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2013. május 16 csütörtök 18 óra 

Megnyitja: Virág Mihály rákoscsabai önkormányzati képviselő 

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 néphagyo-

mányok őrzését. Hangsúlyt fektetnek a jó adottságú, 

tehetséges gyerekek egyéni fejlesztésére is. Szíve-

sen tesznek eleget különböző felkéréseknek, főleg 

amelyek valamilyen nemes célt szolgálnak. Rend-

szeresen műsort adnak a Rákoshegyi Napokon, az 

iskola karácsonyi és évzáró hangversenyén, CD-és 

TV felvételeken, valamint a környező óvodák ál-

landó fellépői. 

Műsor:  

Mennybe ment Krisztus e napon - pünkösdi nép-

ének 

Liszt Ferenc: Ó, ifjak, lányok 

Kodály Zoltán: Jézus és a gyermekek 

Vladimir Sajnszkij: Kiszámoló 

Zongorán, orgonán közreműködik: Ráthy Zsuzsa 

Vezényel: Kissné Szendrő Mónika 

Szabadság Sugárúti Általános Iskola Sugár Kó-

rusa 

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola kórusa a 

Sugár kórus, amely már 7 éve alakult iskolánkban. 

Tagjai az iskola diákjai kicsik és nagyok, szülők, 

pedagógusok. Minden évben több alkalommal sze-

repelnek különböző iskolai rendezvényeken. A kó-

rus nagyon összetartó és nagyon lelkesen készül 

mindig a különböző fellépésekre. Nagy élmény 

számukra a Pünkösdi Kórustalálkozó, ahol más kó-

rusokat is megismerhetnek. Az idei találkozót is 

nagyon várják, mert mottójuk:”Legyen a zene min-

denkié!” 

Műsor: 

Kodály Zoltán: Magyar mise Kyrie és Gloria tételei 

Bartók Béla: Levél az otthoniakhoz 

W. A. Mozart: Bűvös Csengettyű 

Zongorán kísér: Gyarmati Károly 

Vezényel: Ignácz Judit 

Lemhényi Dezső Általános Iskola  

Csipikék Gyermekkórusa 

A Csipikék gyermekkórus a XVI. kerületi 

Lemhényi Dezső Általános Iskola két éve alakult, 

főleg alsó tagozatos diákokból álló énekkara. Az 

iskolai rendezvények mellett kerületi és a környék-

beli tárlatmegnyitók, ünnepi műsorok, fesztiválok, 

népi jellegű rendezvények állandó vendégfellépője. 

A kórus létszáma 45-50 fő. Az énekkari próbák 

mellett sok gyerek tanul szakköri rendszerben cite-

rát, furulyát, néptáncot. Repertoárukon főleg gye-

rekdal és hangszerkíséretes népdalfeldolgozások 

szerepelnek. Az elmúlt tanévben elkészítették az 1. 

és 2. osztályos ének-zene tankönyvhöz a CD-t. Bár-

dos, Balázs, Bartók, Dobray, Gárdonyi, Kodály, 

Szőnyi, Vavrinecz zeneszerzők ennek a korosztály-

nak szánt kórusirodalma tartozik a gyermekkórus 

kedvencei közé. Ez év márciusában a Budapesten 

rendezett XIV. Nemzetközi Kórusversenyen a Mű-

vészetek Palotájában ezüst fokozatot kaptak. 

Műsor:  

Anker Antal feldolgozásában: Felcsíki népdalcso-

kor 

Balázs Árpád: Bodzavirág 

Dobray István: Sármelléki népdalok 

Bárdos Lajos: Tábori Muri 

Zongorán kísér: Román Henriett 

Vezényel: Vikol Kálmán  

Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gim-

názium Énekkara 

Az iskolában működő énekkarban az általános isko-

la és a gimnázium tanulói is egyaránt lelkes tagok. 

