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Koala Jazz Band (RO) 
A székelyudvarhelyi Koala Jazz Band fiatal 
dzsesszmuzsikusokból álló zenekar. 
"Swing, jazz és minden ami jó..." 

 
A zenekar 2005 őszén alakult a negy zenész diák ötleteként. 
Kezdetkent egyszerűbb dalokat dolgoztak fel, aztán felléptek 
a 2006 os Sörfesztiválon, Őszivásáron Székelyudvarhelyen, 
majd kis szünet után újraalakult a banda jazz, blues, swing 
felállásban, és egyre gyakoribbak a felkérések különböző 
rendezvényekre, eseményekre. 
Tagok:  
Kovács László - klarinét,szaxofon  
Enyed Károly - zongora  
Tankó Zsolt - nagybőgő  
Biró Endre - dob 

http://www.muzsikus.hu/emleklapok2008/20081121koalaem.html


St. George Quintet (RO) 

 
A ST.GEORGE Quintet zenekar 2008 februárjában alakult 
sepsiszentgyörgyi zenészekből. A zenekar minden tagja régi 
kedvelője a jazz műfajnak, szinte mindegyikük tagja volt 
korábban egy-egy hasonló stílust játszó zenekarnak. Ezen 
kívül ma is játszanak népszerű zenekarokban, ezért nem 
csoda ha ismerősnek tűnnek majd a nézőknek. 
Első fellépésük a Szent György Napok 2008 rendezvényén 
volt. Azóta számos klubban és rendezvényen felléptek. 
Tagok:  
Tasi Nóra - ének  
Éltes Áron (Dean's Big Band) - saxofon  
Könczey Jenő (nemEZ, Confusion) - billentyű  
Kerezsi Csongor (nemEZ, Equinox) - basszusgitár  
Kertész János (Equinox, Bumeráng) - dob 

Session Jazz Band (RO) 



 
A Session Jazz Band, Sepsiszentgyörgy több neves ill. 
amatőr zenészéből verbuválódott össze, a hajdani Session 
Quintet végeredményeként. Eredeti tervként a jazz zenével 
való ismerkedés, házi muzsikálgatás volt a cél, ami később a 
közönség kérésére kibővült jazz-estéken való fellépésekre. A 
zenekar alapításának dátuma1993 ősze, amikor elkezdődtek 
a zenekari próbák, a következő felállásban:  
Cserkész Béla - klarinét, szaxofon; Nemes György - gitár; 
Kertész János - billentyűk; Malic Vasile - basszusgitár; Vajda 
András - dobok. 
Mint minden zenekarnál, itt is felmerültek gondok és ennek 
következtében a zenekar tagjainak cserélődése 
elkerülhetetlen volt. Nemes György és Cserkész Béla 
kitartásának köszönhetően mindig kerültek kézenfekvő 
megoldások a zenekar továbbvitele érdekében. Az idők során 
az eredeti műsorpolitika nem változott, a repertoár a 
dzsessz-standard alkotásait foglalja magába. 
2006-ban Nemes György kilépett a zenekarból, ekkor jött 
létre a Session Jazz Band, amely leginkább a Szilágyi Nóra 
énekesnővel való közreműködés révén vált közismerté. 

http://www.sessionjazzband.ro/


Tagjai akkor: Cserkész Béla (klarinét, szaxofon); Szilágyi 
Zsolt-Herbert (billentyűk); Nagy Zoltán (dobok); Berkeczi 
Zsolt (basszusgitár). 
2007 decemberében Nagy Zoltán kilépett a zenekarból, őt 
váltotta fel 2008 áprilisában Főldes László (Facó). 
A jelenlegi tagok: 
Cserkész Béla (klarinét, szaxofon);  
Szilágyi Zsolt-Herbert (billentyűk);  
Szilágyi Nóra (ének)  
Berkeczi Zsolt (basszusgitár)  
Földes László (dobok) 
A koncerthelyszínekből néhány: Sepsiszentgyörgy 
(városnapok), Csíkszereda (városnapok),Marosvásárhely 
(Félsziget Fesztivál) Szeged (Dixiland Találkozó), Kiskőrös 
(Szlovák Nemzetiségi Napok), továbbá különböző 
rendezvényeken, lokálokban, klubokban a következő 
városokban: Budapest, Szeged, Marosvásárhely, 
Székelyudvarhely, Szatmár, Gyergyó, Kezdivásárhely, Brassó 
stb. 
Zenéjük a harmincas-negyvenes évek hangulatát idézi, mivel 
főleg a dzsessz egyik legtermékenyebb korszakában született 
dalokhoz nyúltak kellő alázattal, amelyek dallamvilágát 
mindenki ismerősnek véli. Ilyenek például Duke Ellington, 
Dave Brubeck, Irvin Berlin vagy Antonio Carlos Jobim 
szerzeményei, ám e zenekar sajátos hangszerelésben és 
értelmezésben játssza mindezeket.


