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2014. június 5 csütörtök 18 óra 

Megnyitja: Virág Mihály rákoscsabai önkormányzati képviselő 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Vadalmák Citerazenekara és Népi Ének Csoportja 

A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában 2008-ban 

Dely Tercia alapította a Népzene Tanszakot. A gyerekek 

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

tanszakok között választhatnak. Egyre nagyobb érdeklő-

dést mutatnak, mind a gyerekek, mind a szülők a népze-

ne, a népi hagyományok ápolása iránt. A Vadalmák cite-

razenekar és énekcsoport 2009-ben alakult, ma mintegy 

40 tagú. A „Vadalmák” nevet azért kapták, mert taná-

runk szerint mindig úgy mosolyognak, vigyorognak, 

mint a vadalmák. Számos fesztiválon, határon innen és 

túl, versenyen szerepeltek kitűnő eredménnyel, több or-

szágos népzenei versenyen szereztek „kiemelt arany” 

minősítést. A zene szeretete mellett fontosnak tartják 

saját kultúrájuk, hagyományaik megőrzését. Kevés kerü-

lete 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 

a csoportnak ezek a dalok, ezek megőrzése, továbbadá-

sa, hiszen, ahogy Kodály Zoltán is mondja: „Mielőtt más 

népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. 

Semmi sem alkalmasabb erre, mint a népdal.” 

Műsor:  

Küküllő menti, Lőrincrévi Dallamok 

Sárközi karikázó dalok 

Moldvai csángó népdalok- Józsa Klára 

Rákoskeresztúri dallamok 

Felkészítő tanár: Dely Tercia 

Szabadság Sugárúti Általános Iskola  

Sugár Kórusa 

A Sugár kórus 8 évvel ezelőtt alakult. Vezetője Ignácz 

Judit. A tagok a Sugár suli diákjai közül verbuválódnak. 

Eleinte a felsős diákok alkották az énekkart, de 6 évvel 

ezelőtt néhány lelkes szülő is csatlakozott az éneklők-

höz. Az utóbbi időben pedig inkább az alsós tanulók 

vannak többségben. Ennek megfelelően mindig a tagok 

életkorának megfelelő repertoárt állítunk össze, vagyis 

Bartók és Kodály művek mellett autentikus népdalok, 

gregorián énekek éppúgy szerepelnek szerepeltek az 

előadásokban, mint a könnyed gyermekdalok. 

Műsor:  

Kossuth Lajos táborában 

Felülről fúj - Loránd István feldolgozása 

Pálfalvi Józseftől Búcsú az iskolától 

Muzsika hangja-dó ré mi (részlet) 

Ismeretlen szerző: Póni hopp 

Tik-fán kísér: Palotai levente 

Zongorán közreműködik:Gyarmati Károly 

Vezényel: Ignácz Judit 

Czimra Gyula Általános Iskola  

Kicsinyek Kórusa 

„Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje”. Ezzel a Ba-

lassi verses énekkel köszönti a kedves közönséget a 

Czimra Gyula Általános Iskola Kicsinyek Kórusa. A 

kórus tagjai a művészeti osztályok 2. 3. és 4. osztályos 

tanulói. Fontos feladatuknak tartják az együtténeklés 

örömének megéreztetését, értékes művekkel a zenei ízlés 

formálását, a néphagyományok őrzését. Szívesen tesz-

nek eleget különböző felkéréseknek, főleg ami valami-

lyen nemes célt szolgálnak. Rendszeresen műsort adnak 

a Rákoshegyi Napokon, az iskola karácsonyi és évzáró 

hangversenyén, valamint a környező óvodák állandó 

fellépői. Idei koncertjeiknek kísérője a Madárdombi 

Szent Pál templom Családközösségének zenész tagjai. 

Műsorukban régi magyar és angol tradicionális énekek 

csendülnek fel. 

