
 

20. Pünkösdi Kórustalálkozó  

2009. május 28-29-30 

Rákoscsaba - Újtelep 
 Szent Erzsébet Templom 

(XVII. kerület, Nagyszénás tér) 

MŰSORFÜZET 
Egyházi fővédnök: 

Dr. Cserháti Ferenc segédpüspök 
Világi fővédnök: 

Riz Levente polgármester 
Fellépők: 

2009. május 28. csütörtök, 18 óra 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Piccolino Fúvószenekara - Vox Nova Énekegyüttes 
 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Kicsinyek Kórusa - Czimra Gyula Általános Iskola 

Varázshangok Gyermekkórusa - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Harmónia Gyermekkara 
Eszterházi Pál Katolikus Kórus - Rákoscsabai Baptista Gyülekezet Kórusa 

2009. május 29. péntek, 18 óra 
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bartók Béla Gyermekkara - Szabadság Sugárúti Iskola 

Napsugár Kórusa - Diadalos Dudorászók - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Kiskórusa 
Hegykői Bolla Géza Gyermekkórus - Pál Apostol Általános Iskola és Gimnázium Kórusa - Kalevala Kórus - 

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Vegyeskara 

2009. május 30. szombat, 18 óra 
Harmónia Nőikar (szentmisén) - Rotunda Énekegyüttes - Lovrani Lovor Énekkar (Horvátország) 

Nepomuki Szent János Főplébánia Templom Krisztus Király Énekkara 
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ifjúsági Vonószenekara -  

Tapolcsányi Pax Vobis Ifjúsági Gospel Kórus - Jazz and More 
 

Művészeti vezető: 
Tóthné Mózer Annamária 

A rendezvény a XVII. kerületi önkormányzat támogatásával jött létre. 
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2009. május 28. csütörtök, 18 óra 

a program a Bartók Béla AMI Piccolino Fúvószenekarának és Mazsorett Csoportjának  vonulásával 
kezdődik. Útvonal: a Szabadság sugárúton a Péceli út és a templom között. 

Megnyitó: Fohsz Tivadar alpolgármester 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény Piccolino Fúvószenekara 

A Piccolino zenekar 2001-ben alakult azzal a céllal, 
hogy utánpótlást nyújtson a Bartók Béla Zeneiskola 
és Művészeti Iskola ifjúsági fúvószenekarának. 
Idővel a zenekar kinőtte magát, és elkezdett önálló 
életet élni, egyre több zenei eseményen vesznek 
részt önálló fellépőként.  

2005-ben az Országos Zenekari Versenyen a 6. he-
lyezést érték el, pedig a Piccolino a legfiatalabb ze-
nekar volt a résztvevők között. A zenekar létszáma 
2007-ben elérte az 50 főt. 

Évek óta rendszeres fellépői a Pünkösdi Kórustalál-
kozónak is. Részt vesznek a Rázene által szervezett 
nagy kerületi zenei rendezvényeken: majálisokon, a 
Rázene fesztiválon. 

Vezetőjük Jutasi Miklós tanár, oboaművész. 

Műsor: 
Három induló: Mit Elan – Ferienzeit - Valley Forge 
Francis Lai: Love Story 
Farkas : Népdalszvitt 
Perez Prado: Moliendo Cafe 

Vezényel: Jutasi Miklós 

Vox Nova Énekegyüttes 
A Vox Nova énekegyüttes 1997-ben alakult, 
vegyeskari felállásban 2003 ősze óta működik. Idén 
nyolcadik alkalommal szerepelnek a Pünkösdi Kó-
rustalálkozón. 

Az együttes különösen fontosnak tartja, hogy a he-
lyi közönség előtt rendszeresen megjelenjen, ezért 
saját szervezésű koncertjeik mellett szívesen vesz-
nek részt XVII. kerületi rendezvényeken, kulturális 
eseményeken. 

Repertoárjukon az egyházi alkotások mellett, világi 
művek – így például madrigálok, népdalfeldolgozá-
sok, kórusra alkalmazott költemények – is megta-
lálhatók. Koncertjeik műsorában mindig kiemelt 
szerepet kapnak a magyar szerzők művei is. 

A Vox Nova énekegyüttes az elmúlt bő egy évtized 
folyamán az ország számos településén szerepelt, 
többek közt a gödöllői Grassalkovich-kastélyban, a 
keszthelyi Festetics-kastélyban, a Zeneakadémián, 
Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában, Ba-
ján, Miskolcon, Esztergomban, Szolnokon és Kecs-

keméten. Visszatérő vendégei Miskolci Nemzetközi 
Kamarakórus Fesztiválnak, valamint a bajai Belvá-
rosi Orgonaesték hangversenysorozatnak. Az együt-
tes többször járt Németországban, ahol 
Oldenburgban, Lipcsében, Naumburgban adott 
koncertet, valamint Lübeckben, ahol a világhírű 
King’s Singers énekegyüttes mesterkurzusán vettek 
részt. 

