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Izaki Maszahiro fõzeneigazgató

harmadik évadja a 
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Kedves Zenebarátok!

Szolnok számára a szimfonikus zenekar több, mint egy kiváló 
mûvészeti együttes. Izaki Maszahiro vezetésével városunk egyik 
legfõbb kulturális értékévé vált, amit ezúton is köszönök. A te-
hetséges helyi zenészek az elmúlt esztendõkben olyan egységgé 

kovácsolódtak, ami csodálatos produkciók egész sorát eredményezte. Mára a zenekar 
mindegyik koncertje kiemelt kulturális esemény, ahol mindenki szeretne ott lenni, ré-
szesévé válni a zenei élménynek. A kiváló mûvészi színvonalhoz a nagyszerû technikai 
feltételek is adottak, az Aba-Novák Kulturális Központ tökéletes hangversenyterme 
csak fokozza a sikert. Az új évadot különös izgalommal várjuk, hiszen a zenekar egy 
japán turnén erõsítheti hitelét és tapasztalatát. Hazánk képviselete hatalmas megtisz-
teltetés a zenészeknek és Szolnok városának egyaránt. A 2009/2010-es évadhoz kívánok 
mindenkinek nagyszerû szórakozást!

Szalay Ferenc
polgármester

Dear Music-lovers!

For the town of Szolnok its Symphonic Orchestra means more than an excellent artistic 
group. Under the leadership of conductor Izaki Masahiro, this orchestra has become 
our most important cultural symbol. Thank you, Mr Izaki. 
In the past years the gifted local musicians have forged into a strong team delighting 
us with unforgettable performances. Each of the orchestra’s concerts has become a re-
markable cultural event that everybody would like to attend so as to share the musical 
experience. The first-class technical conditions of the perfect concert hall in the Aba 
Novák House of Culture have also greatly contributed to the orchestra’s success. We 
are particularly excited about the coming season, since the orchestra will represent 
Hungary, our homeland, on a tour in Japan. This is a great honour for both the musi-
cians and the town of Szolnok.
Ladies and gentlemen, I hope you will all enjoy the concerts of this season.

Ferenc Szalay
Mayor of Szolnok
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„Challenge”

We set the following slogan for this season, as „Challenge”. It may sound a little bit exag-
gerated impression for you, but it includes a lot of meanings. With your warm support 
and understanding, we could be grown up and be developed as the resident orchestra 
of Szolnok city until now, so we have to continue making efforts for the future and next 
generations. 
For every concert, it set to have the „Title (=Theme)” composers name, style and coun-
try… we hope you to enjoy the whole atmosphere of common feeling in the concert as 
you are in a famous cuisine or in an excellent exhibition. Some of the programs will be 
on the first performance in Szolnok, and many excellent soloists will be invited. We 
hope your curiosity and interest will be satisfied and filled with a lot of joy for the new 
meeting at the concerts. 
In addition we are planed the Japan Tour as the part of Hungarian Festival 2009 for the 
140th anniversary of diplomatic relation establishment and the 50th 
anniversary of diplomatic relation revival in postwar days. It will be 
also our big task and challenge, but we hope to take good result and to 
show all of you our good development.

IZAKI Maszahiro
General music director of Szolnok city

„Kihívás”

A 2009/2010-es évadnak a „Kihívás” elnevezést adtuk. Ez egy 
kis túlzásnak tûnhet, de a szó számos értelmet hordoz magában. 
Kihívást jelentett az Önök meleg és megértõ támogatása mellett 
felnõni és Szolnok város állandó zenekarává válni. Most továb-
bi erõfeszítéseket kell tennünk, hogy még jobbak legyünk és az 
egyetemes zeneirodalom újabb és újabb remekmûveivel gyö-
nyörködtessük Önöket. Ez valóban kihívást jelent számunkra.
Az idei évad koncertjeit egy-egy „téma” köré építettük: egy 
zeneszerzõ, egy ország, egy stílus… Reméljük, hogy koncert-
jeinken közösen tapasztalunk majd egy olyan életérzést, mint 
amilyet egy kitûnõ kiállítás vagy egy gasztronómiai élmény adhat. A bemutatásra kerülõ 
mûvek között lesz számos olyan darab, amit a Szolnoki Szimfonikus Zenekar elsõ al-
kalommal fog elõadni (ez egy újabb kihívás!), és számos híres szólistát is meghívtunk. 
Reméljük, hogy programunk felkelti kíváncsiságukat és kielégíti érdeklõdésüket, talál-
kozásaink a koncerteken az öröm forrását jelentik majd Önöknek.
2009 õszén Japánban vendégszerepelünk a Magyar Fesztiválon. Ezt a fesztivált a ma-
gyar-japán diplomáciai kapcsolatok létesítésének 140. és a kapcsolatok II. világháború 
utáni felújításának 50. évfordulója alkalmából rendezik. Részvételünk ezen a fesztivá-
lon komoly feladatot és óriási kihívást jelent számunkra. Bízom benne, hogy sikerrel 
járunk, és mindenkinek megmutathatjuk tudásunkat és értékeinket.

