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Vox Nova Énekegyüttes - Czimra Gyula Általános Iskola Kicsinyek Kórusa - Czimra Gyula Általános Iskola 
Varázshangok Kórusa és Csengőzenekara - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Harmónia 
Gyermekkara - Gregor József Általános Iskola Jubilate Nagykórusa - Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Gitárzenekara - Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bartók Béla Gyermekkórusa - 

Eszterházy Pál Katolikus Kórus

2008. május 9. péntek, 18 óra
Rotunda Énekegyüttes - Diadalos Dudorászók - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Kicsi-

nyek Kórusa és Akácvirág Kamarakórus - Pál Apostol Általános Iskola és Gimnázium Énekkara  - Balassi Bá-
lint Nyolcévfolyamos Gimnázium Kiskórusa - Rákoskeresztúri Görög Katolikus Egyházközség Istenszülő Ol-

talmáról nevezett Énekkara - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Vegyeskara

2008. május 10. szombat, 18 óra
Harmónia Nőikar - Pilisi Visszhang Kamarakórus - Rákoscsabai Református Gyülekezet Szánthó Géza Kórusa 

- Rákoscsabai Baptista Gyülekezet Énekkara - Jazz And More - Concerto Filharmónia zenekar

Művészeti vezető:
Tóthné Mózer Annamária

A rendezvény a XVII. kerületi önkormányzat támogatásával jött létre.



2008. május 8. csütörtök, 18 óra

Megnyitó: Dr. Paskai László bíboros

Vox Nova Énekegyüttes
A  Vox  Nova  énekegyüttes  1997-ben  alakult,  ve-
gyeskari felállásban 2003 ősze óta működik. A je-
lenlegi  összetételben 2006 októbere óta énekelnek 
együtt. Idén hetedik alkalommal szerepelnek a Pün-
kösdi Kórustalálkozón.

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.

Repertoárjuk  a  kóruséneklés  számos  korszakát  és 
műfaját öleli fel, de hangsúlyosabb szerepet kapnak 
a reneszánsz és a barokk kor egyházi és világi alko-
tásai. A koncertek műsorában szintén kiemelt fon-
tosságú a XX. század kórusművészete, különös te-
kintettel a magyar szerzők műveire.

Az elmúlt  egy év eseményekben gazdagon telt  az 
együttes számára. Tavaly nyáron második alkalom-
mal vehettek rész a németországi Lübeckben a vi-
lághírű King’s Singers  énekegyüttes  mesterkurzu-
sán, részesei voltak Bárdos Lajos Zenei Heteknek 
valamint  a  Miskolci  Nemzetközi  Kamarakórus 
Fesztiválnak. Műsorukból a Bartók Rádió több íz-
ben sugárzott részleteket. Trajtler Gábor orgonamű-
vésszel, a Deák téri evangélikus templom orgonistá-
jával közös Bach-műsorukat két alkalommal mutat-
ták be.

Idén  májusban  az  együttes  ismét  Németországba 
utazik, ahol a Lipcsei A Cappella Fesztivál verse-
nyén  vesznek  részt,  valamint  koncerteket  adnak 
Naumburgban és Lipcsében. 

Az énekesek: Ligeti Orsolya – szoprán
Mácsai Katalin – alt
Jakobey Márton – tenor
Zám Balázs - basszus

Műsor:
Farkas Ferenc: 131. zsoltár
Farkas Ferenc: 6. zsoltár
Henry Purcell: If Music Be the Food of Love
Claude Debussy: Dieu! qu'il la fait bon regarder
James Taylor- Don Grolnick: That Lonesome Road
Richard M. Sherman-Robert B. Sherman 

(Philip Lawson feld.): I Wan’na Be Like You

Kórusvezető: Jakobey Márton

Czimra Gyula Általános Iskola 
Kicsinyek Kórusa
A Czimra Gyula Általános Iskola 1997-ben hirdette 
meg  az  énekes  osztály  indítását,  mely  mostanra 
komplex művészeti  osztállyá  fejlődött.  A néptánc, 
rajz és színjátszás mellett 3. osztálytól a szoprán fu-
rulyával is megismerkednek a gyerekek. Ebben az 
évben, 1997-ben, alakult a Kicsinyek Kórusa is.

Fontos  feladatuknak  tartják  az  együtténeklés  örö-
mének megéreztetését, értékes művekkel a zenei íz-
lés formálását, a néphagyományok őrzését.

