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2010. május 20 (csütörtök) 18 óra 

Szabadság Sugárúti Általános Iskola 
Napsugár Kórusa 

A kórus a 2008/2009-es tanévben alakult. Kezdet-
ben az iskola diákjai vettek részt benne. Megismer-
kedtek az együtténeklés örömeivel. Megérezték a 
kánonban éneklés szépségeit. Később megtörténtek 
az első komolyabb szárnypróbálgatások is: elkezd-
tek több szólamban énekelni. Nagy örömükre csat-
lakozott hozzájuk néhány lelkes szülő, így alakult ki 
a kórus jelenlegi formája. 

Műsor: 
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumokból  

Fütyül a rigó - Érik a szőlő 
Rigók dala - Kis pej lovam 

Farkas Ferenc: Hajnalnóta 

Vezényel: Ignácz Judit 

Diadalos Dudorászók 
A Diadalos Dudorászók csapata az iskola kis dalo-
saiból alakult, akik akkor még tényleg csak dudo-
rászgattak. Néhány év alatt azonban komoly kis tár-
sulattá érlelődtek. Az alapító tagok már elhagyták 
az iskolát, de helyükre - Kalacsiné Nyiszlai Zsu-
zsanna tanárnő nagy örömére - évről évre újabb te-
hetséges hangocskák kerültek. 

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 rákoshegyi pápaszobor 2008-as avatására is lel-
kesen készültek műsorral, majd az ennek visszhang-
jaként iskolájukba látogató lengyel nagykövet asz-
szonyt is újabb repertoárral fogadták. Meghívást 
kaptak Lengyelországba, ahol sikerrel léptek fel a 
dél-lengyelországi 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. 

Műsor: 
J.S. Bach: Ha köd lepi be a tájat  

(kettős a 15. Kantátából) 
Beethoven: O Sanctissima 

Wolf Péter - Fülöp Kálmán: Ave Maria 
Szólót énekel: Bóta Boglárka, Lukács Dalma 
Gordonkán közreműködik: Árvay Zsuzsanna, 
az iskola tanára 

Vezényel: Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsanna 

Czimra Gyula Általános Iskola  
Kicsinyek Kórusa 
A Czimra Gyula Általános Iskola Kicsinyek Kórusa 
több, mint 10 éve működik. A Kórus magját a mű-
vészeti évfolyamok 3-4. osztályos gyerekei alkot-
ják, akik a heti 2 énekórában megismerkednek a 
szoprán furulyával is. 

A kórusmunka középpontjában az együtténeklés 
öröme áll. Értékes művekkel a zenei ízlés formálá-
sa, néphagyományok őrzése fontos feladatuk. 
Hangsúlyt fektetnek a jó adottságú, tehetséges gye-
rekek egyéni fejlesztésére is. 

Műsor: 
Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat - 

pünkösdi egyházi ének 
Mi van ma…” magyar népdal 

Endrédi Nóra 1. osztályos előadásában 
Piros pünkösdrózsa… magyar népdal 

Szőke Diána 3. osztályos előadásában 
Olasz mesterek darabjai furulya előadásban 
Mozart: Játékdal  

Zongorán kísér: Mácsainé Szegő Klára 
Vezényel: Molnárné Virág Zsuzsa 
Czimra Gyula Általános Iskola Varázshangok 
Gyermekkórusa 
A Czimra Gyula Általános Iskola Varázshangok 
Gyermekkórusában 5-8. osztályos tehetséges tanu-
lók énekelnek. Munkánkban legfontosabb az együtt 
éneklés öröme. 

Elsősorban az iskolai ünnepségeken énekelnek, de 
sok felkérést kapnak más alkalmakon való éneklés-
re is. A rákoshegyi és rákosligeti idősek gondozási 
központjában minden évben adnak karácsonyi 
hangversenyt. 20 éve tartanak karácsonyi és évzáró 
hangversenyt is. 