IZAKI Maszahiro
Szolnok város fõzeneigazgatója
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ep
te
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be

r 1.
kedd

bérleten
kívül Város napja Aba-Novák  

Kulturális Központ

28.
hétfő

Ifjúsági
előadás

Interaktív hangszer-
ismertető előadás

Szent Györgyi Albert 
Általános Iskola

O
kt

ób
er

1.
csütörtök ANB 1. Brahms - est • Évadnyitó  

hangverseny 
Aba-Novák  
Kulturális Központ

12-19. Ifjúsági
előadás

Ránki György:Pomádé 
király új ruhája -  
gyerekopera

Jász-Nagykun- 
Szolnok Megye

21.
csütörtök

„Esti
imádság”

Egyházi barokk  
zenei válogatáss

Belvárosi  
nagytemplom

22.
péntek

„Esti
imádság”

Egyházi barokk  
zenei válogatás

Szent Orbán
templom

N
ov

em
be

r

9.
hétfő ANB 2 Liszt - est Aba-Novák  

Kulturális Központ

10-13. Ifjúsági
előadás

Ránki György:Pomádé 
király új ruhája - 
gyerekopera

Jász-Nagykun- 
Szolnok Megye

16.
hétfő

bérleten
kívü

„CINEMAGIC” (beavató 
hangverseny főiskolásoknak)

*Campus I.* 
Új koncert-helyszín!!!

19-28. Japán turné   •   Yuza-Sakata-Jamagata-Tokió-Kófu

D
ec

em
be

r 7.
hétfő FB 1. Vonós est Városháza  

díszterme

27.
vasárnap

„Esti
imádság”

Jótékonysági  
hangverseny

Görög Katolikus 
templom
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Január 4.

hétfő ANB 3. Újévi meglepetés gála 
- Spanyol est

Aba-Novák  
Kulturális Központ

Fe
br

uá
r

1.
hétfő ANB 4. Beethoven - est Aba-Novák  

Kulturális Központ

15.
hétfő FB 2

„M” Komponista Kon-
cert (közös koncert a Fantá-
zia és a Campus bérletben)

Campus II.

16-19 Ifjúsági
előadás

Erkel: Részletek a Hunya-
di László és a Bánk bán c. 
operákból

Jász-Nagykun- 
Szolnok Megye

M
ár

ci
us

8.
hétfő FB 3 Orbán György: Passió 

magyar nyelven Szolnoki Galéria

22.
hétfő ANB 5. Francia est Aba-Novák  

Kulturális Központ

28.
vasárnap

„Esti
imádság” Rossini - est Belvárosi

nagytemplom

Á
pr

ili
s 19.

hétfő FB 4
Dvořak - est (közös kon-
cert a Fantázia és a Campus 
bérletben)

Campus III.

26.
hétfő ANB 6. „Magyar Tánc” Aba-Novák  

Kulturális Központ

M
áj

us

3.
hétfő FB 5. Mozart - est Megyeháza díszterme

10.
hétfő ANB 7. Wagner - est Aba-Novák  

Kulturális Központ

Jú
ni

us

7.
hétfő FB 6. Bécsi est Damjanich Múzeum

díszudvara

14.
hétfő ANB 8. Cselló est Aba-Novák  

Kulturális Központ

15.
kedd

bérleten
kívül Cselló est Assisi Szent Ferenc

templom
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„Aba-Novák” bérletárak:  Teljes árú:  10 000 Ft
 Diák, nyugdíjas:  6 000 Ft
 Alkalmi jegy:  2 500 Ft

„Fantázia” bérletárak: Teljes árú:  7 000 Ft
 Diák, nyugdíjas:  4 500 Ft
 Alkalmi jegy:  2 200 Ft

Akik mindkét bérletet szeretnék igénybe venni, kedvezményes áron megvásárolhatják 
„összevont” bérletünket! Teljes árú:  14 500 Ft
 Diák és nyugdíjas:    8 500 Ft
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The Power of Dreams

Honda Tóth
5000 Szolnok, Nagysándor József u. 29.

