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2012. május 24 csütörtök 18 óra 
Megnyitja: Fohsz Tivadar Rákosmente alpolgármestere 

Pál Apostol Katolikus  
Általános Iskola és Gimnázium Énekkara 

A Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázi-
umban működő énekkarban az általános iskola és a gim-
názium tanulói egyaránt énekelnek. A próbákat családias 
hangulatban töltik, ezért sokszor év közben is csatlakoz-
nak diákok a közös éneklés öröméért. Nagyobb ünnepek 
alkalmával egy - egy osztályt kiemelve is készülnek 
énekes műsorszámmal. Sok gyermekük bővíti tudását 
számos hangszerismerettel, amivel a diákmiséket és a 
tanórákat is emelkedettebbé varázsolják. Közös éneklé-
seiket zsoltárokkal, kánonokkal és taize-i énekekkel töl-
tik meg. 

Műsor: 
Szállj szívünkbe nagy Isten 
Boksay János: Jertek., imádjuk Krisztust  
Surrexit Cristus- Zsigmond kori töredék 
Balza: Ecce panis 
A gitáros diákmisékből válogatva:  
Tüzed Uram, Jézus  
Ave Maria  
Áldásoddal megyünk 

Közreműködik: Kovács Dóra - fuvola,  
Ecsedi Mariann - gitár 
Orgonán kísér: Bolyosné Pethő Ildikó 
Vezényel: Palóczi Anikó 

Czimra Gyula Általános Iskola Kicsinyek Kórusa 

A Czimra Gyula Általános Iskola Kicsinyek Kórusa 
rendszeres fellépője a Pünkösdi Kórustalálkozónak. A 
kórus tagjai a művészeti osztályok 2., 3. és 4. osztályos 
tanulói. Fontos feladatuknak tartják az együtt éneklés 
örömének megéreztetését, értékes művekkel a zenei ízlés 
formálását, a néphagyományok őrzését. Hangsúlyt fek-
tetnek a jó adottságú, tehetséges gyerekek egyéni fej-
lesztésére is. Szívesen tesznek eleget különböző felkéré-
seknek, főleg amelyek valamilyen nemes célt szolgál-
nak. Rendszeresen műsort adnak a Rákoshegyi Napo-
kon, az iskola karácsonyi és évzáró hangversenyén, CD-
és TV felvételeken, valamint a környező óvodák állandó 
fellépői. A múlt hónapban a váci Székesegyház vendégei 
voltak, ahol szent mise keretében egyházi műveket éne-
keltek. 

Műsor:  
Jöjj Szentlélek Úristen - egyházi népének 
Pünkösdi dalcsokor (szólót énekel: Endrédi Nóra 3. b 
osztályos tanuló) 
Delibes: O salutartis hostia 
Balázs Árpád: A mi iskolánkban 

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

Néri Szt. Fülöp Katolikus Általános Iskola  
Mezzoforte 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. 
Tavaly márciusban Tóthné Mózer Annamária régi-új 
énektanár vezetésével az énekkar újjászerveződött, azóta 
három önálló kórusnak összesen 85 gyermek tagja van. 
Idén az 5-6. osztályosokból álló Mezzoforte Kórus sze-
repel a Pünkösdi Kórustalálkozón. 

Műsor: 
Purcell: Induló 
Clarke: Jertek, áldjuk Istent 
Esterházy: Pange lingua 
Charpentier: Te Deum 

Trombitán közreműködik: Berecz Márton 6.A. 
Orgonán kísér: Kovács Márk 
Vezényel: Tóthné Mózer Annamária 

Szabadság Sugárúti Általános Iskola Sugár Kórusa 

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola kórusa a Sugár 
kórus, amely már 6 éve alakult. Tagjai az iskola diákjai 
kicsik és nagyok, szülők, pedagógusok. Minden évben 
több alkalommal szerepelnek különböző iskolai rendez-
vényeken: Október 6.-án, Karácsonykor, Március 15.-én. 

A 17. kerületi Idősek Otthonában is sokszor fellépnek, 
ahol az idős embereknek kis apró csodákat hoznak a 
mindennapjaikba. A kórus nagyon összetartó és nagyon 
lelkesen készül mindig a különböző fellépésekre. Nagy 
élmény számukra a Pünkösdi Kórustalálkozó, ahol más 
kórusokat is megismerhetnek. Az idei találkozót is na-
gyon várják, mert mottójuk:”Legyen a zene mindenkié!” 