A próbákat gyakran családias hangulatban töltik, 

ezért sokszor év közben is csatlakoznak diákok a jó 

hangulat és a közös éneklés öröméért. Az énekkar 

az adventi időszakban Visegrádra utazott, ahol - 

kirándulással egybe kötve - a helyi szociális otthon-

ban adott szeretet koncertet.  Az egyházi és iskolai 

ünnepek alkalmával egy-egy osztályt kiemelve is 

készülnek énekes műsorszámokkal.  Sok gyerme-

kük bővíti tudását hangszerismerettel, amivel  a di-

ákmiséket, ünnepeket és a  tanórákat is emelkedet-

tebbé varázsolják.  Közös énekléseiket  zsoltárok-

kal, kánonokkal  és taize-i énekekkel töltik meg. 

Műsor: 

Ave Maria (Szólót énekel: Tüzes Johanna) 

Üdvözlégy Mária  

Surrexit Christus - Zsigmond kori töredék 

Alta trinita beata 

Balza: Ecce panis 

Per Crucem  

Orgonán kísér: Bolyosné  Pethő Ildikó 

Vezényel: Palóczi Anikó 
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Czimra Gyula Általános Iskola Varázshangok 

Kórusa 

A Varázshangok kórusa 21 éve működik. Tagjai a 

Czimra Gyula Általános Iskola felső tagozatos mű-

vészeti osztályok tanulói. Elsősorban iskolai és ke-

rületi rendezvényeken énekelnek, de gyakran adnak 

hangversenyt időseknek és óvodásoknak is. Főként 

klasszikus kórusműveket énekelnek, de a könnyebb, 

igényes zenét is kedvelik. A zene és az éneklés 

öröme tartja össze a közösséget. Az évek során 7 

saját kiadású CD-t készítettek, és az elmúlt kará-

csonyon üzletekben kapható CD-n is énekeltek. 

Műsor: 

Maros Rudolf: Háros felől – 4 tételes népdalszvit 

W.A. Mozart: Bűvös csengettyű 

Vezényel: Fanóné Barsi Edit 

Gregor József Általános Iskola  

Örökdiák Tavasz Nőikar 

Az Örökdiák Tavasz Nőikar minden tagja a 

Rákosligeti Hősök-terei Iskola ének zene tagozatá-

nak kisdiákja volt egykoron. Zeneszeretetük, kórus-

éneklés utáni vágyuk 2009-ben újra összehozta 

őket. A közös múlt és a jelen remek csapattá ötvöz-

te őket. Gyermekként és felnőttként is karnagyuk 

Princz Egonné.  

Hangversenyeik sorából kiemelkedő az a Gózon 

Gyula színházban 2012. november 24.-én megtar-

tott ünnepi koncert, ahol Princz Egonné énektanári 

és kórusvezetői munkásságának 50 éves jubileumát 

ünnepelte a kórus. Az arany diplomát Fohsz Tiva-

dar alpolgármester adta át, méltatva az 50 éves ze-

nei nevelőmunkát. Kiváló művészek, egykori diá-

kok vettek részt a műsorban kifejezve szeretetüket a 

zene, egykori iskolájuk és énektanáruk iránt.  

Az Örökdiákok minden felkérést örömmel fogad-

nak, nemrég énekeltek a Jókai és a Gregor iskolák 

javára szervezett jótékonysági hangversenyeken, 

alma-materük zenei rendezvényein, és Gózon Gyula 

születésnapi emlékünnepségen. A Pünkösdi Kórus-

találkozón mindig örömmel vesznek részt. 

Műsor: 

Karai József-Rossa Ernő: Tavaszi dal 

John Rutter: For the Beauty of the Earth  

 (Örömteli himnusz a föld szépségéért) 

In That Great Gettin’ Up Morning – tradicionális 

spirituálé 

Giuseppe Verdi: Rabszolgák kórusa a Nabucco c. 

operából (A kórus ezzel a közismert operarészlettel 

köszönti a kiváló olasz zeneszerzőt 200. születés-

napja alkalmából.) 

