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Énekeljünk!

15 éves a Városi Vegyeskar
A Városi Vegyeskar működésének 

kiemelkedő eseményei, momentumai

1997: Azelső fellépés Izsák városavató ünnepségén.
- Az első karácsonyi hangverseny a Művelődési Házban
2000: A „Kultúrával a Nyugat kapujában” rendezvénysorozat.
- A „Múzeumi koncertek” sorozat a Budavári Palotában.
2001: Fellépés a Művészetek völgyében Taljándörögdön.
2002: Testvérvárosi látogatás Strullendorfban, mely alkalomból a 
Bambergi Dómban énekelhetett a kórus. 
2003: Részvétel a IX. Nemzetközi Kórusversenyen Budapesten a 
Vigadóban.
2004: Részvétel a XII. Cantate kórustalálkozón Sepsibodokon.
2008: Fellépés a Cifrapalota Munkácsy kiállításán.
- A városi adventi gyertyagyújtás életre hívása.
2009: Az első kórustalálkozó megszervezése, mely azóta „Vándor 
Kórusfesztivál” néven évente megrendezésre kerül.
Elismerések
2000: A kórusvezető „Izsákért emlékérem” kitüntetése.
2001:.Arany minősítés szerzése Egerben.
2002: A kórus „Izsákért emlékérem” kitüntetése.
2005: A második Arany minősítés megszerzése Egerben
2011: A harmadik Arany minősítés Egerben
Hagyományteremtés
 - Fellépés a Sárfehér Napokon.
- Karácsonyi hangverseny.
- Adventi gyertyagyújtás.

Alapítók
Antal Ferencné, Ázsóth Ilona, Ázsóth Tamás, Balogh Márta, Balogh Rita, 
Bérces Lajos, Bíró János, Bíró Jánosné, Dr. Bozóky Imréné, Dr. Turainé 
Lakatos Edit, Fadgyas Erzsébet, Fodorné Bálint Éva, Földvári Józsefné, 
Geisztné Kamasz Erzsébet, Muzslai Katalin, Podmaniczki Imre, Szabó 
József, Szabó Katalin, Tóth Edit.

Egyszer volt (tagok voltak): Bálint Levente, Dr.Sőreghyiné Muladi 
Ildikó, Felföldi Anna, Feró Andrea, Grijnovitz Anikó, Huszta Róbert, 
Józsánéné Szegedi Mónika, Kelemen Sarolta, Kovácsné Wolf Szabina, 
Nagy Lászlóné, Nagy Máté, Nagyné Igaz Melinda, Némedi János, Néme-
thné Bóbis Mónika, Rigó Mónika, Stégermájer Károlyné, Szalai Krisztina, 
Szekér István, Szekér Istvánné, Tercsiné Hetényi Viktória, Zayzon Éva, 
Zsákainé Bérces Edit

Aktív: Ádám Dávid, Antal Ildikó, Antal Melinda, Árvai Zoltánné, Ázsóth 
Ilona, Balogh Rita, Bíró Jánosné, Csabanyi Istvánné, Dr. Bozóky Imréné, 
Dr. Turai József, Dr. Turainé Lakatos Edit, Farkas Renáta, Fekete Rebeka, 
Geiszt István, Izsák Károlyné, Juhász Edit, Juhász Lajos, Juhászné Tege 
Marianna, Miklovics Józsefné, Miklovics Paulina, Mondok Józsefné, Mu-
zslai Katalin, Németh Hella, Perjés Zoltán, Perjésné Kiss Etelka, Simon 
Csaba, Szénásiné Vida Jolán, Tánczos Lászlóné, Vargáné Nagy Katalin

Az Izsáki Városi Vegyeskar 
működésének másfél évtizedes 
évfordulójához ékezett. Mint a 
kórus volt tagja hadd fűzzek né-
hány gondolatot ehhez az ünnepi 
évfordulóhoz.
Szeretek énekelni. Szeretek 

magamban énekelni. Az ember 
belsőjéhez, lelkéhez legközelebb 
álló megnyilatkozás az éneklés. 
Az emberi legbelsőbb legegysze-
rűbb kivetülése az éneklés. Az 
ősi, úgynevezett ”munkadalok”, 
sirató énekek, örömöt, szerel-
met kifejező, lélekből felszakadó 
dallamok mind mindenféle külső 
eszköz használata nélkül törtek 
elő a lélek mélyéből. Ez a belső, 
ösztönös ajándék alapja a közös 
éneklésnek.
/A tánchoz már nagyobb nyi-

tottság, megnyílás és felszaba-
dultság kell lélekben és testben 
egyaránt./
Szeretek másokkal közösen 

