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2017. május 31 szerda 18 óra 

Megnyitja: Virág Mihály rákoscsabai önkormányzati képviselő 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

Vadalmák Citerazenekara és Népi Ének Csoportja 

 
„Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. 
Semmi sem alkalmasabb erre, mint a népdal.” (Kodály Zoltán: A népdal szerepe a 

zenei nevelésben) 

A Budapest XVII. kerületi, rákoskeresztúri Bartók Béla Alapfokú Művészeti 
Iskolában 2008 óta működik a Népzene Tanszak, amelyet Leskó-Dely Tercia 
alapított. Kezdetben a gyerekek a citera, népi ének, népi fúvós és néptánc 
tanszakok között választhattak, de ettől a tanévtől már népi vonós hangszerek 
és cimbalom is megkezdte a munkát. Hála Istennek egyre nagyobb érdeklődést 
mutatnak, mind a gyerekek, mind a szülők a népzene, a népi hagyományok 
ápolása iránt. Ezt mutatja az is, hogy több mint 100 növendéke van a 
tanszaknak. 

Leskó-Dely Tercia 2009-ben megalapította a „Vadalmák Citerazenekart és a 
Vadalmák Énekegyüttest, amelybe jelenleg 50 gyermek tartozik. A 
„Vadalmák” nevet azért kapták, mert tanárunk szerint mindig úgy 
mosolyogtak, vigyorogtak, mint a vadalmák. Számos fesztiválon mutatták meg 
magukat az elmúlt években. Rengeteg versenyen szerepeltek kiválóan, több 
helyről tértek haza kiemelt arany, arany minősítéssel. 

Repertoárjuk egyik legfontosabb gyöngyszemei azok a rákoskeresztúri 
népdalok, amelyeket Bartók Béla gyűjtött itt töltött évei alatt 1915-ben. A 
keresztúri dalok mellet igyekeznek más tájegységek dallamait is elsajátítani és 
megmutatni a nagyközönségnek.  

 

Műsoruk: 

A 2017-es év Kodály Zoltán emlékév, hiszen 135 éve született, halálának 
pedig az 50. évfordulójára emlékezünk. A mester előtt szeretne tisztelegni a 
Vadalmák Énekegyüttes Zöld erdőben című kórusművével. 

Ezután Somogy megyei pünkösdi dalok következnek,  

Végül Gyimesi lassú és sebes magyaros táncdallamokat hallgathatnak meg. 

Előadja a Vadalmák Citerazenekar és Énekegyüttes. 

Felkészítő tanáruk: Leskó-Dely Tercia 
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Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és AMI Gyermekkórusa 

 
Maglód város Alapfokú Művészetoktatási Intézménye 20 évvel ezelőtt, egy 
„művészeti” osztállyal indulva vette fel az erdélyi magyar zeneszerző, 
Vermesy Péter nevét, tanítványa, Tóth István kezdeményezésére. 

Később a Művészeti Iskola tanáraihoz csatlakozott még két Vermesy tanítvány: 
Kostyák Attila hegedűművész és Könczei Árpád zeneszerző-koreográfus. 

Az idén 93 éves Ripka Jánosné idején az általános iskolában már nagy 
hagyománya volt az éneklésnek. Munkáját folytatták többek között Dely 
Csaba, valamint Tóth István - a Művészeti Iskola jelenlegi Igazgatója. 

2004-től a felső tagozatos énekkart Késmárky Uzonka tanárnő vette át, akivel 
több jeles fellépésük is volt: együtt énekeltek a Magyar Állami Operaház 
énekkarával Maglódon, előadták egyebek között Selmeczi György: Milleniumi 
Óda c. művét, részt vettek a Carmina burana előadásában a Papp László 
Budapest Sportarénában és Kodály: Székely fonójában a Syma csarnokban. 

Rendszeres közreműködői a minden évben hagyományosan megrendezett 
Vermesy Művészeti napoknak, valamint a városi rendezvényeknek. 