Zongorán közreműködik: Bolyosné Pethő Ildikó 

Vezényel: Princz Egonné 

Chór Musica Łęki Dukielskie (Lengyelország) 

II. János Pál Általános Iskola és Gimnázium 

Musica Kórus 

A II. János Pál Általános Iskola és Gimnázium 

„Musica” kórusa 20 év óta működik, és színesíti 

fellépéseivel az iskola és egyéb közösségi rendez-

vényeket.  

A Łęki Dukielskie katolikus templomának állandó 

kórusaként rendszeresen fellép a jelentősebb egyhá-

zi ünnepek szertartásai alkalmával. Az elmúlt évek-

ben a Krosnoi Járás és a Duklai Múzeum egyik fon-

tos eseményé vált az évente megrendezett Betlehe-

mi Jászol Kiállítás, amelyen több alkalommal sze-

repeltek. Fellépek a járás több településének, pl. 

Iwonicz Zdrój és Iwonicz templomaiban a hagyo-

mányos újévi koncerteken. Sőt a „Musica” kórus 

külföldön, Ukrajnában, Sropkovban (Szlovákia) is 

képviselte a Krosnoi Járást az ottani „Nemzetközi 

Ifjúsági Dalfesztiválon”. 

Műsor: 

„UbiCaritas” zene: J. Berthier, Taizé 

„Jezus Christ you are my life” Marco Farisina 

„Ave Maria” Filipinki (lengyel női énekegyüttes 

[1959-1974] repertoárjából) 

„Moje marzenia” [Az én álmodozásom] Ismeretlen 

szerző 

„Nie lękajcie się” [Ne féljetek] zene: Piotr Pałka 

Vezényel: Andrzej Aszlar 

 

 
punkosdi-korustalalkozo.rotunda.hu 
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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. Rendszeres részt-

vevői a Pünkösdi Kórustalálkozónak, több alka-

lommal vettek részt XVII. kerületi hangversenye-

ken. A XVII. kerületben megrendezett, önálló kará-

csonyi hangversenyük már hagyományosnak te-

kinthető. 

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. 2011-ben több 

neves előadóval és művészeti csoporttal országos 

bemutató keretében közösen adták elő: Cezar 

Franck: Misa Soelmnis című művét. A tavalyi év-

ben ünnepelték megalakulásuk 10. évét.  

Tehetségüket 3 CD kiadványon is megörökítették: 

elsőként 2008-ban „Aranyszárnyú Angyal” címmel 

került a hallgatósághoz  a karácsonyi dalok gyűjte-

ménye, majd 2009-ben a Tolcsvay Testvérek Ma-

gyar Mise c. rockoratóriuma, 2012-ben Kyrie cím-

mel jubileumi hangfelvétel készült el. 

Műsor: 

Leo Belibes: Kyre és Glória 

Harmat Artúr: Regina Coeli 

Müller: O Salutaris Hostia  

Rutter: The Peace of God 

Orgonán közreműködik: Balogh Lázár 

Vezényel: Tóthné Mózer Annamária 

 

2013. május 17 péntek 18 óra 

 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény Vadalmák Citerazenekara és Népi Ének 

Csoportja valamint a  

Zrínyi Miklós Általános Iskola Énekkara 

A Budapest XVII. kerületi, rákoskeresztúri Bartók 

Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 

2008 óta lehet népzenei tanulmányokat folytatni. A 

Népzene Tanszakot Dely Tercia alapította. A gye-

rekek a citera, népi vonós, népi ének, népi fúvós és 

néptánc tanszakok között választhatnak. Hála Isten-

nek szép számmal teszik, egyre nagyobb érdeklő-

dést mutatnak, mind a gyerekek, mind a szülők a 

népzene, a népi hagyományok ápolása iránt. Tan-

szakukon 2009-ben megalapították a „Vadalmák 

citerazenekart és énekcsoportot” amelybe ma min-

tegy 35 gyermek tartozik. A „Vadalmák” nevet 

azért kapták, mert tanáruk szerint mindig úgy moso-

lyognak, vigyorognak, mint a vadalmák. Számos 

fesztiválon, versenyen szerepeltek kitűnő ered-

ménnyel, több országos népzenei versenyen szerez-

tek „arany” minősítést.  