Műsor: 
Beethoven: Karfantázia  
Mozart: Bűvös csengettyű 
Bertolucci: Ave Maria 

Zongorán kísér Kissné Szendrő Mónika 
Vezényel: Fanóné Barsi Edit 



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 Máriás énekek  
Ismeretlen szerző: Tavaszköszöntő 
Purcell: Pásztor, pásztor 
Esterházy Pál: Altató  
El condor pasa (dél-amerikai népdal)  
Rock my soul (spirituálé)  
Vezényel: Linkéné Gácsi Éva 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gim-
názium Harmónia Gyermekkara 
Az iskola és ezzel együtt az ének-zene tagozat 28 
éves múltra tekinthet vissza, mely időszak alatt szép 
eredményekre tett szert. 2002-től Fehérné Thomas 
Györgyi vezeti a kórust. Rendszeres résztvevője az 
„Éneklő Ifjúság” hangversenyeknek, a Bárdos Lajos 
Zenei Heteknek, a KÓTA által szervezett anyák na-
pi hangversenyeknek, a XVII. kerületi kulturális 
rendezvényeknek, többek között, a minden évben 
megrendezésre kerülő Pünkösdi Kórustalálkozónak, 
valamint külföldi vendégszereplések gazdagították 
a kórus életét. 

Műsor: 
Gregorián dalcsokor: 

Veni creator - Tantum ergo - Salve Regina 
Kodály: Zöld erdőben 
Casciolini: Panis angelicus 
Gumpelzhaimer: Szállj égre! 
Vezényel: Fehérné Thomas Györgyi 
Gregor József Általános Iskola 
Jubilate Nagykórusa 
A több mint 100 éves Gregor József Általános Isko-
lában működő ének-zene tagozat a 2006/2007. tan-
évben ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját. 
A tagozat felsős diákjaiból álló Jubilate Nagykórus 
évtizedeken keresztül Princz Egonné vezetésével 
működött, munkáját számos elismerés fémjelzi 
(Arany minősítések, „Az év kórusa” díj).  

Az 50. évfordulót követő tanévben a kórus vezeté-
sét Dávid Krisztina vette át, aki egykor maga is az 
iskola növendéke volt. A hagyományosan megren-
dezett karácsonyi és évzáró hangversenyek mellett 
az énekkar részt vesz a XVII. kerület kulturális ren-

dezvényein. 2009 novemberében a kórus gyermek-
kari kategóriában bronz diplomát nyert a Kodály 
Zoltán V. Magyar Kórusversenyen, majd 2010 már-
ciusában az Éneklő Ifjúság Minősítő Hangverse-
nyen produkciójukat Arany Minősítéssel jutalmazta 
a zsűri, Dávid Krisztina pedig külön karnagyi elis-
merésben részesült. 

Pünkösdi Kórustalálkozónkon a Jubilate Nagykó-
rusból az 5.-6. z osztályosok kamarakórusa lép fel, 
kiegészülve a búcsúzó nyolcadikosok leánykarával. 

Műsor: 
Orlando di Lasso: Domine Deus 
Antonio Lotti: Vere languores nostros 

(Valóban, szenvedéseinket magára vette és fáj-
dalmainkat Ő viselte) 

Giuseppe Tartini: Stabat Mater 

Szólót énekel: Ferenczi Attila, Molnár Márk, 
Stewart Péter, Fazekas Mihály 

Vezényel: Dávid Krisztina 
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 vá-
rosi ünnepeken, ökumenikus alkalmakon, kórusta-
lálkozókon, s évek óta rendszeresen önálló koncer-
teket is adnak.  

Műsor: 
Halmos: Minden földek 
Lotti: Vere langores nostros 

Mihalik Márta, Németh János 
J.C. Vodnansky: Rorando coeli (visszhangkórus) 

Barabás Marika, Mihalik Márta, Németh János 
Liszt : O salutaris hostia 
Bárdos: Surrexit (zsoltár) 

Németh János, Brandenburg Tamás, Tomka Barna 
Vezényel: Gálné Mikolai Annamária 



2010. május 21 (péntek) 18 óra 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási  
Intézmény Bartók Béla Gyermekkórusa 

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. A kórus célja a felnőtt együttesek utánpót-
lásának nevelése és a növendékek bevezetése az 
együtt muzsikálásba. A kórus karnagya Décsi Mag-
dolna a zeneiskola szolfézs- és kórustanára. 

