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2015. május 20 szerda 18 óra 

 

Megnyitja: Virág Mihály rákoscsabai önkormányzati képviselő 

Szabadság Sugárúti Általános Iskola Sugár Kórusa 

A Sugár kórus 9 évvel ezelőtt alakult. Vezetője Ignácz Judit. A tagok a Sugár suli diákjai közül verbuválódnak. Eleinte a 

felsős diákok alkották az énekkart, de 7 évvel ezelőtt néhány lelkes szülő is csatlakozott az éneklőkhöz. 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 mel-

lett autentikus népdalok, gregorián énekek éppúgy szerepelnek szerepeltek az előadásokban, mint a könnyed gyermekda-

lok. 

Műsor:  

Kodály Zoltán: Válogatott bicíniumok - Érik a szőlő 

Bárdos Lajos: Elszaladt a kemence 

Kodály Zoltán: Válogatott bicíniummok - Kis pej lovam 

Bárdos Lajos: Csütörtökön virradóra 

Vezényel: Ignácz Judit 

Szt. Lőrinc Katolikus Általános Iskola Dalos Pacsirták Kórusa 

Az alsó tagozatos tanulókból választott jó hangú gyerekekből 2011-ben alakult a kis kórus - kb. 30 fő - akikkel heti egy 

énekkari próbával igyekeznek megvalósítani Kodály Zoltán álmát. Az iskolamiséken szoktak énekelni, és az év végi 

Szent Lőrinc napon. 2013. karácsonyán első alkalommal rendeztek karácsonyi hangversenyt a felső tagozatos kórussal 

együtt a lőrinci Főplébánián. A gyerekekkel a miséken az introitusokat és a zsoltárokat éneklik. Ezen kívül kisebb, egy-

szólamú, könnyű kétszólamú műveket, valamint kánonokat énekelnek. Idén második alkalommal lépnek fel a Pünkösdi 

Kórustalálkozón, melyre nagy izgalommal készültek. 

Műsor:  

Kocsár Miklós művei: Süss fel nap, Arany ágon ül a sármány, Ha a világ rigó lenne, Kutyatár 

Zongorán kísér: Balogh Enikő 

Vezényel: Fazekasné Vizkelety Klára 

Néri Szt. Fülöp Katolikus Általános Iskola Mezzoforte Kórusa 

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 1997 óta fogadja tanulóit, a XVI. kerületben. A kezdetektől hangsúlyt fek-

tettek a gyermekkórusok megalakulására, működésére. A Néri életében szép hagyomány a karácsonyi és a tavaszi hang-

verseny, ahol fellépnek az iskola kórusai: a Kicsinyek Kórusa, a Mezzoforte Kórus, valamint a tanári énekkar és zenekar. 

A most hallható Mezzoforte kórus 2011 őszén szerveződött újjá, tagjai ötödik és hatodik osztályos tanulók. Nagy öröm-

mel készültek mind az év végi hangversenyre, mind a Pünkösdi Kórustalálkozóra. 

Műsor:  

Selmeczi György: Milleniumi Óda 

Zongorán kísér: Bolyosné Pethő Ildikó 

Vezényel: Tóthné Mózer Annamária 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Harmónia Gyermekkara 

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Harmónia Gyermekkara az iskola jelenlegi 7-8. osztályos ének-

zenét emelt szinten tanuló diákjaiból áll. Rendszeres résztvevői kerületünk kulturális életének az Éneklő Ifjúság hangver-

senyeknek, az évek során külföldi utazások színesítették a kórus életét. A kórust 2002-től Fehérné Thomas Györgyi ve-

zeti. 

Műsor:  

Lassus: Ünnepelni jöjjetek 

Friderici: Cantate Domino 

Bartók: Héjja, héjja, karahéjja 

Fischer: Harangszó 

Vezényel: Fehérné Thomas Györgyi 
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Gregor József Általános Iskola 8.z osztály csengőzenekara 

A Gregor József Általános Iskola csengettyű zenekara negyedik éve működik. Tagjai az iskola 8.z osztályos tanulói. Első-

sorban az adventi időszakban hallhatták őket a kerület több rendezvényén is. Az elmúlt évek alatt több kedvencük is volt 

az igen gazdag repertoárukból. Szívesen emlékeznek vissza a Diótörő, vagy a Polár Expressz dallamaira. Az idén búcsúz-

nak az iskolától, a csengettyűktől.  

