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2011. június 9 (csütörtök) 18 óra 

Czimra Gyula Általános Iskola Kicsinyek Kórusa 

A Czimra Gyula Általános Iskola 1997-ben hirdette meg 
az énekes osztály indítását, mely mostanra komplex mű-
vészeti osztállyá fejlődött. A néptánc, rajz és színjátszás 
mellett 3. osztálytól a szoprán furulyával is megismer-
kednek a gyerekek. A Kicsinyek Kórusa tagjai a művé-
szeti osztályok 2., 3. és 4. osztályos tanulói. Fontos fel-
adatuknak tartják az együtténeklés örömének megérezte-
tését, értékes művekkel a zenei ízlés formálását, a népha-
gyományok őrzését.  

Hangsúlyt fektetnek a jó adottságú, tehetséges gyerekek 
egyéni fejlesztésére is. Elsősorban az iskolai ünnepsége-
ken énekelnek, de sok felkérést kapnak más alkalmakon 
való éneklésre is. Minden évben műsort adnak a 
Rákoshegyi Napokon, az iskola karácsonyi és évzáró 
hangversenyén is. Ettől a tanévtől Kissné Szendrő Móni-
ka tanárnő irányítja a kórus munkáját. 

Műsor: 
Szentlélek Isten szállj le Ránk – pünkösdi egyházi nép-

ének  
Kodály Zoltán: Kecskejáték, Benn a bárány kinn a farkas 

- részletek az Angyalkert című ciklusból  
Népdalcsokor (párosítókból) 
Balázs Árpád: Kikeleti napköszöntő  

Orgonán és zongorán közreműködik: Ráthy Zsuzsa  
Vezényel: Kissné Szendrő Mónika 

Néri Szt. Fülöp Katolikus Általános Iskola Kórusa 

A XVI. kerületi Néri Szent Fülöp Katolikus Általános 
Iskola 1997-ben nyitotta meg kapuit, azóta várja és fo-
gadja az iskolás gyerekeket. Már az első tanévben meg-
alakult az iskola kórusa, mely az eltelt évek alatt hol ki-
sebb, hol nagyobb létszámmal folyamatosan működött.  

Ez év márciusában az énekkar ujjászerveződött, tagjai 
negyedik, ötödik és hatodik osztályos tanulók. Az ujjá-
szervezett énekkar most, a Pünkösdi Kórustalálkozón 
mutatkozik be először.  

Műsor: 
Esterhazy Pál: Zengje nyelvünk Istenünk dicséretét 
Esterhazy Pál: Sol recedit igneus 
Kenyered és borod táplál engem…. 
Hálát adok, hogy itt a reggel…. 
Néri Szent Fülöp éneke 

Gitáron kísér: Borbély Szilvia és Szőke István  
Zongorán kísér: Kovács Márk, Kőröshegyi Benedek 
Fuvolán közreműködik: Tóth Luca Dóra 
Vezényel: Tóthné Mózer Annamária 

 

Szabadság Sugárúti Általános Iskola  
Napsugár Kórusa 

A Napsugár kórus nagyon fiatal: 3 évvel ezelőtt jött létre, 
felsős diákok és a szülői kórus részvételével. Iskolai ren-
dezvényeken szoktak énekelni. Ezek közül is a legjelen-
tősebb volt az iskola karácsonyi műsora. Minden évben 
más-más repertoárral készülnek. Tavaly gregoriándalokat 
énekeltek, ebben az évben pedig karácsonyi autentikus 
népdalokat adtak elő. Évente fellépnek még az Idősek 
otthonában karácsonykor. Könnyebb kétszólamú műve-
ket szoktak énekelni, hiszen még az elején vannak a tanu-
lásnak. Fogadják szeretettel műsorukat. 