Műsor: 
Kinyílt a rózsa - népdal 
J. Brahms: Bölcsődal 
Szőnyi Erzsébet: Három bicínium 

Scarborough hív, Patyolat ing, Sulla, Lulla 
Ifj. Somorjai József: Trubadúrmollban 

Zongorán kísér:Vetésiné Magyar Éva 
Vezényel Décsi Magdolna 
Gregor József Általános Iskola  
Örökdiák Tavasz Kórus 
A Tavasz Kórust az ének-zene tagozatot elindító 
Kutas Artúrné és Princz Egonné egykori tanítványai 
alkotják. Az Alma- Máter a Gregor József Általános 
Iskola. Az örökdiákok a kóruspróbákat is ott tartják 
megalakulásuk, 2009. szeptember 16-óta. A volt 
tanítványok: főiskolások, felnőtt dolgozók, édes-
anyák, nagymamák jöttek össze örömmel Princz 
Egonné hívó szavára, hogy továbbörökítsék a zene, 
a kóruséneklés varázsát, felidézve régi hangverse-
nyek emlékét. 2009 telén jótékonysági és karácso-
nyi szereplésük volt. Áprilisban kórustalálkozón 
vettek részt. A Pünkösdi koncert után a Gregor is-
kola évzáró hangversenyén énekelnek a Rákoscsa-
bai Református Templomban, május 28.-án. 

Műsor: 
J. Haydn: Tavasz kórus az Évszakok oratóriumból 
L. Webber: Oh’ Lord spread Thy wings o’er me 

(Ó, Uram, terjeszd ki fölém szárnyadat) 
F. Mendelssohn: Laudate pueri Dominóm (Dicsér-

jétek az Urat)  
Karai József: Tavaszi szél 

három csángó-magyar népdal 
Zongorán közreműködik : Bolyosné Pethő Ildikó  
Vezényel : Princz Egonné 

Kápolna Kórus 
Kőbányáról, az evangélikus gyülekezetből érkezett 
a Kápolna kórus. 1992 és 1998 között rendszeresen 
próbáló és szereplő együttes volt, 15 fő körüli lét-
számmal. Két család időközben felnövekvő gyer-
mekeivel az idén alakultak újjá. Mindenki tanult 
zenét régebben, és énekelt különböző kórusokban, 
ez megkönnyíti a munkát. 

Mai műsorukban a szignál, kortárs lengyel szerző 
műve. Énekelnek zsoltárt a protestáns graduálból, 
Bach-korált és Pitoni közismert művét. Befejező 
műsorszámuk Händel hangszeres (csembaló) műve 
énekhangokon előadva. 

Műsor: 
Andrzej Koszewski: Concinamus omnes 
Énekeljetek az Úrnak új éneket!  

(Zsolt 96) a protestáns graduálból 
J. S. Bach: Nun lieget 
Pitoni: Cantate Domino 
Händel: Jel 

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: 
Victoria: Ave Maria 
Grieg: Ave maris stella 
Rachmaninov: Bogoroditse devo 
Heikki Klemetti: Ave maris stella 
Orbán György: Ave Maria 
Saint-Saëns: Szól örömének 
Vezényel: Katonáné Malmos Edit 



Vox Nova énekegyüttes  
A Vox Nova énekegyüttes 1997-ben alakult, 
vegyeskari felállásban 2003 ősze óta működik. Idén 
kilencedik alkalommal szerepelnek a Pünkösdi Kó-
rustalálkozón. Az együttes különösen fontosnak 
tartja, hogy a helyi közönség előtt rendszeresen 
megjelenjen, ezért saját szervezésű koncertjeik mel-
lett szívesen vesznek részt XVII. kerületi rendezvé-
nyeken, kulturális eseményeken. Repertoárjukon az 
egyházi alkotások mellett, világi művek – így pél-
dául madrigálok, népdalfeldolgozások, kórusra al-
kalmazott költemények illetve könnyűzenei átiratok 
– is megtalálhatók.  

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 Oldenburg-
ban, Lipcsében, Naumburgban adott koncertet, va-
lamint Lübeckben, ahol a világhírű King’s Singers 
énekegyüttes mesterkurzusán vettek részt. 

2008 karácsonyán jelent meg az együttes Vox 
Prima című CD-lemeze, amelyet a rákosligeti kato-
likus templomban rögzítettek. 

Az énekesek: 
Ligeti Orsolya – szoprán 
Forgó Eszter – szoprán 
Léner Violetta – alt 
Jakobey Márton – tenor 
Zám Balázs - basszus 

Műsor: 
Henirich Schütz: Also hat Gott die Welt geliebt 
Jan Pieterszoon Sweelinck: Ecce nunc benedicite 
Eleanor Daley: In remembrance 
William Byrd: Laudibus in sanctis 
Vigyázó Sándor Művelődési Ház  
Liszt Ferenc Vegyeskara 
A kórus 1989 óta működik jelenlegi formájában. 
Tagjai főleg kerületi lakosokból kerülnek ki, főleg 
pedagógusok. Többnyire műkedvelő, zeneszerető 
emberek.  

