szakgimnázium 
Férfikar
Vezetője:	Balasi	Barnabás
Taglétszám:	45	fő



Zeneiskolai Szimfonikus Zenekar

Vezetője:	Horváth	Gábor	
Taglétszám:	110	fő



Szent István Király 
Oratóriumkórus

Zuglói Filharmónia

Vezetője:	Záborszky	Kálmán
Taglétszám:	85	fő

Zuglói Filharmónia
Művészeti vezető: Záborszky Kálmán
Ügyvezető igazgató: Hortobágyi István
Taglétszám:	97	fő



NEMZETI	IFJúSÁGI	ZENEkaR
cím kitüntetettje 2011–2017
Alapítva: 1954
Magyar Örökség-díj 2000

www.zugloifilharmonia.hu
www.facebook.com/ZugloiFilharmonia