Repertoárjuk igen széles: igazi „mindenevők”, a klasszikus művektől a „sláger” 
darabokig gyakorlatilag mindent szívesen énekelnek. 

Idei tanévben a kórus Bolyosné Pethő Ildikó vezetésével működik. 

Műsoruk: 

Estül már - Észak-Amerikai indián ima 

Derűs arccal... Cratchit asztali áldása - részlet Tolcsvay László- Müller Péter- 
Müller Péter Sziámi: Isten pénze c. musicaljéből 

Donald Fishel: Alleluja, alleluja, adj hálát ma Istennek 

Mary Donnelly: We Are The Young 

Nem lesz egyedül a szívem 

Szólót énekel: Gyurina Judit 

Zongorán közreműködik: Mácsainé Szegő Klára 

Vezényel: Bolyosné Pethő Ildikó 
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Szt. Lőrinc Katolikus Általános Iskola Dalos Pacsirták Kórusa 

 
Az iskola és a kórusvezető nagy örömére az alsós énekkar, vagyis a Dalos 
Pacsirták kórusa idén a létszám tekintetében rekordot döntött! A 2-3-4 
osztályos tanulókból álló lelkes csapat több, mint 50 gyermek ebben a 
tanévben.  

Heti egy énekkari próbájuk van, általában az iskolamiséken énekelnek. 

Az iskolai Szent Lőrinc napon szoktak még fellépni, ahol idén nagy sikerrel 
adták elő Móra F.: Didergő király c. gyermekoperáját. 

Minden évben a 4.osztály a felsős kórusba megy át, így mindig új és új 
gyerekek csatlakoznak be a 2. évfolyamokból. 

Az éneklés akkorra kincs, hogy ezt senki el nem veheti tőlünk! Amit egyszer 
megtanulunk, azt nem lehet elfelejteni! 

 

Műsoruk: 

Édes almát hoztam én 

Kordé a kereke, imbolygó 

(Mari cseremisz népdalok) 

2 népdal: 

A pünkösdi rózsa 

Két szál pünkösd rózsa 

Kodály: Válogatott bicíniumokból: 

Mély erdőn 

Ez a lábom 

Fütyül a rigó 

Vezényel: Fazekasné Vízkeleti Klára 
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Kossuth Lajos Általános Iskola Gyermekkórusa 

 
A XVII. kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola "Kossuth-Kiflik" 
gyermekkórusa az idei tanévben alakult Vikol Kálmán ének-zene tanár 
vezetésével. 

A kórus iskolai rendezvényeken, nemzeti ünnepeken szerepel. Létszáma kb. 
25 fő és reménykednek a további bővülésben. A pünkösdi kórustalálkozóra az 
iskola alkalmi tanári kórusával érkeznek és lépnek fel. 

Műsoruk: 

Mozart: Alleluja-kánon 

Ismeretlen szerző: Tavaszköszöntő 

Balázs Árpád: Bodzavirág (Szóló: Bagoly Blanka) 

Balázs Árpád: Békedal (Szóló: Nagy Tibor ) 

Vezényel: Vikol Kálmán 

 

 

Összkar - Vezényel: Bolyosné Pethő Ildikó 
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Néri Szt. Fülöp Katolikus Általános Iskola Csengőzenekara 

 
A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 1997-ben nyitotta meg kapuit, 
Budapesten, az idei év programját így áthatja a 20 éves jubileum. 