Repertoárjuk a zeneirodalom szinte minden részé-
ből tevődik össze – reneszánsztól a kortárs zenéig, 
az oratóriumtól a motettán, madrigálon keresztül a 
spirituáléig.  

Rendszeres fellépői a Piliscsabai egyházzenei na-
poknak, a Rákoscsabai pünkösdi kórustalálkozónak. 
A rádióban éveken keresztül részt vettek a kóruspó-
dium felvételein. A budapesti nemzetközi kórusver-
senyen ezüst fokozatot értek el, minősítésük: Fesz-
tivál kórus. 

Számos külföldi útjuk alkalmával eljutottak Portu-
gáliába, Finnországba, Észtországba, Franciaor-
szágba, Németországba, Csehországba, Erdélybe. 

Műsor: 
Mendelssohn: 100. Zsoltár 
Britten: Himnusz a Szűzhöz 
R. Szabó: A kereszt fogantatása 
Stanford: Justorum animae 

Vezényel: Menyhártné Barna Zsuzsa 
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 
Vegyeskara 
A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 
Vegyeskara – Bartal Lajos karnagy irányításával – a 
XVII. kerület kulturális életének aktív közössége. 
Kerületi ünnepélyeken, különböző kulturális ese-
ményeken örömmel adnak jótékony célú önálló 
koncerteket, de szívesen énekelnek más kórusok 
társaságában is. 

A közelmúlt számos meglepetést hozott a 
vegyeskarnak, hisz másodszor is meghívást kaptak 
Duklába, Lengyelországba, ahol 7 nemzet kórusai-
nak társaságában képviselhették Magyarország kó-
ruskultúráját. 2009 augusztusában az Amerikai 
Egyesült Államokban és Kanadában koncerteztek a 
balassis énekkarosok, a BLUE LAKE Zenei Feszti-
vál vendégeként, s a december is hozott meglepe-
tést: megjelent az énekkar 3. CD lemeze.  

2010 márciusában ismét külföldön bizonyíthatott a 
kórus, az olaszországi Sansepolcróban énekeltek 
nagy sikerrel. 

A Pünkösdi Kórustalálkozón való éneklés nagyon 
fontos a kórus minden tagja számára, örömmel 
tesznek eleget – így most is – az évenkénti meghí-
vásoknak. 

Műsor: 
Karai József – Nagy László: Új regősének 
Gottfried August Homilius: Deo dicamus gratias! 
Henry Purcell: In these delightful, pleasant groves 
Hugo Distler: Ich brach drei dürre Reiselein 
Néger spirituálé: Plenty good room! 
Vezényel: Bartal Lajos 



2010. május 22 (szombat) 18 óra 

Szentmisét mond: Varga Lajos segédpüspök, 
a misén közreműködik a 

Harmónia Nőikar 
A Harmónia Nőikart 2002. őszén alakult Rákoscsa-
bán és azóta is ebben a kerületrészben 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 Pünkösdi Kórustalál-
kozón, visszatérő vendégei a Piliscsabai Egyházze-
nei Napoknak, több alkalommal vettek részt XVII. 
kerületi hangversenyeken. A XVII. kerületben meg-
rendezett, 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: 
Ferdinand Mawet: Missa brevis 
Liszt: O filii et filiae 
Caccini: Ave Maria 
Harmat: Regina coeli 
Rheinberger: Inclina Domine 
Ismeretlen szerző: Confitemini Domino 
Charpentier. Te Deum 

Orgonán közreműködik: Bolyosné Pethő Ildikó 
Vezényel: Tóthné Mózer Annamária 
Chór Parafialny "Cantate" (Lengyelország) 
A „Cantate” kórus 1974 januárban alakult, alapítója 
és máig vezetője Piotrowski Kazimierz atya. A kó-
rus műsorában 170 hazafias, egyházi, népi és nagy 
mesterek műve szerepel. Az iwonicz-i művészek 
koncerteznek a Krosnoi Járásban, a Kárpátaljai 
Vajdaságban és több európai országban. A kórus 
több díj büszke tulajdonosa, Piotrowski atyát pedig 
lengyel Kulturális és Örökség Minisztériuma a 
„Lengyel kultúra érdekében érdemeket szerző” ér-
deméremmel tüntette ki. 