Tel.: (06 56) 511 480
E-mail: ertekesites@hondatoth.t-online.hu

Web: www.honda-toth.hu

Honda gépjárművek 
forgalmazása és 
teljes körű szervíz 
szolgáltatás
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A Szolnoki Szimfonikus Zenekar  
koncertkörútja Japánban a magyar-japán 
emlékév alkalmából
2009 november 19 - 28

Magyarország és Japán kapcsolatában a  2009-es esztendõ ki-
emelt jelentõségû. Ez évben van a magyar - japán diplomáciai 
kapcsolatok létesítésének 140. és újbóli felvételének 50. évfor-
dulója. A jubileumok méltó megünneplésére a két ország álla-
mi szintû képviselõinek együttmûködésével létrejött a „Magyar 
Fesztivál”. A fesztivál kiemelt rendezvényeként, 2009. novembe-
rében a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a Bartók Béla Kamarakó-
rus és Rost Andrea közös körútja Japánban kiemelt rendezvénye 
lesz a fesztiválnak. Úgy véljük, hogy ez a megtisztelõ lehetõség 
városunk Japánnal fenntartott 26 éves együttmûködésének elis-
merését is jelenti.
A jubileumi vendégszereplés megvalósulásában kiemelkedõ 
érdemei vannak Izaki Maszahironak, aki 2007-tõl Szolnok vá-
ros fõzeneigazgatója. A karnagy úr munkáját nem csak a bel-
földi zenei életben kísérik figyelemmel, hanem határainkon 
túl is számon tartják, és fontos szerepet tölt be Magyarország 
és Japán kulturális kapcsolatainak fejlesztésében. Izaki mester 
kiemelkedõ szakmai tevékenységét mind a zenekar, mind pedig 
az egyre növekvõ számú hallgatóság nagyra becsüli és hisszük, 
hogy mindez szilárdan megalapozza a japán koncertkörút zenei 
sikerét. 
Az elõadás-sorozat az eddig szinte példa nélküli zenei felállással 
megkülönböztetett figyelemre számíthat a „kórusnagyhatalom” 
Japánban, s így sikere egyszerre több zenei területen is öregbít-
heti mind Magyarország, mind pedig Szolnok kulturális hírne-
vét. 
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The concert-tour of the Szolnok 
Symphonic Orchestra in Japan 
19-28 November 2009-08-28 

Hungarian-Japanese commemorative year  The year 2009 is of 
special importance in the relationship between Hungary and 
Japan. This year we celebrate the 140th anniversary of the es-
tablishment of diplomatic relations between the two countries 
and the 50th anniversary of the revival of these relations after 
World War II. In order to suitably celebrate these anniversaries, 
the ‘Hungarian Festival’ in Japan has been devised. The com-
mon concert-tour in November 2009 of the Szolnok Symphonic 
Orchestra, the Szolnok Bartók Béla Chamber Choir and opera 
singer Andrea Rost is going to be a significant event of this fes-
tival. 
The town of Szolnok has had Japanese relationships for 25 years, 
and the invitation to take part in the festival can be considered a 
recognition of this co-operation. Besides, the Japanese conductor 
Izaki Masahiro has been the General Music Director of the town 
of Szolnok since 2007. Mr Izaki does not only actively partici-
pate in Hungarian music life, but he also plays a prominent part 
in the development of cultural relationships between Hungary 
and Japan. Conductor Izaki’s remarkable professional activity is 
highly appreciated by both the orchestra and the audience, and 
we firmly believe that under his guidance, the Japanese concert-
tour will be a great success. 
The concert-series given by this unprecedented combination of 
artists – a symphonic orchestra, a chamber choir and an opera 
singer – will hopefully delight the music-lover Japanese audi-
ence and so thus contribute to enhance the cultural reputation 
of both Hungary and Szolnok. 
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OKTÓBER 1  Brahms - est 
Műsor: Hegedűverseny op.77