Műsor:
Gebhardi: Glória 
Bárdos Lajos: Kis kacsa 
Kodály Zoltán: Mély erdőn 
Kodály Zoltán: Rigók dala 
Kocsár Miklós: Édesanyámhoz 
Händel: Ária

Közreműködik: Sajó József 
Vezényel: Molnárné Virág Zsuzsanna

Czimra Gyula Általános Iskola 
Varázshangok Kórusa és Csengőzenekara
A Czimra Gyula Általános Iskola Varázshangok kó-
rusa a mai formájában 1992-ben alakult.  Eleinte a 
szívesen és jól éneklő gyerekek maguk jelentkeztek 
a kórusba. Ma már egész osztályok együttesen men-
nek a közös éneklésre. Minden évben karácsonykor 
és tanév végén egy-egy hangversenyt adnak a szü-
lőknek.

Főként egyszerű, két és három szólamú kórusműve-
ket énekelnek.  Immár  6 éve van csengőkészletük. 
Azóta minden évben több zenemű átiratát tanulják 
meg különféle csoportokban a gyerekek. 

Csengőzenekarban játszani nem könnyű: mindenki 
csak  egy  vagy  két  hangot  játszik  a  darabból,  ez 
nagy  figyelmet  igényel,  és  sokat  kell  gyakorolni. 
Nagyon szívesen csengőznek a gyerekek.

Műsor
Vecci: Néked zeng
Händel: Ária (csengő)
Rein: Kirándulódal
Schumann: A vidám földműves (csengő)
V. Korda: Tiritomba
Vangelis: Az új föld meghódítása
Vezényel: Fanóné Barsi Edit



Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gim-
názium Harmónia Gyermekkara
Az iskola és ezzel együtt az ének-zene tagozat 25 
éves múltra  tekinthet  vissza.  A kórus,  alapításától 
2002-ig Zólyomi  Mária irányítása alatt  szép ered-
ményekre  tett  szert.  2002-től  Fehérné  Thomas 
Györgyi vezeti a kórust. Rendszeres résztvevője az 
Éneklő Ifjúság hangversenyeknek, több alkalommal 
elnyerte az Év Kórusa díjat. Rádió- és tv- szereplé-
sek, valamint külföldi utazások gazdagították a kó-
rus életét, hagyományosan minden évben résztvevő-
je a Pünkösdi Kórustalálkozónak.

Műsor:
Gregorián dalcsokor: Veni creator - Ut queant - Ave Maria
Palestrina: Egy márványszoborhoz
Friderici: Ladilom
Kodály: Nagyszalontai köszöntő

Vezényel: Fehérné Thomas Györgyi

Gregor József Általános Iskola 
Jubilate Nagykórusa
A Gregor  József  Általános  Iskola  több  mint  100 
éves múltra tekint vissza. Az iskola 2007 szeptem-
berétől  viseli  a  közelmúltban  elhunyt  kiváló  mű-
vész,  az  egykori  tanítvány  nevét.  Az  itt  működő 
ének-zene  tagozat  az  elmúlt  tanévben  ünnepelte 
megalakulásának 50. évfordulóját. A tagozat diákja-
iból álló Jubilate Nagykórus évtizedeken keresztül 
Princz Egonné vezetésével működött, munkáját szá-
mos elismerés fémjelzi (Arany minősítések, „Az év 
kórusa” díj). A kórus új vezetője, Dávid Lászlóné, 
egykor az iskola növendéke volt. Az énekkar rend-
szeresen részt vesz a kerület által szervezett kulturá-
lis rendezvényeken valamint az iskola hagyományo-
san  megrendezésre  kerülő  Karácsonyi  és  Évzáró 
Hangversenyén.

Műsor
Tartini: Stabat Mater
Volter Kálmán: Ave Maria
Kodály: Pünkösdölő

Vezényel: Dávid Lászlóné

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Gitárzenekara
A XVII. kerület Bartók Béla Gitárzenekara 20 éve 
alakult.  Azóta  a  tagok többször  kicserélődtek.  Az 
elmúlt 20 évben Európa számos országában szere-
peltek.  Ausztria,  Németország,  Norvégia,  Dánia, 
Svédország, Litvánia közönsége hallhatta az együt-
tes muzsikáját. Az utóbbi években Olaszországban 
voltak  fellépéseik.  Repertoárjuk  a  reneszánsz  kor 

zenéjétől XX. századi kortárs szerzők műveit öleli 
fel. A pengetős irodalmon kívül vonós és vokál át-
iratokat is műsorra  tűznek.  A ma este felcsendülő 
madrigál  eredetileg kórusmű.  Hadzsász László,  az 
együttes vezetője és valamennyi zenekari tag jó szó-
rakozást, kellemes „műélvezetet” kíván a jelenlévők 
spirituális, lelki épülésére.