Műsor:  

Áldott szép Pünkösdnek (Balassi Bálint) 

Áldj meg minket Úristen (Balassi Bálint) 

Hajdútánc Erdélyből, a XVI. századból  

Old folks at Home 

I’ll fly away 

Do Lord 

Vezényel: Kissné Szendrő Mónika 

Néri Szt. Fülöp Katolikus Általános Iskola  

Mezzoforte Kórusa 

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 1997 óta 

fogadja tanulóit, a XVI. kerületben. A kezdetektől hang-

súlyt fektettek a gyermek kórusok megalakulására, mű-

ködésére. A Néri életében szép hagyomány a karácsonyi 

és a tavaszi hangverseny, ahol fellépnek az iskola kóru-

sai: a Kicsinyek Kórusa, a Mezzoforte Kórus, valamint a 

tanári énekkar és zenekar. A most hallható Mezzoforte 

kórus 2011 őszén szerveződött újjá, tagjai ötödik és ha-

todik osztályos tanulók. Nagy örömmel készültek mind 

az év végi hangversenyre, mind a Pünkösdi Kórustalál-

kozóra. 

Műsor:  

Selmeczi György: Milleniumi Óda 

Zongorán kísér: Balogh Lázár  

Vezényel: Tóthné Mózer Annamária 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és  

Gimnázium Akácvirág Kamarakórusa 

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 

Akácvirág Kamarakórusa 2006-ban alakult Medvenics 

Éva vezetésével az iskola gimnáziumi tanulóiból, és 

énekelni szerető tanáraiból. 2012-ben az iskola harminc 

éves jubileumára szülőkkel, hozzátartozókkal és bará-

tokkal bővült az együttes létszáma. Ebben a tanévben 

csatlakoztak hatodik zenei osztályos diákok is. Minden 

évben rendszeresen fellépnek a már hagyományos isko-
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lai karácsonyi hangversenyükön, és többször jártak már 

a Pünkösdi Kórustalálkozón is. Az iskola másik két kó-

rusával közösen készített két CD lemezen is énekelnek. 

Műsor:  

Vodnansky: Rorando coeli  

Quodlibet kánon  

Purcell: Come ye sons of art  

Szólót énekel: Pataki Dimitra, Komáromi Dalma és 

Bagyinka Orsolya  

Zongorán közreműködik: Vetésiné Magyar Éva  

Vezényel: Medvenics Éva 

Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és  

Gimnázium Leány Énekkara 

Az iskolában működő énekkarnak az általános iskola és 

a gimnázium tanulói is egyaránt lelkes tagjai. A próbákat 

gyakran családias hangulatban töltik, ezért sokszor év 

közben is csatlakoznak gyerekek a jó hangulat és a kö-

zös éneklés öröméért. Az egyházi és iskolai ünnepek 

alkalmával egy - egy tehetséges osztályt kiemelve is ké-

szülnek énekes, zenés műsorszámokkal. Sok gyermek 

bővíti tudását hangszerismerettel, amivel a diákmiséket, 

ünnepeket és a tanórákat is emelkedettebbé varázsolják. 

Az énekkar az adventi időszakban a Rákoshegyi Bartók 

Zeneházban adott ünnepi koncertet idősek számára. Az 

iskola kapcsolódott az Opera Nagykövet programhoz, 

mely által a gyerekek közelebb kerülhettek az opera vi-

lágához. Közös énekléseiket zsoltárokkal, kánonokkal és 

taize-i énekekkel töltik meg.  

Műsor:  

Boksay János: Jertek imádjuk Krisztust  

Szent Isten, szent erős, szent hallhatatlan  

Virágh László: Két szemem világa - Balassi versére  

Balza: Ecce panis  

Tumba- szenegáli kánon  

Per Crucem- taize- i kánon  

Orgonán, csembalón kísér: Bolyosné Pethő Ildikó 

Vezényel: Palóczi Anikó 

Czimra Gyula Általános Iskola  

Varázshangok Kórusa 

A Varázshangok kórusa 22 éve működik. Tagjai az isko-

la felső tagozatos művészeti osztályainak tanulói. Első-

sorban iskolai és kerületi 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 ének-

lés öröme tartja össze a közösséget. Az évek során 8 sa-

ját kiadású CD-t készítettek, és egy üzletekben kapható 

CD-n is énekeltek. 