A zene szeretete mellett fontosnak tartják saját kul-

túrájuk, hagyományaik őrzését. Kevés kerülete van 

Budapestnek, amely elmondhatja magáról, van saját 

gyűjtése. Rákoskeresztúr ezen kevesek közé tarto-

zik. Bartók Béla, amikor a kerületben élt, mintegy 

10 évet, 1915-ben gyűjtött itt népdalokat. Nagyon 

fontosak nekik ezek a dalok, ezek megőrzése, to-

vábbadása, hiszen, ahogy Kodály Zoltán is mondja: 

„Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat 

kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb erre, 

mint a népdal.” 

Most következő műsorukat a Zrínyi Miklós Általá-

nos Iskola énekkarával közösen mutatják be. Dely 

Tercia a Zrínyi Miklós Általános Iskola énekkarát 

3. éve vezeti. A kórus repertoárjában mindenféle 

stílus megtalálható, de legszívesebben népdalokat, 

népdal feldolgozásokat énekelnek. 

Műsor: 

Ej, anyám, anyám - ördöngősfüzesi katonabúcsúzta-

tó (Zrínyi) 

Katonadalok Kolosz megyéből - előadják: Róna-

széki Bertalan, Szőke Vendel, Csolti Dániel, Mi-

hály Roland (Zrínyi) 

Pünkösdölő Rábaközből (Zrínyi) 

Rózsa Sándor balladája, dél-alföldi táncdallamok 

(Zrínyi- Vadalmák közösen) 

Galga menti karikázók (Vadalmák ének csoport) 

Moldvai csángó táncdallamok - (Vadalmák citera-

zenekar) 

Mi Atyánk - egyházi népének ( Vadalmák ének 

csoport) 

Felkészítő tanár: Dely Tercia 
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Diadal Úti Általános Iskola  

Diadalos Dudorászók 

A Diadalos Dudorászók az idei évben jubilál, 15 

évvel ezelőtt - az akkor még tényleg csak dudorász-

gató kisdiákokból alakult a kórus. Kalacsiné 

Nyiszlai Zsuzsa énektanárunk azóta is töretlen lel-

kesedéssel vezeti a nebulókat a közös muzsikálás 

gyönyörű útján, Kodály szavait szinte hitvallásának 

tartja: „Legyen a zene Mindenkié!” A kis dalosok 

mosolygó arca feledhetetlen élményt nyújt a hallga-

tóságnak, gazdag repertoárjuk pedig lehetővé teszi, 

hogy a rendezvények jellegének és a közönség ké-

résének minden szempontból megfelelő produkci-

ókkal állhassanak ki. Felléptek már kerületi és tár-

sadalmi rendezvényeken, az elmúlt évben énekel-

hettek Herencsár Viktóriával a Cimbalom Világta-

lálkozó záró produkciójában, megszólaltathatták a 

művésznő „Adj nekünk...” című darabját a szerző 

kíséretével, valamint Bombera Krisztina védnöksé-

ge alatt a Parafónia Énekkarral nagysikerű közös 

koncertet adtak. Több éve színvonalas műsorral ké-

szülnek a Kaszap István Alapítvány ünnepi előadá-

saira, mely karitatív munkát az Alapítvány Zsuzsa 

néninek a Kaszap Alapítvány Díjával jutalmazott. 

Műsor: 

C. Frank - Panis Angelicus (Előadja: Lukács Dalma 

6. osztályos tanuló) 

You Rise Me Up - Mit ér egy hang (Szólót énekel: 

Bóta Boglárka) 

W. A. Mozart: Bűvös csengettyű (Szólisták: Lukács 

Dalma, Bóta Boglárka, Huta Réka, Dombóvári 

Dalma) 

Közreműködik: Palotai Lilla 

Vezényel: Kalacsiné Nyiszlai Zsuzsanna 

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 

Gyermekkórusa 

A kórus a balassis "kisgimnazistákból” áll, 5-8. osz-

tályig. Különböző stílusú műveket énekelnek, mű-

sorukban a reneszánszon, barokkon és klasszikuson 

kívül megtalálható a népdal és a könnyűzene is, 

gyakran sajátos, egyéni előadásmódban, feldolgo-

zásban. 