Műsor:
Anonym: The black is the colour
Anonym: The foggy
Cara: Madrigál
Ambrosius: Suite

Zenekarvezető: Hadzsász László

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Bartók Béla Gyermekkórusa
A  zeneiskola  kórus  tanszaka  2000-ben  alakult,  a 
2002-es  tanévtől  működik  ebben  a  felállásban. 
Rendszeresen részt vesz a gyermekkar a Bartók Bé-
la Zenei Napokon és a Rázene fesztiválon.  Szere-
pelt  Ausztriában,  kórustalálkozókon  és  meghívást 
kapott egyéb rendezvényekre. 

A  Pünkösdi  Kórustalálkozón  harmadszor  lép  fel, 
ezúttal a zeneiskola gitárzenekarával együtt. A kó-
rus karnagya Décsi Magdolna, a zeneiskola szolfézs 
és kórustanára. 

Műsor:
Ír népdal: Greensleeves
Bach / Butz: Bourrae

Vezényel: Décsi Magdolna

Eszterházy Pál Katolikus Kórus
A gyömrői Jézus Szíve Templom vegyeskara 1993 
őszén alakult. Eleinte zsoltárokat és kisebb kétszó-
lamú műveket énekeltek. A már létszámában meg-
növekedett énekkart Kéri Béla karnagy és Barabás-
né Marika kántor vezette. A helyi szolgálaton kívül 
meghívásokat kaptak környékbeli templomokba is. 
A kórus  1996-ban vette  fel  jelenlegi  nevét,  azóta 
Eszterházy Pál énekkarként ismerik őket. A későb-
biekben a kórus vezetését Bagóczky Tamásné, majd 
ezt követően, 2006. tavaszáig, Angyal Jenőné vál-
lalta 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 ön-
álló koncerteket is adnak.



Műsor:
Tarnóczy: 100. zsoltár
Eriksson: Szentlélek Isten
Carissimi: Bűnbánó szívemet
Elgar: Ave verum (szólót énekel: Takácsné Tóth Hajnalka)

Duriflé: Ubi caritas - kamara
Romero Mindörökké hű az Úr
Bárdos: Ékes napra – kánon

Vezényel: Gálné Mikolai Annamária

2008. május 9. péntek, 18 óra

Megnyitó: Dr. Dombóvári Csaba alpolgármester

Rotunda Énekegyüttes
A Rotunda Énekegyüttes Rákoscsaba-újtelepi Szent 
Erzsébet templomban, Enzsöl Ellák atya támogatá-
sával alakult meg 1992-ben. A kórus főként egyház-
zenei  műveket  énekel,  de  spirituálékat,  népdalfel-
dolgozásokat, bordalokat, vagy népszerű karácsonyi 
énekeket is műsoron tart. 

Az utóbbi években oratorikus műveket is megszó-
laltattak, például Mozart: Requiem, Albinoni: Mag-
nificat,  Pergolesi:  Stabat  Mater  című  művét,  és 
nemrég a Concerto Filharmónia zenekarral közösen 
bemutatták  Vivaldi  Glória-ját  és Mozart  Litánia  a 
legméltóságosabb oltáriszentséghez című művét. A 
széles  repertoárt  2007-ben  Ariél  Ramirez:  Missa 
Criollája, azaz a dél amerikai zenevilág méltán vi-
lághírű kreol miséje gyarapította.

A kórus életében jelentős szerepet játszik Tolcsvay 
László – Tolcsvay Béla: Magyar Mise című műve, 
melyet 2000 májusa óta 40 alkalommal, nagy siker-
rel énekeltek a szerző és neves szólisták közremű-
ködésével.  A  mise  így  a  legkisebb  templomtól 
(Tahi) kezdve a Szt. István Bazilikán és a Művésze-
tek Palotáján keresztül a Mátyás templomig renge-
teg helyen szólalhatott meg.