Műsor:  

Cohen: Halleluja - szólót énekel Szőke Diána 

C. Franc: Panis angelicus - szólót énekel Endrédi Nóra 

Perosi: Ave Maria 

Zongorán kísér Kissné Szendrő Mónika 

Vezényel: Fanóné Barsi Edit 

Gregor József Általános Iskola  

Jubilate Nagykórusa 

A 110 éves Budapest XVII. kerületi Gregor József Álta-

lános Iskolában működő ének-zene tagozatot és egyben 

az iskola kórusát 1956-ban alapította Kutas Artúrné, 

amelynek vezetését 1965-től Princz Egonné vette át. Ta-

nári és karnagyi tevékenységének köszönhetően a felső 

tagozat Jubilate Nagykórusa számos eredményt ért el 

vezetése alatt. Princz Egonnét kimagasló pedagógiai te-

vékenységéért 2003 júniusában Rákosmente Önkor-

mányzata Életműdíjjal tüntette ki. Az 50. évfordulót kö-

vető tanévben a kórus vezetését Dávid Krisztina vette át, 

aki egykor maga is az iskola növendéke volt. Irányítása 

alatt a hagyományosan megrendezett karácsonyi és év-

záró hangversenyek mellett a kórus rendszeres résztve-

vője a XVII. kerületi Pünkösdi Kórustalálkozónak, a 

Kodály Zoltán Magyar Kórusversenynek és a KÓTA 

által szervezett Éneklő Ifjúság Minősítő Hangverse-

nyeknek. Utóbbin 2014 márciusában az iskola Jubilate 

Nagykórusa és a 8.z osztály tanulóiból alakult Cantabile 

Kamarakórus is Arany Diplomával Minősítést szerzett, 

zongorakísérőjük, Bolyosné Pethő Ildikó kimagasló tel-

jesítményéért különdíjban részesült, a kórus vezetője, 

Dávid Krisztina karnagyi különdíjat kapott. A kórusok 

meghívást nyertek az Éneklő Ifjúság Gálakoncertjére, 

ahol mindkét együttes átvehette a KÓTA vezetőségétől 

„Az Év Kórusa” kitüntető címet. 

Műsor:  

Felcsíki mulatság – magyar népdalcsokor 

Henry Youll: Májusi virágok 

Kocsár Miklós: Gyermekkarok Kányádi Sándor verseire 

(Április hónapja, Májusi szellő) 

Karai József: Tavaszi szél – Három csángó-magyar nép-

dal 

Zongorán kísér: Bolyosné Pethő Ildikó 

Vezényel: Dávid Krisztina 

Harmónia Nőikar 

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. 2011-ben több neves előadóval és művésze-

ti csoporttal országos bemutató keretében közösen adták 

elő: Cezar Franck: Misa Soelmnis című művét. A tavalyi 

évben ünnepelték megalakulásuk 10. évét.  
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Tehetségüket 3 CD kiadványon is megörökítették: első-

ként 2008-ban „Aranyszárnyú Angyal” címmel került a 

hallgatósághoz a karácsonyi dalok gyűjteménye, majd 

2009-ben a Tolcsvay Testvérek Magyar Mise c. 

rockoratóriuma, 2012-ben Kyrie címmel jubileumi hang-

felvétel készült el. 

 

Műsor:  

Rheinberger: Inclina Domine 

Ismeretlen szerző: Ave Maria 

Boccerini: Stabat Mater 

Delibes: Kyrie 

Delibes: Glória 

Orgonán közreműködik: Balogh Lázár 

Vezényel: Tóthné Mózer Annamária 

 
2014. június 6 péntek 18 óra 

 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási  

Intézmény 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:  

The Magic of Mozart 

Sun Calypso 

Vezényel: Jutasi Miklós 

Szt. Lőrinc Katolikus Általános Iskola 

Dalos Pacsirták Kórusa 

Az alsó tagozatos tanulókból választott jó hangú gyere-

kekből 2011-ben alakult a kis kórus - kb. 40 fő - akikkel 

heti egy énekkari próbával igyekszünk megvalósítani 

Kodály Zoltán álmát. Az iskolamiséken szoktunk éne-

kelni, és az év végi Szent Lőrinc napon. 2013. karácso-

nyán első alkalommal rendeztünk karácsonyi hangver-

senyt a felső tagozatos kórussal együtt a lőrinci Főplé-

bánián. A gyerekekkel a misékre az introitusokat és a 

zsoltárokat tanuljuk meg. Ezen kívül kisebb, egyszóla-

mú, könnyű kétszólamú műveket, valamint kánonokat 

énekelünk. Idén első alkalommal lépünk fel a Pünkösdi 

Kórustalálkozón, melyre nagy izgalommal készülünk. 