Műsor:  
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok: Érik a szőlő, Ri-
gók dala, Kis pej lovam 
Ambrus István: Óda a gyermekhez – Zene: Balázs Ár-
pád 
Balázs Árpád: Tavaszébresztő 

Zongorán kísér: Gyarmati Károly 
Vezényel: Ignácz Judit 

Diadal Úti Általános Iskola Diadalos Dudorászók 

A Diadalos Dudorászók csapata az iskola kis dalosaiból 
alakult 1998-ban, akik akkor még tényleg csak dudo-
rászgattak, néhány év alatt azonban komoly kis társulattá 
érlelődtek. Az alapító tagok már elhagyták az iskolát, de 
helyükre – Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsanna tanárnő nagy 
örömére – évről évre újabb tehetséges hangocskák kerül-
tek. Sok sikeres fellépés áll már mögöttük: iskolai- és 
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Az 50. évfordulót követő tanévben a kórus vezetését 
Dávid Krisztina vette át, aki egykor maga is az iskola 
növendéke volt. Irányítása alatt a hagyományosan meg-
rendezett karácsonyi és évzáró hangversenyek mellett a 
kórus rendszeres résztvevője a XVII. kerületi Pünkösdi 
Kórustalálkozónak. 2009 novemberében a kórus gyer-
mekkari kategóriában bronz diplomát nyert a Kodály 
Zoltán V. Magyar Kórusversenyen, ezt követően 2010-
ben arany minősítést szerzett a KÓTA Éneklő Ifjúság 
Hangversenyén. 2012 márciusában a kórus ismét részt 
vett a minősítő hangversenyen, ahol a szakmai zsűri 
„Arany, Diplomával” minősítéssel díjazta a kórus sze-
replését, valamint meghívást kaptak az Éneklő Ifjúság 
Gálakoncertjére is. 

társadalmi rendezvények, pünkösdi kórustalálkozók, 
kóruskarácsonyok, de a Dudorászók közül kerülnek ki a 
kerületi, illetve budapesti népdaléneklő verseny díjazot-
tai is. Hallhatták már őket az elmúlt években a 
rákoshegyi pápaszobor koszorúzásain, felléptek a len-
gyel nagykövet előtt, és több meghívást kaptak Lengyel-
országba is. Ez alkalommal Árvay Zsuzsanna, az iskola 
felsős énektanára vezetésével állnak a közönség elé, aki 
az elmúlt két évben hangszeres kísérőként és segítőként 
vett részt a kórus munkájában. Kérjük, fogadják őket 
Önök is szeretettel! 

Műsor: 
Pünkösdköszöntő 
Ó ifjak, lányok, gyermekek – 109. zsoltár 

Műsor: W.A. Mozart: Adj, Uram, ma új szívet 
William Byrd: Non nobis Domine Zongorán kísér: Bolyosné Pethő Ildikó Halmos László: Jubilate Deo Gitáron közreműködik: Varga Márk Josquin des Prez: Ave vera Virginitas Vezényel: Árvay Zsuzsanna Luca Marenzio: Tavasz 
Karai József – Weörres Sándor: Tavaszi kantáta / 3. Fé-
nyek 

Czimra Gyula Általános Iskola  
Varázshangok Kórusa 

Zongorán kísér: Bolyosné Pethő Ildikó A Varázshangok kórus 20 éve működik. Tagjai a Czimra 
Gyula Általános Iskola felső tagozatos művészeti osztá-
lyok tanulói. Elsősorban iskolai és kerületi rendezvénye-
ken énekelnek, de gyakran adnak hangversenyt idősek-
nek és óvodásoknak is. Főként klasszikus kórusműveket 
énekelnek, de a könnyebb igényes zenét is kedvelik. A 
zene és az éneklés öröme tartja össze a közösséget. 

Vezényel: Dávid Krisztina 

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 
Gyermekkórusa 

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: 
Vangelis: Az új föld meghódítása 
Selmeczi György: Milleniumi óda 

Műsor: 
Máriás csokor 

ifj. Somorjai József: Üzenet a kék bolygónak  

Vezényel: Fanóné Barsi Edit Palastrina.:Jesu Rex Admirabilis 
Purcell: Pásztor, pásztor Gregor József Általános Iskola Jubilate Nagykórusa 
Händel: Judas Maccabeus - Győzelmi kórus - két kürtre 

A Budapest XVII. kerületi Gregor József Általános Isko-
la több mint 100 éves múltra tekint vissza. Az itt műkö-
dő, idén 55 éves ének-zene tagozatot és egyben az iskola 
kórusát 1956-ban alapította Kutas Artúrné, amelynek 
vezetését 1965-től Princz Egonné vette át. Tanári és kar-
nagyi tevékenységének köszönhetően a felső tagozat 
Jubilate Nagykórusa számos eredményt ért el vezetése 
alatt: arany minősítések, az „Év Kórusa” díj. Princz 
Egonnét kimagasló pedagógiai tevékenységéért 2003 
júniusában Rákosmente Önkormányzata Életműdíjjal 
tüntette ki. 