Tavaly karácsonykor jelent meg az együttes Vox 
Prima című CD-lemeze, amelyet a rákosligeti kato-
likus templomban rögzítettek. 

Műsor: 
Karai József: Könyörgés – Balassi Bálint versére 
Philip Lawson: If Ye Love Me 
John Dowland: Can She Excuse My Wrongs? 
Josquin des Prez: El grillo 
Sir Arthur Sullivan: The Long Day Closes 

Énekel: Ligeti Orsolya – szoprán, Léner Violetta – 
alt, Jakobey Márton – tenor, Zám Balázs - basszus 

Az énekegyüttes vezetője: Jakobey Márton 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gim-
názium Kicsinyek Kórusa 

A Kicsinyek Kórusa 3. és 4. zenei osztályos tanu-
lókból áll. 13 éven keresztül Fazekas Pálné – Mara 
néni – vezette az énekkart. Mara néni nyugdíjba vo-
nulása után, 2006 szeptemberében egykori tanítvá-
nya, Medvenics Éva vette át a tagozatot és így a kó-
rus vezetését is. 

Évente, iskolai „kis koncert” keretében megemlé-
keznek a Zenei Világnapról, és önálló karácsonyi 
hangversenyt adnak. 2007. őszén a Bukaresti Ma-
gyar Iskola vendégei voltak. Műsorukat közvetítette 
a Bukaresti Magyar Rádió is. Tavasszal – idén már 
harmadszor – vesznek részt a XVII. kerületi Pün-
kösdi Kórustalálkozón. 

Az iskola igazgatósága nagyon fontosnak tartja a 
kórus színvonalas működtetését és ehhez mindent 
segítséget megad a kórus vezetőjének, amit ezúton 
is szeretnének megköszönni. 

A Kicsinyek Kórusának műsora: 
Bazsa Mári libája – népdalcsokor zongorakísérettel 
Bárdos Lajos: Kicsinyek Kórusa 

Megjött már a fecskemadár - Kis kacsa für-
dik - Ugyan édes komámasszony 

Pertis Jenő: Népdalcsokor gyermekkarra, furulyára, 
zongorára 
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Az iskola gimnáziumi tanulóiból és tanáraiból ala-
kult Akácvirág Kamarakórus műsora: 
Delibes: Kis Mise - Glória 

Zongorán kísér: Vetésiné Magyar Éva 
Vezényel: Medvenics Éva 

Czimra Gyula Általános Iskola  
Varázshangok Gyermekkórusa 
A Varázshangok kórusa a Rákoshegyi Czimra Gyu-
la Általános Iskola felső tagozatos diákjaiból áll. A 
kórustagok személye és létszáma nem állandó. 
Minden évben változik, mivel a nyolcadikosok el-
mennek, az ötödikesek új tagként érkeznek.  

A repertoár könnyebb két- vagy háromszólamú kó-
rusművekből áll. Elsősorban iskolai ünnepélyeken, 
- hangversenyeken szoktak énekelni. Kerületi ren-
dezésű hangversenyekre is gyakran kapnak meghí-
vást. Évek óta karácsonykor és tavasszal az idősek-
nek is adnak műsort. 

Műsor: 

Balázs Árpád: Kikeleti napköszöntő 
Karai József: Tündér, ha lennék 
Bach: Víg búcsú 
Rossa László: Két olasz népdal  

L’ucellino és Ma come bali bella bimba 
Escondido: Argentin táncdal 

Zongorán kísér Vetésiné Magyar Éva 
Vezényel: Fanóné Barsi Edit 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gim-
názium Harmónia Gyermekkara 

Az iskola és ezzel együtt az ének-zene tagozat 27 
éves múltra tekinthet vissza. A Harmónia Gyer-
mekkar az 5-8. évfolyamos emelt óraszámban ének-
zenét tanuló osztályokból áll. Rendszeres résztvevő-
je az „Éneklő Ifjúság” minősítő hangversenyeknek, 
részt vett a Kodály Zoltán I. Magyar Kórusverse-
nyen (III. díj). Rendszeres szereplője a Bárdos La-
jos Zenei Heteknek, valamint kerületünk kulturális 
rendezvényeinek, többek között a minden évben 
megrendezésre kerülő Pünkösdi Kórustalálkozónak. 
A közelmúltban öt napos csehországi vendégszerep-
lésen vettek részt. 2002-től Fehérné Thomas Györ-
gyi vezeti a kórust. 