Műsor:  

Pünkösdi népdalok  

Kocsár Miklós: Három holló (Gyermekkarok Kányádi 

Sándor verseire) 

Európai gyerekdalok:Iván napi tűz libeg, Dana-dana dő 

Pony hopp 

Zongorán kísér: Balogh Enikő 

Vezényel: Fazekasné Vízkelety Klára 

 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási  

Intézmény Gyermekkórusa 

A Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Bartók Béla 

Gyermekkara két évvel ezelőtt szerkezetileg átalakult. 

Most a negyedik év szolfézs után a zongoristák járnak 

kórusra. A Zeneiskola rendezvényein (Bartók Napok, 

Évzáró Hangverseny) kívül, ebben a tanévben, 2013. 

novemberben Dely Csaba 70. születésnapjára rendezett 

koncerten is részt vett az énekkar, melyen Dely Csaba 

saját kórusművét adták elő. A Pünkösdi Kórustalálkozón 

a kórus ilyen felállásban először vesz részt és még egy 

újdonság lesz: a kórus karnagya Décsi Magdolna két éve 

ír saját kórusműveket, ezekből énekelnek most három 

művet. 

Műsor:  

Népdalcsokor: Két szál pünkösd rózsa, Kinyílt a rózsa, 

A kapuban a szekér, Még azt mondják nem illik 

Décsi Magdolna: Hej tulipán… feldolgozás  - Szólót 

énekel: Lukács Dalma és Nagy Zsófia 

Décsi Magdolna: Csillag gyúlt a sötét égen (karácsonyi 

ének feldolgozás) - Szólót énekel: Tóthné Baranyi Krisz-

tina 

Décsi Magdolna: Áldott szép Úrnőnk… Mária ima - 

Szólót énekel: Lukács Dalma és Takács Dorina 

Zongorán Kísér: Vetésiné Magyar Éva 

Vezényel: Décsi Magdolna 

Lemhényi Dezső Általános Iskola  

Csipikék Gyermekkórusa 

A "Csipikék" a Budapest XVI. kerület, Lemhényi Dezső 

magyar-angol két tannyelvű Általános Iskola gyermek-

kórusa. A kórus 3 éve szerveződött újjá Vikol Kálmán 

zenetanár visszatérésével. A válogatott gyermekkar lét-

száma 50-60 fő között mozog. Az utóbbi két évben a 

gyermekkórus nagy népszerűségnek örvend nemcsak 

iskolai, hanem kerületi szinten is. Az elmúlt tanévben a 

kerületi tehetségkutató különdíjasa lett. 2013 tavaszán a 

Művészetek Palotájában rendezett nemzetközi kórusver-

senyen ezüst fokozatot kapott. Műsorukon a klasszikus 

énekkari művek mellett egyházi és főleg népzenei fel-

dolgozások szerepelnek. Népzenei műsoraikon fontos 

szerepet játszanak a népi hangszerek és a népi tánc.  

Műsor:  

Handel: Győzelmi kórus 

Balázs Árpád: Békedal 
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Balázs Árpád: Ének a dalról 

Amstrong: Milyen szép a világ  

Vezényel: Vikol Kálmán 

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Kórusa 

A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Kórusa 

ebben a felállásban ettől a tanévtől működik. Tulajdon-

képpen négy énekkarról van szó: népdalkör, gyermekkó-

rus, vegyeskar és összkar. Ezeket egészíti ki a gimnázi-

um kamara- vagy gitárzenekara a művek stílusától füg-

gően. Decemberben sikeres karácsonyi koncerttel debü-

táltak, s ez a fellépés második iskolán kívüli szereplésük. 

Műsor:  

Pünkösdölő – Bodzavirág népdalkör (5.c) 

Josquin des Prés: Ave vera virginitas   

Arbau: Pavane   

Purcell: Pásztor, pásztor  

El condor pasa 

Rock my soul  

Legyetek jók, ha tudtok  

Közreműködik: a gimnázium kamarazenekara és gitár-

zenekara 

Vezényel: Linkéné Gácsi Éva 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási  

Intézmény Ifjúsági Kamarazenekara 

Hlácsné Kurdi Ágnes a Bartók Béla AMI Ifjúsági Kama-

raegyüttesét hat éve vezeti. A zeneiskola legkiválóbb 

növendékei alkotják a zenekart. A kamarazenekar tagjai 

szeretnek együtt zenélni és ez az öröm és a zene szerete-

te érződik játékukon. Nagy átéléssel, muzikálisan szólal-

tatják meg a műveket.  