A Rotunda  évi  több,  mint  20  koncertjének  döntő 
többségét templomokban adja. A kórus rendszere-
sen énekel ünnepi szentmiséken, valamint jótékony-
sági koncerteken, elsősorban a XVII. kerületben és 
a főváros templomaiban. Visszatérő fellépői a Mű-
vészetek Völgye rendezvényeinek. Többször jártak 
külföldön, 1999-ben 2005-ben és 2007-ben Olasz-
országban, 2006-ban pedig Lengyelországban, ahol 
többek között  az  énekegyüttes  életében  hagyomá-
nyosnak  tekinthető  karácsonyváró  koncertekkel  is 
népszerűsítették a magyar  kórusmuzsikát.  Megala-
kulásuk óta  szerepelnek  a  Pünkösdi  Kórustalálko-
zón, így idén is nagy örömmel mondtak igent a fel-
kérésre.

A Rotunda eddig öt CD-t készített, ebből három ön-
álló felvétel, saját kiadás. A legújabb, 2007 októbe-

rében megjelent Magnificat című lemezt már a kó-
rus nevét viselő alapítvány adta ki. 

A kórus alapítója, művészeti vezetője és összetartó-
ja Tóthné Mózer Annamária.

Műsor:
Bárdos: Nyújtsd ki mennyből
Ismeretlen szerző: Mennyei Áldás
Kertész: Cantantibus organis
Sabio: Sancta Maria
Aguiar: Salmo

Vezényel: Tóthné Mózer Annamária

Diadalos Dudorászók
A Diadalos  Dudorászók csapatát  10  évvel  ezelőtt 
hívta életre Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsanna énektanár 
az akkor még csak dudorászgató diákjaiból. Hamar 
kerületi szinten is ismert és elismert kisegyüttes for-
málódott  belőlük.  Népdalversenyekre,  társasének 
versenyekre,  kerületi  illetve  budapesti  rendezvé-
nyekre is nagy gonddal készültek.

Láthattunk tőlük J. Sebastian Bach életét bemutató 
színdarabot, színre vitték a Dzsungel könyve című 
musical  illetve  Muzsika  hangja  c.  film  egy-egy 
részletét is. A Csekovszky Árpád Művelődési Ház 
által  meghirdetett,  Bartók Béla emlékére rendezett 
vetélkedőn is szép eredménnyel vettek részt. A be-
mutatkozó  műsorban  többek  között  Bartók  Béla 
„Este a székelyeknél” című művével léptek fel.

Legutóbb az a nagy megtiszteltetés érte őket, hogy 
márciusban II. János Pál pápa rákoshegyi egész ala-
kos szobrának felszentelési ünnepségén a pápa leg-
kedvesebb dalát, a Bárka címűt adhatták elő. Műso-
rukban ez a dal ismét elhangzik a pápa anyanyel-
vén.

A  műsorban  hallhatják  még  Esterházy  Pál  „Ave 
Maris Stella” valamint Ludwig van Beethoven „O 
Sanctissima!” című műveket.

Előadja az iskola kiskórusa és néhány dalos kedvű 
pedagógus az iskolából.

Vezényel: Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsa



Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium Kicsinyek Kórusa és Akácvirág Ka-
marakórus
A kamarakórus  tavaly alakult  a gimnáziumi  tanu-
lókból,  az iskola új  énektanára,  Medvenicsné Ste-
fáncsik  Éva  vezetésével.  Decemberben  sikeresen 
szerepeltek  az  iskola  által  szervezett  karácsonyi 
hangversenyen  a  Rákoshegyi  Baptista  Imaházban. 
A kórusvezető szeretné bővíteni és magas színvona-
lon működtetni az együttest.

A kicsinyek kórusa a 3. és 4. zenei osztályos tanu-
lókból áll,  13 éven keresztül Fazekas Pálné, Mara 
néni vezette az énekkart, mely idő alatt a kétévente 
rendezendő  Budapesti  Éneklő  Ifjúság  versenyein 
minden alkalommal arany oklevelet és az év kórusa 
kitüntetést nyerte el az együttes. Több alkalommal 
szerepeltek  külföldön  (Lengyelországban,  Erdély-
ben és a Vajdaságban), ápolták a baráti kapcsolato-
kat. Itthon is számos helyen fellépett a kórus: a Ná-
dor  teremben  (Kodály  születésnapi  koncerten),  a 
Szent Imre Gimnáziumban, a Vigadóban, és a Hő-
sök terén megrendezett Örömkoncerten.