Műsor:  

Billy Sprague - Niles Borop: Via Dolorosa 

Vezényel: Majzik Anna 

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Akácvirág Kamarakórusa 

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Akácvirág Kamarakórusa 2006-ban, az iskola pedagógusaiból és 

gimnazista diákjaiból alakult Medvenics Éva vezetésével. Az iskola 30 éves jubileumára kibővült az együttes, így csatla-

koztak felső tagozatos diákok, szülők, barátok és hozzátartozók is. Minden évben fellépnek hagyományos karácsonyi 

hangversenyükön, illetve már többször jártak itt a Pünkösdi Kórustalálkozón is. Megalakulásuk óta korrepetitorként segíti 

az énekkart Vetésiné Magyar Éva. 

Műsor:  

Liszt: Ave Maria 

Bruckner: Locus iste 

Karai: Esti ima 

Rutter: Look at the world 

Szólót énekel: Hetyei Csenge és Szakkay Andor 

Zongorán közreműködik: Vetésiné Magyar Éva 

Vezényel: Medvenics Éva 

Gregor József Általános Iskola Jubilate Nagykórusa 

A Budapest XVII. kerületi Gregor József Általános Iskolában működő ének-zene tagozatot és egyben az iskola kórusát 

1956-ban alapította Kutas Artúrné, amelynek vezetését 1965-től Princz Egonné vette át. Tanári és karnagyi tevékenységé-

nek köszönhetően a felső tagozat Jubilate Nagykórusa számos eredményt ért el vezetése alatt.  

A kórus vezetését 2007-ben Dávid Krisztina vette át, aki egykor maga is az iskola növendéke volt. Irányítása alatt a ha-

gyományosan megrendezett karácsonyi és évzáró hangversenyek mellett a kórus rendszeres résztvevője a XVII. kerületi 

Pünkösdi Kórustalálkozónak, a Kodály Zoltán Magyar Kórusversenynek és a KÓTA által szervezett Éneklő Ifjúság Mi-

nősítő Hangversenyeknek. Utóbbin 2014 márciusában az iskola Jubilate Nagykórusa Arany Diplomával Minősítést kapott 

és meghívást nyert az Éneklő Ifjúság Gálakoncertjére, ahol átvehette „Az Év Kórusa” kitüntető címet. Ennek köszönhe-

tően a kórus ebben a tanévben több felkérést is kapott a KÓTA vezetőségétől, így énekelhettek a Magyar Dal Napján a 

Művészetek Palotájában, Ünnepi Hangversenyen a Mátyás Templomban és a Budapesti Tavaszi Fesztivál Tavaszi Kórus-

ünnepén a Nemzeti Múzeum lépcsőjén. 

Műsor:  

Halmos László: Jubilate Deo 

Lassus: Dominer Deus 

Charles Gounod: Agnus Dei 

Somorjai József – Kalmus Péter: Üzenet a Kék Bolygónak 

Zongorán kísér: Bolyosné Pethő Ildikó 

Vezényel: Dávid Krisztina 

  



- 4 - 

Missio Cantorum Vegyeskar 

2012 novemberétől érlelődött, formálódott és 2013 januárjában megalakult a Missio Cantorum Vegyeskar, mely együttes 

a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Vegyeskarának régi és mai énekkarosaiból alakult, Bartal Lajos tanár-kar-

nagyuk vezetésével. Az éneklés követei - ezt jelenti a kórus latin neve - már számtalan koncertet adtak megalakulásuk 

óta. 

Énekeltek a XVII. kerület jelentős nemzeti ünnepein és kulturális rendezvényein. 2014 augusztusában Szlovákiában kon-

certezett az együttes, Rozsnyóban és a Betléry kastélyban. Nagyon szívesen emlékeznek a tavalyi év április 27-i és az idei 

április 26-i Budai Vár Történeti Múzeuma Gótikus termében adott hangversenyükre is. 