Hegedűn közreműködnek: Papdiné Szombati Ildi-

kó,Hajdú Barnabás, Fanó Fruzsina, Papp Banedek, Lutz 

Boglárka, Sebők Sarolta,Valló Eszter, Diviki-Nagy 

Csenge, Hlács Krisztián. 

Csellón közreműködnek: Kosteliczky Anna, Kelemen 

Máté, Hlács István 

Szólót játszanak: Tőkés-Bodor Eszter és Bélteki Zsófia 

Műsor: 

Kókai Rezső: Kis verbunkos zene 

Bartók Béla: Este a székelyeknél 

Csajkovszkij: Nápolyi dal 

Farkas Ferenc: Régi magyar táncok 

Vezényel: Hlácsné Kurdi Ágnes 

Rákosligeti Református Egyházközség Kórusa 

A XVII. Kerületi Rákosligeti Református Egyházközsé-

günk kórusaként először 2006 Karácsonyán léptünk fel a 

gyülekezetünk előtt. A visszajelzések arra ösztönöztek 

bennünket, hogy folytassuk az éneklést. Azóta hagyo-

mánnyá vált, hogy egyházi ünnepeken vagy évforduló-

kon új műsorral készülünk a szerény, de annál hálásabb 

hallgatóságunknak. Kórusunkat Csirmaz-Pásztor Anita 

hozta létre, aki gyülekezetünk kántora is. Jelenleg Pász-

tor-Szendy Anna a kórusvezetőnk, aki már kezdetektől a 

kórusunk tagja. Kórusunkat erősíti lelkészünk Szabó 

Lajos Nagytiszteletű Úr, és felesége Szabóné Zimányi 

Noémi is. Közösségünk létszáma 10-14 fő körül mozog, 

hol gyarapodunk, hol épp lemorzsolódunk. A tagok egy 

része zeneileg képzett, de vannak, akik hallás után tanul-

ják meg a szólamukat, tehát a kórus teljesen amatőrnek 

mondható. Ami összetart bennünket az a közös éneklés 

öröme a Megváltó Jézus és a Teremtő Isten dicsérete.  

Műsor:  

Ismeretlen szerző: Alta trinita beata 

Gumpelzhaimer Á.: Jézus keresztjét tekintsd 

Árokháty Béla: Ima 

H.L. Hassler: Ünnepre jöttünk 

Máté János: Áldján én lelkem az Urat! 

Vezényel: Pásztor-Szendy Anna 

Rákoskeresztúri Görög Katolikus Egyházközség Is-

tenszülő Oltalmáról Elnevezett Énekkara 

A Rákoskeresztúri Görög Katolikus Egyházközség Is-

tenszülő Oltalmáról nevezett Énekkara 2005-ös megala-

kulása óta – lehetőség szerint – igyekszik részt venni a 

kerület egyházzenei életében (pünkösdi és karácsonyi 

hangversenyek). Bár több alkalommal rendezett kará-

csonyi és nagyböjti koncertet, mégis elsődleges felada-

tának a templomi istentiszteleteken történő aktív részvé-

telt tekinti. A most felhangzó művek két ortodox egy-

házzenész, Dmitrij Bortnyanszkij orosz és Sztevan 

Sztojanovics Mokranjac szerb zeneszerzők alkotásai. 

Műsor:  

Részletek Sztevan Sztojanovics Mokranjac szerb és 

Dmitrij Bortnyanszkij orosz zeneszerző liturgikus műve-

iből.  

Vezényel: Dóri Eszter Zita 

Missio Cantorum Vegyeskar 

2012 novemberétől érlelődött, formálódott a Missio 

Cantorum Vegyeskar, mely együttes a Balassi Bálint 

Nyolcévfolyamos Gimnázium Vegyeskarának régi és 

mai énekkarosaiból alakult, Bartal Lajos karnagyuk ve-

zetésével. Az éneklés követei – ezt jelenti a kórus latin 

neve – már számtalan koncertet adott a szűk két év alatt. 

Legutóbb április 27-én a Budai Vár Történeti Múzeuma 

Gótikus termében adtak másfél órás hangversenyt, nagy 

közönségsikert aratva. Az idei év augusztusára tervezett 

felvidéki koncertútra már lelkesen készülnek, főképpen a 

Rozsnyóban adandó templomi ünnepi hangversenyükre. 