A Liszt Ferenc Zeneakadémián tartott Millenniumi 
koncerten  az  egyetlen  általános  iskolai  kórusként 
szerepeltek,  mely  hangversenyről  „Angyalok  és 
Pásztorok” címmel CD is elkészült. Fazekas Pálné, 
mint az ELTE vezető tanára, főiskolai hallgatókkal 
is dolgozott, így többször diplomáztak végzős hall-
gatók a kórussal. Medvenicsné Stefáncsik Éva a ta-
valyi tanévben vette át a tagozatot és, így a kórus 
vezetését is, Mara néni nyugdíjba vonulása után.

Iskolai  „kis  koncert”  keretében  megemlékeztek  a 
Zenei Világnapról, ill. a Rákoshegyi Baptista Ima-
házban tartottak  -az  iskola  többi  kórusaival  közö-
sen- sikeres karácsonyi  hangversenyt.  A fiatal  kó-
rusvezető is fontos feladatának tekinti a kórus ma-
gas színvonalú működését.

Műsor:
Ismeretlen szerző: A nap leszáll (kánon)
Kodály Zoltán: A juhász
Karai József: Tündér, ha lennék
Vavrinecz Béla: Széles a Balaton (népdalfeldolgozás)

Zongorán közreműködik: Vetésiné Magyar Éva
Vezényel: Medvenicsné Stefáncsik Éva

Pál  Apostol  Általános  Iskola  és  Gimnázium 
Énekkara
A Pál Apostol kórus 1999-óta vesz részt a püspöki 
kórustalálkozón.  Általában  népdalok,  régi  egyház-
zene szerepel a programjukban. Nyitó énekük és a 

Bach korál az éneklés öröméről szól. Pozsonyi kó-
dexből való a karácsonyi Fit porta, a pünkösdi Mag-
nificat görögül, latinul és magyarul hangzik el. Af-
rikai  zulu  énekkel  fejezik  be  (zulu  és  angol 
nyelven), ennek a szövege is keresztény tartalmú.

Műsor:
Anonym: Signum
Bach: Ó, jertek, énekeljünk
Asikhatali (afrikai zulu)
Magnificat (a pünkösdi vesperásból)
Anonym: Fit porta Christi

Vezényel: Regős Imre

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. A kórus vezetője: Gácsi Éva

Műsor:
Székelyföldi Máriás énekek
Eszterházy Pál: Dormi Jesu
Mozart: Bűvös csengettyű
Bárdos Lajos: Csöndes kánon
Két spirituálé: Nem kérdi senki - Jöjj el, Mózes!
Szőnyi Erzsébet: Én a hegyre bricskán járok
Népek dalai: francia, svájci, olasz

(Az egész pénzem, A szorgos pásztor, Nézd itt 
az ingó-bingó bimbó)

Vezényel: Gácsi Éva

Rákoskeresztúri Görög Katolikus Egyházközség 
Istenszülő Oltalmáról nevezett Énekkara
A Rákoskeresztúri Görög Katolikus Egyházközség 
Istenszülő  Oltalmáról  nevezett  Énekkara  2005-ös 
megalakulása  óta  rendszeresen  közreműködik  az 
ünnepi  istentiszteleteken,  valamint  aktívan  részt 
vesz  a  kerület  egyházzenei  életében  (pünkösdi  és 
karácsonyi  hangversenyek).  2007. december 22-én 
adta az énekkar az első önálló, nagy sikerű karácso-
nyi  koncertjét,  mely  formabontó  előadásmódjával 
(vetítettképes  zenei  elmélkedés)  egyszerre  részesí-
tette  lelki  és  zenei  élményben  a  hangversenyen 
megjelenteket.

A most felcsendülő liturgikus darabok Krisztus fel-
támadását ünneplik – a Feltámadást, amely az Egy-
ház életének egyszerre Alfája és Omegája, a Feltá-
madást, amely nélkül nem lenne Pünkösd, a Feltá-



madást,  amely  hitünk  alapja  és  életünk  lényege. 
Ezért hangzik fel most más-más nyelven újra meg 
újra:

Feltámadt  Krisztus  halottaiból,  legyőzte  halállal  a 
halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

Műsor:
Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij: Angyal kiáltá
Bizánci dallam: Khristos anesti 

(Feltámadt Krisztus) – görög nyelven
Dóri  Eszter  Zita  (feldolgozás):  Krisztus  feltámadt 