Műsor: 

Pünkösdi népdalcsokor 

Bárdos: Csendes kánon 

Szőnyi: Én a hegyre 

Bricskán járok 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

mény Ifjúsági Kamarazenekara 

A kamaraegyüttes Hlácsné Kurdi Ágnes növendé-

keiből alakult. Kicsik és nagyok, továbbképzősök és 

pár éve tanulók egyaránt részt vesznek benne. A 

gyerekek jó barátságban vannak egymással. A fiata-

labbak „felnőttek” a feladathoz, sőt inspirálja őket, 

hogy együtt játszhatnak az idősebbekkel. A kamara 

együttes tagjai nagy átéléssel és nagyon muzikáli-

san adják elő a darabokat. Reméljük, a kedves kö-

zönséget is magával ragadja a zenéjük. 

Az együttes tagjai: 

Cselló: Hlács István 

Hegedű: Hajdú Barnabás, Kerek Zsanett, Sztrinkó 

András, Valló Eszter, Lutz Boglárka, Sebők Sarolta, 

Papp Benedek 

Felkészítő tanár: Hlácsné Kurdi Ágnes 

Műsor:  

Samuel Scheidt: Courant dolorosa  

Sosztakovics: Valzer Nr.2  

Vezényel: Hlácsné Kurdi Ágnes 

Rákosligeti Református Egyházközség Kórusa 

A XVII. Kerületi Rákosligeti Református Egyház-

község Kórusa először 2006. Karácsonyán lépett fel 

a gyülekezet előtt. A visszajelzések arra ösztönöz-

ték őket, hogy folytassák az éneklést. Azóta ha-

gyománnyá vált, hogy egyházi ünnepeken vagy év-

fordulókon új műsorral készülnek a szerény, de an-

nál hálásabb hallgatóságnak. A kórust Csirmaz-

Pásztor Anita hozta létre, aki gyülekezet kántora is. 

Jelenleg Szendy Anna a kórusvezető, aki már kez-

detektől a kórus tagja. A kórust erősíti lelkészük, 

Szabó Lajos Nagytiszteletű Úr, és felesége Szabóné 

Zimányi Noémi is. Közösségük létszáma 10-14 fő 

körül mozog. A tagok egy része zeneileg képzett, de 

vannak, akik hallás után tanulják meg a szólamukat, 

tehát a kórus teljesen amatőrnek mondható. Ami 

összetartja őket, az a közös éneklés öröme, a Meg-

váltó Jézus és a Teremtő Isten dicsérete. 

Műsor: 

J. S. Bach: Dicsérd én lelkem  

W. B. Bradbury: Amint vagyok 

Osváth Viktor: Itt van Isten köztünk 

Gárdonyi Zoltán: Szelíd szemed, Úr Jézus 

Tarnóczy László: 100. zsoltár 

Bárdos Lajos: Adjunk hálát mindnyájan 
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Vigyázó Sándor Művelődési Ház Liszt Ferenc 

Vegyeskara 

A kórus 1989. januárjában alakult újra. Létrehívója 

Dely Csaba, akinek eszébe ötlött, hogy 20 évvel 

korábban működött kerületünkben egy Liszt kórus 

Rázga József vezetésével. Ennek nyomán született 

meg a jelenlegi vegyeskar, amelyben még most is 

énekel néhány dalos az alapítók közül. Ebben a 

formátumban Menyhártné B. Zsuzsa a karnagy. Az 

elmúlt években Európa számos országában megfor-

dultak. Repertoárjukon a reneszánsztól napjaink 

zenéjéig sokféle zene megtalálható. Az utóbbi idők-

ben évente egy-egy nagyobb mű bemutatására is sor 

kerül. (Pl: Liszt Ferenc Koronázási miséje, Kodály 

Zoltán Missa brevis-e). A közeljövőben Kárpátaljá-

ra készülnek, ahol az ungvári görög katolikus szé-

kesegyházban lesz koncertjük. 