Az iskola csengőzenekara 2014 őszén alakult, ekkor sikerült a csengőkészletet 
megvásárolniuk. Az iskolában nincs tagozati zeneoktatás, hetente 
mindösszesen egy ének óra van. A csengősök a tanórákon kívül, szünetekben 
vagy a tanítás után gyakorolnak. A mai napon a 8. osztályosokból álló 
csengőzenekar műsorát hallhatják: 

Műsoruk: 

Pachelbel: Kánon 

Brahms: Altató 

Sosztakovics: Keringő 

A Tűzszekerek című film főcímzenéje 

 

Csellón közreműködik: Kovács Maja 

Betanító tanár: Tóthné Mózer Annamária 
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Vigyázó Sándor Művelődési Ház Liszt Ferenc Vegyeskara 

 
A Liszt Ferenc Vegyeskar tagjai 1989 óta énekelnek együtt Menyhártné Barna 
Zsuzsa vezetésével. Jó közösség, amelyet a zene és az együtt éneklés szeretete 
tart össze. 

Műsoruk: 

Mendelssohn: 100. zsoltár 

Duruflé: Ubi caritas 

Kodály: Békesség óhajtás 

Goudimel: 42. zsoltár 

Vezényel: Menyhártné Barna Zsuzsanna 
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Harmónia Nőikar 

 
A Harmónia Nőikar idén ünnepeli megalakulásának 15. évfordulóját. A nőikar 
tagjai zenekedvelő hölgyek, akik nagy szeretettel gyűlnek össze a heti 
kóruspróbákra.  Repertoárjukon elsősorban különböző korok egyházzenei 
kórusművei szerepelnek. 2006-tól énekelnek nagyzenekaros oratórium 
koncerteken is, ahol bemutatták többek között Pergolesi: Stabat Materét, a 
Tolcsvay Testvérek: Magyar Mise c. rockoratóriumát a Rotunda 
Énekegyüttessel közösen, Rheinberger A-dúr miséjét, valamint 2011 
májusában részt vettek Cezar Franck Missa solemnisének magyarországi 
bemutatóján. 

Rendszeres szereplői magyarországi kórustalálkozóknak, fesztiváloknak. Volt 
alkalmuk Lengyelországban is vendégszerepelni. 

Első CD felvételüket 2008-ban készítették el, mely karácsonyi dalok 
gyűjteménye, valamint 2009-ben a Tolcsvay: Magyar Mise CD felvételének új 
kiadásában is énekeltek. 2012-ben 10. jubileumuk alkalmából Kyrie címmel 
készült el legújabb hangfelvételük. 

Műsoruk: 

Benoit: Magnificat 

Rutter: The Peace of Good 

Rutter : The Lord Bless You and Keep You 

Mary N. Lightfood: Dona nobis 

Tolcsvay László: Loyolai Szent Ignác imája 

Zongorán és orgonán közreműködik: Balogh Lázár 

Vezényel: Tóthné Mózer Annamária 
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Nagyvárad téri Református Gyülekezet Kórusa 

 
A Nagyvárad téri Református Egyházközségben a templom 1935-ös 
felszentelésekor 100 fővel alakult meg a gyülekezeti kórus. Azóta kisebb-
nagyobb megszakításokkal folyamatosan működik az énekkar, változó 
létszámmal, jelenleg valamivel több mint 20 fő vesz részt rendszeresen a hétfő 
esti próbákon. 

Balogh Lázár, a templom orgonistája 2009 óta vezeti őket.  

A kórus elsődleges feladata, hogy saját gyülekezetének ünnepi istentiszteletein 
és zenés áhítatain szolgál, de többször vendégeskedtek már vidéki 
gyülekezeteknél, valamint testvérgyülekezetük-nél, a kárpátaljai Szernyén. 
Rendszeresen visszatérő fellépői a Református Zenei Fesztiválnak és a 
rákoscsabai Pünkösdi Kórustalálkozónak. 