(liturgikus dallam)
Arab dallam: Al-Masih kammin 

(Feltámadt Krisztus) – arab nyelven
Dóri  Eszter  Zita  (feldolgozás):  Dicsőség…  Most 

és… Istennek egyszülött Fia
Dmitrij Sztyepanovics Bortnyanszkij: Ez a nap

Vezényel: Dóri Eszter Zita

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ve-
gyeskara
Bartal Lajos karnagy irányításával 39 évvel ezelőtt, 
1969-ben kezdetben női kar alakult  csak, s a fiúk 
pár  évvel  később csatlakoztak  az  akkor  már  szép 
eredményeket felmutató lányokhoz.

Rendszeresen arany minősítést kapott a kórus az or-
szágos minősítő versenyeken, s „Az Év Kórusa” ki-
tüntetést  is megkapták hat alkalommal.  A Magyar 
Rádió kórusműsorainak állandó vendégei, körülbe-
lül 130 felvételük készült itt.

Dániában jártak először külföldön 1984-ben, s azóta 
Európa  szinte  minden  országában  koncerteztek 
nagy szakmai elismerést kiváltva. 1999-ben Ameri-
kában és Kanadában mutatkoztak be nagy sikerrel a 
Blue Lake Fesztivál  keretében,  s  a  megmérettetés 
Torontóban és New Yorkban éppen olyan eredmé-
nyes volt, mint idehaza. 2000-ben nagy megtisztel-
tetés érte a kórust, Magyarországot képviselve fel-
léptek Hannoverben a Világkiállításon. A követke-
ző évi sikert Görögországban élték át a kórus tagjai, 
Athénben,  a  Magyar  Nagykövetség  szervezésében 
adták  elő  millenniumi  műsorukat,  főleg  magyar 
szerzők műveiből.

2005-ben a  hollandiai  nemzetközi  kórusversenyen 
ezüst diplomát kaptak, 2006 augusztusában koncer-
tet adtak a párizsi Notre Dame katedrálisban. 2007 
nyarán Erdélyben,  novemberben pedig az olaszor-
szági Sansepolcróban adtak koncertet.

Külön öröm és megtiszteltetés az énekkarnak, hogy 
rendszeresen kapnak nekik dedikált új műveket ze-
neszerzőktől,  az  ősbemutatóra  felkéréssel  együtt. 

Legutóbb Karai József - Balassi Bálint Könyörgés 
című  versére  írt  kórusművét  mutathatták  be  kará-
csonyi koncertjükön.

Nyolc évvel ezelőtt  CD lemeze és kazettája jelent 
meg  a  vegyeskarnak,  melyeket  hamarosan  egy 
újabb CD és kazetta követett,  melyeken a Magyar 
Rádióban  készült  legszebb  felvételeikből  készült 
összeállítás hallható.

A kórus szakmai elismerésekkel  is  büszkélkedhet: 
birtokukban van az Ifjúsági Díj, a Kiváló Együttes 
kitüntetés, Az Év Kórusa elismerés, a Magyar Rá-
dió legmagasabb kategóriájú vegyeskari besorolása.

Fontos  feladatnak  tekinti  a  kórus  minden  tagja, 
hogy évente egy alkalommal jótékony célú koncer-
tet adjon a XVII. kerület szegényeit segítő, támoga-
tó  Remény  Alapítvány  számlájára.  Jelképesnek  is 
vehető, hogy ez a koncert a szeretet ünnepén, kará-
csony előtti héten segít az arra rászorulókon. Igyek-
szik  megfelelni  a  kórus  annak  is,  hogy  a  kerület 
nemzeti  vagy kulturális  megmozdulásain,  ünnepé-
lyein szépen szerepeljen.

Műsor:
Daróci Bárdos Tamás: Ucca, ucca (két népdalfeldolgozás)
Kodály Zoltán: A 114. genfi zsoltár
Mendelssohn: Der 100.Psalm-Jauchzet dem Herrn alle Welt

Szólisták: Dampf Katalin, Szabó Andrea, Laczkó Kata, Tóth 
Veronika,  Békey  Mihály,  Józsa  Botond  Álmos, 
Kresznerits Ádám, Czirják András