Műsor: 

Johannes Brahms: Ruf zur Maria 

Gárdonyi Zoltán: Szívemnek kősziklája 

Kersch Ferenc: Dextera Domini 

Bárdos Lajos: Libera me Domine de morte 

Szergej Rahmanyinov: Bogorogyoce gyevo (Ave 

Maria) 

Missio Cantorum Vegyeskar 

A volt balassis énekkarosokban 2012 novemberére 

érlelődött meg végleg a vágy, hogy megalakítsák a 

régi kóristák felnőtt vegyeskarát, a Missio 

Cantorum Vegyeskart régi karnagyuk, Bartal Lajos 

vezetésével. A kórus latin neve az éneklés követeit 

jelenti. Ez év januárjának közepétől elkezdődött az 

öröm éneklés, amely mai napig tart. Remélik, hogy 

sok-sok régi örök diák - és persze a közönség - 

örömére az éneklés szeretetéből adódóan követek 

lehetnek a szép Kodály Zoltán – idézet szerint: „Az 

ének szebbé teszi az életet, az éneklő másokét is.” 

Így legyen! 

Műsor: 

Felix Mendelssohn Bartholdy: 100. Zsoltár - 

Jauchzet dem Herrn, alle Welt 

Giovanni Croce: Cantate Domino 

Reginald Jacques: Angels From The Realms of 

Glory 

Kodály Zoltán: Adventi ének - Veni, veni Emma-

nuel 

Vezényel: Bartal Lajos 

 

2013. május 18 szombat 18 óra 

Szentmisén megnyitja: Dr. Török József pápai prelátus 

Rákoskeresztúri Szt. Kereszt Plébánia  

Katolikus Kórusa 

A kórus 2009 novemberében alakult. Tagja bárki 

lehet, aki szeret énekelni és vállalni tudja a heti egy 

próbát, valamint az ünnepi miséken való szereplé-

seket. Mostanra kialakult repertoárjuk is, mely 

többnyire egyszerűbb, rövidebb a capella művekből 

áll, bár templomuk orgonistája, Kliszek Noémi kí-

séretével, már komolyabb darabokat is énekeltek. 

Mivel többen játszanak hangszeren, ezt a lehetősé-

get gyakran ki is használják. A kórus tagjai remek 

és igen vidám közösséget alkotnak, s nemcsak a ze-

nében, hanem lélekben is erősítik egymást. Egyéb-

ként ennek a most énekelt Kájoni - misének néhány 

tételét tanulták meg elsőként és most egy kis nosz-

talgiával nyúltak ismét vissza a "gyökerekhez".  

 

Műsor: 

Kájoni mise (Kájoni János: Cantionale Catholicum  

énekeskönyvéből válogatta és közreadta  

Szalay Olga) 

Pünkösd - a Szép régi énekek c. gyűjteményből, 

Csányi Tamás feldolgozásában 

Palestrina: Jesu, rex admirabilis 

Szűz Mária, Krisztus anyja a Vietorisz kéziratból 

G. Schwartz: Ír áldás 

Hangszereken közreműködnek: Zilai Bernadett, 

Szabó Cecília, Horváth Dóri, Huszenica Anna 

Vezényel: Papp Eleonóra 

Nagyvárad téri Református Gyülekezet Kórusa 

A Budapest - Nagyvárad téri református gyüleke-

zetben a templom 1935-ös felszentelése óta műkö-

dik énekkar, kisebb-nagyobb megszakításokkal. A 

templom orgonistája, Balogh Lázár 2009 óta vezeti 

a kórust, amely elsősorban a gyülekezet istentiszte-

letein énekel. 

