
Szakmai beszámoló 
Veszprém Város Vegyeskara és kóruscsaládja: a Vokál és a Dúdoló Népzenei Műhely 

2019-ben végzett tevékenységeiről 
 

 2019 januárjában töltöttük be Veszprém Város Vegyeskarával a közös 30. évünket. 
Külön eseményt az évfordulónak nem szenteltünk, de sikerült egy tartalmas szakmai nappal, 
sok vendéggel, zsűri előtt megerősíteni a kórus „státuszát”, azaz a „Hangversenykórus” 
minősítést. Ez volt az év legfontosabb sikere a vegyeskar számára.   

Az ifjúsági vegyeskarunk, a Vokál létszámában nagyot gyarapodott ebben az évben, 
már közelíti az 50 főt a dalosok serege. Szép hangversenyeket adtak, emlékezetes 
táborozásaik voltak. 

A Dúdoló Népzenei Műhely tagjai ebben az évben is több énekversenyen nyertek 
Arany minősítést és Kiemelt Arany diplomákat. A három éve működő műhely szárnyára 
engedte az első hivatásos népdalénekes - népzenész pályára induló gyermekét, aki a 
székesfehérvári népzene szakon folytatja tanulmányait. Ez óriási zenepedagógiai siker. 

Kórusegyesületünk minden tagja aktívan bekapcsolódik az Európai Kulturális Főváros 
programjainak tervezésébe, előkészítésébe. Terveket készítünk az UNESCO által 
adományozott „Zene kreatív városa” cím méltó beteljesítésére, hogy Veszprém polgárai az 
újszülöttől a szépkorúakig aktívan tudjanak élni a muzsika erejével, mert ahogy Kodály 
mondta: „A zene mindenkié!” 

A kóruscsalád 2019. évben történt eseményeiről az alábbiakban együttesenként 
számolunk be. 

Veszprém Város Vegyeskara 
 
2019-ben 15 alkalommal lépett koncertpódiumra.  

Ezek közül  11 fellépés Veszprémben,  
2 hangverseny belföldön: Győrött és Budapesten 
2 koncert külföldön: az Ohridi Kórusfesztiválon Észak-Macedóniában  

 
Muzsikus partnereink voltak: 
 a Győri Filharmonikus Zenekar (Alpaslan Ertüngealp vezényletével) 

a Mendelssohn Kamarazenekar (Kováts Péter művészeti vezetésével) 
Berkesi Sándor karnagy, Pálúr János orgona, Vörös Eszter bandoneon, 
Koós Anita orgona, Gogolyák Mária hárfa, Hajas Szilárd fuvola, Pintér József oboa, 
Lukács Adrián cselló, Sipos Csaba ütőhangszerek, Tesch Ferenc Lehel trombita, 
Józsa Eleonóra - állandó korrepetítorunk,  
Golarits Flóra, Halmos Eszter, Dezső Sára énekes szólisták 

Vendég-kórusaink voltak:  
 a Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa – Kálló Krisztián karnagy 
 a Cantus Firmus Vegyeskar Sepsiszentgyörgyről – Jakab Árpád karnagy 
 az Amadeus Vegyeskar Budapestről – Réger Monika karnagy 
 az Észak-Nyugati Egyetem PUK-Kórusa Dél-Afrikából – Kobus Venter karnagy 



A repertoáron 4 újonnan betanult oratorikus mű szerepelt: 
 J. Haydn: Missa Brevis – Kis orgonás mise, B-dúr 
 J. Brahms: Nanie 
 Vajda János: Istenes ének 

A. Vivaldi: Gloria (D-dúr) 
 
Felújított nagyszabású zenekaros művek:  J. Brahms: Schicksalslied 
       J. Rutter: Requiem 
 
A hangversenyeinken ezeken kívül megszólaltattunk további 28 kisebb-nagyobb 
kórusművet, ezek közül 14 mű volt új a vegyeskarnak. Érdekességképpen kiemelhetjük az 
itáliai Velence kórusmuzsikáját, a könnyűzenei vokálozás műfaját, a déli ritmusú macedón 
dalokat és a történelmi vonatkozású Lazio - Szurkolói dalt, amelyből hang- és videofelvételt 
készítettünk – megrendelésre. 
 