énekelni. Kórustagságom nagy 
élménye nem csak abból állt, hogy 
szépen zengett a „mamemámé-
mimomú”, hanem azok az össz-
hangok, amelyeket a zeneszerzők 
művészete, lelke szépsége hallott 
meg, kottázott le és adott tovább 
így a közösen énekelni szeretők-
nek.
Tudok közösen énekelni má-

sokkal. Nem dicsekvésképpen 
állítom ezt, inkább arra hívom fel 
a figyelmet, hogy milyen nagy dol-
got műveltek 15 éven át azok, akik 
ennek a kórusnak tagjai voltak és 
azok ma is. Szükséges az egymásra 
figyelés nem csak az együtt zengés 
érdekében, de a szólamtárs szere-
tetteljes elfogadása miatt is.
Akarok közösen énekelni mások-

kal. Nem kevés múlik az akaraton. 
Amikor kerestük, és nyilván ke-
ressük az új énekelni tudó tagokat 
a kórusba, ezen a ponton akad 

meg a sikerre jutás. Úgy tűnik, 
hogy a Kodály-módszer sok sikert 
hozó néhány évtized után mintha 
elerőtlenedett volna. Az a tapasz-
talatom, hogy a gyermekek több-
sége nem szívesen énekel. Ennek 
az oka legtöbb esetben talán nem 
az, hogy nincs abszolút hallása, 
hanem a nemakarás. Sokan lehet-
nének tagjai az éneklő közösség-
nek az izsáki felnőttek közül is, de 
nem tudnak határozottan dönteni 
az ügy mellett. Hadd mondjak 
köszönetet mindazoknak, akikkel 
együtt énekelhettem!
A képességen túl hadd említsek 

meg olyan tényezőket, amelyek 
egy énekkaron belül is igazi közös-
ség teremtő és megtartó erőként 
hatnak. Vizsgálva, értékelve és 
dicséve a kórus 15 éves munkáját 
ezek alapjaiban meghatározók.
Elsőként az időt említem, amire 

talán az anyagiaknál is jobban 
figyelünk és többre értékelünk 
visszahozhatatlansága miatt. 
Nagy áldozatot vállal az, aki heti 
rendszerességgel órákat tölt min-
dennapi munkájának elvégzése 
után énektanulással, a kórus-
anyagok érlelésével. Megköszön-
hetjük ez ünnepi évfordulón az 
áldozatvállalást!
Másodszor a kitartás jön számí-

tásba fontossági sorrendben. Az 
énekkari közösségből való kilépés 
egyetlen elfogadható indoka az az 
egészséges önkritika, amely meg-
állapíttatja: nem vagyok már az, 
aki voltam. Szeretettel gondolok 
ezen a ponton Ázsóth Tamásra, 
aki az  énekkari tagok közül várat-
lan halála miatt távozott. 
Harmadik megtartó és összetartó 

erő a tagok egymás közötti elfo-
gadókészsége. Nem csak a vezető 
elfogadó, amikor egy jelentkezőt 
elismer a felügyeletére bízott kö-
zösség tagjának, de a tagok mind-

egyikének jellemzője kell legyen a 
másság elviselése. Húsz-harminc 
fős közösségben sokfélék vannak 
együtt. Milyen jó, ha nem csak 
bizonyos cél elérése érdekében, 
hanem a másik megbecsülése 
érdekében tudják gyakorolni az 
elfogadást. Hadd köszönjem meg 
Bíróné Szilvikének és a kórus 
közösségének, hogy engem is elfo-
gadott tagságom ideje alatt!
Még két dologról hadd írjak 

– élve a megnyilatkozás lehető-
ségével. Az egyik a „Mit énekel-
jünk?” kérdése. Úgy ítélem meg 
az énekelt művek teljes anyagát 
ismerve, hogy nagyon változato-
san, igényesen megválogatottak 
kerültek megtanulásra. Kezdve 
a népi motívumokon át, klasszi-
kus és vallásos művek sorával, 
mindenbe belekóstoltak az ün-
nepeltek, méghozzá – áldozatos 
munkával – olyan színvonalon, 
hogy megmérettetésen arany fo-
kozatot érdemeltek ki. 
A másik nem mellékes kér-