 

Műsor: 
J. Orszulik: Jézus él 
Gounod: Ave Maria 
Ks. A. Chlondowski: Kyrie 
Amerikai tradicionális dal: Holly, holly 
G. F. Händel: Largo 

Zongorán kísér:  
Adamska Krystyna professzor asszony 

Vezényel: Piotrowski Kazimierz prelátus atya 
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási  
Intézmény Ifjúsági Vonószenekara 
A Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény Ifjúsági Vonószenekarát 3. éve vezeti Hlácsné 
Kurdi Ágnes. A zenekar tagjai a zeneiskola tehetsé-
ges vonós növendékei. A vonószenekar most vi-
szont szimfonikus zenekarrá bővül, mely a zeneis-
kola kiváló fafúvós és rézfúvós növendékeiből, va-
lamint egy tehetséges zongorista növendékéből áll. 

Műsor: 
Ránki György: Magyar táncok a XVI. századból 

Szólisták: Kecskeméti Dorottya - fuvola, Bálint 
Zsuzsa-oboa, Vetési Szabolcs - klarinét, Szege-
di Ákos - klarinét, Gönczöl Tamás - kürt, 
Ferenczi Attila - kürt, Brindzik Borbála - Zon-
gora, Hlács István - cselló 

Vezényel: Hlácsné Kurdi Ágnes 
Rákoscsabai Református Gyülekezet  
Szánthó Géza Kórusa 
Alapításának 108. esztendejébe lépett a kerület leg-
régebbi egyházművészeti közössége, a rákoscsabai 
Szánthó Géza Református Énekkar. A kórus 1978-
ban vette fel templomépítő lelkipásztorának, 
Szánthó Gézának nevét. A több mint száz év alatt 
mindig akadtak lelkes karvezetők akik hittel irányí-
tották az éneklő együttest. 2009 őszétől Princz 
Egonnét kérték fel karnagynak, aki Oros Ilona or-
gonaművésszel közösen tanítja a kórust. Repertoár-
jukban egyházi művek szerepelnek. Énekben, dal-
ban hirdetik az igét a gyülekezetük ünnepein, isten-
tiszteletein. Többször énekeltek már a Pünkösdi Kó-
rustalálkozón az idei rendezvényre is örömmel je-
lentkeztek! 

Műsor: 
J. S. Bach – Gárdonyi Zoltán – Osváth Viktor: Áld-

jad én lelkem, a dicsőség erős királyát 
Máté János: Légy csendes szívvel 
Eszterházy Pál: Jövel teremtő szentlélek 
Osváth Viktor: Adjunk hálát mindnyájan 



Michael Praetorius: Mind jöjjetek, örvendjetek 
Hlácsné Kurdi Ágnes – hegedű 
Papdiné Szombathy Ildikó – hegedű 
Hlács Krisztián – hegedű 
Hlács István – cselló 
Oros Ilona – orgona 
Vezényel : Princz Egonné 
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 folya-
matosan működik. Jelenleg 26 tagja van. Repertoár-
ja a kora reneszánsz daraboktól a kortárs egyházi 
zeneművekig terjed, elsősorban a Baptista Egyház 
által kiadott kórusgyűjtemények anyagára támasz-
kodva. Az énekkar rendszeres fellépője a Pünkösdi 

Kórustalálkozónak, ennek ellenére nem koncertkó-
rus, feladata ma is az istentiszteletek színesítése. Jó 
kapcsolatot ápol a szomszéd egyházi énekkarokkal, 
az ökumenikus imahét záró istentiszteletén több al-
kalommal is részt vett az összevont kórus szolgála-
tában. Hagyomány, hogy a reformáció emlékünne-
pén együtt énekel a református és a baptista ének-
kar. 

Műsor: 
Halmos László: Legyen áldott Isten (Jubilate Deo) 

Vezényel: Cseri Zsolt  
Charles Hutchinson Gabriel: Ó, áldjuk mind Immá-

nuelt!  
Vezényel: Kertész Péter 

Vargha Tamás: Ó, lásd, a bú, a gond!  
Vezényel: Szabóné Hricsovinyi Renáta 

Kirchner Elek: Ó jöjj, Szentlélek Úr Isten!  
Vezényel: Kertész Péter 

 

Köszönetnyilvánítás: 
A 21. 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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