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Kórusminõsítõ sikerek
Biatorbágyon

Május 28-án a Faluház nagytermében három kórus részvételé-
vel tartottak minõsítõ hangversenyt. Elsõként a perbáli Maklári Jó-
zsef Vegyes Kar Lisztes László karnagy vezetésével lépett a zsûri
elé. Õk elsõ alkalommal mérették meg magukat minõsítõ hangver-
senyen. Másodikként – a 2004-tõl fesztiválkórus címet viselõ – a
Pászti Miklós Vegyes Kórus lépett színpadra Bolyki Eszter karnagy
vezetésével. Karai József: Estéli nótázás címû mûvével, Bolyki Sá-
ra szóló énekével kezdett a kórus. Névadójuk, Pászti Miklós Csán-
gó-magyar szerelmi dalok címû csokorral folytatták mûsorukat.
Guido Haazen feldolgozásában: Missa Luba: Sanctus-ánál dobon
közremûködött: Dobos Gábor, majd Bárdos Lajos és Kocsár Miklós
mûveit szólaltatták meg. Gounod: C dúr Misébõl a Glória, Sanctus,
Benedictus tételek csendültek fel, szólót énekelt: Sebõk Mónika és
Kovácsházi István, az Operaház magánénekesei. Händel: Ünnepi
zsoltárjánál Kostyál Péter, Paulay Katalin, Bolyki László hegedûn,
Fekete Zoltán brácsán, Bolykiné Kálló Eszter csellón mûködött
közre, zongorán kísért Csõsz Éva.

A minõsítõ hangverseny utolsó fellépõje az aranydiplomás Sza-
kály Mátyás Férfikórus volt Feleki László karnagy vezetésével. Zon-
gorán kísért Kiss Viktória, szólót énekelt Sebõk Mónika és Kovács-
házi István.

A minõsítõ hangversenyen a háromtagú zsûri döntése alapján a
perbáli Maklári József Kórus, arany fokozatot, a Pászti Miklós Vegyes
Kórus kiemelt hangversenykórus, a Szakály Mátyás Férfikórus hang-
versenykórus minõsítést vehetett át. A közönség – többségük a sze-
replõ kórusok tagjai – vastapssal köszönte meg a zsûri döntését.

Két kórusunk – immár tovább öregbítve városunk hírnevét –
egy-egy kategóriát átugorva viselheti a kiemelt hangverseny-, illet-
ve hangversenykórus elnevezést. (Sajnos erre a dicsõségre újfent
nem volt kíváncsi a testület kulturális „szekciója”.)
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Csepelen
Június 5-én, Csepelen a Turwaller Stammtisch Német Nemzeti-

ségi Kultúráért Egyesület Glockenklang Kórusa részt vett a Landes-
rat Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Ta-
nácsa által megrendezett minõsítõ versenyén. Ezen a megmérette-
tésen 3 kategóriában 23 kórus vett részt.

Nagy örömünkre a háromtagú zsûri kitüntetett arany minõsítés-
sel ismerte el munkánkat. Így lehetõséget kaptunk, hogy bemutat-
kozunk október 16-án, Ajkán, az országos döntõn.

Az elért eredmény kötelez minket, hogy az eddigi úton tovább-
haladva tudatosan tegyünk a magyarországi német népdalkincs
megõrzéséért, ápolásáért, továbbadásáért, és hogy õsszel az ajkai
szereplésrõl is emelt fõvel térhessünk haza.

Ezúton szeretném karnagyunk Kondo Naoko áldozatos munká-
ját, megértését, türelmét megköszönni, és nem utolsósorban kó-
rustársaim közremûködését is, mert csak az együttes munka hoz-
hatta meg ezt a szép eredményt.

Köszönöm Buzás Bálintnak és Wéber Hannának eddigi munká-
ját, valamint a mostani versenyre való felkészülésben nyújtott se-
gítségüket.

Kormosné Hercegfalvi Hajnalka
a Glockenklang Kórus titkáraFo
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