Az idei év júniusában Lengyelországban, Krosznó járás Dukla városában szerepelnek egy egyházzenei nemzetközi feszti-

válon. Örömmel jöttek a mai koncertre is, hisz a Pünkösdi Kórustalálkozók állandó résztvevői voltak eddig mindig Bartal 

Lajos karnagy úr együttesei. 

Műsor:  

Michael Praetorius: Csengő hangú ének szól 

Wendell Whalum: The Lily of the Valley 

Ola Gjeilo: Ubi caritas 

Anders Öhrwall: Swing Low, Sweet Chariot 

Henry Purcell: Nunc Dimittis 

Afrikai tradicionális kórusmű: Senzenína (szólót énekel Agárdy László - tenor) 

Vezényel: Bartal Lajos 

 

2015. május 21 csütörtök 18 óra 

 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vadalmák Citerazenekara és Népi Ének Csoportja 

A Budapest XVII. kerületi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában 2008 óta lehet népzenei tanulmányokat folytatni. 

A Népzene Tanszakot Leskó-Dely Tercia alapította. A gyerekek a citera, népi vonós, népi ének, népi fúvós és néptánc 

tanszakok között választhatnak. Hála Istennek szép számmal teszik. Egyre nagyobb érdeklődést mutatnak, mind a gyere-

kek, mind a szülők a népzene, a népi hagyományok ápolása iránt. 

A tanszakon 2009-ben megalapították a „Vadalmák citerazenekart és énekcsoportot” amelybe ma mintegy 40 gyermek 

tartozik. A „Vadalmák” nevet azért kapták, mert tanárunk szerint mindig úgy mosolyognak, vigyorognak, mint a vadal-

mák. Számos fesztiválon, határon innen és túl, versenyen szerepeltek kitűnő eredménnyel, több országos népzenei verse-

nyen szereztek „kiemelt arany” minősítést.  

A zene szeretete mellett fontosnak tartják saját kultúrájuk, hagyományaik megőrzését. Kevés kerülete van Budapestnek, 

amely elmondhatja magáról, van saját gyűjtése. Rákoskeresztúr ezen kevesek közé tartozik. Bartók Béla, amikor a Rákos-

keresztúron élt, mintegy 10 évet, pont 100 éve, 1915. januárjában gyűjtött itt népdalokat. Nagyon fontosak a csoportnak 

ezek a dalok, ezek megőrzése, továbbadása, hiszen, ahogy Kodály Zoltán is mondja: „Mielőtt más népeket akarunk meg-

érteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb erre, mint a népdal.” 

Műsor:  

Vikvitla ruža – Mária, kinyílt  rózsa – Rákoskeresztúri tót nyelvű, pünkösdi, egyházi népének 

Galga menti citera muzsik Szaszkó József citerajátéka nyomán 

Rákoskeresztúri katonadalok - válogatás Bartók 100 éve, 1915 januárjában gyűjtött keresztúri dalaiból 

Zenekarvezető: Leskó-Dely Tercia 

Hegykői Bolla Géza Általános Iskola Gyermekkara 

A Fertő-táj Általános Iskola Bolla Géza gyermekkara 32 éve működik sikeresen. Tagjai közül 9 évesek a legkisebbek, 15 

évesek a legnagyobbak. Rendszeresen szerepelnek az országos Éneklő Ifjúság bemutatóin; 2014. május 9-én neves zsűri 

előtt arany oklevelet kaptak „diplomával”. Háromszor minősíttették magukat nemzetközi kórusversenyeken is. Legutóbb 

tavaly a Musica Mundi fesztiválján ezüst oklevelet adtak át nekik Budapesten. Emlékezetes külföldi útjaik: 2006-ban Tö-

rökországban, 2008-ban Olaszországban jártak. 

Kórusuk névadója Bolla Géza, aki a híres hegykői vegyeskar karnagya volt az 50-es években. Jó barátja volt Kodály Zol-

tánnak és Bárdos Lajosnak is. 

