
http://www.toosz.hu/digitalcity/entity/entityNews.jsp?dom=AAAAGRQS&hir=AAABEDEI&prt=AAAAY
FAI&egd=AAAAMFHH 

 

Virtuozitás felsőfokon - nagysikerű Harmonika 

Virtuózai koncert 
 

Emlékeim szerint a virtuóz szó megközelítő jelentése- 

professzionális technikai készséget igénylő előadásmód. 

Miért is kezdtem bevezetőm definícióval? 

 

Július 20- án a TAPOLCAI NYÁR 2008 soron 

következő fellépőjeként a Harmonika Virtuózai 

koncertsorozat megálmodója- Molnár György Lyra- 

díjas harmonikaművész és zenekara lépett fel a 

Víziszínpadon.  

 

Az előadás után számomra is bebizonyosodott- a 

hallottakról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni- 

virtuozitás felsőfokon. 

 

Molnár György már nem először jár városunkban. 

Június 1- jén a Tamási Áron Művelődési Központban 

megrendezett Pedagógusnapon is osztatlan sikert aratott 

a megjelentek körében. 

 

Vasárnap este több mint ezer érdeklődő kísérte 

figyelemmel fantasztikus harmonika játékát, amellyel 

sikerült elkápráztatni a tapolcai zenekedvelő 

polgárokat. A rendezvényt Bognár Ferenc a Tamási 

Áron Művelődési Központ igazgatója nyitotta meg. 

Molnár György olyan tanárokkal, mesterekkel 

büszkélkedhet mint Herrer Pál és Tabányi Mihály. 

 

1999: Az év szólistája 

2000: Hódító útjára indul a Harmonika Virtuózai 

koncertsorozat, a zenekar szólistája és vezetője 

2001: Az Országos Harmonikaverseny győztese 

2002. márc. 31.: Lyra- díj /nemzetközi/ átvétele Budapesten 

Ars poetica: "Ahányszor csak kitör a vastaps, úgy érzem, ismét sikerült egy kis lépést tenni a 

harmonika méltó helyre emeléséért a zenei életben. 

Célom, hogy minél többen megismerjék és 

megszeressék ezt a különleges hangszert és csodálatos 

hangzásvilágát, valamint, hogy szakmai tudásomat, 

tehetségemet megmutassam." 

A zenekarának tagjai is kiváló előadók- név szerint: 

Blum József- zongora, Czakó Tibor- dob, Kiss László- 

gitár, Móré István- basszusgitár. 

Minden fellépésükön van egy meghívott 

vendégművész. Tapolcán például Kobza Diána 

énekesnő emelte a koncert nívóját. 
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Repertoárjuk igen széles és színes- a bravúr polkán, sanzonokon át a magyar örökzöldekig 

vagy magyaros és latinos dallamokig, meglepetés számokig, garantált minőségi és 

szórakoztató kikapcsolódás minden zenekedvelőnek. 

 

Molnár György így invitál: 

"Szeretettel várom azokat, akik már ismernek és láttak színpadon, vagy akik kíváncsiak 

előadásunkra, és kedvelik a harmonikát. Ígérem mindent elkövetek, hogy egy felejthetetlen 

estét tölthessünk együtt." 

... július 20- ika valóban egy felejthetetlen este volt! 

 

Köszönet Molnár Györgynek és zenekarának... és külön köszönet a Tamási Áron Művelődési 

Központnak, hogy a TAPOLCAI NYÁR 2008 rendezvénysorozat fellépői hétről- hétre 

elkápráztatják a szórakozni vágyó helyi és környékbeli polgárokat.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.toosz.hu/digitalcity/entity/entityNews.jsp?dom=AAAAGRQS&hir=AAABEDEI&prt=AAAAY
FAI&egd=AAAAMFHH 

 

 

 

 
 

 

 
 