A Pünkösdi Kórustalálkozók állandó résztvevői voltak 

mindig Bartal Lajos karnagy úr együttesei, így most a 

Misisio Cantorum Vegyeskar is örömmel folytatja kar-

nagyuk hagyományteremtő tevékenységét. 

Műsor:  

John Bennet: All creatures now 

Kodály Zoltán: Esti dal 

Charles Gounod: Messe breve no. 7 in C aux chapelles 

Giuseppe VERDI: Va pensiero Nabucco című operából 

a Rabszolgák kórusa 

Szólót énekel: Dürvanger Zsolt, Polgár Ádám 

Zongorán kísér: Bartal Gyöngyi 

Vezényel: Bartal Lajos 
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A szentmisén szolgál a Rákoskeresztúri Szt. Kereszt 

Plébánia Katolikus Kórusa 

2009 novemberében alakultunk (5 éve) és jelenleg épp 

névválasztáson törjük a fejünket. Kórusunk tagja bárki 

lehet, aki szeret énekelni és vállalni tudja a heti egy pró-

bát, valamint az ünnepi miséken való szerepléseket. 

Mostanra kialakult  repertoárunk is, mely többnyire rö-

videbb, a capella művekből áll, de templomunk orgonis-

tája, Kliszek Noémi kíséretével, komolyabb darabokat is 

énekelünk. Mivel többen játszanak hangszeren, ezt a  

lehetőséget is gyakran kihasználjuk. A kórus tagjai re-

mek és igen vidám közösséget  alkotnak, s nemcsak a 

zenében, hanem lélekben is erősítik egymást. 

Műsor:  

Kájoni – mise  

Veni, Creator Spiritus (gregorián pünkösdi himnusz)  

Tielman Susato: Cum decore 

Jacobus Clemens non Papa : Zengjen az Úrnak hálaszó 

Menegali: Jesu, Salvator Mundi 

Csányi Tamás: Az Oltáriszentségről  

Angyaloknak Nagyságos Asszonya (Kájoni – mise) 

Ismeretlen szerző: Non nobis Domine  

Hangszerekkel szereplő kórustagok: Szabó Cecília, Hor-

váth Dóri, Huszenica Anna  

Orgonán közreműködik: Zilai Bernadett 

Vezényel: Papp Eleonóra 

Laudis Kamarakórus (Lengyelország) 

A Laudis Kamarakórus a Krosnoi Járásból 

Lubatówkából, a Boldogasszony templom egyházközsé-

géből érkezett. A kórus vezetője és karnagya Janusz 

Ziomek úr. A kórus 2012-ben alakult, és elsősorban 

szakrális műveket ad elő. Széleskörű repertoárjukon kü-

lönböző korok lengyel és külföldi szerzőinek alkotásai 

szerepelnek. A kamarakórus nemcsak saját egyházkö-

zségében énekel, hanem Krosno város kulturális életé-

ben is fontos szerepe van. Gyakran vesz részt a Krosnoi 

Járásban szervezett egyházzenei és jótékonysági hang-

versenyeken. A kórus tagjai olyan fiatalok, akik a szak-

rális muzsika szépségének segítségével szeretnék az Úr 

iránti szeretetüket és hálájukat megmutatni, ezért is vá-

lasztották a LAUDIS –Hálaadás nevet maguknak. 

Műsor:  

Stanisław Moniuszko: Ojcze Nasz (Miatyánk) 

George Alexander MacFarren: Remember me O Lord 

Charles Gounod: Ave Verum 

Ismeretlen szerző: I’m gonna ride the chariot 

Antonio Lotti: Miserere 

Ipharadisi: Tradicionális dél-afrikai dal  

Vezényel: Janusz Ziomek 

Nagyvárad téri Református Gyülekezet Kórusa 

A Nagyvárad téri Református Gyülekezetben az 1935-ös 

templomszenteléskor 100 fővel alakult kórus. Azóta rö-

videbb-hosszabb megszakításokkal, kissé más méretben, 

de működik énekkar az egyházközségben. A kórusban 

elsősorban a gyülekezet tagjai énekelnek, de várunk lel-

kes tagokat máshonnan is. Balogh Lázár, a gyülekezet 

orgonistája 2009 óta vezeti a kórust. 