dés és szempont, hogy „Kiknek 
énekeljünk? Milyen szándékkal 
énekeljünk?” kérdése. Az ugyanis, 
amikor az ember magában dúdol, 
gajdol, magának „áriázik”, az a 
legbelsőbb magánügy, de egy sok 
áldozattal végzett közös vállal-
kozás már nem öncélú, hanem 
a „kifelé” szolgálás szándékával 
történik. Számításba jön a célok 
között a szép megmutatása, va-
lamint az a szándék, hogy nyíljon 
ki a hallgatóság a szép, az építő, a 
megnyugtató felé, és nem utolsó-
sorban hívogatás is: énekeljünk! 
– énekeljünk együtt a lelki meg-
gazdagodás céljával!
Legyen továbbra is szeretet, 

tudás, akarás, kitartás, elfogadás 
és még sok, meg nem említett 
szükséges a kórus munkájára jel-
lemző. Kívánom ezeket szeretettel 
és tisztelettel!

 Bérces Lajos
közm. és okt. biz. elnöke

A közönség hangja...
Gera Árpádné
Annak idején, 

egyik kolléganőm, 
Bíró Jánosné kezde-
ményezésére, peda-
gógus énekkarként 
indult kórusunk, Terveztük már 
korábban is, hogy létrehozzunk egy 
csoportot, de valahogy nem akart 
összejönni. Tizenöt évvel ezelőtt, 
aztán a városavatóra megalakult 
az énekkar, amely mára Városi 
Vegyeskarrá nőtte ki magát. Az 
arany minősítések jól mutatják 
azt a színvonalat, ahová eljutottak. 
Csodálatosan képviselnek bennün-
ket külföldön és belföldön egyará-
nt. Kiemelném a legutóbbi izsáki 
kórustalálkozót, ahol három kórust 
láttak vendégül és az ott előadott 
produkció is kivételes tehetségüket 
bizonyítja.

Gera Árpád
Örülünk, hogy 

vannak és büsz-
kék vagyunk rájuk. 
Gratulálunk nekik 
a szép évforduló 
alkalmából! Köszönjük, hogy van 
tehetségük, bátorságuk, kedvük 
és nem sajnálják idejüket, hogy 

nekünk, közönségnek sok örömet 
szerezzenek. Nagyon jól csinálják, 
elismerés érte!

Varga István
Magam és a Te-

gyünk Izsákért 
Egyesület nevében 
szeretnék gratu-
lálni a Városi Ve-
gyeskarnak azért, hogy a város 
életében ilyen komoly értéket 
alkotnak, képviselnek. Tehetsé-
gükről, képességeikről sokszor 
tanúbizonyságot tettek már. 
Legutóbb például az izsáki kórus-
találkozón hallgattuk őket nagy 
csodálattal. Sok sikert kívánok 
nekik a további munkához!

Juhász 
Sándorné
N a g y o n  s z é p 

csapatról van szó. 
I zsák  l akossá -
ga örülhet, hogy 
olyan énekkara van, amely sok-
sok csodálatos órát szerzett már 
nekik. Csak gratulálni tudok és 
jó egészséget kívánni nekik, hogy 
minél tovább megmaradjon ez az 
összetartás és még több gyönyörű 

dallal és élménnyel tudják meg-
ajándékozni az embereket.

Dr. Bozóky 
Imre
Az Izsáki  Ve-

gyeskar életét vé-
gigkísértem úgy 
is, mint közönség, 
s úgy is, mint az egyik alapító 
tag férje. Induláskor néhányan 
összejöttek és a saját szórakoz-
tatásukra, örömükre elkezdtek 
énekelni. Aztán mint látjuk, 
s főleg halljuk, odajutottak, 
hogy Izsák nagyon büszke lehet 
vegyeskarára. Ma már nem csak 
saját magukat hanem másoknak 
is örömet okoznak és ez a leg-
fontosabb.

Huszta Anikó
C s o d á l a t o s 

ahogy énekelnek! 
Nekem az adventi 
hangversenyük a 

kedvencem. További sok sikert 
kívánok nekik. Várjuk az újabb 
nagyszerű esteket, amelyek 
hasonló élményeket adnak, 
mint az eddigi fellépéseik. 
Gratulálok!