Hangversenyek, fellépések 2019-ben: 
 
 Április 13.  Minősítő hangverseny és megyei kórustalálkozó a Hangvillában 

- Rendezők: Veszprém Város Vegyeskara és a Kóta  
 Május 3.   A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepélye 

Május 8.  Haydn – Brahms hangverseny a Hangvillában 
Május 9.   Haydn – Brahms hangverseny a győri Bazilikában 
Június 7-9.  Magyar Kórusok találkozója a Hangvillában 

- Házigazda: Veszprém Város Vegyeskara 
Augusztus 23.  Szabadtéri koncert az Ohrid-i tó partján 
Augusztus 25.  Fesztiválkoncert Ohridban 

 Szeptember 30.  Zenei Világnap a Lovassy Gimnáziumban  
- Veszprém Város Vegyeskara Egyesülete szervezésében 

Október 23.    Fellépés a Nemzeti Ünnepen a Brusznyai emlékműnél 
Október 30.  Élőkért és Holtakért – Jótékonysági hangverseny a Hangvillában 
November 16.  Vajda János 70. születésnapi koncertje Budapesten 
December 10.  Üdvözlet Dél-Afrikából – közös adventi koncert a Hangvillában 
December 21 és 22.  Karácsonyi koncertek – „Buon Natale!” címmel  

a Hangvilla hangversenytermében 
   
A szakmai és közösségi élet egyéb eseményei: 
 

Január 5.  Csemer Boglárka „Hangvilla-díjas” koncertje - vokálozás 
Január 12.   Brusznyai emlékkoncert a Pannon Egyetemen  
Június 7.  VVV Örökös tagok avatása a kórustalálkozó nyitóestjén 
Június 12.  Szurkolói dal felvétele a próbatermünkben,  

Kállai Szilárd felkérésére 
Szeptember 16.  Megemlékezés Zámbó Istvánról a Vámosi úti temetőben 

 
(Ebben az évben technikai okok miatt elmaradt a hagyományos farsangi „szólam-
buli”.)  

 



Értékelés 
 
 Az elmúlt év jelentős elhatározást és fordulatot hozott a kórus életében. 
Tudatosan és aktívan elkezdtük megkeresni azokat a kórusénekeseket, akik a legnagyobb 
létszámot igénylő oratóriumok előadásában - ha csak időlegesen is - részt vesznek. 
Meghirdettük a „VVV Oratórium M űhely” programot, amelynek lényege, hogy csak 
bizonyos időszakban, bizonyos próbákra egészülünk ki tapasztalt énekesekkel. A minőségi 
felkészüléshez még egy lehetőséget állítottunk be: Lukács Elek fiatal karvezető kolléga 
karnagy-asszisztens státuszban vasárnap délutánonként egyéni, ill. kis csoportos korrepetíciót 
tart azoknak az énekeseknek, akik így tudnak felkészülni a nagyszabású zeneművekből. Ez a 
modell bevált, a mögöttünk álló időszakban már két ilyen oratórium előadásunk volt, nagyon 
jó kórusénekesek csatlakoztak hozzánk, és néhányan itt is maradtak már állandó tagnak! 
 A vegyeskar „a cappella” repertoárjában a változatosságra és a hangzásbeli minőségre 
törekszünk. Komoly, aprólékos próbamunka előzte meg a minősítő hangversenyünket, 
„Hangversenykórus” cím lett az eredménye, amelyet a magyar kórusszövetség 
szakembereiből álló zsűri maximális ponttal ítélt oda Veszprém Város Vegyeskarának. Ez két 
dolog miatt fontos nekünk: egyrészt hosszú évek óta nem álltunk ilyen minősítő zsűri elé, 
mert más feladataink voltak. Másrészt ma Magyarországon egyre fogyatkoznak azok a 
kórusok, akik elérik ezt a rangot, ezért is feladatunk tartani, biztonsággal tovább éltetni a 
minőségi kóruskultúrát.  
 Több összetett, nagy program házigazdája volt a vegyeskar egyesülete ebben az évben 
is, ami hónapokig tartó szervezőmunkát igényel, a lebonyolításban pedig sokak önzetlen 
közreműködését. A minősítő kórustalálkozót nem csak magunknak, hanem 11 másik felnőtt 
énekkarnak is szerveztük, Veszprém megyéből először léphettek fel a kórusok a Hangvilla 
színpadára. Örömteli, jó előadásokat hallhatott a zsűri, de az igazi élmény mindnyájunknak a 
rengeteg közös ének volt, amellyel betöltöttük a kiváló akusztikájú termet. Itt akkor valóban 
megszületett az „Éneklő Magyarország”, amely a kórusszövetségünk jelmondata.  