Európai népek dalai 
El condor pasa 
Rock my soul 

Vezényel: Linkéné Gácsi Éva 
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2012. május 25 péntek 18 óra 
Megnyitja: Virág Mihály rákoscsabai önkormányzati képviselő 

Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola  
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 fellé-
pőként. 2005-ben az Országos Zenekari Versenyen a 6. 
helyezést érték el, pedig a Piccolino a legfiatalabb zene-
kar volt a résztvevők között. A zenekar létszáma 2007-
ben elérte az 50 főt. Évek óta rendszeres fellépői a Pün-
kösdi Kórustalálkozónak is. Részt vesznek a Rázene ál-
tal szervezett nagy kerületi zenei rendezvényeken: majá-
lisokon, a Rázene fesztiválon. Vezetőjük Jutasi Miklós 
tanár, oboaművész. 

Műsor: 
Farkas Antal: Népdal szvit 
Rob Areas: Kis muzsikus 

Vezényel: Jutasi Mikós 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és  
Gimnázium Harmónia Gyerekkar 

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
és ezzel együtt az ének-zene tagozat idén ünnepli fennál-
lásának 30. évfordulóját. A tanév folyamán számos ren-
dezvényen emlékeztek meg az évfordulóról. A Harmó-
nia Gyermekkar az elmúlt 30 év alatt szép eredményekre 
tett szert (Éneklő Ifjúság, Bárdos Lajos Zenei Hetek, 
múzeumi hangversenyek…), többször énekeltek külföldi 
utazások alkalmával, rendszeres résztvevői a minden 
évben hagyományosan megrendezett Pünkösdi Kórusta-
lálkozónak. Az iskola három kórusának elkészült máso-
dik CD-lemeze az ünnepi év alkalmából. A kórust 2002-
től Fehérné Thomas Györgyi vezeti. 

Műsor: 
Pünkösdi népdalcsokor – előadja az 1.a osztály  

Lassus: Ünnepelni jöjjetek! 
Friderici: Cantate Domino 
Kocsár: Tavasz-ébresztő 
Hassler: Tanzen und Springen 

Vezényel: Fehérné Thomas Györgyi 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Vadalmák Citerazenekara és Népi Ének Csoportja, 
valamint a Zrínyi Miklós Általános Iskola  
Kamarakórusa 

A Budapest XVII. kerületi, rákoskeresztúri Bartók Béla 
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben immáron 4. 
éve, 2008 óta lehet népzenei tanulmányokat folytatni. A 
Népzene Tanszakot Dely Tercia alapította. A gyerekek a 
citera, népi vonós, népi ének, népi fúvós és néptánc tan-

szakok között választhatnak. Hála Istennek szép szám-
mal teszik, egyre nagyobb érdeklődést mutatnak, mind a 
gyerekek, mind a szülők a népzene, a népi hagyományok 
ápolása iránt. 

Tanszakukon 2009-ben megalapították a „Vadalmák 
citerazenekart és énekcsoportot” amelybe ma mintegy 
35 gyermek tartozik. A „Vadalmák” nevet azért kapták, 
mert tanárunk szerint mindig úgy mosolyognak, vigyo-
rognak, mint a vadalmák. Számos fesztiválon, versenyen 
szerepeltek kitűnő eredménnyel, több országos népzenei 
versenyen szereztek „arany” minősítést. 

A zene szeretete mellett fontosnak tartják saját kultúrá-
juk, hagyományaik őrzését. Kevés kerülete van Buda-
pestnek, amely elmondhatja magáról, van saját gyűjtése. 
Rákoskeresztúr ezen kevesek közé tartozik. Bartók Béla, 
amikor a kerületben élt, mintegy 10 évet, 1915-ben gyűj-
tött itt népdalokat. Nagyon fontosak nekik ezek a dalok, 
ezek megőrzése, továbbadása, hiszen, ahogy Kodály 
Zoltán is mondja: „Mielőtt más népeket akarunk megér-
teni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalma-
sabb erre, mint a népdal.” 