Műsoruk: 

Melchior Vulpius: Dicsőség néked, Istenünk 

Bartholomeus Helder: Húsvéti ének 

Giuseppe Ottavio Pitoni: Boldog, aki énekel 

Kodály Zoltán: A kereszt alatt 

Halmos László: Hogyha az Úr nem építi a házat 

Vezényel: Balogh Lázár 

 

Összkar - Vezényel: Balogh Lázár 
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2017. június 1 csütörtök 18 óra 

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 együtt 
éneklés örömének megéreztetését, értékes művekkel a zenei ízlés formálását, 
és a néphagyományok őrzését. Szívesen tesznek eleget különböző 
felkéréseknek, főleg, amelyek valamilyen nemes célt szolgálnak. Rendszeresen 
műsort adnak a Rákoshegyi Napokon, a környező óvodákban, az idősek 
otthonában, az iskola karácsonyi és évzáró hangversenyén, valamint a 
Pünkösdi Kórustalálkozókon. A kórus rendszeres kísérője a Nojata és barátai 
Együttes. 

Műsorukban felidézik a pünkösd ünnepének örömét, sóvidéki költők könnyed 
verseinek játékosságát, valamint ízelítőt hallhatunk a könnyűzene világából is.  

Műsoruk: 

Teremtő lélek jöjj közénk – pünkösdi himnusz 

Két megzenésítés sóvidéki költő verseiből 

Székely Réka – Ráduly János: Hallod – e szél? 

Orsolya János – Ráduly János: Bíztató 

I’ll fly away – spirituálé 

Do Lord - spirituálé 

Közreműködik: a NOJATA és Barátai Együttes 

Vezényel: Kissné Szendrő Mónika 
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Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium  

Kicsinyek Kórusa 
 

A kórust az iskola emelt szinten ének-zenét tanuló 3-4. osztályos tanulói 
alkotják. Rendszeres fellépője a kerületi rendezvényeknek, az Éneklő Ifjúság 
hangversenyeknek és a Pünkösdi Kórustalálkozónak. 

 

Műsor: 

Ave Maria - kánon 

Gárdonyi Zs.: Krisztus feltámadott 

Mozart - Kodály: Oragna figa 

Hajnalórán - lengyel népdal 

Szőnyi E.: Az ürögi faluvégen 

 

Vezényel: Fehérné Thomas Györgyi 
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Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium  

Harmónia Gyermekkara 

 
Az iskola és ezzel együtt az ének-zene tagozat több, mint 30 éves múltra tekint 
vissza. A kórus, alapításától 2002-ig Zólyomi Mária irányítása alatt szép 
eredményekre tett szert. 2002-től Fehérné Thomas Györgyi vezette. 

Az iskolai rendezvényeken kívül rendszeres résztvevője az Éneklő Ifjúság 
hangversenyeknek, a Rákos menti Kórustalálkozóknak, a XVII. kerületi 
Pünkösdi Kórustalálkozóknak, és az iskolai Tehetségnapi rendezvényeknek. A 
KÓTA múzeumi hangversenyei és számos külföldi vendégszereplés 
gazdagította a kórus életét. A kórust az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik 
osztályos, emelt szinten ének-zenét tanuló osztályok alkotják. A kórus 
repertoárjában egyaránt szerepelnek egyházi, szakrális témájú művek, 
népdalfeldolgozások magyar és külföldi szerzőktől.  

2015 szeptemberétől a Harmónia Gyermekkórust Gyurján-Palóczi Anikó 
vezeti.  

 

Műsoruk:  

Ének Szent Cecíliáról - Soóky István feldolgozása  

Casciolini: Panis angelicus  

Farkas Ferenc: Három magyar népdal  

Szőnyi Erzsébet: Ángyomasszony 

Kakukk- lengyel népdal 

Vezényel: Gyurján-Palóczi Anikó 
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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 6 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 mellett autentikus népdalok, gregorián 
énekek éppúgy szerepelnek szerepeltek az előadásokban, mint a könnyed 
gyermekdalok. 