Műsor: 
Farkas Ferenc: Hajnalnóta 
Bartók Béla: Ne menj el 
Josquin Des Prez: Ave Maria  
Balázs Árpád: Bodzavirág,  

Zongorán kísér: Gyarmati Károly 
Vezényel: Ignácz Judit 

Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és  
Gimnázium Énekkara 

Az iskolánkban működő énekkarban az általános iskola 
és a gimnázium tanulói egyaránt énekelnek. A próbákat 
családias hangulatban töltik, ezért sokszor év közben is 
csatlakoznak diákok a közös éneklés öröméért. Nagyobb 
ünnepek alkalmával egy - egy osztályt kiemelve is ké-
szülnek énekes műsorszámmal. Sok gyermekük bővíti 
tudását számos hangszerismerettel, amivel a diákmiséket 
és a tanórákat is emelkedettebbé varázsolják. Közös 
énekléseiket zsoltárokkal, kánonokkal és taize-i énekek-
kel töltik meg. 

Műsor: 
Boksay János: Jertek, imádjuk Krisztust  
Szent Isten, szent erős  
Thuma mina (spirituálé)  
Boldogságok  
Balza: Ecce panis 

Zongorán kísér: Bolyosné Pethő Ildikó  
Vezényel: Palóczi Anikó 

 



Hegykői Bolla Géza Általános Iskola Kórusa 

A hegykői iskola énekkara 1985 óta sikeresen működik. 
A soproni Éneklő Ifjúság állandó résztvevői, és mindig a 
legjobbaknak járó díjakat vehették át. 2003 decemberé-
ben részt vettek a III. magyar Kodály Zoltán kórusverse-
nyen. Ez volt az első országos kórusversenyük, felejthe-
tetlen élményt jelentett a pesti Vigadó csodálatos koncert-
termében énekelni. 

Első CD-lemezük 2004 januárjában jelent meg „Virág és 
pillangó” címmel. Ebben az évben kapták meg ünnepé-
lyes keretek között Hegykő község Önkormányzatától a 
„Hegykő Községért”-díjat. Valójában akkor döntötték el, 
hogy kitüntetik a kórust, mikor a Miniszterelnöki Hivatal 
által szervezett Örömkoncerten léptek fel 2003-ban Bu-
dapesten. 

Büszkék a testvérkapcsolatukra, az erdélyi – Szentegyhá-
zán működő - Gyermekfilharmónia ének- és zenekarára. 

A Bolla Géza gyermekkórus eddigi legnagyobb sikere: 
2008-ban a Musica Mundi kórusfesztiválon ezüst fokoza-
tot kaptak Riva del Gardában, Olaszországban. A Pün-
kösdi kórustalálkozónak idén hatodszor résztvevője a 
kórus. 

Műsor: 
Népdalcsokor, jeles napok dalai  
Ismeretlen szerző: Eljöttünk mind 
Taizéi kánon: Magnificat 
Liszt Ferenc: Hajnalozó 
Kodály - Verseghy: Az igaz bölcs 
Kodály: Szolmizáló kánon 
Juhász - Kövesdy: Repülj, idő 

Vezényel: Zambóné Piacsek Erzsébet 

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium  
Kiskórusa 

A kórus a balassis "kisgimnazisták"-ból áll, 5-8. osztá-
lyig. Különböző stílusú műveket énekelnek, műsorukban 
a reneszánszon, barokkon és klasszikuson kívül megta-
lálható a népdal és a könnyűzene is, gyakran sajátos- 
egyéni előadásmódban, feldolgozásban. 

Műsor: 
Moldvai Máriás köszöntő  
Palestrina: Jesu Rex Admirabilis  
Népek dalai  
Szőnyi: Én a hegyre - Dübörög a fogatom  
Rock my soul 

Vezényel: Linkéné Gácsi Éva 

Gregor József Általános Iskola Jubiláte Nagykórusa 

A több mint 100 éves Gregor József Általános Iskolában 
működő ének-zene tagozat a következő tanévben ünnepli 
majd megalakulásának 55. évfordulóját. A tagozat felsős 
diákjaiból álló Jubiláte Nagykórus évtizedeken keresztül 
Princz Egonné vezetésével működött, munkáját számos 
elismerés fémjelzi (Arany minősítések, „Az év kórusa” 
díj).  