Most következő műsorukat a Zrínyi Miklós Általános 
Iskola énekkarával közösen mutatják be.  

Műsor: 
Zoborvidéki lakodalmi szokásdalok- előadják a Zrínyi 
Miklós Általános Iskola diákjai 
Kalocsai táncdallamok –előadja a Vadalmák Citerazene-
kar és énekcsoport tagjai 
Moldvai táncdallamok 
Gyimesi énekek – előadják: Józsa Klára és Aranyi Fru-
zsina 
Magyarbődi dallamok – Vadalmák népi ének csoport 
Zala megyei dallamok – előadják: a Vadalmák citeraze-
nekar és népi ének csoport, valamint a Zrínyi Miklós 
Általános Iskola diákjai közösen 
Felkészítő tanár: Dely Tercia 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és  
Gimnázium Akácvirág Kamarakórus 

Az idei tanévben fennállásának 30. évfordulóját ünneplő 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
Akácvirág Kamarakórusa 2006. szeptemberében nőikar-
ként alakult az iskola gimnáziumi tanulóiból és tanárai-
ból. Alapító karnagy: Medvenics Éva A jubileumi tanév-
re vegyeskarrá bővült az együttes, szülők, hozzátartozók, 
régi diákok és kedves barátaik segítségével. Minden év-
ben fellépnek az iskola önálló karácsonyi hangverse-
nyén, és rendszeres résztvevői a Pünkösdi Kórustalálko-
zónak is. Idén készült el az iskola második CD lemeze 
"Végtelen út" címmel, melyen az iskola mindhárom kó-
rusa hallható. 
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Műsor:  
Palestrina: Jesu rex admirabilis 
Marzi: Signore delle cime 
Bárdos: Tábortűznél 
Bárdos: Dana-dana 

Szólót énekel: Huszár Réka 
Vezényel: Medvenics Éva 

Vox Nova Énekegyüttes 

A Vox Nova énekegyüttes 1997-ben alakult, vegyeskari 
felállásban 2003 ősze óta működik. Idén tízedik alka-
lommal szerepelnek a Pünkösdi Kórustalálkozón. Az 
együttes különösen fontosnak tartja, hogy a helyi közön-
ség előtt rendszeresen megjelenjen, ezért saját szervezé-
sű koncertjeik mellett szívesen vesznek részt XVII. ke-
rületi rendezvényeken, kulturális eseményeken. Reper-
toárjukon az egyházi alkotások mellett világi művek – 
így például madrigálok, népdalfeldolgozások, kórusra 
alkalmazott költemények illetve könnyűzenei átiratok – 
is megtalálhatók. 

A Vox Nova énekegyüttes az elmúlt bő egy évtized fo-
lyamán az ország számos településén szerepelt, többek 
közt a gödöllői Grassalkovich-kastélyban, a keszthelyi 
Festetics-kastélyban, a Zeneakadémián, Magyar Tudo-
mányos Akadémia könyvtárában, Baján, Miskolcon, 
Esztergomban, Szolnokon és Kecskeméten. Visszatérő 
vendégei Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál-
nak, valamint a bajai Belvárosi Orgonaesték hangver-
senysorozatnak, és idén harmadik alkalommal koncer-
teztek a Nemzeti Múzeumban, a Múzeumok Majálisa 
fesztivál keretében. Az együttes többször járt Németor-
szágban, ahol Oldenburgban, Lipcsében, Naumburgban 
adott koncertet, valamint 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 katolikus temp-
lomban rögzítettek. Idén nyáron ismét Németországba 
utaznak, ahol a diesdorfi kolostorban adnak önálló kon-
certet. 

Az énekesek: 
Thurnay Viola – szoprán 
Forgó Eszter – szoprán 
Nagy Melinda – alt 
Jakobey Márton – tenor 
Zám Balázs - basszus 

Műsor: 
William Byrd: Laudibus in sanctis 
Horváth Márton Levente: O salutaris hostia 
Farkas Ferenc: Alkony 
Claudio Monteverdi: O primavera 
Clément Janequin: Le Chant des Oiseaux 

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 
Vegyeskara 

A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 
Vegyeskara – Bartal Lajos karnagy irányításával – a 
XVII. kerület kulturális életének aktív közössége. Kerü-
leti ünnepélyeken, különböző kulturális eseményeken 
örömmel adnak jótékony célú önálló koncerteket, de 
szívesen énekelnek más kórusok társaságában is. A kö-
zelmúlt számos meglepetést hozott a vegyeskarnak: 
2009 augusztusában az Amerikai Egyesült Államokban 
és Kanadában koncerteztek a balassis énekkarosok, a 
Blue Lake Zenei Fesztivál vendégeként, s a december is 
hozott meglepetést: megjelent az énekkar 3. CD lemeze.  

