
  
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Tehetségkutató programot indít a Fesztiválzenekar az AutoWallis támogatásával 

 

Budapest, 2022. május 25. – Fiatal zenei tehetségeket felkutató és fejlesztő programot indít a 

világ tíz legjobb komolyzenei együttese között jegyzett Budapesti Fesztiválzenekar. A már 

jelenleg is 11 fiatal tehetség fejlődését nyomon követő komplex program az AutoWallis 

Csoport támogatásával valósul meg, mely maga is számít a tehetséges fiatalok értékteremtő 

munkájára. 

 

Bár a Fesztiválzenekarhoz az elmúlt három évtizedben sok fiatal csatlakozott, egyre nagyobb 

szükségük van új muzsikustehetségek megtalálására, ezért a világ tíz legjobb komolyzenei 

együttese között jegyzett zenekar tehetségkutató és ösztönző programot indított. „A legjobb fiatal 

zenészek megtalálása nem egyszerű feladat. A magyarok közül sokan külföldön tanulnak tovább, 

így a Zeneakadémia már nem az egyetlen gyűjtőhelye a hazai tehetségeknek” – mondta Erdődy 

Orsolya menedzser-igazgató. A Fesztiválzenekar egyik fontos célja, hogy mégis felkutassa őket, és 

számukra vonzó jövőképet kínáljon, ami módszeres munkát igényel. „A tehetségeket nemcsak 

megtalálni kell, de fejleszteni is, felkészíteni őket arra, hogy később részt vehessenek a BFZ zenei 

tevékenységében” – nyilatkozta Fischer Iván zeneigazgató. A tehetségek bevonására kiváló 

lehetőséget kínálnak például a zenekar híres Kakaókoncertjei vagy Közösségi Hetei, amelyeken 

templomokban, régi zsinagógákban, nyugdíjasotthonokban zenélnek. 

A komplex program támogatója a tőzsde autós vállalata, az AutoWallis Csoport: a régió 14 

országában működő autókereskedelmi vállalat a következő négy évben segíti a fiatal tehetségek 

zenekar által történő felkarolását. „Az AutoWallis Csoport örömmel támogatja a Budapesti 

Fesztiválzenekart, mert úgy gondoljuk, sok közös értékben osztozunk. A minőség mellett ilyen az 

innováció, a nyitottság és a határok nélküliség is. Büszkék vagyunk rá, hogy a tehetségkutató és 

ösztönző programjuk kiemelt támogatójaként segíthetjük a BFZ-t” – nyilatkozta Ormosy Gábor 

vezérigazgató. Erdődy Orsolya hozzátette: „A nemes feladatra a fúvós zenészeink közül a 

legtapasztaltabbakat kérjük fel, akik a támogatott programnak köszönhetően, három évtized intenzív 

munka után ezentúl dedikált időt szentelhetnek a legjobbak megtalálására és zenei nevelésére”. A 

program vezetője Bazsinka József tubaművész, aki közel 30 éve a Fesztiválzenekar tagja. „Nagyon 

hálás és egyben nehéz feladatot kaptam. Magyarországon minden csillogó szemű gyermek, aki 

zenét tanul, a maga tehetségével egy páratlan és utánozhatatlan életben él. Jelenleg tizenegy 

tehetséges fiatal fejlődését követjük, ők mind kimagasló tehetségek, érdemes rájuk odafigyelni, a 

BFZ tudásával, lehetőségeivel segíteni őket” – mondta el Bazsinka József. 

 

 

 

 

 
Budapesti Fesztiválzenekar 
A BFZ-t a világ tíz legjobb zenekara között tartják számon. Az együttes a nemzetközi zenei élet legfontosabb koncerthelyszínein, a New 

York-i Carnegie Hallban és Lincoln Centerben, a bécsi Musikvereinban, a londoni Royal Albert Hallban és Barbican Centre-ben is 

koncertezik. Állandó vendége a Mostly Mozart Fesztiválnak, a Salzburgi Ünnepi Játékoknak és az Edinburgh-i Nemzetközi Fesztiválnak. 

Két alkalommal nyerte el a Gramophone-díjat. 2013-ban Mahler 1. szimfóniájának felvételéért Grammy-díjra jelölték, Mahler 5. 

szimfóniájának felvételéért 2014-ben megkapta a Diapason magazin rangos díját, a Diapason d’Ort, valamint az olasz Toblacher 

Komponierhäuschen-díjat. Az Argentin Zenekritikusok Szövetsége 2016-ban a BFZ-nek ítélte oda a legjobb külföldi szimfonikus 

zenekarnak járó elismerést. 

Az együttes innovatív koncertjei világszerte híresek. Az Autizmusbarát Kakaókoncertek, a Titokkoncertek, a zenei maratonok, a fiatal 

felnőtteket megcélzó Midnight Music, a Concertino sorozat, a hátrányos helyzetű gyerekeket integráló TérTáncKoncert, az ingyenes 

Közösségi Hét és a Müpával közös szervezésű Európai Hidak fesztivál mind egyedülálló program. 



  
 
A Budapesti Fesztiválzenekar operaprodukcióit Fischer Iván vezényli és rendezi. Ezeket az előadásokat meghívták már a Mostly Mozart 

Fesztiválra, az Edinburgh-i Nemzetközi Fesztiválra és az Abu-Dzabi Fesztiválra is; a New York magazin 2013 legjobb komolyzenei 

eseményeit rangsoroló listáját a Figaro házassága vezette. A Fischer Iván által alapított Vicenzai Operafesztivál 2018 őszén debütált. 

www.bfz.hu www.facebook.com/Fesztivalzenekar 

 
AutoWallis Csoport 

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. célja, hogy 
az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója legyen, továbbá 
autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfólióját üzletfejlesztésekkel és akvizíciókkal szélesítse. Az AutoWallis Csoport 
a közép-kelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, 
Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és 
alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A 
Csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a Dacia, az Isuzu, a Jaguar, a Land 
Rover, a Maserati, a MINI, a Nissan, az Opel, a Peugeot, a Renault, a SsangYong, a Suzuki, a Toyota, a Saab alkatrészek 
utánpótlása és a Sixt rent-a-car. Az AutoWallis kétszer is elnyerte a Budapesti Értéktőzsde Legeken „Az év alaptőke-emelése” 
díjat (2020, 2021). www.autowallis.hu www.facebook.com/AutoWallis  

 

 

További információ: 

R. Kovács Dániel, Financial Communications Mobil: 06-20-771-8710 E-mail: r.kovacs@fincomm.hu  
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