Az 50. évfordulót követő tanévben a kórus vezetését Dá-
vid Krisztina vette át, aki egykor maga is az iskola nö-
vendéke volt. A hagyományosan megrendezett karácso-
nyi és évzáró hangversenyek mellett az énekkar részt 
vesz a XVII. kerület kulturális rendezvényein. 2009 no-
vemberében a kórus gyermekkari kategóriában bronz dip-
lomát nyert a Kodály Zoltán V. Magyar Kórusversenyen, 
majd 2010 márciusában az Éneklő Ifjúság Minősítő 
Hangversenyen produkciójukat Arany Minősítéssel ju-
talmazta a zsűri, Dávid Krisztina pedig külön karnagyi 
elismerésben részesült. 2010 áprilisában az iskola életre 
hívta a Rákosmenti Kórustalálkozót, ahol kerületünk is-
koláinak énekkarai találkoztak, és mutatták be egymás-
nak műsorukat. A rendezvény sikerét mutatja, hogy eb-
ben a tanévben ismét nagy sikerrel énekelt együtt öt isko-
la hét kórusa. A Pünkösdi Kórustalálkozónkon a Jubiláte 
Nagykórusból az 5-6.z osztályosok kiskórusa lép fel. 

Műsor: 
Kocsár Miklós – Weöres Sándor: Aranyágon ül a sár-

mány 
Bárdos Lajos – Lukin László: Édesanyámhoz 
Adam Gumpelzhaimer: Cantate Domino 
Orlando di Lasso: Domine Deus 
Donald Fischel: Alleluja 

Fuvolán közreműködik: Gál Dóra és Dávid Kinga 6.z 
osztályos tanuló 

Zongorán kísér: Vaszkó Katalin 
Vezényel: Dávid Krisztina 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Ifjúsági Vonószenekara 

A Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Ifjúsági Vonószenekarát közel négy éve vezeti Hlácsné 
Kurdi Ágnes. A zenekart az iskola tehetséges növendékei 
alkotják. Az eltelt időszak alatt a kerület több rangos ren-
dezvényén is felléptek, többek között a Pünkösdi Kórus-
találkozón is, amelyen most harmadik alkalommal szere-
pelnek. 

Műsor: 
Schubert: Három kis darab  
Csajkovszkij: Chanson Triste  
Telemann: A-moll koncert  

Szólót játszik: Hajdu Barnabás 
Vezényel: Hlácsné Kurdi Ágnes 

Támogatók: 
Rákosmente Önkormányzata 

 

 

Rotunda
Kórus Alapítvány  

 



2011. június 10 (péntek) 18 óra 

Zrínyi Miklós Általános Iskola Kamarakórusa 

A Zrínyi Miklós Általános Iskola énekkarának, kamara-
kórusának az idei tanévben sok szép feladata volt. A ka-
rácsonyi koncert, a központi március 15-ei műsoron való 
részvétel, a Sáska Fesztivál Gáláján való fellépés, vala-
mint ezek mellett kisebb csoportok, szólisták mérettettek 
meg.  Az iskola népdalénekesei, a Csillagvirágok, a bu-
dapesti „Tiszán innen Dunán túl” Népdaléneklő verseny 
döntőjében „Ezüst Minősítést” értek el, és nem utolsó 
sorban, hosszú idő óta ismét felléphetnek a Kórustalálko-
zón.  A Kórus vezetője, újjá alakítója Dely Tercia, fogad-
ják műsorukat sok szeretettel! 

Műsor: 
Sáry László két kreatív zenei gyakorlata: Olasz kánon, 
„Tikfazene” 
Népdalfeldolgozás (amit mindenki ismer és szeret) 

Fuvolán közreműködik: Zászkaliczky Judit 
Zongorán kísér: Zászkaliczky Márta 
Vezényel: Dely Tercia 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Vadalmák Citerazenekara és Népi Ének Csoportja 