Műsor: 
Pitoni: Boldog, aki énekel 
Gregorián dalcsokor 
Palestrina: De posuit 
Smetana: Fecskénkhez 
Lassus: Ünnepelni jöjjetek 

Vezényel: Fehérné Thomas Györgyi 

Eszterházi Pál Katolikus Kórus 

A gyömrői Jézus Szíve Templom vegyeskara 1993 
őszén alakult. Eleinte zsoltárokat és kisebb kétszó-
lamú műveket énekeltek. A már létszámában 
megnövekedett énekkart Kéri Béla karnagy és 
Barabásné Marika kántor vezette. A helyi szolgála-
ton kívül meghívásokat kaptak környékbeli temp-
lomokba is. a kórus 1996-ban vette fel jelenlegi ne-
vét, azóta Eszterházy Pál énekkarként ismerik őket. 
A későbbiekben a kórus vezetését Bagóczky 
Tamásné, majd ezt követően 2006. tavaszáig An-
gyal Jenőné vállalta fel.2006. nyarától Tarnóczyné 
Varga Csenge személyében új karnagyra talált a 
kórus. Jelenleg /2007 októberétől/ Gálné Mikolai 
Annamária keze alatt fejődik tovább.  

A szentmise szolgálatain kívül rendszeresen részt 
vesznek a városi ünnepeken, ökumenikus alkalma-
kon, kórustalálkozókon, s évek óta rendszeresen 
önálló koncerteket is adnak.  

Műsor: 
Halmos: Jubilate Deo, Ecce Sacerdos  
Taizé: Adoramus te Christe, Per crucem,  

Laudate Dominum  
Bárdos: Surrexit Christus  
Medjugorjés miséből két tétel  
Kamara kórus műsora:  
Mozart: Laudate Dominum  

szóló: Takácsné Tóth Hajnalka 
zongora: Péter-Szabó Gábor  

Lotti: Vere langores nostros  

Vezényel: Gálné Mikolai Annamária 

A Rákoscsabai Baptista Gyülekezet Kórusa 
A Rákoscsabai Baptista Gyülekezetben, hasonlóan 
a többi akkoriban alakult baptista közösséghez, a 
gyülekezet megalapítását nem sokkal követte az 
énekkar létrejötte is. Azóta - a kezdeti viharos idő-
szakot követően - változó létszámmal, de folyama-
tosan működik. Jelenleg 26 tagja van. Repertoárja a 
kora reneszánsz daraboktól a kortárs egyházi zene-
művekig terjed, elsősorban a Baptista Egyház által 
kiadott kórusgyűjtemények anyagára támaszkodva.  

Az énekkar rendszeres fellépője a Pünkösdi és Ka-
rácsonyi Kórustalálkozóknak, ennek ellenére nem 
koncertkórus, feladata ma is az istentiszteletek szí-
nesítése. Jó kapcsolatot ápol a szomszéd egyházi 
énekkarokkal, az ökumenikus imahét záró istentisz-
teletén több alkalommal is részt vett az összevont 
kórus szolgálatában. Hagyomány, hogy a reformá-
ció emlékünnepén együtt énekel a református és a 
baptista énekkar. Márciusban a Rákoskeresztúri 
Evangélikus Egyházközség meghívására egy öku-
menikus istentiszteleten énekelt. 
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Műsor: 
Pátkai Imre: Jöjj, Szentlélek  
(vezényel: Szabóné Hricsovinyi Renáta) 
Albert Becker: Ó, üdíts fel dicsfényeddel!  
(vezényel: Kertész Péter) 

Beharka Pál: Mint a szarvas ér vizéhez  
(vezényel: Kertész Péter) 
Lisznyai Gábor: Ó, terjeszd ki, Jézusom  
(vezényel Cseri Zsolt) 

2009. május 29. péntek, 18 óra 
Megnyitó: Horváth Tamás alpolgármester 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény Bartók Béla Gyermekkara 

A zeneiskola kórus tanszaka 2000-ben alakult, a 
2002-es tanévtől működik ebben a felállásban. A 
kórustagokat a szolfézscsoportok lelkes és jó hangú 
gyermekei egészítik ki. A gyermekkar rendszeresen 
részt vesz a Pünkösdi Kórustalálkozón, a Bartók 
Béla Zenei Napokon, növendékhangversenyeken és 
a Rázene Fesztiválon. Szerepelt Ausztriában, kórus-
találkozókon, meghívást kapott egyéb rendezvé-
nyekre.  

Legutóbb a Szt. Pál templom búcsúján lépett fel 
Gyarmati Károly zenetanár és zeneszerző darabjai-
val, a Mária álma és A szeretet himnusza című ze-
neművekkel, melyekről TV felvétel és CD is ké-
szült. A szeretet himnusza a 2008-ban meghirdetett 
egyházzenei pályázaton I. díjat nyert. Szt. Pál  ko-
rinthusiakhoz írt első levele 13. szakaszának meg-
zenésítése. 

A kórus célja a felnőtt együttesek utánpótlásának 
nevelése és a növendékek bevezetése az együtt mu-
zsikálásra. A kórus karnagya Décsi Magdolna, a 
zeneiskola szolfézs és kórustanára.  