2011 márciusában ismét külföldön bizonyíthatott a kó-
rus, az olaszországi Sansepolcróban énekeltek nagy si-
kerrel, szeptemberben pedig negyedszer is meghívást 
kaptak az európai szervezésű EUROTREFF ’11 nemzet-
közi fesztiválra, ahol több nemzet kórusának társaságá-
ban egyedül képviselhették Magyarország kóruskultúrá-
ját. Októberben a szlovákiai Rozsnyó város vezetőinek 
meghívására a XI. Nemzetközi Kórusfesztivál vendégei 
voltak. Decemberben pedig a jótékony célú karácsonyi 
koncertjük közel 200.000.- Ft-os bevételével segítették a 
XVII. kerület anyagiakban rászoruló idős polgárait tá-
mogató Remény Alapítvány számláját. 

Egy nagy megmérettetés vár a vegyeskarra 2012 nyarán, 
hisz júliusban Kínába utaznak, előbb Sanghajban majd 
Pekingben lépnek közönség elé a 40 fős magyar kulturá-
lis delegáció résztvevőiként. Műsorukban kizárólag ma-
gyar zeneszerzők műveit éneklik majd. Remélik, a kö-
zönség éppen olyan lelkesen fogadja majd koncertjük 
műsorát, mint amilyen lelkesedéssel készülnek a 
vegyeskar tagjai erre a távol-keleti bemutatkozásra. 

 A Pünkösdi Kórustalálkozón való éneklés nagyon fon-
tos a kórus minden tagja számára, örömmel és köszönet-
tel tesznek eleget – így most is – az évenkénti meghívá-
soknak.  

Műsor: 
Petrovics Emil – Németh Tibor: Játszik a szél 
Stevan Mokranjac: Tebe poyem (We Praise Thee)  
Heidi Stucki: Du fragsch mi, wär i bi 
R. Genee – R. Herzl: Talijanska salata - szóló: Fabók 
Ildikó, Kresznerits Ádám és Mucsi Kristóf. 
Lorenz Maierhofer: Dreaming  
Franziska Gohl: Body Rhythms (a canon in 3 or 4 parts) 

Vezényel: Bartal Lajos 
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2012. május 26 szombat 18 óra 
Szentmisén megnyitja:  

Dr. Kránicz Mihály - Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Harmónia Nőikar (szentmisén) 

A Harmónia Nőikart 2002. őszén alakult Rákoscsabán és 
azóta is ebben a kerületrészben tartja próbáit. A kórus 
repertoárján elsősorban barokk egyházzenei kórusművek 
szerepelnek, de szívesen énekelnek gregorián egyházze-
nei dallamokat, valamint reneszánsz és romantikus kó-
rusműveket is. Műsorukon szerepelnek magyar zene-
szerzők egyházzenei és világi kórusművei, de nem ide-
gen tőlünk az amerikai spirituálék dallamvilága sem. 
Rendszeres résztvevői a Pünkösdi Kórustalálkozónak, 
több alkalommal vettek részt XVII. kerületi hangverse-
nyeken. A XVII. kerületben megrendezett, önálló kará-
csonyi hangversenyük már hagyományosnak tekinthető. 

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

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

Műsor: 
Ferdinand Mawet: Missa brevis 
Harmat Artúr: Regina coeli 
Zagatti: Gloria 
Benoit: Magnificat 
Rheinberger: Inclina Domine 
Casciolini: Panis angelicus 

Orgonán közreműködik: Balogh Lázár 
Vezényel: Tóthné Mózer Annamária 

Nagyvárad téri Református Gyülekezet Kórusa  

A Budapest - Nagyvárad téri református gyülekezetben a 
templom 1935-ös felszentelése óta működik énekkar, 
kisebb-nagyobb megszakításokkal. A templom orgonis-
tája, Balogh Lázár 2009 óta vezeti a kórust. 