Immáron harmadik éve lehet a Bartók Béla AMI keretein 
belül népzenét tanulni. Jelenleg a citera, népi hegedű, 
népi ének, népi fúvósok, és a néptánc között lehet válo-
gatni. A népzenetanszak egyik alappillére, hogy eredeti 
felvételek alapján tanulnak a növedékek, így szeretnék 
tovább életben tartani a régi hagyományokat. A Vadal-
mák citerazenekar és népi ének csoport 2009. szeptembe-
rében alakult, Dely Tercia vezetésével. Számos rendez-
vényen, fesztiválon, ismeretterjesztő előadáson léptek 
már fel. Az idei tanévben a IV. Fehér Galamb Országos 
Népzenei Versenyen számos díjat, hoztak el. Csoportos 
éneklésükért, arany minősítést és különdíjat szereztek, a 
tanszak szólóénekesei pedig mindannyian arany minősí-
tésben részesültek. Szerencsésnek mondják magunkat, 
mert Budapesten nem sok kerület mondhatja el magáról, 
hogy saját népdalai vannak, amelyeket Bartók Béla gyűj-
tött. Fontosnak tartják ezeket a dalokat, hiszen Kodály 
szavaival élve: „Mielőtt más népeket akarunk megérteni, 
magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb 
erre, mint a népdal.” 

Műsor: 
Látom a szép eget – Csík megyei Katonabúcsúztató 
A búzamezőben három féle virág – egyházi népénekek 
Mária dalok Pusztina csángó faluból 
Népdalcsokor (Bartók 1915-ös rákoskeresztúri gyűjtése) 
Somogy megyei dudanótákból álló dalcsokor  

Közreműködik a Zrínyi Miklós Általános Kamarakórusa 
Zenekarvezető: Dely Tercia 

Diadalos Dudorászók 

A Diadalos Dudorászók csapata - mint a nevük is sejtteti 
- az iskola kis dalosaiból alakult 1998-ban, akik akkor 
még tényleg csak dudorászgattak. Néhány év alatt azon-

ban komoly kis társulattá érlelődtek. Az alapító tagok 
már elhagyták az iskolát, de helyükre - Kalacsiné 
Nyiszlai Zsuzsanna tanárnő nagy örömére - évről évre 
újabb tehetséges hangocskák kerültek. 

Sok sikeres fellépés áll mögöttük: iskolai- és társadalmi 
rendezvények, pünkösdi kórustalálkozók, kóruskarácso-
nyok, de a Dudorászók közül kerülnek ki a kerületi, illet-
ve budapesti népdaléneklő versenyek díjazottai is.  

A kerületi fellépések egyre ismertebbé tették nevüket. 
Közönségük szereti e sokszínűséget, s mindig szívesen 
emlékezik mosolygó arcukra, igényes előadásukra. Hall-
hatták már őket az elmúlt években a rákoshegyi pápaszo-
bor koszorúzásain, felléptek a lengyel nagykövet előtt és 
két évvel ezelőtt meghívást kaptak Lengyelországba is. A 
mai napon is az alkalomhoz méltóan, felkészülve állnak a 
megtisztelő közönség elé! Az iskola tantestülete büszkén 
tekint az Önök előtt fellépő diákcsapatra és vezetőtaná-
rukra. Kérjük, fogadják őket szeretettel! 

Műsor: 
Carl Orff: Carmina Burana - O Fortuna 
Pünkösdköszöntő (Kiss Fanni és Tarcsa Gréta 1. évf.) 
Wolfgang Amadeus Mozart: Adj Uram ma új szívet!  

Furulyán közreműködik Major Laura 5.c,  
Zongorán kísér: Mácsainé Szegő Klára 

Vezényel: Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsanna 

Nagyvárad téri Református Gyülekezet Kórusa 

A Budapest-Nagyvárad téri református gyülekezetben a 
templom 1935-ös felszentelése óta működik rövidebb-
hosszabb megszakításokkal kórus. Balogh Lázár 2009 
márciusa óta vezeti a gyülekezet énekkarát. 