Cézar Franck: Dextera Domini
Szólisták: Dampf Katalin, Józsa Botond Álmos, 

Kresznerits Ádám

Kísér: Dr. Vetésiné Magyar Éva tanárnő
Vezényel: Bartal Lajos

19. Pünkösdi Kórustalálkozó 

2008. május 8-9-10



2008. május 10. szombat, 18 óra

Pünkösdi ünnepi szentmise
Celebrálja: Urbán Gábor esperes
A szentmisén énekel a Harmónia Nőikar
A  Harmónia  Nőikar  2002.  őszén  alakult.  Még 
ugyanebben  az  évben fel  is  léptek  a  Rákoscsabai 
Közösségi Ház egyik képzőművészeti kiállításának 
megnyitóján, majd a hagyományos rákoscsabai ka-
rácsonyi kórustalálkozón. Megalakulásuk óta a Rá-
koscsabai Közösségi Házban tartják próbáikat.

Az időközben huszonhat tagúvá bővült kórus reper-
toárján elsősorban barokk egyházzenei kórusművek 
szerepelnek, de szívesen énekelnek gregorián egy-
házzenei  dallamokat,  valamint  reneszánsz  és  ro-
mantikus kórusműveket  is megszólaltatnak;  műso-
rukon szerepelnek magyar zeneszerzők egyházzenei 
és világi kórusművei, de nem idegen tőlük az ameri-
kai spirituálék dallamvilága sem.

A kórus  minden évben részt  vesz a  „Rákoscsabai 
Karácsony” 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 karácsonyi hangver-
senyek már hagyományosnak tekinthetők. 

Idén februárban első CD-jük felvételeit  is elkészí-
tették,  mely  karácsonyi  gyűjtemény,  megjelenése 
őszre várható.

Műsor:
Mawet: Missa in honorem Beata Mariae Immaculatae
Clarke: Jertek áldjuk Istent
Liszt: O filii et filiae
Harmat: Regina caeli
Casciolini: Panis Angelicus
Saint-Saëns: Ave Maria

Orgonán kísér: Balogh Lázár
Vezényel: Tóthné Mózer Annamária

Pilisi Visszhang Kamarakórus
A  kamarakórus  első  felállásában  1999  adventjén 
alakult meg néhány énekelni vágyó taggal, akik ez-
zel az énekegyüttessel az egyházaikból, temploma-
ikból hiányzó kórusmuzsikát is pótolni akarták.

A többszólamú éneklés öröme hozta össze őket, he-
tente gyűltek össze, eleinte kilenc, többnyire pilis-
szántói taggal és vezetőjükkel, egy végzős karveze-
tés szakos hallgatóval.  Elsőként karácsonyi  éneke-
ket tanultak, ezeket templomaikban is előadták.

Miután hosszabb távú terveik voltak, nevet válasz-
tottak,  és  elhatározták:  amellett,  hogy  igyekeznek 
minőségi  finomításokat  végezni  éneklésükben,  tu-
datosan keresik a fellépési lehetőségeket. Énekeik-
kel kísérték az egyházi ünnepeket, nyáron a Budai 
Várban, ősszel egy szociális otthonban is énekeltek. 
Egy farsangi összeállításukat a pilisszántói falutévé 
is rögzítette.

Repertoárjukat  főleg  egyházzenei  művek  alkotják, 
de előszeretettel  énekelnek  világi  madrigálokat  is. 
Mai műsorukon spirituálék szerepelnek.

Műsor:
I'm gonna sing
Freedom is coming
Deep River
This may be the last time
Babylon is falling
Go down, Moses
Bhombela
Siyahamba

Vezényel: Környey Krisztina

Rákoscsabai Református Gyülekezet Szánthó 
Géza Kórusa
A 105. esztendős Szánthó Géza Énekkar a Rákos-
csabai Református Egyházközség kórusa. Szolgála-
tuk így elsősorban a gyülekezeti alkalmakhoz, ün-
nepekhez  kapcsolódik.  Ezen  kívül  rendszeresen 
részt vesznek a kerületi kórustalálkozókon is. Első-
sorban a református énekeskönyvben is megtalálha-
tó énekek feldolgozásait hallhatjuk tőlük, hiszen el-
sőrendű feladatuknak a református énekkincs őrzé-
sét tekintik.

Karvezetők: Oros Ilona és Tóth Ágnes

Műsor:
Praetorius: Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét
Josquen des Pres: Fogadd el hálaénekem
Rezessy: Isten élő Lelke, jöjj

Vezényel: Tóth Ágnes



Rákoscsabai Baptista Gyülekezet Énekkara
A  baptista  gyülekezet  egyik  fő  jellemvonása  az 
ének és zene szeretete. Elődeink korán felismerték a 
kóruséneklés lélek- és közösségformáló erejét.