2003-ban az énekkart Hegykő Községért –díjjal tüntette ki Hegykő Község Önkormányzata. 
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A karvezető, Zambóné Piacsek Erzsébet az erdélyi cserekapcsolatukra a legbüszkébb. A szentegyházi 

Gyermekfilharmónia 150 fős ének- és zenekarát már három alkalommal vendégül látták, és a Bolla Géza kórus is eluta-

zott már Erdélybe négyszer. Legutóbb egy éve jártak náluk a Székelyföldön. 

A hegykői gyerekek a Szent Erzsébet-templom pünkösdi kórustalálkozóján örömmel vesznek részt. Az énekkari naplójuk 

tartalmazza, hogy már sokszor szerepeltek itt a Szent Erzsébet-templomban.  

Szívélyes üdvözletét küldi a hegykői önkormányzat a Fertő partjáról a Szt. Erzsébet-templom gyülekezetének! 

Műsor:  

Ismeretlen angol szerző: Kánon 

Francesco Padre Soto: Nell' apparir del sempiterno sole 

Kodály Zoltán: A juhász, Kis kece lányom, Jó gazdasszony 

Karai József: Hív a messzeség 

Zongorán közreműködik: Bartokos Botond 

Vezényel: Zambóné Piacsek Erzsébet 

Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Énekkara 

Az iskola énekkarában az általános iskola alsós kisdiákjai és a gimnazista tanulói is egyaránt lelkesen énekelnek. Próbái-

kat a családias hangulat, jókedv, vidámság jellemzi. Számos énekkari tagjuk a diákmisék, egyházi és iskolai ünnepségek 

aktív résztvevője. A Rákoshegyi Bartók Zeneházban adventi szeretet koncertet adtak idősek számára. Az iskola második 

éve kapcsolódott az Opera Nagykövet és az Operakaland programhoz, kifejezve a műfaj iránti elkötelezettségüket. Diák-

jaik magas fokú hangszer ismeret birtokában vannak. Énekeiket zsoltárokból, kánonokból, taizei énekekből állítják össze, 

mellyel a hitbeli lelkületüket is igyekeznek erősíteni. 

Műsor:  

Eljöttünk mind, zengjen az ének 

Zsigmond- kori töredékekből:  

Fénylik az nap fényességgel 

Surrexit Christus  

Krisztus feltámada 

Per Crucem  

Thumba- Szenegáli kánon 

Hangszeren kísérnek:  

Kurcsák Viktória - fuvola  

Papp Benedek - hegedű  

Dexler Konrád - dob.  

Vezényel: Palóczi Anikó 

Contrapunto Kamarakórus 

A Contrapunto Kamarakórus 2014. szeptemberében alakult Budapest XVII. kerületében, Rákosmentén. Vezetője Jakobey 

Márton, a Vox Nova énekegyüttes énekese és alapító tagja. A jelenleg körülbelül 25 fős kórusban több korosztály megta-

lálható, akiket a közös éneklés öröme, a csapatszellem, a jó hangulat erősen összeköt. A helyi kulturális életben való aktív 

részvétel mellett a kóruszenét minél szélesebb közönséghez szeretnék eljuttatni. 

Az alakulásuk óta eltelt hónapokban széles, sokszínű repertoárt igyekeztek kialakítani. Spirituálék, izgalmas, lendületes, 

életteli egyházi és világi művek, népdalfeldolgozások, könnyűzenei átiratok találhatók benne. Bemutatkozó koncertjüket 

március 6-án tartották a Rákoshegyi Baptista Imaházban, ami mellett jótékonysági koncertek szereplői is voltak. Idén 

résztvevői lesznek a Kórusok Éjszakája rendezvénysorozatnak, ősszel Lengyelországban adnak koncertet. 