Műsor: 
Pitoni: Szálljon fel énekünk 
Haydn: Az Úrra hagyjad 
Haydn: Hozzád kiáltok 
Schubert: Szent az Isten 
Mendelssohn: Jól tudom, mily gyarló szó 
Wesley: Az első pünkösd napja volt 

Vezényel: Balogh Lázár 

Gregor József Általános Iskola  
Örökdiák Tavasz Kórus 

A kórus 22 éves múltra tekint vissza. A rákosligeti 
Gregor József általános iskola egykori diákjaiból szerve-
ződött újjá 2009 őszén a Tavasz kórus. Dal, lélek, múlt és 
jövendő kapcsolja össze a ma már felnőttként éneklő ki-
váló, lelkes kórust! Örömmel énekelnek együtt régi isko-
lájuk rendezvényein, kerületi szintű jótékonysági hang-
versenyeken. A Pünkösdi Kórustalálkozón évek óta rend-
szeresen szerepelnek. Mai műsorukban 2 kórusművel is 
köszöntik Liszt Ferencet kétszázadik születésnapja al-
kalmából! 2011 október 22-én az egész világon egyszerre 
csendül fel Liszt muzsikája. Megtiszteltetés számukra, 
hogy Szent Erzsébet templomában énekelhetik el Liszt 
Szent Erzsébet legendájának kórusát. 



Műsor: 
J. Rutter: Angels’ Carol 
Liszt Ferenc: O, Salutaris Hostia  
Liszt Ferenc: Vidáman játszva űzzük a bút…  

(részlet a Szent Erzsébet legendából) 
Szokolay Sándor: Alleluja 
Hava Nageela (izraeli népdalfeldolgozás) 

Zongorán közreműködik : Bolyosné Pethő Ildikó  
Vezényel: Princz Egonné 

Mária utcai Jézus Szíve Templom Gergorián Scolája 

A pesti Jézus Szíve Templom scolája 2004-ben alakult 
Máté-Dévai Gyöngyi vezetésével a templom hívő közös-
ségéből. Tagjai zenét szerető, énekhangjukkal Istent di-
csőítő emberek, akik szívesen vállalnak zenei szolgálatot 
a templom esti szentmiséin havonta egy alkalommal. A 
templom Musica Sacra kórusa és gitáros együttese mel-
lett a gregorián scola színesíti a szentmisék zenei szolgá-
latát. Énekrendjüket a Szent István Társulat által kiadott 
Éneklő Egyház kötetből állítják össze. Előszeretettel 
éneklik a magyar nyelvű gregorián dallamokat, 
introitusokat és communiókat. Leginkább egy szólamban, 
orgonakísérettel énekelnek, a többszólamú zsoltározással 
nem régóta foglalkoznak. 

Műsor: 
X. századi húsvéti szekvencia: Victimae paschali laudes 
Gregorián introitus húsvét 4. vasárnapjára: Pastor bonus 
XIII. századi motetta: Alle psallite cum luia  
Pünkösdi himnusz (IX. sz.): Teremtő Lélek, jöjj közénk!  
XV. századi olasz szerző: Alta Trinita beata  
XV. századi ferences költeménye: Benedicamus tropus 

részlete 

Orgonán kísér: Balogh Lázár 
Vezényel: Máté-Dévai Gyöngyi 

Szt. Demeter Ortodox Kamarakórus 

A Szent Demeter Kamarakórus mint az ELTE Szláv Tan-
székének kórusa 1997 októberében alakult, Zongor Attila 
karnagy és Dimitrije Sztefanovits professzor (a kórus 
tiszteletbeli elnöke) vezetésével. A kórus tagjait a szláv 
ortodox zene iránt elkötelezettek alkotják: amatőrök, aki-
ket a zene, az éneklés szeretete és a jó közösség tart ösz-
sze. A kórus 2000-ben vette fel a Szent Demeter nevet. 
Repertoárjukban a pravoszláv egyházi zene darabjai sze-
repelnek, elsősorban szerb, ószláv, illetve görög nyelve-
ken. Évente többször működnek közre liturgiákon a 
Szerb utcai templomban. A kórus több tagja, valamint 
tiszteletbeli elnöke, Dimitrije Sztefanovits professzor ré-
vén igen szoros szálakat sikerült kiépíteniük a magyaror-
szági szerb közösséggel. Rendszeres résztvevői a jelentő-
sebb magyarországi szerb kulturális rendezvényeknek, 
egyéb fesztiválok mellett évente meghívást kapnak a 
deszki szerb fesztiválra. A kórus több ízben járt Szerbiá-
ban. Jelentős fellépéseik közé tartoztak múzeumi koncert-
jeik (Szépművészeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, 
Nemzeti Múzeum) és a magyarországi szlavisztika fenn-