A Rákoscsabai Baptista  Gyülekezet  1886-ban ala-
kult. Az énekkar 1890-ben szerveződött (bányai Je-
nő: A magyarországi baptista egyházzene c. könyve 
alapján). Azóta folyamatosan énekel a vasárnap dél-
előtti  és  délutáni  istentiszteleteken,  és  egyéb  ven-
dégszolgálatokat is vállal.

Az énekkar ma is szolgálni szeretne, ahogy a 148. 
zsoltár 12.-13. versében olvasható: „...ti ifjak, a leá-
nyokkal, öregek a fiatalokkal együtt dicsérjétek az 
Úr nevét! Mert csak az Ő neve magasztos, fensége a 
föld és az ég fölé emelkedik.”

Műsor:
Claudio Casciolini: Várjuk Szentlelkedet

(vezényel: Cseri Zsolt)
B.B. McKinney: Áraszd rám drága Lelkedet 

(vezényel: Szabóné Hricsovinyi Renáta)
Klaus Heizmann: Égi Atyánk 

(vezényel: Kertész Péter)
Lisznyay Gábor: Maradj velem! 

(vezényel: Kertész Péter)

Jazz And More
A fiatal vegyeskar a Benczúr Házban, az Erkel Fe-
renc Zeneiskola  és az oktOpus Mutimédia  Intézet 
égisze  alatt  működik.  2001  januárjában  alapította 
Halkovics  Ágnes  karnagy,  zenetanár,  Swinging 
Bach Singers néven. Az alapító tagok is e két isko-
lából érkeztek, de mára már kibővült a kórus. A kö-
zel 50 fős vegyeskar tagjai között elsősorban egye-
temisták énekelnek,  de sokan, munka után,  kikap-
csolódásként vállalják a próbákat, koncerteket. 

A kórustagok nagyrésze zenei múlttal, hangszertu-
dással rendelkezik, amit a koncerteken is hasznosí-
tanak. Többen énekesi ambícióikat is próbára tehe-
tik, hiszen gyakran kapnak szólista feladatokat. 

A kórus repertoárján különböző átiratok, gospelek, 
jazz örökzöld dallamok, standard-ek és musical-ek 
találhatók. A zene és a tánc szoros egysége, illetve a 
művek szabadsága miatt  koreográfia,  megtervezett 
mozgás és színpadkép társul a produkciókhoz. 

A műhelymunka  eredményeként  a  kórusnak mára 
állandó koreográfusa – Solti Ádám – és zongorakí-
sérő/zeneszerzője – Varga Bálint – lett.

Műsor:
Kern: Ain’t Got Time
Bolyki András: Sing Halleluja
Luboff: All My Trials
Varga Bálint-Hoffner László: Halleluja, Oh Lord!
Lutkin: The Lord Bless You
Hogan: Ride on King Jesus

Zongorán közreműködik: Varga Bálint
Vezényel: Halkovics Ágnes

Concerto Filharmónia zenekar
A Concerto Filharmónia zenekar 2003 októberében 
alakult a XVII. kerületi Bartók Béla Zeneiskola ta-
náraiból  és  egykori  növendékeiből,  Balogh  Lázár 
vezetésével. Legtöbb koncertjük a XVII. kerülethez 
kötődik,  legutóbb  a  Rotunda  Énekegyüttessel 
együttműködve léptek fel a rákoscsabai Nepomuki 
Szt. János templomban, ahol Mozart műveket szó-
laltattak  meg.  Legközelebb  a  rákosligeti  Gózon 
Gyula Kamaraszínházban hallhatják őket május 24-
én, szombaton este 7 órakor.

Most három rövid Mozart szonátát hallhatunk elő-
adásukban, három rövid egytételes művet,  melyek 
Mozart fiatal éveiben keletkeztek, mikor a salzburgi 
hercegérsek szolgálatában állt. A templomi szonáta 
cím arra utal, hogy a zenekarban a vonós hangszere-
ken kívül orgona is szerepel. 

Műsor: 
W. A. Mozart: Három templomi szonáta

Vezényel: Balogh Lázár
 

Köszönetnyilvánítás:
A 19. 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 a XVII. kerület önkormányzat képviselő testületének az anyagi támogatásért.