Műsor: 
Décsi Magdolna: Ec pec kimehetsz (kánon) 
Bárdos Lajos: Kínai Kánon 

dob: Török Péter, zongora: Balogh Lázár 
W.A. Mozart: Bűvös csengettyű 

fuvola: Tóth Petra, zongora: Balogh Lázár 
Gyarmati Károly: A szeretet himnusza 

fuvola: Petus Bölöni Júlia,  
oboa: Zászkaliczky András 
cselló: Zászkaliczky Anna, Árvay Zsuzsanna 
orgona: Gyarmati Károly 
szólót énekel: Tóthné Baranyi Krisztina 

Vezényel: Décsi Magdolna 

Szabadság Sugárúti Iskola Napsugár Kórusa 
Kórusunk 2008/2009-es tanévben alakult. Kezdet-
ben iskolánk diákjai vettek részt benne. Megismer-
kedtek az együtténeklés örömeivel. Megérezték a 
kánonban éneklés szépségeit. Ebben a tanévben 

megtörténtek az első komolyabb szárnypróbálga-
tások is: elkezdtünk két szólamban énekelni. Nagy 
örömünkre csatlakozott hozzánk néhány lelkes szü-
lő, így alakult ki a kórus jelenlegi formája. 

Műsor: 
Kodály Zoltán válogatott bicíniumok:  

52. Rigók dala - 63.Kis pej lovam 
Farkas Ferenc:Hajnalnóta  

(XIII. századi trubadúrének feldolgozás) 
Ismeretlen szerző: Indián kánon héber dallam  

(Ambrus István szövegével) 

Vezényel: Ignácz Judit 

Diadalos Dudorászók 

A Diadalos Dudorászók csapata - mint a nevük is 
sejtteti - az iskola kis dalosaiból alakult, akik akkor 
még tényleg csak dudorászgattak. Néhány év alatt 
azonban komoly kis társulattá érlelődtek. Az alapító 
tagok már elhagyták az iskolát, de helyükre - 
Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsanna tanárnő nagy örömé-
re - évről évre újabb tehetséges hangocskák kerül-
tek. 

Sok sikeres fellépés áll már mögöttük: iskolai- és 
társadalmi rendezvények, pünkösdi kórustalálko-
zók, kóruskarácsonyok, de a Dudorászók közül ke-
rülnek ki a kerületi, illetve budapesti népdaléneklő 
és társasének versenyek díjazottai is. A kerületi fel-
lépések egyre ismertebbé tették nevüket. Közönsé-
gük szereti e sokszínűséget, s mindig szívesen em-
lékezik mosolygó arcukra, igényes előadásukra. 

A csoport odaadó munkáját, bemutatkozni vágyását 
mi sem jellemzi jobban, mint hogy tavaly például a 
rákoshegyi pápaszobor avatására is lelkesen készül-
tek műsorral, majd az ennek visszhangjaként iskolá-
jukba látogató lengyel nagykövet asszonyt is újabb 
repertoárral fogadták. Meghívást kaptak Lengyelor-
szágba, ahol sikerrel léptek fel a dél-lengyelországi 
Krosnohoz közeli Dukla városában, dalcsokorral 
mutatkoztak be testvériskolájukban. 

A mai napon is az alkalomhoz méltóan, felkészülve 
állnak a megtisztelő közönség elé! Az iskola tantes-
tülete büszkén tekint az Önök előtt fellépő diákcsa-
patra és vezetőtanárukra. Kérjük, fogadják őket 
Önök is szeretettel! 
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Műsor: 
J.S. Bach: Ó nézd mily szép az élet  

(részlet a 194. kantátából) 
Beethoven : Ó, sanctissima 
Wadovice: lengyel dal a pápa szülővárosáról 

Vezényel: Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsanna 

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium  
Kiskórusa 

A kórus a balassis "kisgimnazisták"-ból áll, 5-8. 
osztályig. Különböző stílusú műveket énekelnek, 
műsorukban a reneszánszon, barokkon és klassziku-
son kívül megtalálható a népdal és a könnyűzene is, 
gyakran sajátos- egyéni előadásmódban, feldolgo-
zásban. 

Műsor: 
Moldvai népdalcsokor 
Két pilisi szlovák dal 
Magyar táncdallamok 
Ismeretlen szerző: Tavaszköszöntő 
Esterházy Pál: Dormi Jesu 
Mozart: Drága szempár 