állásának 150. évfordulóját köszöntő rendezvénysorozat 
megnyitása. Immár hagyománnyá vált karácsonyi kon-
certjük az ELTE Szláv Intézetének ünnepi rendezvényén. 
Rendszeresen fellépnek a helyi szerb közösségek kulturá-
lis rendezvényein Lóréven, Szentendrén, Szegeden, ahol 
mindig nagy szeretettel fogadják őket. 

Műsor: 
Kedrov: Otcse nas - Mi Atyánk 
Hrisztosz Voszkresze - Krisztus feltámadott  

(három nyelven görög, latin, szerb) 
Csajkovszkij: Blagoszlovi duse moja Goszpoda  

(Áldjad lelkem az Urat) 
Blagoszloven jeszi Hriszte Bozse nas - pünkösdi tropar 
Bogorogyice Gyevo - Ave Maria orosz dallamra 
Kolbasznyikov: Mnogaja ljeta - Számos éven át  

(szólót énekel: Veljanovszki Dávid) 

Vezényel: Árvay Zsuzsanna, Fehérné Thomas Györgyi 

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 
Vegyeskara 

A kórus évtizedek óta a kerület és a főváros koncertéleté-
nek aktív részese, Bartal Lajos irányításával számos kon-
certet, rádiófelvételt és koncertutat tudhat magáénak. A 
Magyar Rádióban kb. 150 felvételt készített az együttes, s 
2009 decemberében jelent meg harmadik CD-lemeze a 
XVII. kerület Önkormányzatának támogatásával. 

A hazai ifjúsági énekkari versenyeken a vegyeskar szá-
mos arany diplomát kapott, többször énekelt hazai gála-
műsorokban a Zeneakadémián, s hat alkalommal érde-
melte ki "Az Év Kórusa" kitüntetést is. Büszkék a Kiváló 
Együttes diplomájukra is, s a nemzetközi fesztiválokon és 
versenyeken elért szakmai és közönség sikereikre. 

A legutóbbi években Párizsban, a Notre Dame katedrá-
lisban, Hollandiában egy nemzetközi kórusversenyen, 
Erdélyben Gyergyószentmiklóson, Olaszországban, 
Sansepolcróban, Lengyelországban egy nemzetközi egy-
házzenei fesztiválon, Németországban, a Eurotreff 09 
Fesztiválon Schwäbisch Hallban, az Amerikai Egyesült 
Államokban, valamint Kanadában bizonyították, hogy a 
kodályi örökség ápolói, tisztelői. 

Nagy feladat előtt állnak ismét a balassis énekkarosok: 
2011 szeptemberében a németországi Wolfenbüttelben, 
az Eurotreff 2011 Fesztiválon ők képviselik Magyaror-
szágot, egy előzetes pályázatuk kiválóra értékelése után.  

Nagy erőssége a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimná-
zium Vegyeskarának, hogy végzett, érettségizett kórus-
tagjai még évekig visszajárnak az alma mater kórusába.  

Műsor: 
Passereau: Il est bel et bon 
Csajkovszkij: A bérc 
Jack Halloran: Witness (néger spirituálé) 
Telemann: 117. zsoltár 

Zongorán kísér: Dr. Vetésiné Magyar Éva  
Vezényel: Bartal Lajos 



2011. június 11 (szombat) 18 óra 

Szentmisét mond: Horváth Zoltán kanonok 

Szt. Rita Kórus  

A kórus a Budapest VIII. kerületi Szent Rita plébánia 
templom vegyes kamarakórusa, 2005. október 12-én ala-
kult meg. Jelenleg 21 dalostársuk van. A tagok egy része 
ezt megelőzően az Örökimádás templom kórusában éne-
kelt, Kuzma Róbert vezetésével.  