Közreműködik: Liu Song – hegedű
IV. Szimfónia op.98
Vezényel: Bali József

NOVEMBER 9.  Liszt - est
Műsor: Mefisztó-keringő

Faust-szimfónia
Vezényel: Bolyky Zoltán

JANUÁR 4. Meglepetés gála • Spanyol - est 
Műsor:  M. De Falla: Rituális tűztánc „A bűvös szerelem” c. balettből

Emmanuel Chabrier: Spanyol rapszódia
Isaac Albeniz: Spanyol rapszódia

Közreműködik: Fujii Aki - zongora - a zenekar Premier szólistája
M. De Falla: A háromszögletű kalap -  II. Szvit
Vezényel: Izaki Maszahiro

FEBRUÁR 1.  Beethoven - est
Műsor:  Coriolan - nyitány, op. 62

Hegedűverseny, op. 61
Közreműködik: Kelemen Barnabás - hegedű

VII. szimfónia (A-dúr) op. 92
Vezényel: Izaki Maszahiro

MÁRCIUS 22.  Francia est
Műsor: Ravel: Antik menüett

Ravel: G-dúr zongoraverseny
Közreműködik: Fujii Aki - zongora - a zenekar Premier szólistája

Berlioz: Római karnevál - nyitány op.9
Saint Saëns: III. „Orgona” szimfónia, op. 78.

Közreműködik: Ócsai-Szikora Ilona
Vezényel: Izaki Maszahiro

Aba-Novák  Bér le t
Helyszín: Aba-Novák Kulturális Központ Liszt Ferenc Hangversenyterme
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ÁPRILIS 26.  „Magyar tánc”  MEGAPRODUKCIÓ
a Magyar Állami Népi Együttes közreműködésével • Művészeti vezető:. Mihályi Gábor

Műsor: Erkel: Palotás 
Kodály: Háry János szvit - részletek

Dal
Intermezzo

Bartók: Négy szlovák népdal
Bartók Magyar népdalok 
Kodály: Kállai kettős 
Brahms: Magyar táncok
„Refomkori bál” - Km.: Magyar Állami Népi Együttes
„Forradalom után” - Km.: Magyar Állami Népi Együttes
Bartók: Román népi táncok - Km.: Magyar Állami Népi Együttes
Bartók- és Kodály-források - Km.: Magyar Állami Népi Együttes
Kodály: Marosszéki táncok - Km.: Magyar Állami Népi Együttes
Vezényel: Izaki Maszahiro

MÁJUS 10.  R. Wagner – est
Műsor:  Rienzi - nyitány

Tannhäuser - nyitány
Wagner: Lohengrin - az I. és a III.felvonás előjátéka
A nürnbergi mesterdalnokok - nyitány
Wesendonck - dalok 
Trisztán és Izolda - előjáték és Izolda szerelmi halála 

Közreműködik: Német Judit - mezzoszoprán
Vezényel: Izaki Maszahiro 

JÚNIUS 14.  Cselló - est
Műsor:  Dvořak: h-moll csellóverseny no. 2 op. 104

Elgar: é-moll csellóverseny op. 85 
Közreműködik: Furukawa Nobuo (Japán)

Vezényel: Izaki Maszahiro

Aba-Novák  Bér le t
Helyszín: Aba-Novák Kulturális Központ Liszt Ferenc Hangversenyterme
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Fantázia és Campus Bérlet
December 7.
Helyszín: Városháza díszterme

Vonós - est
Műsor:
Schubert: d-moll vonósnégyes „A halál 
és a lányka” • G. Mahler hangszerelése
Richard Strauss: Metamorfózisok 23 
vonóshangszerre
Vezényel: Bolyky Zoltán

Február 15. (Campus Bérlet II.)
Helyszín: Szolnoki Főiskola – Campus

 „M” Komponista Koncert
Műsor:
Mozart: Szöktetés a szerájból - nyitány
Muszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen
Mendelssohn: V. „Reformáció” szimfónia
Vezényel: Bali József

Március 8.
Helyszín: Szolnoki Galéria

„Az én országom nem e világból 
való...”

