
Interjú: Szászné Pónuzs Krisztinával, a Miskolci Szimfonikus Zenekar igazgatójával

„Hangol a zenekar” – újra Miskolcon a Kaláka
Színes zenei estékre, délutánokra hívja a
közönséget a Miskolci Szimfonikus Zenekar.

   

MISKOLC.  Változatosságot ígérnek a
szimfonikusok. Nagyobb sorozatuk a „legek
évadát” kínálja, kisebb bérletük pedig
„beavató” sorozat azoknak, akik eddig csak
kacsingattak a komolyzene irányába. A
zenekar igazgatóját, Szászné Pónuzs
Krisztinát kérdeztük.

A zenekar számára a nyár nem csak
pihenéssel telt, úgy tudom, több koncerten
is felléptek.
SZÁSZNÉ PÓNUZS KRISZTINA: Valóban,
mozgalmasan telt a nyár. Az idén hamarabb
kezdtük az évadot is a megszokottnál.
Augusztus 19-én már játszottunk a
Nyírbátori Zenei Napokon. A zárókoncerten
léptünk fel, ami egyben az augusztus 20-ai
ünnepség része volt. Az elmúlt héten pedig
két hangversenyünk is volt. Pénteken az
edelényi kastélyban, szombaton pedig
ugyanaz a koncert ismétlődött meg a
Zenepalotában. A karmester David Curtis, a szólista egy japán, nem professzionális, de
nagyon tehetséges zongorista Kasumi Barouch volt. Tulajdonképpen ezzel zártuk a nyarat.

Mivel hangolják rá a közönséget az új évadra?
SZÁSZNÉ PÓNUZS KRISZTINA: Három évvel ezelőtt rendeztünk először Aperitif-koncertet, ami
nagyon jól sikerült. Megismertettük a közönséget az évad kínálatával és egy kicsit azokat is
a komolyzenére hangoltuk, akik addig nem szerették vagy nem ismerték ezt a műfajt
igazán. Ez a koncertünk a Szinva-teraszon lesz, szeptember 2-án, délután 5 órakor kezdődik
meglepetés-műsorszámokkal. A karmester Gál Tamás. Ezzel a koncerttel indul az új zenei
évad.

Sikerült jól előkészíteni az évadot, vagy vannak még megoldandó feladatok?
SZÁSZNÉ PÓNUZS KRISZTINA:  A zenében annyira előre kell gondolkozni, hogy amikor
elkezdődik az évad, már 80 százalékos készültségben kell lennie a szezonnak. Ez azt jelenti,
hogy a nagy koncertjeink fellépőit leszerződtettük. Október 1-jén, a zene világnapján lesz az
első bérleten kívüli hangversenyünk. Verdi: Requiemje hangzik majd el az egyetemi
aulában, a Nemzeti Énekkar közreműködésével. Ezt a hangversenyt a Filharmóniával
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közösen rendezzük. A következő bérleten kívüli koncertünk november 5-én lesz, ahová a
Kaláka Együttest hívtuk meg. Olyan családi jellegű programot szeretnénk kínálni a
közönségnek, amelyre elsősorban a gyerekeket várjuk, de nyilván azokat a felnőtteket is,
akiknek régebben az életük része volt, hogy a Kaláka zenéjét évről évre meghallgassák. A
koncert részben a Kaláka saját műsorszámaiból áll, de egyes darabokban a zenekar is részt
vesz. A koncert címe: Hangol már a zenekar. A gyerekeknek játszóházat is szervezünk, a
Művészetek Háza galériájában. Szóval ezt egy igazi családi programnak szánjuk.

Hogy sikerült értékesíteni a hangversenybérleteket? Lehet-e még vásárolni?
SZÁSZNÉ PÓNUZS KRISZTINA:  A bérlethirdetésünket nagyon korán kezdtük, május elején. A
nyáron szépen fogytak, de az első bérletes hangversenyünkig még lehet bérleteket váltani.
Október 1-től pedig minden koncertünkre van lehetőség jegyet vásárolni.