Vezényel: Linkéné Gácsi Éva, Fedoszov Júlia 

Hegykői Bolla Géza Gyermekkórus 
A pünkösdi kórustalálkozóra boldogan jöttünk a 
Fertő tó partjáról, Hegykőről. Immár ötödik alka-
lommal vagyunk a Szt. Erzsébet- templom vendé-
gei. Büszkék vagyunk arra, hogy 2003-ban Hegykő 
Község Önkormányzatától ünnepélyes keretek kö-
zött megkaptuk a "Hegykő Községért" - díjat. Ezt a 
kitüntetést a Miniszterelnöki Hivatal által 2003-ban, 
a Hősök terén szervezett nagyszabású Örömkoncer-
ten való szereplés után érdemeltük ki. Nagy meg-
tiszteltetés volt a számunkra a több ezres kórusban 
énekelni Záborszky Kálmán vezényletével. 2005-
ben felvidéki koncertkörutat tettünk „Kodály nyo-
mában”. 2006 áprilisában Törökországba, Isztam-
bulba utaztunk repülőgéppel egy fesztiválra. A kö-
vetkező év tavaszán Haáz Sándor, szentegyházi 
karnagy meghívására Erdélyben léptünk fel. 2007 
decemberében Szabó Andrissal, a megyénkben élő 
tehetséges, vak kisfiúval tartottunk Hegykőn közös 
koncertet. Egy éve nagy dicsőséget szereztünk az 
országunknak: a Riva Del Gardában rendezett nem-
zetközi MUSICA MUNDI kórusfesztiválon, Olasz-
országban, ezüst oklevelet szereztünk. Kedves Kö-
zönségünk! Hegykő Fertő-parti üdülőfalu, kérem, 
látogassák meg a honlapunkat, és szeretettel várjuk 
önöket is hozzánk! 

Műsor: 
Ut que ant laxis ...(Szt. János himnusz) 

Henry Youll: Zeng a május...  
Haydn: Ó, szép május (részlet az Orfeo és Euridice 
c. operából)  
Liszt: Hajnalozó 
Kodály biciniumok: Édesanyám, Garibaldi 
Kodály: Jó gazdasszony 
Wolf Péter: Ave Maria 

Szólót énekelnek: Árki Júlia, Nagy Franciska, 
Hegykői Patrícia, Bencze Anna, Várhelyi Luca, 
Solymos Fanni 

Vezényel: Zambóné Piacsek Erzsébet 

Pál Apostol Általános Iskola és Gimnázium 
Kórusa 

A Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gim-
názium énekkara 1999 óta vesz részt a pünkösdi 
énekkari találkozókon. 

A hagyományokhoz híven idén is népdallal kezdik 
műsorukat, a keresztről levett Jézust karjaiban tartó 
Mária fájdalmas énekével. Régi egyházzene követ-
kezik: egy 500 éves Alleluja, majd O Lux beata 
címmel Thomas Stolzer műve (Stolzer Mátyás ki-
rály idejében Budán működött). Ezután Kriesktat 
Soli Deo Gloriája következik (Egyedül Istené a di-
csőség), végül egy spirituáléval zárják műsorukat: 
Soon ah will be. 

Az énekkar 40-50 főből áll, másodikosoktól kezdve 
gimnazistákig, jó esetben néhány tanár közreműkö-
désével. Gyakran váltogatják a közös éneklést kis-
csoportok vagy szólisták megszólaltatásával. 

Vezényel: Regős Imre 

Kalevala Kórus 

A Kalevala Kórus 1991-ben alakult azzal a céllal, 
hogy a finn kórusműveket Magyarországon előadja 
és népszerűsítse. Ezek mellett repertoárján találha-
tók a magyar és egyetemes kórusirodalom alkotásai 
is, madrigálok, motetták, spirituálék és népdalfel-
dolgozások.  

Az énekkar rendszeresen fellép fenntartója, a Kale-
vala Baráti Kör rendezvényein és gyakran szerepel 
kórustalálkozókon, templomi, múzeumi illetve 
egyéb hangversenyeken Budapesten és vidéken 
egyaránt. Többször jártak Erdélyben, két alkalom-
mal tettek nagyobb hangversenykörutat Finnor-
szágban és a híres tallinni kórusünnepen is részt 
vettek már. A kórus tagjait az éneklés öröme mellett 
a finn kultúra iránti érdeklődés is összeköti. Az 
énekkart 1996 óta Katonáné Malmos Edit vezeti. 

Műsor: 
Praetorius: Csengő hangú ének szól 
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Josquin: Ave vera virginitas 
Elgar: Ave verum 
Rahmaninov: Bogorodice devo 
Peep Sarapik: Ta lendab mesipuu poole 
An Irish blessing 
Salabert: Indulj, szép égi szekér 

Vezényel: Katonáné Malmos Edit 

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 
Vegyeskara 

A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 
Vegyeskara évtizedek óta a XVII. kerület és a fővá-
ros koncertéletének aktív részese. A vegyeskar - 
Bartal Lajos irányításával - számos koncertet, rádió-
felvételt és koncertutat tudhat magáénak. A Magyar 
Rádióban kb. 150 felvételt készített az együttes, s 
2009 júniusában jelenik meg az énekkar harmadik 
CD-lemeze a XVII. kerület Önkormányzatának tá-
mogatásával. 