Műsor: 

Vizi István-Draskóczy Balázs: Ím bevonul Jézus - 

kánon 

Lodovico Grossi da Viadana: Örvendező zsoltár 

(Exsultate iusti) 

J. S. Bach: Ó, fényes hajnalcsillagom 

Thomas Tallis: If Ye Love Me - szövege a János 14, 

15-17 

Mason: Mindig velem, Uram 

Franz Biebl: Jézus hív téged 

Martin Zonnenberg: Maradj velem 
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Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 

Vegyeskara 

A kórus évtizedek óta Budapest XVII. kerületének 

és a főváros koncertéletének aktív részese. A 

vegyeskar - Bartal Lajos irányításával - számos 

koncertet, rádiófelvételt és koncertutat tudhat ma-

gáénak. A Magyar Rádióban kb. 150 felvételt készí-

tett az együttes, s 2009 decemberében jelent meg az 

énekkar harmadik CD-lemeze a XVII. kerület Ön-

kormányzatának támogatásával. A hazai ifjúsági 

énekkari versenyeken a Balassi vegyeskara számos 

arany diplomát kapott, többször énekelt hazai gála-

műsorokban a Zeneakadémián, s hat alkalommal 

érdemelték ki „Az Év Kórusa” kitüntetést is. Büsz-

kék a Kiváló Együttes diplomájukra is a fiatalok, s a 

nemzetközi fesztiválokon és versenyeken elért 

szakmai és közönség sikereikre. 

A legutóbbi években az Amerikai Egyesült Álla-

mokban, Michigan Államban, New Yorkban, vala-

mint Kanadában, Torontóban bizonyították, hogy a 

kodályi örökség ápolói, tisztelői, majd a németor-

szági Wolfenbüttelben, az EUROTREFF 2011 

Fesztiválon ők képviselték Magyarországot, s a ta-

valyi év nagy élménye volt a kínai és belső – mon-

góliai bemutatkozás Sanghaiban, Pekingben és 

Chifengben. Az idei év is tartogat fontos feladato-

kat: júniusban Lengyelországban egy nemzetközi 

egyházzenei fesztiválon énekelnek, majd augusz-

tusban Belgiumban és Hollandiában állnak közön-

ség elé.  

Nagy erőssége a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 

Gimnázium Vegyeskarának, hogy végzett, érettsé-

gizett kórustagjai még évekig visszajárnak az alma 

mater kórusába. 

Műsor: 

Jacques Arcadelt: Margot labourez les vignes 

Joseph Haydn: Az évszakok oratórium Tavasz - kó-

rus No. 2.  

Charles Gounod: Ave verum 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Elias oratórium - 

Siehe, der Hütter Israels Nr. 29. 

Georg Dietrich Telemann: 117. Zsoltár 

William L. Dawson: Soon Ah Will Be Done - spiri-

tuálé 

Zongorán kísér: Bartal Gyöngyi 

Fuvolán közreműködik: Lelkes Orsolya, Barabás 

Dorottya, Hajzer Anna Virág 

Vezényel: Bartal Lajos 

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 változó létszámmal, de 

folyamatosan működik. Repertoárja a kora rene-

szánsz daraboktól a kortárs egyházi zeneművekig 

terjed, elsősorban a Baptista Egyház által kiadott 

kórusgyűjtemények anyagára támaszkodva. Az 

énekkar rendszeres fellépője a Pünkösdi Kórustalál-

kozónak, ennek ellenére nem koncertkórus: feladata 

a vasárnapi istentiszteletek színesítése. Az elhangzó 

műsor a Rákoscsabai Baptista Gyülekezetben rend-

szeresen használt énekkincsbe enged betekintést. 

Műsor: 

Három baptista karének: Ó, mint örül a lelkem / Én 

nem tudom, mért nyertem el / Mily boldogság, hogy 

szívemben 

Zúgj, Jordán! - spirituálé 

Joyce Elaine Eilers: Legyen meg akaratod! 

Jerry Nelson: Az Úr légyen áldott 

Közreműködnek: Hricsovinyi Dóra – zongora, Ker-

tész Péter - ének 

Vezényelnek: Szabóné Hricsovinyi Renáta, Cseri 

Zsolt, Kertész Péter 
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Köszönetnyilvánítás: 

A 24. 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 