Az említetteken kívül melyek azok koncertek, melyeket semmiképpen nem szabad
kihagyni?
SZÁSZNÉ PÓNUZS KRISZTINA: A bérletes koncertjeink mind nagyon színvonalasak lesznek,
ezeket mindenkinek ajánlom. Várjuk a közönséget a Vár-szerenádra, ahol egy testvérpár
hegedül majd, ez is nagyon szép este lesz. Az ünnepet még szebbé teheti a karácsonyi
hangversenyünk a selyemréti Szent István-templomban. Természetesen készülünk az újévi
koncertjeinkre is. Idén ezekre a három bécsi tenort hívjuk meg. Egy szoprán női szólista jön
még hozzánk, többet egyelőre nem szeretnék elárulni.

Tudom, hogy mindig gondol a zenekar a fiatalokra, a gyerekekre, a családokra.
Folytatódnak a nekik szóló programok?
SZÁSZNÉ PÓNUZS KRISZTINA: Idén is lesz „Játsszunk zenét…!” koncert, amivel egy kicsit
kísérletezni próbálunk. Az őszi koncertünket módosítottuk, mert többször jelezték a
pedagógusok, hogy szeretnék elhozni ezekre a programokra a gyerekeket. Ezért most hétfőn
tartjuk az előadást, szeptember 26-án, és már most sok pozitív visszajelzést kaptunk
óvodáktól, iskoláktól. De azokat a fiatal anyukákat, akik otthon vannak a gyermekükkel,
őket is szeretettel várjuk. Folytatjuk a Ciróka- koncertjeinket is, október 2-án rendezzük az
elsőt, oda is várjuk a kisgyerekeket és szüleiket. Szerepelünk a Filharmónia i�úsági
bérletsorozatában, az évad második felében pedig folytatjuk a Hang-ár
koncertsorozatunkat. Tavaly már sikeresen együttműködtünk a Balázs Győző Líceummal a
Péter és a farkas gyermekhangversenyen. Tekintettel arra, hogy 2017 Kodály-emlékév lesz,
márciusban velük állítjuk színpadra a Háry Jánost, amihez mi szolgáltatjuk a zenét, ők pedig
a látvány elemeket, az animációt és a táncot. Ennek az előadásnak már folynak az
előkészületei.

Hallottam, hogy a zenekar zenészei nyáron külföldön zenélnek, hogy kicsit kiegészítsék
szerényke fizetésüket. Nem fél, hogy pár év múlva esetleg a zenészek is itt hagyják az
országot, mint az orvosok vagy a szakmunkások?
SZÁSZNÉ PÓNUZS KRISZTINA: Ez országos probléma, szakmai fórumokon is téma volt. A
megoldás kulcsa azonban nem a mi kezünkben van. A bérezésben nagyságrendi
különbségek mutatkoznak. Aki fiatal és tehetséges, azt nem fogja tudni megállítani senki.
Jelenleg a zenekar tagjai közül 6 zenész dolgozik kül�öldön nyáron. A nyári munkában nem
gátolom, elengedem őket, de az évadon belüli eltávozást nem nagyon szoktam
engedélyezni. Egyébként volt olyan kolléga, aki emiatt felmondott, a kül�öldi munkát
választotta. Ha elmennek hajóra játszani, többszörösét keresik az itteni fizetésüknek. Mint
ember, ezt meg tudom érteni, de azt is látom, hogy a város a legjobb szándéka ellenére sem
tudja olyan mértékben finanszíroznia a kultúrát, hogy ezt az óriási különbséget orvosolni
lehessen.

Hegyi Erika
erika.hegyi@eszak.hu





Névjegy

A Miskolci Egyetemen mérnökként, majd a budapesti Számviteli Főiskolán szerzett diplomát.

Miskolci születésű, gyermekkora óta maga is zenél.

Szabó Péter, a Miskolci Szimfonikus Zenekar korábbi igazgatójának felkérésére dolgozott először a
zenekarnál.

2014 májusában Miskolc önkormányzata felkérte a Miskolci Szimfonikus Zenekar cégvezetői feladataira.

2014. október 1-jétől sikeres pályázatot követően kinevezték az együttes ügyvezetőjévé.

Férjezett, 4 gyermek édesanyja.
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