A hazai ifjúsági énekkari versenyeken a Balassi 
vegyeskara számos arany diplomát kapott, többször 
énekelt hazai gálaműsorokban a Zeneakadémián, s 
hat alkalommal érdemelték ki „Az Év Kórusa” ki-
tüntetést is. Büszkék a Kiváló Együttes diplomájuk-
ra is a fiatalok, s a nemzetközi fesztiválokon és ver-
senyeken elért szakmai és közönség sikereikre. 

A legutóbbi években Párizsban, a Notre Dame ka-
tedrálisban, Hollandiában egy nemzetközi kórusver-
senyen, Erdélyben Gyergyószentmiklóson, Olaszor-
szágban, Sansepolcróban, Lengyelországban egy 
nemzetközi egyházzenei fesztiválon és Németor-
szágban, a EUROTREFF 09 Fesztiválon bizonyítot-
ták, hogy a kodályi örökség ápolói, tisztelői. 

Nagy feladat előtt állnak 2009 augusztusában is, 
hisz a tengerentúlra utazik a vegyeskar, az Egyesült 
Államokba és Kanadába: a Michigan Államban 
megrendezendő Blue Lake Fesztiválon mutatják be 
programjukat, de koncerteznek Torontóban és New 
Yorkban is. 

Nagy erőssége a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 
Gimnázium Vegyeskarának, hogy végzett, érettsé-
gizett kórustagjai még évekig visszajárnak az alma 
mater kórusába. 

Műsor: 
Pierre Attaingnant: Tourdion 
Cl. Fraysse - A. Bergese: Psaume 9.23 
Gordon Young: Tambourine Noel 
Pertrovics Emil - Németh Tibor: Játszik a szél 
Joseph Kosma: Autumn leaves 

Ütőhangszereken közreműködnek:  
Kovács Márton (11.b) és Mucsi Kristóf (10.b). 
Zongorán kísér: Dr. Vetésiné Magyar Éva 
Vezényel: Bartal Lajos

 

2009. május 30. szombat, 18 óra 

Pünkösdi Ünnepi Szentmise 
Celebrálja Dr. Cserháti Ferenc segédpüspök 

Harmónia Nőikar 
A Harmónia Nőikar 2002. őszén alakult, azóta a 
Rákoscsabai Közösségi Házban tartja próbáit. 

A kórus repertoárján elsősorban barokk egyházze-
nei kórusművek szerepelnek, de szívesen énekelnek 
gregorián egyházzenei dallamokat, valamint rene-
szánsz és romantikus kórusműveket is.  Műsorukon 
szerepelnek magyar zeneszerzők egyházzenei és 
világi kórusművei, de nem idegen tőlünk az ameri-
kai spirituálék dallamvilága sem. 

Minden évben részt vesznek a „Rákoscsabai Kará-
csony” elnevezésű karácsonyi kórustalálkozón és a 
Pünkösdi Kórustalálkozón. Visszatérő vendégei a 
Piliscsabai Egyházzenei Napoknak, több alkalom-
mal vettek részt XVII. kerületi hangversenyeken. A 
XVII. kerületben megrendezett, önálló karácsonyi 
hangversenyük már hagyományosnak tekinthető. 

2006-tól részt vesznek oratorikus művek (Pergolesi: 
Stabat Mater, Tolcsvay: Magyar Mise) bemutatásá-
ban,  ahol együtt muzsikálnak többek között a 
Rotunda Énekegyüttessel, a Concerto Filharmónia 
zenekarral, és neves szólistákkal. 

Első CD felvételüket 2008-ban készítették el, mely 
karácsonyi dalok gyűjteménye. 

Műsor: 
Charles Gounod: 4. C-dúr mise 
Liszt: O Filii et Filie 
Delibes: O Salutaris Hostia 
Rheinberger: Inclina Domine 
Saint-Saëns: Ave Maria 

Vezényel: Tóthné Mózer Annamária 

Rotunda Énekegyüttes 
A Rotunda énekegyüttes 1992-ben alakult Rákos-
csabán, és azóta is a XVII. kerülethez kötődik. Évi 
20-30 koncertjük közül több is a kerületben van, 
minden évben fellépnek a Pünkösdi Kórustalálko-
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zón és a Rákoscsabai Kórusok Karácsonyi Hang-
versenyén is.  

A kórus elsősorban egyházzenei művekkel foglal-
kozik, a zenei körforgást a „Rotunda” névhez méltó 
módon igyekszik bemutatni. A repertoárban ezért 
éppúgy szerepelnek gregorián, barokk, reneszánsz 
klasszikusok, mint a 20. századi művek, közöttük 
olyan különleges előadások is, mint a Tolcsvay 
testvérek rock-oratóriuma, a Magyar Mise, vagy 
Ariel Ramírez argentín zeneszerző dél-amerikai ze-
nevilágú Missa Criollája. 

A magyar kórusmuzsikát több ízben is népszerűsí-
tették Olaszországban és Lengyelországban is. Kü-
lön büszkék arra, hogy ahol egyszer énekeltek, oda 
általában vissza is hívják őket. 