Műsoruk: 

Factus est repente pünkösdi gregorián communio 

Ave Maria gregorián antifóna 

Gloria laus et honor - himnusz virágvasárnapi körmeneti ének 

Vezényel: Ignácz Judit 

 

 

Összkar - Vezényel: Gyurján-Palóczi Anikó 
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Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Kamarakórusa 

 
Az iskolai kórusok sorsa a folyamatos változás. A Balassi Kamarakórus az idei 
tanévben alakult meg, Jäger Judit tanárnő vezetésével. 

Célja színvonalas kórusművek éneklése, stílusos előadása. 

Műsor: 

Fornsete: Nyár kánon 

Josquin des Pres: Ave vera virginitas 

Regnart-Balassi: Reménységem nincs már nékem 

Balázs Árpád: Bodzavirág 

Vezényel: Jager Judit és Linkéné Gácsi Éva 
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Gregor József Általános Iskola Jubilate Nagykórusa 

 
A Jubilate Nagykórus 60 éves képzeletbeli emlékkönyvében számos 
felejthetetlen pillanatot találunk. Az 50. évforduló után vette át a kórus 
vezetését Dávid Krisztina, akit szintén az iskola tanárai, Mogyoróssy Rezsőné, 
Janka néni, Szabó Ágnes és Princz Egonné, Éva néni indított el a kóruséneklés 
szeretete felé. Az elmúlt tíz évben, elődeihez méltó módon öregbítette a 
Jubilate Nagykórus hírét. Ezt bizonyítják a minősítések és kórusversenyek szép 
eredményei, és számos koncert meghívás, amelynek köszönhetően a kórus 
énekelhetett a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, a Mátyás Templomban, a 
Művészetek Palotájában, a Nemzeti Színházban vagy Szeged városában és 
néhány alkalommal külföldön is. Dávid Krisztina karnagyi és pedagógusi 
tevékenységét a Kardos Pál Alapítvány 2016 októberében Kardos Pál 
Emlékéremmel köszönte meg. 

A Jubilate Nagykórus mai műsorával a Kodály évhez kötődve a 135 éve 
született és 50 éve elhunyt kiváló zeneszerzőre, zenepedagógusra, az Éneklő 
Ifjúság Mozgalom és az általános iskolai ének-zene tagozatok elindítójára 
emlékezik.  

Az elhangzó Kodály Zoltán kórusművek: 

Nagyszalontai köszöntő – az 5. és 6.z osztály előadásában, 

Cohors Generosa (Régi magyar diákköszöntő, 1777) – amit a 7. és 8. z osztály 
diákjai énekelnek, és végül a 

Gergelyjárás – Magyar iskolásfiúk nótája szerint. 

A kórus befejezésként Karai József Weöres Sándor versére komponált Ünnepi 
Kórus című művét szólaltatja meg. A zeneszerző a művet az iskola kórusának 
és karnagyának, Princz Egonnénak ajánlotta az ének-zene tagozat 50. 
évfordulóján. A 90 éve született szerző emléke előtt tisztelegve csendülnek fel 
10 év elteltével a kórusmű hangjai. 

Zongorán közreműködik: Bolyosné Pethő Ildikó 

Vezényel: Dávid Krisztina 
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Gregor József Általános Iskola Örökdiák Tavasz Kórusa 

 
Az Örökdiák Tavasz Kórus tagjai a Gregor József Iskola egykori növendékei, 
akik május 21-én ünnepelték Ének-Zene tagozatuk 60. évfordulóját a 
Zeneakadémián. 

Az Örökdiákok ma is örömmel énekelnek együtt az énektanári és karnagyi 
hivatását 55 éve gyakorló Princz Egonné vezetésével Rákosligeten. 

Kórusversenyek arany minősítéseinek köszönhetően fellépések a 
Zeneakadémián, templomi koncerteken, karácsonyi és tanévzáró 
hangversenyeken, kulturális rendezvényeken, a Pünkösdi Kórustalálkozókon 
jelentettek számukra maradandó élményeket. 