Műsor:  

Ernani Aguiar: Salmo 150 

Thomas Tallis: If Ye Love Me 

Alessandro Scarlatti: Exsultate Deo 

Marvin Curtis: Great Day 

Kirby Shaw: Plenty Good Room on the Glory Train 

Vezényel: Jakobey Márton 
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Czimra Gyula Általános Iskola Kicsinyek Kórusa 

A Czimra Gyula Általános Iskola Kicsinyek Kórusának tagjai a művészeti osztályok 3. és 4. osztályos tanulói. Fontos 

feladatuknak tartják az együtténeklés örömének megéreztetését, értékes művekkel a zenei ízlés formálását, és a néphagyo-

mányok őrzését. Szívesen tesznek eleget különböző felkéréseknek, főleg, amelyek valamilyen nemes célt szolgálnak. 

Rendszeresen műsort adnak a Rákoshegyi Napokon, a környező óvodákban, az iskola karácsonyi és évzáró hangverse-

nyén, valamint a Pünkösdi Kórustalálkozókon.  

A kórus sokszínűségét mutatja, hogy többféle korból és stílusból választanak darabokat. Műsorukban most a régi magyar 

zene világába és a 20. századba kalauzolnak minket.  

Műsor:  

Dicsőült helyeken – 148. zsoltár (Kájoni: Cantionale Catholicum) 

Áldott szép pünkösdnek (1580 körül Balassi B.) 

Széllyel tündökleni (1580 körül Balassi B.) 

Carl Orff: Tapsrondó  

Swing Low Sweet Chariot – spirituálé 

Közreműködnek: a NOJATA Együttes és barátai. 

Orsolya János: gitár 

Székely Réka: tambura 

Palásthy Zsolt: mandolin 

Kiss Szilárd: gitár, csörgő 

Vezényel: Kissné Szendrő Mónika 

Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Kórusa 

A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium kórusa ebben a felállásban az elmúlt tanévtől működik. Tulajdonképpen 

négy fajta énekkarról van szó: népdalkör, gyermekkórus, vegyeskar és összkar. Ezeket egészíti ki a gimnázium kamara- 

vagy gitárzenekara a művek stílusától függően. Most a Bodzavirág népdalkört és az összkarból válogatott kórus műsorát 

hallhatják. 

Műsor:  

Pünkösdölő- Bodzavirág népdalkör 

Josquin Des Prés: Ave vera virginitas 

Arbau: Pavane 

A mélyből hozzád száll szavam 

Quimbi: Autó a szerpentinen 

Vezényel: Linkéné Gácsi Éva 

Harmónia Nőikar 

A Harmónia Nőikar 2002 őszén alakult, tagjai zenekedvelő hölgyek, akik nagy szeretettel gyűlnek össze a heti kóruspró-

bákra.  Kórusunk repertoárján elsősorban különböző korok egyházzenei kórusművek szerepelnek. 2006-tól énekelnek 

nagyzenekaros oratórium koncerteken is, ahol bemutatták többek között Pergolesi: Stabat Materét, a Tolcsvay Testvérek: 

Magyar Mise c. rockoratóriumát, Rheinberger A-dúr miséjét, valamint 2011 májusában részt vettek Cezar Franck Missa 

solemnisének magyarországi bemutatóján. 

Rendszeres szereplői magyarországi kórustalálkozóknak, fesztiváloknak. Volt alkalmuk Lengyelországban is vendégsze-

repelni. 

Első CD felvételüket 2008-ban készítették el, mely karácsonyi dalok gyűjteménye, valamint 2009-ben a Tolcsvay: Ma-

gyar Mise CD felvételének új kiadásában is énekeltek. 2012-ben 10. jubileumuk alkalmából Kyrie címmel készült el leg-

újabb hangfelvételük. 

Műsor:  

Joseph Rheinberger: Kyrie és Sanctus az a-dúr miséből 

Joseph Rheinberger: Inclina Domine 

Karl Jenkins: Amade 

John Rutter: The Lord Bless you and keep you 

Zongorán kísér: Bolyosné Pethő Ildikó 

Vezényel: Tóthné Mózer Annamária 
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Gregor József Általános Iskola Örökdiák Tavasz Kórusa 

A kórustagok Princz Egonné egykori tanítványai. Megalakulásuk, 2009 óta rendszeres és aktív közössége a kerület kultu-

rális életének. Egykori iskolájuk, a Gregor József Általános Iskola ének - zene tagozatának karácsonyi és évzáró koncert-

jein mindig örömmel énekelnek. Természetesen önálló koncert műsorral is fellépnek. Mindazok számára, akik március 7- 

én a Csekovszky Művészeti Napokon hallhatták az Operák Gyöngyszemei című hangversenyüket, felejthetetlen élmény-

ben volt részük. A Pünkösdi Kórustalálkozón való éneklés fontos a kórus minden tagja számára. Örömmel tesznek eleget 

a meghívásnak! 