Műsor: 
Orbán György: Passió magyar nyelven
Vezényel: Bolyky Zoltán

Április 19. (Campus Bérlet III.)
Helyszín: Szolnoki Főiskola – Campus

Dvorak – est
Műsor:
Karnevál - nyitány
Hegedűverseny  

Közreműködik: 
Kelemen Barnabás - hegedű

VIII. G-dúr szimfónia 
Vezényel: Izaki Maszahiro

Május 3.
Helyszín: Megyeháza díszterme

Mozart - est
Műsor: 
Don Giovanni – nyitány
g-moll szimfónia K 183
g-moll szimfónia K 550
Vezényel: Izaki Maszahiro

Június 7.
Helyszín: Damjanich János Múzeum  
díszudvara (Városháza rossz idő esetén)

Bécsi – est

Vezényel: Deák András

ˇ
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Az 1971-ben létrejött Tiszamenti Regio-
nális Vízművek Zrt. a régió meghatározó 
jelentőségű gazdasági társasága, amely a 
víziközmű szolgáltatás és a mezőgazda-
sági vízhasznosítás területén komoly 
szakmai tapasztalatokkal rendelkezik. 
Működési területe 5 megyére terjed ki. Fő 
feladata az életet jelentő víz biztosítása, a 
keletkező szennyvizek környezetvédelmi 
szempontból teljes mértékben megfelelő 
tisztítása, kezelése, azaz az élhető környezet 
megóvása a jövő nemzedékei számára. A 
mikro- és makro környezetünket kímélő 
gyakorlattal, a minőségi és környezettuda-
tos szemlélet folyamatos fenntartásával 
szolgáljuk az ember és a környezet közötti 
viszony összhangjának megteremtését.

Szolgáltatásainkkal közreműködünk az 
egészséges ivóvíz biztosításában, a szenny-
vízelvezetésben és – tisztításban. Részt 
vállalunk abban, hogy a mintegy 140 ezer 
ember számára mindenkor rendelkezésre 
álljon az élet elengedhetetlen feltétele: 
az egészséges ivóvíz. A kezelésünkben 

lévő felszíni vizekből vizet biztosítunk 
elsősorban a mezőgazdaság és a hal-
gazdálkodás számára. 

A társaság kincstári regionális víziközmű-
rendszereket üzemeltet és önkormányzati 
tulajdonú víziközmű-hálózatok működ-
tetését végzi. Társaságunk mára egy olyan 
szakértő, gazdaságilag is erős és megbízható 
szervezetté vált, amelyre jelenlegi és 
jövőbeni partnerei is biztonsággal számít-
hatnak. Eddigi eredményeinkre és szakmai 
tudásunkra alapozva teljes felelősséggel 
és biztonsággal vállaljuk önkormányzatok 
ilyen irányú szolgáltatási felelősségével 
összefüggő feladatok teljes körű végzését, 
valamint mezőgazdasági és ipari cégek 
vízellátását.

5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.
Telefon: (56) 422-522

Fax: (56) 373-029
Homepage: www.tvrt.hu

E-mail: info@tvrt.hu
Vezérigazgató: Magyar Béla
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Információk

Információ: Szatmári Dorottya – sajtó- és zenei referens
 H-P 9-17h Tel.: 56/ 514-569 115-ös mellék
  e-mail: szatmari.dor@gmail.com

Az Aba-Novák bérlet előadásaira a jegyek előjegyeztethetők és a hangversenyt 
megelőző nap ill. aznap megvásárolhatják az Aba-Novák Kulturális Központ 
jegypénztárában. 
Nyitva tartás:  H – P 10-13 és 14-18 óráig. Tel.: 56/ 514-569 114-es mellék

A Fantázia és Campus bérlet előadásaira a jegyeket a helyszínen  
vásárolhatják meg.

A Qualite Kft. számos telephelyet hozott létre a mögöttünk hagyott 
másfél évtizedben. A cégcsoport az egyik legnagyobb forgalmat le-
bonyolító, legtöbb autót értékesítő kereskedés az országban. A folya-
matos bővülés során most egy új márkával egészítette ki palettáját a 
Qualite Kft, új Citroen szalon nyílt Szolnokon