Hajmáné 
Kiss Edit
A sok szép hang-

verseny mellett 
nekünk egy fan-
tasztikus családi 
élményt is szereztek a nyáron. 
Nagyobbik lányom esküvőjén 
énekeltek a templomban. Olasz 
vendégeink teljesen odavoltak 
tőlük. Náluk minden templom-
hoz tartozik egy-egy kórus, és 
el voltak képedve, hogy nálunk 
ilyen fölkészült csapat énekel. 
Fantasztikus élményt szereztek a 
fiataloknak is és még egyszer ezú-
ton is nagyon köszönjük nekik, 
hogy széppé tették az esküvőt! 
További sok sikert kívánok a 
munkájukhoz és nem kizárt, hogy 
egy olaszországi kórustalálkozót 
összehozunk nekik.

Sörösné 
Boldoczki Tímea
A Tegyünk Izsá-

kért Egyesület tag-
jaként csakis örülni 
tudok minden civil 
szerveződésnek, amely a városban 
működik, pláne ilyen sikeresen. 
Én azt gondolom, hogy a Városi 

Vegyeskar 15 éves működése 
mintaértékű és példa lehet min-
den izsáki személy és kezdemé-
nyezés számára. Én minden évben 
elmegyek a hangversenyükre, 
ahol olyan lelki feltöltődésben van 
részem, amely semmivel nem ha-
sonlítható össze. Köszönet ezért 
és további sikereket!

Mondok József
Nagyon örülök, 

hogy 15 évet megélt 
együtt a csapat. Em-
lékszem az indulás-
ra, amikor néhány 

izsáki kint járt Strullendorfban és 
kicsit irigykedve látta azt a gazdag 
öntevékeny művészeti és egyesületi 
életet, amely ott jellemző. Ezen 
fellelkesülve aztán elindultunk 
mi is ezen az úton. Elsők között 
alakult meg énekkarunk. Nem 
akarok neveket kiemelni hiszen ez 
egy olyan csapatmunka, amelynek 
értékét jól mutatja az a számos, a 
közönségnek élményt adó előadás 
és szakmai megmérettetés ahol 
minősítették magukat, nagyon-
nagyon szép eredményeket elérve. 
Én ezt köszönöm nekik és kérem 
tegyék ezt továbbra is ugyanígy!
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TETÉZI LAJOS

Gondolom...

Visszaemlékezés
Szeretettel meghívjuk Önt 

és kedves családját, barátait a

VÁROSI  VEGYESKAR
15 ÉVES  JUBILEUMI
HANGVERSENYÉRE,

2012. szeptember 28-án
este 7 órakor

az  IZSÁKI  
KATOLIKUS  TEMPLOMBA.

15 éves a Városi Vegyeskar

1997: Izsák várossá avatásának ünnepségét 
rendezte meg a város vezetősége a Sárfehér 
Napok keretében. Én ekkor már két éve dolgoz-
tam Izsákon az általános iskolában és lelkesen 
tanultam a kaposvári főiskolán az ének-zene 
tanári szakon. Azon a nyár elején megkeresett 
Tetézi Lajos, hogy nem volna-e valamilyen 
ötletem a városavató ünnepséget illetően. Gon-
dolkoztam a dolgon, és valahogyan nem voltam 
megelégedve azzal a ténnyel, hogy gyerekeket 
állítsunk ki művészeti produkcióval. Ugyanis 
a hosszú nyári szünet után egy hónap alatt 
elég nehéz színvonalas műsorral felkészíteni a 

1977-es fellépés
Vegyeskarunk adventi hangversenyei sokak 
kihagyhatatalan karácsonyváró programjává 

váltak az elmúlt másfél évtizedben

A vándor kórustalálkozó elindítóiként idén 
másodszor adtak otthont a találkozónak

A kórus tagjai nem csak próbákon, fellépése-
ken találkoznak, közös családi programokat 

is szerveznek, igazi közösséggé váltak

Egerben már kétszer szerzett kórusunk aranyminősítést

gyerekeket. Eszembe villant, mi lenne, ha ven-
ném a bátorságot és megkeresném az énekelni 
szerető kollégáimat, és alapítanánk egy peda-
gógus kórust. Bátorságot öntött belém, hogy 
12 éven keresztül a kecskeméti Kodály Iskola 
tanulójaként nagy tapasztalatot szereztem a kó-
rusban való éneklés terén. Ezen ismereteimet 
később a kecskeméti Tanítóképző Főiskolán 
mélyítettem el, ahol már elsajátítottam a kar-

vezetés alapjait. Hangsúlyozom, a karvezetés 
alapjait, mert vezényelni Kaposváron tanítottak 
meg. Így alakítottuk meg kollégáim és még 
pár ember segítségével - akiket ismertem, és 
tudtam róluk, hogy szeretnek énekelni -, 1997 
nyár elején az Izsáki Városi Vegyeskart. Em-
lékezetem szerint nagy sikerrel énekeltünk a 
városavató ünnepségen, majd decemberben az 
első adventi hangversenyünkön.
Az eltelt 15 év alatt rengeteget változott az 