Műsor:  
Antonio Caldara: Kész már a szívem 
Claudin de Sermisy: Jöjj, fáradt szív 
Pierluigi da Palestrina: Jesu, Rex admirabilis 
Kodály Zoltán: Zengje nyelvünk (Pange lingua) 
Franz Biebl: Mint árva vándor 
Bartolomäus Helder: Húsvéti ének 

Vezényel: Balogh Lázár 

Chorus Korczyna (Lengyelország) 

A korczyna-i Boldognagyasszony Lengyel Korona Ki-
rálynője egyházkerületében működő, négyszólamú, ve-
gyes „Chorus” énekkar a przemyśli érsekség területén 
tevékenykedő és az egyházi éneklés hagyományát ápoló 
énekkarok között az egyik legrégebbi. 1937-ben az Úr 

Napján lépett fel először és azóta tökéletesítve és emelve 
művészi színvonalát, állandóan szerepel fontosabb egy-
házi és társadalmi ünnepségeken Korczyna-ban, a vele 
szomszédos egyházi kerületekben és Krosno városában 
is.  

Gazdag és változatos repertoárjában szerepelnek lengyel 
karácsonyi és húsvéti énekek, Mária kultuszával kapcso-
latos énekek és más alkalmi énekek –ezek között több a 
latin nyelven, illetve hazafias dalok. A kórus az eredeti 
nyelveken ad elő szlovák és ukrán műveket is.  

A kórus szereplése nem korlátozódik a szűk környezeté-
re hiszen szerepelt már Lengyelország távolabbi egy-
házkerületeiben (Łagiewniki, Zakopane, Suchedniów, 
Kamienna) és külföldön (Szlovákia –Stropkov, Svidnik, 
Klusov) is.  

A kórus alapítója, szervezője és első karmestere Kosiba 
Józef kántor volt (1937-1979), az ő örökségét vette át 
Szostak Stanisław. Az énekkar vezetője Roman 
Stanisław.  

Műsor: 
G.F. Händel: Canticorum iubilo 
Surrexit Pastor Bonus - húsvéti latin ének  
Ismeretlen szerző: Maryjo jam twe dziecię (Ó, Mária én 
a te gyermeked vagyok) 
Ave Maria – Żukowski A. atya énekkari feldolgozása  
Gunnod: Laudate Dominum  
Krzyżu święty nade wszystko (Mindenki fölött a szent 
kereszt) – a XVI. századi lengyel ének  
Bogurodzica (Istenszülő) – a középkori lengyel lovagok 
himnusza  

Kórusvezető: Stanisław Roman 
Vezényel: Stanisław Szostak 

Rákoscsabai Baptista Gyülekezet Kórusa 

A Rákoscsabai Baptista Gyülekezetben, hasonlóan a 
többi, akkoriban alakult baptista közösséghez, a gyüle-
kezet megalapítását nem sokkal követte az énekkar létre-
jötte is. Azóta - a kezdeti viharos időszakot követően - 
változó létszámmal, de folyamatosan működik. Jelenleg 
26 tagja van. Repertoárja a kora reneszánsz daraboktól a 
kortárs egyházi zeneművekig terjed, elsősorban a Baptis-
ta Egyház által kiadott kórusgyűjtemények anyagára tá-
maszkodva. Jó kapcsolatot ápol a szomszéd egyházi 
énekkarokkal, az ökumenikus imahét záró istentisztele-
tén és a reformáció ünnepén részt vesz az összevont kó-
rus munkájában. Az énekkar rendszeres fellépője a Pün-
kösdi és Karácsonyi Kórustalálkozóknak, ennek ellenére 
nem koncertkórus, feladata az istentiszteletek színesíté-
se. Az elhangzó műsor a Rákoscsabai Baptista Gyüleke-
zetben rendszeresen használt énekkincsbe enged bete-
kintést. 
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Műsor: 
Richard Grassner: Az Úrnak zengek zsoltárt 

Közreműködnek: 
Váradyné Egri Anna és  
Szabóné Hricsovinyi Renáta - hegedű Kodály: Pünkösdi himnusz 

Doris Mae Akers: Jöjj el, Szentlélek Várady Tímea - fagott 
Csopják Kornél: A tékozló fiú éneke Hricsovinyi Dóra - csembaló 
Esterházy Pál: Gyúljon világ Vezényelnek: 
 Szabóné Hricsovinyi Renáta 
 Kertész Péter 
 Cseri Zsolt 

Köszönetnyilvánítás: 
A 23. 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. 

 

 
punkosdi-korustalalkozo.rotunda.hu 