Felnőttként az Örökdiákok olyan éneklő közösséggé váltak akiknek életében a 
kórusmuzsika dominál. Kodály Zoltán szavaival élve: A zene lelki táplálék, és 
semmi mással nem pótolható! 

Boldogságot jelent a közös éneklés, a barátságok családdá erősítik az együttest. 
Minden évfolyam jelen van, az egyetemistáktól a nyugdíjas korosztályig. 

Örömmel fogadták a felkérést a mai kórustalálkozóra, fogadják szeretettel mai 
műsorukat: 

Mary Lynn Lightfood : Dona Nobis Pacem 

W, A. Mozart: Ave Verum Corpus 

Eric Whitacre: The Seal Lallaby ( Kipling novellája nyomán, Kotik, a fehér fóka 
dala a szebb életről, szabadságról) 

Gabriel Fauré: Cantique De Jean Racine 

Zongorán kísér: Bolyosné Pethő Ildikó  

Vezényel: Princz Egonné, Rákosligetért díjas és pedagógiai életműdíjas tanár - 
karnagy 
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A VI. kerületi Szent Család Templom Kórusa 

 
A templom kórusa jelenlegi formájában 2009-től énekel együtt. Tagjai a 
templom gyülekezetéhez tartoznak, kamarakórusnak megfelelő létszámmal. 
Elsődleges feladata a templom zenei szolgálata, kórus havonta, kéthavonta 
énekel a szentmiséken. A kórus kisegítőkkel rendszeresen énekel zenekaros 
miséket. Mozart, Rheinberger, Schubert és Brauer, Gounod miséit énekelték az 
elmúlt években. John Rutter nagyszabású oratórikus művét, a Magnificatot 
többször előadta a kórus. Idén a nagyböjti időszakban a templom nőikara 
Pergolesi: Stabat Mater-ét énekelte vonószenekari kísérettel, szólistákkal. 

Műsoruk: 

Kodály Zoltán: 121. genfi zsoltár 

Faure: Jean Racine éneke 

W.A. Mozart: Regina Coeli motetta K.V. 127 1. tétel 

Vezényel: Németh Béla 

Zongorán kísér: Kéry Tamás 

 

Összkar - Vezényel: Dávid Krisztina 
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2017. június 2 péntek 18 óra 

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Piccolino Fúvószenekara 

 
A Piccolino Fúvószenekar 2001-ben alakult. Jelenlegi létszáma megközelítőleg 
50 fő. A zenekar tagjai 10-16 éves fiatalok, akik zenei tanulmányaikat a Bartók 
Béla AMI-ban kezdték és folytatják fúvós és ütős hangszereken. A zenekar 
egyaránt játszik hagyományos fúvószenét (indulók, polkák), könnyű és 
komolyzenei feldolgozásokat (világslágerek, musical részletek, filmzenék), 
amelyekkel koncertjeiken kívül nagyszabású rendezvényeken, fesztiválokon 
vettek részt. A Piccolino Fúvószenekar az eltelt idő alatt jelentős szakmai 
fejlődésen ment keresztül, s így a kerület és környéke életében fontos szerepet 
játszik. Ma már szinte elképzelhetetlen bármilyen közösségi ünnepély a 
zenekar nélkül. 

A szakmai színvonal emelését, illetve szinten tartását a rendszeres próbákon 
kívül az évről-évre megrendezésre kerülő művészeti tábor is biztosítja. 

Ez a gyermekzenekar az idén az országos versenyen az előkelő 4.helyezést érte 
el a korosabb Ifjúsági kategóriában. 

Megalakulása óta a zenekart, Jutasi Miklós - Domján Edit díjas, Bartók Béla 
díjas - mesterpedagógus vezeti. 