A Rotunda eddig öt CD felvételt készített. Tolcsvay 
László felkérésére pedig az Isten Pénze című musi-
cal német és olasz nyelvű CD-anyagának elkészíté-
sében is részt vett az együttes. 

Az énekkart alapította és azóta is vezeti Tóthné 
Mózer Annamária, a XVII. kerület által alapított 
„Rákoscsabáért” díjjal kitüntetett karnagy. 

Műsor: 
Halmos: Jubilate Deo 
Fauré: Cantuque  
Händel: Halleluja 
Liszt: Tu es Petrus 

Vezényel: Tóthné Mózer Annamária 

Lovrani Lovor Énekkar (Horvátország) 

A Lovor Művészi - Kulturális Egyesület 1948-ban 
alakult Lovránban. A Vegyeskar az egyik szakosz-
tályát képezi. Tavaly ünnepelték 60 éves fennállá-
sukat és karnagyuk Franjo Bravdica 20 éves művé-
szi vezetését. 

A mintegy 35 tagú énekkar kiemelkedő képviselője 
a Liburniai tengerpart kórus művészetének. Műso-
rukon horvát és külföldi egyházi és világi szerzők 
művei, valamint népszerű opera dallamok szerepel-
nek. Szívesen énekelnek Isztriai és Dalmát népda-
lokat is. Rendszeres fellépői a Lovráni Nyári Esték-
nek, valamint egyházi eseményeknek. 

1987 óta sikeres kulturális és baráti kapcsolatban 
állnak a Németországi Bréma melletti 
Schwanewedei kórussal. 

Több alkalommal léptek fel egymásnál, a 2002-ben 
Brémában tartott 9. Európai Kúrus Napokon pedig 
jelentős sikert értek el. Eddig egy hanghordozót je-
lentettek meg. Őszintén remélik, hogy a mostani 
fellépésükkel egy ígéretesen fejlődő művészi és ba-

ráti kapcsolat veszi kezdetét a Testvérvárosi Kerület 
lakóival. 

Műsor: 
Anonimus: Glória  
Ivan Zajc: Ave Marija 
F.S. Vilhar: Veličaj - Dicsőits 

Szólisták: Vanja Valentin - szoprán  
 Maksimilijan Pavić - tenor  
Orgonán kísér: Laura Gudelj 
Vezényel: Franjo Bravdica 

Nepomuki Szent János Főplébánia Templom 
Krisztus Király Énekkara 
1946 nyarának végén a rákoscsabai hívek megalapí-
tották a Nepomuki Szt. János templom Szt. József 
kórusát, Poór Lajos tanító vezetésével. 1949-ben a 
próbahelyiség és karvezető hiányában majdnem 
széthulló kórus a leglelkesebb tagok és Kneifel Mi-
hály irányításával újjászerveződött; a templomi pró-
bákon főként egyszólamú énekeket tanultak. 

1953-ban Komondi Aranka vezetésével újabb feje-
zet kezdődött a kórus életében, ekkor vették fel a 
Krisztus Király énekkar nevet. A zenei közösséget 
az új művek tanulásán kívül barátságok kialakulása 
is fellendítette. Ennek motorja időközben újra 
Kneifel Mihály lett, aki betegsége elhatalmasodásá-
ig irányította az énekkart. A halála utáni átmeneti 
csendet 1990-ben dr. Mandula József plébános úr 
törte meg, kérésére ismét megindultak a próbák 
Máténé Balogh Katalin vezetésével. 

Az énekkar elsődleges célja Isten dicsőítése: egyhá-
zunk nagy ünnepein szándékuk szerint megpróbál-
ják a kórusműveket Istennek tetszően, a liturgiát, 
evangéliumi történéseket gazdagabbá, szebbé téve, 
saját magukból is a legjobbat, legértékesebbet adva 
bemutatni. 

Műsor: 
Ett:Pangue lingua  
Bach:Már nyugosznak a völgyek  
Corner kódex:Veni Sancte spiritus  
Lisznyai:Ringj égi szekér  
Siyahamba néger ének  

Vezényel: Máténé Balogh Katalin 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény Ifjúsági Vonószenekara 
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Ifjúsági Vonószenekarát két éve vezeti Hlács 
Gusztávné zenetanár. A zenekar tagjait a zeneiskola 
tehetséges növendékei alkotják. A zeneiskola és a 
Gregor József Általános Iskola rendezvényein több 
alkalommal sikeresen szerepeltek. 
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Műsor:  
Ramean: Táncszvit 
Joplin: Ragtime 

Szólisták: Zászkaliczki András – oboa,  
Barabás Dorottya – fuvola 

Koncertmester: Hlács Krisztián 
Vezényel:  Hlács Gusztávné 

Tapolcsányi Pax Vobis Ifjúsági Gospel Kórus 

A Tapolcsányi Kollégium a Fővárosi Önkormány-
zat – korábban hetesotthonként – jelenleg általános 
iskolai kollégiumként működő otthona. A kollégi-
um gyermekvédelmi intézmény, ebből adódóan hi-
ányos vagy családi háttér nélküli, nehéz, problémás 
helyzetben élő, normális, jó képességű gyerekek 
laknak a kollégiumban. 