Műsor:  

Szokolay Sándor: Dicsérjed Istened, ó, én lelkem. 

Karai József: Adok néked én egy almát (angol népdalfeldolgozás) 

John Newton: Az Úr csodás kegyelme 

Pietro Mascagni: Húsvéti kórus a parasztbecsület című operából 

Üdvözlégy égnek asszonya, oh Maria (filmmusical részlet) 

Közreműködök: Kallik Csaba dobon és Bolyosné Pethő Ildikó zongorán 

Vezényel: Princz Egonné 

 

2015. május 22 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 esemé-

nyen vesznek részt önálló fellépőként. 2005-ben az Országos Zenekari Versenyen a 6. helyezést érték el, pedig a 

Piccolino a legfiatalabb zenekar volt a résztvevők között. A zenekar létszáma 2007-ben elérte az 50 főt. Évek óta rendsze-

res fellépői a Pünkösdi Kórustalálkozónak is. Részt vesznek a Rázene által szervezett nagy kerületi zenei rendezvénye-

ken: majálisokon, a Rázene fesztiválon. Vezetőjük Jutasi Miklós tanár, oboaművész. 

Műsor:  

Elton John: Érezd a szív szavát – az Oroszlán királyból  

Baba Regae Rock 

Vezényel: Jutasi Miklós 

Kossuth Lajos Általános Iskola Admirabilis Kórusa 

Az Admirabilis Kórus az iskolában tanító pedagógusokból, munkatársakból szerveződött. Hagyományosan az iskolai ka-

rácsonyi ünnepen szoktak szerepelni. Idén úgy gondolták, hogy folytatják a próbákat, mert együtt énekelni akkor is jó, ha 

az külön időráfordítással jár. 

Műsoruk eleinte túlnyomórészt karácsonyi témájú kórusművekből állt. A könnyebb műfajokat is kedvelik, ezért a klasszi-

kus kórusirodalom alkotásai mellett spirituálé és gospel kórusműveket is énekelnek. 

Szívesen éneklek a gyerekekkel együtt. Az iskolai gyermekkórussal több alkalommal szerepeltenk már közösen. 

Műsor:  

Palestrina: Jesu rex admirabilis 

Kodály: Stabat Mater 

Charpentier: Te Deum 

I’m gonna sing 

Ascendit Christus 

Ábécédé 

Angyal szeme vigyáz rám 

Move 

Vezényel: Rózsahegyi Ildikó 
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Nagyvárad téri Református Gyülekezet Kórusa 

A Nagyvárad téri református templomban az 1935-ös felszentelés óta működik kórus kisebb nagyobb megszakításokkal. 

Akkor 100 fővel alakult meg az énekkar, ma 25 tagot számlál. Vezetője 2009 óta a gyülekezet orgonistája, Balogh Lázár.  

A kórus leginkább a saját helyén, a Nagyvárad téri gyülekezet istentiszteletein és zenés áhítatain szolgál, de jártak már 

többek között Kárpátalján is vendégségben. Tavaly részt vettek a Református Zenei Fesztivál kórustalálkozóján, ahová 

idén is készülnek, és ahol ismét láthatjuk őket a Nemzeti Múzeum lépcsőjén az 500 fős fesztiválkórus résztvevőiként is.  

A Nagyvárad téri Református Gyülekezet kórusa a rákoscsabai Pünkösdi Kórustalálkozó rendszeresen visszatérő ven-

dége. 

