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A középpontban: Siklós

Siklósi Hegedű Együttes 

A siklósi  Hegedű Együttes  fennállásának 10. évfordulója alkalmából, Zavagyákné Dolgos Évát kértem, hogy
tájékoztassa lapunkat az együttes múltjáról, jelenéről és a jubileumi hangversenyről.
- Együttesünk az egykori Siklósi Zeneiskola, ma Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola növendékeiből alakult
1995-ben. Eleinte csak néhány tagot számláló kis csapat voltunk, amelyik aztán az évek során folyamatosan bővült,
míg  együttesünk  napjainkban  18  főből  áll.  A  zene  szeretete  és  a  csapat  szelleme,  összefogása  tart  együtt
bennünket, hiszen közben kis növendékeink kinőtték az általános, sőt középiskolai padokat, és ki-ki a maga útján
haladt tovább, az ország különböző pontjain folytatta tanulmányait. Ezen nehézségek ellenére, rendszeresen tudunk
próbálni, szinte hetente járnak haza fiataljaink, vállalva az utazások fáradalmait és költségeit. Már megalakulásunk
első  évét  követően  nagy  sikerrel  szerepeltünk  egy  országos  rendezvényen  Abonyban,  majd  több  országban
léphettünk a közönség elé, úgy mint: Ausztria, Horvátország, Jugoszlávia, Németország, Olaszország. 2002-ben a
„Kultúrával a Nyugat kapujában” elnevezésű országos versenyen több fordulót követően bejutottunk a Szolnokon
megrendezett  döntőbe, majd a Pécsi  Nemzeti Színház Gálahangversenyén is felléptünk. 2003-ban lehetőségünk
nyílt a Megyejárás keretein belül játszani az új budapesti Nemzeti Színházban.
Együttesünk repertoárja igen színes, a barokk zenétől napjaink zenéjéig szinte minden stílus szerepel. Nagyon sok
városi,  megyei,  sőt  országos  fellépésünk  van.  Megkaptuk  Siklós  város  Batthyány  Kázmér  díját,  kulturális
tevékenységünk magas fokú elismeréseként. 
Együttesünk alapító  tagjai:  Szabó Edit,  Tóth  Veronika  Médea,  Pajor  Zsófia,  Rózsa Bernadett,  Boros  Andrea,
Magyar Lilla,  Kovácsevics  Mariann,  Lupek Éva,  Pál  István.  Később csatlakoztak:  Kiss  Bíborka,  Kajus  Virág
Mária, Uracs Mónika, Rohály Vanda, Batik Eszter, Boda Nikolett Legújabb tagunk: Bacsa Eszter. Egykori tagok:
Molnár Anna Kitti, Troján Tímea, Bakó Violetta – akiket szívesen és nagy szeretettel visszavárunk.
Állandó zongorakísérőnk: Agárdiné Hohmann Anette. 
Az együttest alapította és vezeti Zavagyákné Dolgos Éva. 

MEGHÍVÓ:  A  siklósi  Hegedű  Együttes  fennállásának  10.  évfordulójára  ünnepi  hangversenyt  ad  a  vár
kápolnájában,  2005.  május 14-  én (szombaton)  15 órakor,  melyre  minden érdeklődőt  szeretettel  várunk! A
műsor megtekintése ingyenes, de adományokat elfogadunk! 
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Ilyen még nem volt! Új bútorok diszkont áron!

- új szekrénysorok, konyhabútorok, franciaágyak, étkezők
Áraink verhetetlenek, győződjön meg róla személyesen!

Jelentősen kibővült árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!
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