A gyerekek itt nagyon szerettek énekelni. Többen 
közülük a Kodály Zoltán Zenei Általános Iskolába 
járnak, valaki a rádió kórusában is énekel, vannak, 
akik hangszert tanulnak. A kórust általános iskolás 
korú gyerekek, valamint az őket nevelő tanárok al-
kotják, és az előző nagy Pax Vobis énekkar reperto-
árját éneklik. 

Az intézmény az itt élő gyerekek személyiségéből 
és a sokféle művészeti tevékenységből adódóan egy 
tehetséggondozó és tehetséges gyerekek foglalkoz-
tatására irányuló speciális otthon kialakulása felé 
tart. Ahhoz, hogy az előző mondatok megfogalma-
zódhattak, jelentős szerepet játszott a kialakult és 
működő Gospel kórus, a jelenleg működő bioart – 
szárazvirág – művészeti szakkör. 

Az év közbeni művészeti és egyéb versenyeken el-
ért eredményeink mutatják, hogy az itt élő gyere-
kek, valamint az itt dolgozó felnőttek gazdag és 
kreatív személyiségek. 

Műsor: 
Havasi Tibor: Mindenhol Zengjük az Úr dicséretét 

Graduale 113. Zsoltár, Isten a király, Megáldalak 
Téged 

Szólót énekelnek: Havasi Tibor, Tóth Sándor, Tóth 
István, Havasiné Molnár Katalin, Batszuk Zoolbo, 
Bércesi Olívia, Havasi Karina 

Vezényel: Havasi Tibor 

Jazz and More 
A Jazz And More gospel-, musical- és jazzkórust 
2001 januárjában alapította Halkovics Ágnes kar-
nagy, zenetanár. 2008 szeptemberéig a Benczúr 
Ház, jelenleg a Láng Művelődési Központ ad ott-
hont a kórusnak. A közel 50 fős vegyeskar tagjai 
között elsősorban egyetemisták énekelnek, de sokan 
munka után, kikapcsolódásként vállalják a próbákat, 
koncerteket. A kórustagok nagy része zenei múlttal, 
hangszertudással rendelkezik. Többen énekesi, szí-
nészi ambíciójukat is próbára tehetik, hiszen gyak-
ran kapnak szólista feladatokat. A kórus repertoár-
ján különböző átiratok, gospelek, örökzöld dalla-
mok, jazz standartek és musical-ek találhatók. A 
zene és a tánc szoros egysége, illetve a művek sza-
badsága, „lazasága” miatt koreográfia, megtervezett 
mozgás és színpadkép társul a produkciókhoz. 
Gyakran a zenei humor és különböző improvizációs 
játékok is teret nyernek. Szakmai elismerésként 
2006 tavaszán a kórus Fringe díjat nyert. Külföldi 
turnék: 2004 – Olaszország, 2006 – Franciaország, 
Németország, 2007 – Hollandia, 2009 – Németor-
szág. Budapesti és vidéki fesztiválok rendszeres 
szereplői. Gyakran fellépnek jótékonysági hangver-
senyeken, színházakban, klubokban, céges rendez-
vényeken, esküvőkön, hazai pop és musicaléneke-
sek háttérkórusaként, CD és TV felvételeken. 

Műsor: 
Philip Kern feldolgozás: Ain’t got time  
Bolyki András: Sing Halleluja  
Lutkin feldolgozás: Let us Break  
Ziesmann feldolgozás: Joshua 
Moses Hogan: Hear my Prayer 
Mark Hayes feldolgozás: Gospel of Grace 

Zongorán kísér: Hajdu István 
Vezényel: Halkovics Ágnes 

 

Köszönetnyilvánítás: 
A 20. Pünkösdi Kórustalálkozó szervezői ezúton mondanak köszönetet 

Laborcz Mónikának az emlékplakettekért, és a logóért, 
Tóth Józsefnek a számítógépes munkáért, 

Jurecz Emil igazgatónak és a Szabadság Sugárúti Általános Iskola dolgozóinak segítő közreműködésükért, 
a Rákoscsabai Polgári Körnek a vendéglátás előkészítéséért, 

a műsorközlőknek, a kórusok irányításában segédkezőknek, valamennyi, a háttérben dolgozó barátunknak, 
a közönségnek a részvételért, végül, de nem utolsó sorban valamennyi fellépőnek a színvonalas muzsikáért. 

 Szőke Lajos plébános Tóthné Mózer Annamária művészeti vezető 

Külön köszönet Riz Levente polgármester úrnak az anyagi támogatásért. 