Műsor:  

Melchior Vulipus: Dicsőség néked Istenünk 

Ádám Jenő: 134. zsoltár 

Kodály Zoltán: A kereszt alatt 

Felix Mendelssohn: Jól tudom, mily gyarló szó 

Gárdonyi Zoltán: Szelíd szemed, Úr Jézus 

Gárdonyi Zoltán: Szívemnek kősziklája 

Claude Goudimel: Az Simeonnak éneke 

Vezényel: Balogh Lázár 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ifjúsági Kamarazenekara 

Hlács Gusztávné a Bartók Béla AMI Ifjúsági Kamaraegyüttesét 7 éve vezeti. A zeneiskola legkiválóbb növendékei alkot-

ják a zenekart. A fiatal zenészek zeneszeretete érződik játékukon, nagy átéléssel szólaltatják meg a műveket. Számos 

nagy sikerű koncertet adtak, többek között: az olaszországi perugiai zeneiskola növendékeivel Perugiában és Budapesten. 

És még több nívós rendezvényen is szerepeltek, mint például a 2013-as pedagógus napon a Vigyázó Sándor Művelődési 

Házban. 

Műsor:  

Vivaldi: Kis szimfónia II.-III. tétel 

Bartók Béla: Magyar népdal feldolgozások 

Kocsár Miklós: Pozsonyi táncok II.-III. tétel 

Vezényel: Hlács Gusztávné 

Koloryt Kórus - Krosnó Járás, Lengyelország 

A rymanówi művelődési ház mellett működő „Koloryt” kórus 2012 februárjában alakult és az első szereplése a nagyköz-

ség által megszervezett május 3-ai ünnepségén történt. Háromszor vett rész a duklai nemzetközi kórustalálkozón, de sze-

repelt mindenféle rendezvényeken több lengyelországi városban. Rendszeresen részt vesz a nagyközség által megszerve-

zett szabadtéri és egyházi rendezvényeken. A kórus vezetője jelenleg Monika Twarduś. 

Repertoárjában az egyházi művek mellett szerepelnek hazafias és népi dalok. 

Műsor:  

Mozart: Ave verum corpus 

Piotr Jańczak: Kyrie 

M. Ippolitow-Iwanow: Błogosław duszo moja Pana 

Berchem: O Jesu Christe 

Lotti: Regina Coeli 

Adam Wojewoda: Santa Maria 

Vezényel: Monika Twarduś 

Rákoscsabai Baptista Gyülekezet Énekkara 

A Rákoscsabai Baptista Gyülekezetben, hasonlóan a többi akkoriban alakult baptista közösséghez, a gyülekezet megalapí-

tását nem sokkal követte az énekkar létrejötte is. A kórus azóta változó létszámmal, de folyamatosan működik. Jelenleg 

35 tagja van. Repertoárja a kora reneszánsz daraboktól a kortárs egyházi zeneművekig terjed, elsősorban a Baptista Egy-

ház által kiadott kórusgyűjtemények anyagára támaszkodva. Az énekkar a Pünkösdi Kórustalálkozó rendszeres fellépője, 

ezenkívül szívesen tesz eleget különböző meghívásoknak. 2014. júniusában a XVII. kerület képviseletében részt vett a 

lengyelországi dukla-i ferences kolostor templomában rendezett XV. Nemzetközi Egyházi és Pravoszláv Kórusok Szem-

léjén. A megtisztelő felkérések ellenére a kórus elsődleges feladata továbbra is az, hogy a vasárnapi istentiszteleteken az 
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igehirdetés témájához kapcsolódó műveket énekeljen. A mai műsorral a liturgiában általánosan használt énekkincsbe sze-

retnének betekintést adni. 

Műsor:  

Bob Krogstad: Lelkem, áldjad az Urat 

Felix Mendelssohn: Jöjj, fáradt, árva szív 

Charles Hutchinson Gabriel: Mert úgy szerette Isten e világot 

Christian Heinrich Rinck: Mi Atyánk 

Zongorán kísér: Hricsovinyi Dóra 

Szólót énekel: Lázár Éva  

Vezényel: Szabóné Hricsovinyi Renáta, Kertész Péter, Cseri Zsolt 

 
 

 

Köszönetnyilvánítás: 

A 26. 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 