Műsor: 

Hans Lussenburg: A Touch Of Spain 

Henry Manchini: Baby Elephant Walk 

Vezényel: Jutasi Miklós  
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Rákoscsabai Református Gyülekezet Szánthó Géza Kórusa 

 
A Rákoscsabai Református Gyülekezet Szánthó Géza Énekkara több mint 100 
éves múltra tekinthet vissza. Története során többféle felállásban létezett, volt 
dalárda, férfikar, jelenleg vegyeskarként működik, Princz Egonné vezetésével. 

Repertoárjukban egyházi művek szerepelnek. Az éneklés szolgálata számukra 
örömforrás! Tulajdonképpen missziót is végeznek: énekben, zenében hirdetik 
az igét a gyülekezet ünnepein, kerületi kórustalálkozókon. 

Műsoruk:  

Gote Strandsjo: Betlehem fölött  

Szólót énekel: Pásztorné Bilik Sarolta 

Fuvolán közreműködik: Horváth Andrea 

Tarnóczy László: Századik zsoltár 

Amazing Grace : Ulrich Kaiser feldolgozása 

Jeremiah Clarke: Jertek áldjuk Istent  

Fuvolán közreműködik: Horváth Andrea 

Vezényel: Princz Egonné 
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Kalevala Kórus 

 
A Kalevala Kórus 1991-ben alakult azzal a szándékkal, hogy a finn 
kórusműveket Magyarországon megismertesse és népszerűsítse. 
Repertoárjukon szerepelnek természetesen a magyar és egyetemes 
kóruskultúra alkotásai is. Rendszeres fellépői fenntartója, a Kalevala Baráti Kör 
rendezvényeinek és gyakran énekelnek budapesti és vidéki helyszíneken 
kórustalálkozókon, templomi hangversenyeken, múzeumokban. Több 
alkalommal jártak külföldön, így Finnországban, Észtországban, Norvégiában 
és többször látogattak a határon túli magyar lakta területekre, mindenhol 
megszólaltatva finn kórusműveket is. 

A kórus fennállásának 20. évfordulóján önálló CD-t jelentettek meg. 

Az énekkar tagjait a muzsikálás öröme és a finn kultúra iránti érdeklődés 
mellett közös programok is összekötik, gyakran szerveznek kirándulásokat és 
egyéb rendezvényeket. 

A kórus vezetője 1996 óta Katonáné Malmos Edit. 

Műsoruk: 

Domine ad adiuvandum-középkori kánon 

Camille Saint-Saens: Szól örömének 

Kodály Zoltán:Pange lingua 

Kodály Zoltán: János-köszöntő 

Heikki Klemetti: Psallat scolarum concio 

E. Y. Harburg: Over The Rainbow 

Vezényel: Katonáné Malmos Edit 
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Lovrani Lovor Vegyeskar (Horvátország) 

 
A Lovráni Lovor (Babér) vegyeskórus 1948 óta működik. A 24 tagú együttest 
2009 óta Metod Sironić fuvolaművész irányítja. Műsorukon egyházi és világi 
dalok, hazai és külföldi szerzőktől szerepelnek. 

Klasszikus, valamint népi ihletésű, tengermelléki és dalmát dalok is a 
kedvenceik. Templomi és világi fellépéseik a hazaiak mellett Németországban, 
Olaszországban, Szlovéniéban voltak és most harmadszor Magyarországon, 
nagy örömünkre a testvérvárosi Rákosmentén történik. 

A leles tökéletességre való törekvés jellemzője munkásságunknak. 

Műsoruk: 

Mom zavičaju - Josip Kaplan (Helyi zeneszerző Hazámnak c. dala) 

Kodály Zoltán: Stabat mater 

Georg Friedrich Haendel: Lascia Ch' Io Pianga 

Johann Sebastian Bach: Aus Liebe Will Mein Heiland Sterben 

I lombardi alla prima crocciata .... O signore dal tetto natio 

Szoprán szóló, fuvola: Vanja Valentin 

Zongorán kísér Karoline Marta 

Vezényel: Metod Sironić fuvolaművész 
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Contrapunto Kamarakórus 