A kórus karnagya Besenyei Éva, aki a templom kántora 
is, másodkarnagya Juhász Erika. Egyaránt énekelnek a 
capella kórusműveket, oratorikus műveket, és a szentmi-
séhez kapcsolódó népénekeket, gregoriánokat. A temp-
lomi szolgálat mellett minden évben megtanulnak egy 
nagyobb oratorikus művet, tavaly Gounod: Szent Cecília 
miséjét, idén Liszt: Koronázási miséjét énekelték el. Kis 
közösségük szívesen van együtt, a próbák jó hangulatúak, 
szeretetteljes baráti légkörben zajlanak. 

Műsor: 
Szigeti mise  
Kertész Gyula: Jöjj Szentlélek  
Mária, Mária 
Esterházy: Veni Sancte (szólót énekel: Besenyei Éva)  
Eriksson: Szentlélek Isten jöjj szívünkbe  

Vezényel: Juhász Erika és Besenyei Éva 

Rákosligeti Református Gyülekezet Kórusa 

A XVII. Kerületi Rákosligeti Református egyházközség-
ből érkezett a kórus. Először 2006 Karácsonyán léptek fel 
a gyülekezetük előtt. A közösség visszajelzése arra ösz-
tönözte őket, hogy folytassák az éneklést. Azóta hagyo-
mánnyá vált, hogy egyházi ünnepeken, vagy évforduló-
kon új műsorral készülnek a szerény de annál hálásabb 
hallgatóságuknak. 

Divatos szóhasználattal élve nem jöhettek volna létre 
karnagyuk, Pásztor Anita nélkül aki, ha a szükség úgy 
hozza kántorizál is az Istentiszteleteken. Meg kell említe-
ni lelkészük, Szabó Lajos Nagytiszteletű Úr, és felesége 
Szabóné Zimányi Noémi munkáját is. Közösségük masz-
szív létszáma 12-14 fő körül mozog, hol lemorzsolódnak, 
hol gyarapodnak. A tagok egy része zeneileg képzett, de 
vannak, akik hallás után tanulják meg szólamukat, tehát a 
kórus teljesen amatőrnek mondható. Ami összetartja 
őket, az a közös éneklés öröme a Megváltó Jézus és a 
Teremtő Isten dicsérete. 

Műsor: 
Ádám Jenő: 370. dicséret  
Cs. Tóth Kálmán: 445. dicséret  
Samuel Jacobi: Hitben élj  
W.A.Mozart: Adj Uram, ma új szívet  
Joseph Haydn: 26. Zsoltár  
Peter C. Lutkin: Az Úr áldjon és őrizzen 

Vezényel: Pásztor Anita 

Jaśliski Chór Kameralny  
(Jasliskai Kamarakórus -Lengyelország) 

Rákosmente testvérvárosa a Krosnoi Járás, mely Dél-
kelet Lengyelországban, a Kárpátaljai Vajdaságban fek-
szik. A járás egyik kisfaluja a mindössze 480 lelket szám-
láló Jaśliska. A falu kamarakórusa először szerepel a 
Pünkösdi Kórustalálkozón. 

Műsor: 
M. Durufle: Ubi Caritas 
G. Young: Alleluja 
Kodály: Stabat Mater 
J. Arcadelt: Ave Maria 
A. Kozłowski: Z dawna Polski 

 

Alsónémedi Magyarok Nagyasszonya Kórus 

Az Alsónémedi Római Katolikus Férfikar 1927-ben ala-
kult, Magyar Sándor kántortanító úr vezetésével. Dalár-
daként működött egészen 1946-ig, ekkor Magyar Sándor 
kántortanító elment a községből. Ezt követően minden 
évben már csak a passió eléneklésére szerveződött a kó-
rus. A 2000. millenniumi esztendőben megújították az 
énekkart. Ezt követően az egyházi év-, valamint az egy-
házközség jeles ünnepein, illetve világi rendezvényeken 
is énekeltek. 2003 október 9-én Nagy Vilmos elkészítette 
első CD-felvételüket. 2005. június 4-én ünnepelte az 
énekkar újjászervezésének ötéves jubileumát, mely alka-
lommal Varga László OMCE elnök méltatta a kar mun-
kásságát. 