énekkar összetétele, mindig képesek vagyunk 
a megújulásra és a fejlődésre. Nagyon sokat 
köszönhetünk egymásnak, emberileg és szak-
mailag is! Bízom benne, hogy Izsák szerető 
közönsége, aki 15 éve biztat bennünket és 
kitart mellettünk, még sok éven keresztül 
hallgathatja énekünket a különböző rendez-
vényeken.

Bíró Jánosné karvezető...helytálló az a megállapítás, hogy vannak, akik 
szinte létezésük részének érzik a zenét a dalt, míg 
mások kevésbé, vagy egyáltalán nem igénylik, 
hogy időnként elmerüljenek egy-egy zeneszám, 
vagy énekszám élvezetében. Nyilván, az előbbiek 

közül kerülnek ki azok, akik aztán előbb utóbb nem elégszenek meg 
a passzív műélvezettel, hanem valamilyen módon maguk is aktív ré-
szesévé próbálnak válni a művészi folyamatnak. Mint a most tizenöt 
esztendős Városi Vegyeskar tagjai is teszik. Mert érzik, hogy ezzel 
építik önmagukat, miközben másoknak is szép élményeket, örömet 
szereznek. Mint tudjuk, vannak alkotó és reprodukáló művészeti 
ágak, s mindegyikhez másféle tehetség kell.
Gondolom, nem nehéz belátni, hogy ez mennyire igaz, hiszen so-

kan hallottak már  kiváló, sőt zseniális költőt saját verset szavalni, 
miközben egyfolytában azt érezték, hogy nem így az igazi, messze 
nem olyan, mint amikor egy színész szájából hallják ugyanazokat a 
sorokat. Igen, mert aki kiváló alkotó, az egyúttal nem feltétlenül jó 
előadó is.
Gondolom, egyetértenek olvasóink abban, hogy mindez talán az 

éneklés esetében hatványozottan is igaz. A zeneszerzők által papírra 
vetett halhatatlan szépségű dalok, áriák életre keltéséhez még inkább 
más tehetség kell, mint megalkotásukhoz. Alkotó és előadó együtt 
munkálkodásából formálódik e műfajban teljessé, s a közönség által 
is élvezhető egységgé a mű. 
Gondolom, akik elmennek egy-egy estre, hangversenyre nem tűnőd-

nek el mindezen, hanem természetesnek veszik ami valójában az is, 
hogy valaki megírt egy művet, míg mások tehetséggel előadják. Mint 
tizenöt esztendeje teszi ezt az Izsáki Városi Vegyeskar.
Gondolom, akik a kezdetektől figyelemmel kísérik kórusunk munká-

ját látják, hogy igazi művészet amit csinálnak. Abban az értelemben is, 
hogy szinte megállás nélkül fejlődnek. Pedig alkalmanként cserélődik 
néhány tag, ám a törzsgárda gyorsan a maga színvonalára emeli az 
újakat. Most az évfordulóra készülve előkerestünk régi felvételeket, 
köztük az első, 1997-es fellépés anyagát. Elképesztő az a művészi 
fejlődés, amelyen átmentek. A szakmai aranyminősítések nélkül 
is egyértelmű, hogy amit ők művelnek, az valóban művészet. Ezen 
értékelések csak megerősítenek bennünket laikusokat abban, hogy 
nem csalt meg a fülünk, nem vagyunk elfogultak. A mi Városi Vegyes-
karunk valóban méltó alkotótársa az általuk megszólaltatott kiváló 
szerzőknek. Időnként, egy-egy fellépésük után el szoktam nekik 
mondani, mennyire jól sikerült az adott est. Ők rendre szabadkoznak, 
hogy bizony itt-ott nem úgy szólt, mint szerették volna. Mindez jól 
mutatja azt az igényességet, amellyel a legjobbra törekszenek, S ettől 
jók! Igen, így kereken kimondhatjuk, hogy jók, sőt nagyon jók. Bíróné 
Szilvi színvonalas szakmai munkája, a tagok tehetsége, lelkesedése 
a biztosíték arra, hogy megköszönve az elmúlt tizenöt évet, máris 
bizalommal várhatjuk a második tizenötöt...