Műsor:  

Pitoni: Szálljon fel énekünk 

Tallis: If ye love me 

Goudimel: 42. zsoltár 

Gárdonyi Zoltán: Szelíd szemed, Úr Jézus 

Ákom Lajos: Ima 

Vezényel: Balogh Lázár 

Lovran város „Lovor” Vegyeskórusa (Horvátország) 

A kórus 1948-ban alakult és azóta szakadatlanul műkö-

dik. Tagságát 25 - 30 lelkes nő és férfi alkotja. Művészi 

vezetőjük prof. Metod Sironic fuvolaművész. Maestro 

Franjo Bravdica nyomdokaiba lépett, akivel az Énekka-

runk 2009-ben az Önök szépséges városában szerepelt és 

ahol élveztük vendégszeretetüket. Énekkarunk repertoár-

ja igen változatos. Horvát és külföldi szerzők vallásos és 

világi dalai, helyi, valamint isztriai és dalmát népdalok, 

majd klasszikus művek részletei alkotják. Alkalmi, ün-

nepi fellépéseken kívül, önálló, egészestés templomi 

hangversenyeket adunk és fellépünk nyári kultúresteken 

is. Baráti kapcsolatokat tartunk hazai és külföldi amatőr 

kórusokkal. Sikeres fellépéseink voltak Németország-

ban, Olaszországban, Szlovéniában, Magyarországon. 

Ugyancsak több helyen a megyénkben, a szomszédos 

Isztri megyében, valamint Horvátország több városában 

is. Eddigi szereplésünkkel bizonyítottuk magas művészi 

tudásunkat. Köszönhetve fiatal karmesterünk segítségé-

nek és a mi lelkes hozzáállásunknak, további fejlődé-

sünk töretlennek ígérkezik. 

Műsor:  

fr. K. Engelhardt: Dajte Mi Napjev Svoj 

G. F. Händel: Laschiia Che Io Pianga  

G. Verdi: Nabucco – Zsidó rabszolgakórus 

V. Nazor- Kuljerić: Seh Duš Dan 

Turco- Denza: Funiculi Funicula 

Szólisták: Vanja Valentin – szoprán, Maximilian Pavić – 

tenor 

Zongorán kísér prof. Ana Dražul 

Vezényel: prof. Matod Sironić 
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Keresztúri Szlovák Nemzetiségi Hagyományőrző 

Asszonykórus és Tánccsoport 

A Keresztúri Szlovák Nemzetiségi Hagyományőrző 

Asszonykórus és Tánccsoport olyan tagokból szervező-

dött, akik a helyi és környékbeli hagyományokat, kultú-

rát kívánják ápolni, művelni és megőrizni. Fontos fela-

datuknak tartják a helyi kulturális élet fellendítését, ma-

gyar és szlovák dalok valamint táncok felkutatását, 

megőrzését és továbbadását a következő generációk 

számára. Az együttest a Budapest Főváros XVII. Kerület 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tartja fenn, támo-

gatja mindenben, amiben csak tudja. A szlovák hagyo-

mányőrző népdalkör több évtizede működik kerületünk-

ben, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Keresztúri 

Szlovák Asszonykórus néven. Tagjai Rákoskeresz-

túr kultúráját jól ismerő, énekelni szerető asszo-

nyok, akik megalakulásuktól kezdve sorra nyerték a 

népzenei versenyeket. Az eltelt évek alatt egyre széle-

sebb körben váltak ismertté, bemutathatták kulturális 

örökségüket kerületükben, s a környéken kívül szerte az 

országban és azon kívül is. Megjelent 2 CD is, amelye-

ken igazi rákoskeresztúri dalok hallhatóak. Néhány év-

vel az Asszonykórus megalapítása után életre kelt és 

csatlakozott a hagyományőrzéshez egy fiatalokból álló 

lelkes csapat is Keresztúr Hagyományőrző Tánccsoport 

néven. A nagy érdeklődésre való tekintettel utánpótlás-, 

valamint gyerek csoporttal is bővültek a táncosok. Jelen-

leg, mintegy 50 fiatal alkotja a Keresztúr Hagyományőr-

ző Táncegyüttest. 

Műsor:  

Maria, Maria 

Rákoskeresztúri dallamok 

Rákoskeresztúri népdalok szlovákul, „tótul”  és magya-

rul 

 

Művészeti vezető: Dely Tercia 

 

 

Köszönetnyilvánítás: 

A 25. 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 