Az Alsónémedi Római Katolikus Nőikar – világi énekka-
ri előzmények után – 2005. február 25-én alakult, s ez év 
májusának első vasárnapján lépett fel először.  

Vegyeskarként először 2005 húsvétján énekelt a kórus, 
mely 2006. október 8-án felvette a Magyarok Nagyasz-
szonyának nevét. Állandó orgonakísérőjük Lovas Imre. 

Műsor: 
Férfikar - Bárdos Lajos: Jertek Jézus hívei 
Nőikar - Demény Dezső: Ó, Mária szent Szíve 
Vegyeskar: 
Werner Alajos: Égi szűzvirág 
Varga László: Cserkészhitvallás 
G. F. Händel: Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! 

Vezényel: Benkó Péter 

Rákoskeresztúri Görög Katolikus Egyházközség Is-
tenszülő Oltalmáról Nevezett Énekkara 

A Rákoskeresztúri Görög Katolikus Egyházközség Isten-
szülő Oltalmáról nevezett Énekkara 2005-ös megalakulá-
sa óta aktívan részt vesz a kerület egyházzenei életében 
(pünkösdi és karácsonyi hangversenyek). Több alkalom-
mal rendezett nagy sikerű karácsonyi - s legutóbb - nagy-
böjti koncertet, melyek újszerű előadásmódjukkal (vetí-



tettképes zenei elmélkedés) egyszerre részesítette lelki és 
zenei élményben a hangversenyeken megjelenteket. A 
kórus tagjai: Denke Virág Mária, Dóri Eszter Zita, Kele-
men Tamásné, Trosztné Béres Júlia, Csóka Sándor, Nagy 
Zsolt László 

Műsor: 
Részletek Sztevan Sztojanovics Mokranjac: Aranyszájú 

Szent János Szent és isteni Liturgiájára írott művé-
ből 

Vezényel: Dóri Eszter Zita 

Rákoscsabai Baptista Gyülekezet Kórusa 

A Rákoscsabai Baptista Gyülekezetben, hasonlóan a töb-
bi akkoriban alakult baptista közösséghez, a gyülekezet 
megalapítását nem sokkal követte az énekkar létrejötte is. 
Azóta - a kezdeti viharos időszakot követően - változó 
létszámmal, de folyamatosan működik. Jelenleg 30 tagja 
van. Repertoárja a kora reneszánsz daraboktól a kortárs 

egyházi zeneművekig terjed, elsősorban a Baptista Egy-
ház által kiadott kórusgyűjtemények anyagára támasz-
kodva. Az énekkar rendszeres fellépője a Pünkösdi és 
Karácsonyi Kórustalálkozóknak, ennek ellenére nem 
koncertkórus, feladata ma is az istentiszteletek színesíté-
se. Jó kapcsolatot ápol a szomszéd egyházi énekkarokkal, 
az ökumenikus imahét záró istentiszteletén több alka-
lommal is részt vett az összevont kórus szolgálatában. 
Hagyomány, hogy a reformáció emlékünnepén együtt 
énekel a református és a baptista énekkar. 

Műsor: 
Gounod: Testvérek, jertek! 
Lisznyay: Jézus ma még vár 
Gárdonyi: Szelíd szemed, Úr Jézus 
Mendelssohn: Bízva nézz a bércre fel! (nőikar) 
Halmos: Minden földek, Istent dicsérjétek! 
Jarman: Feltámadt Hős 

Vezényel: Kertész Péter és Cseri Zsolt 

 

Köszönetnyilvánítás: 
A 22. 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 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 és  
Rákosmente Önkormányzatának az anyagi támogatásért. 
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