 
A Contrapunto Kamarakórus 2014 szeptemberében alakult Rákosmentén, 
vezetője Jakobey Márton. A kamarakórusban több korosztály megtalálható, 
akiket a közös éneklés öröme, a csapatszellem, a jó hangulat erősen összeköt. 
Az alakulásuk óta eltelt két és fél évben széles, sokszínű repertoárt alakítottak 
ki különböző korszakok zenéiből, egyházi és világi művekből, spirituálékból, 
népdalfeldolgozásokból, és könnyűzenei átiratokból. Munkájukban kiemelt 
figyelmet szentelnek a kodályi örökség ápolásának. 

Rákosmenti kórusként különösen fontosnak tartják, hogy rendszeresen 
megjelenjenek a kerületben - legyen az önálló koncert, fesztivál, bál, 
meglepetés-éneklés, vagy éppen a Pünkösdi Kórustalálkozó. 

A helyi fellépések mellett a főváros és az ország számos pontján éneketek már, 
és visszatérő szereplői az ország egyik legnagyobb kóruszenei 
megmozdulásának, a Kórusok Éjszakájának. 

2015 őszén a lengyelországi Zakopane városában adtak koncertet, tavaly 
októberben a csehországi Praga Cantat Nemzetközi Kórusversenyen a 
vegyeskarok kategóriájában ezüst minősítést szereztek. 

 

Műsoruk: 

Orbán György: Daemon irrepit callidus 

Kodály Zoltán: Székely keserves 

Kodály Zoltán: Túrót eszik a cigány 

Queen: The Show Must Go On (Jakobey Márton feld.) 

Svend Amussen: Scandinavian Shuffle (Jens Johansen feld.) 

Vezényel: Jakobey Márton 
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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 
karnagyuk vezetésével, így valójában a kórus története 1971-től datálható. 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.  

Nagyon szívesen emlékeznek a kórustagok a 2014. április 27-én a Budai Vár 
Történeti Múzeuma Gótikus termében adott hangversenyükre, melyet 
követett egy-egy újabb koncert 2015, 2016 és 2017 áprilisában is. 

2014 augusztusában Szlovákiában koncertezett az együttes, Rozsnyóban és a 
Betléry kastélyban. 

A következő év júniusában Lengyelországban, Krosnó járásban szerepeltek 
egy egyházzenei nemzetközi fesztiválon. 

2016 júniusában Bécsben vendégszerepelt a kórus a bécsi Collegium 
Pázmáneumban megrendezett Márton Áron püspök tiszteletére szervezett 
emlékülésen, a szentmisén és a Magyarok Házában is. 

Budapest XVII. kerületében mindig pünkösdkor rendezik meg a Pünkösdi 
Kórustalálkozókat, melynek állandó vendége volt – idén már 28. alkalommal - 
a Missio Cantorum Vegyeskar. 

A MISSIO CANTORUM VEGYESKAR repertoárja a reneszánsz 
kórusmuzsikától napjainkig átívelő és a ma élő magyar szerzők alkotásaiból 
áll. 

Műsoruk: 

Camille Saint-Saëns: Tollite Hostias 

John Rutter: The Lord Bless You and Keep You 

Zongorán kísér: Bartal Gyöngyi 

César Franck: Domine, non secundum 

Zongorán kísér: Bartal Gyöngyi 

Karl Jenkins: Adiemus 

Szólók: Balatoni Tímea, Csép Krisztina, Havas-Horváth Éva, Bornai 
Szilveszter, Nyerges Zsófia, Gedő Edith 

Bartal Gyöngyi – zongora, Banos Boglárka – szaxofon,  
Bornai Kamilla - furulya, Veres Gyula – dob 

Vezényel: Bartal Lajos 

Összkar - Vezényel: Katonáné Malmos Edit és Bartal Lajos 
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Köszönetnyilvánítás: 

A 28. 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 

 