Nagy sikerrel zajlott a Magyar Kórusok Találkozójának második évada, két énekkar 
jött el Erdélyből, és egy nagyszerű együttes Budapestről. Három napon át élvezték Veszprém 
vendégszeretetét, kiváló fellépésekkel hálálták meg ezt a Hangvillában, és különböző 
templomi szertartásokon is, éppen a pünkösdi hétvégén. 

Programszervező feladataink között a legrégebbi a Zenei Világnaphoz kapcsolódó 
városi muzsikus találkozó, amelyet a Lovassy Gimnázium minden évben készségesen 
befogad. 
Veszprém zenei együttesei játszanak egymásnak és a közönségnek, minden műfajból a 
népzenétől a fúvószenekarig. 2019-ben még egy lengyel gimnáziumi kórus is részt vett a 
hangversenyen a Padányi Schola testvéregyütteseként. 
 Változatlan lendülettel szervezik a fiatal kollégák a Zenetörténeti előadásokat, már 
az ötödik évad zajlik. Kialakult a törzsközönség, és az állandó előadók - Golarits Flóra, 
Lukács Elek, Sipos Csaba és Varga Áron - mellé érkező elismert muzsikusok előadásaira is 
mindig nagy figyelem jut. Az elmúlt évben a Debreceni Egyetem két professzora járt nálunk: 
S. Szabó Márta és Arany János tartottak nagy sikerű előadásokat.    
A zenetörténeti előadásokat támogatja a VVV Egyesülete, a Hangvilla és a Magyar Kodály 
Társaság, amelynek országos tagságát ez úton is próbáljuk toborozni, az eseményekről 
tájékoztatni és a rendezvényekbe bevonni. 

Folytatódnak az Opera-vetítések is a Hangvillában, már harmadik éve a londoni 
Covent Garden előadásait láthatják kis csúszással „élőben” az opera műfajának kedvelői.  



Különleges élmény a jól ismert zenedrámákat világszínvonalú és modern interpretációban 
látni, ebben az évadban ismét örülhetünk a Veszprémből származó bariton énekes: Nagy 
Gyula közreműködésének. 
 
A VVV Vokál munkájáról 
 
 Ifjúsági vegyeskarunk színes, kiegyensúlyozott évet hagyott maga mögött. Most nem 
vett részt minősítő hangversenyen, de sok új, vidám művet énekeltek a fiatalok, sokfelé jártak, 
sok elismerést és tapsot kaptak a fellépéseiken. Létszámban már a 40 fő fölé emelkedtünk, 
ami a szervezést egyre komolyabbá és bonyolultabbá teszi, de már biztonságos a zenei 
minőség tekintetében, mert dús, szép hangzása van egy ekkora ifjúsági kórusnak! Úgy látjuk, 
az énekelni szerető gyermekek és szüleik is megtalálnak bennünket, jelentkezőkből már 
kevéssé van hiány, tanítani csak a kitartó munkára, rendszeres próbára járásra, a közösséghez 
való alkalmazkodásra kell a fiatalokat. A változatos programok ebben nagy lehetőséget 
rejtenek. Az önálló Vokál szerepléseken kívül rendszeresen jelen vannak a felnőtt vegyeskar 
nagy eseményein, így egyenrangú résztvevők a Magyar Kórusok Találkozóján és a 
hagyományos Karácsonyi koncerteken is. A legutóbbi karácsonykor ismét volt közös 
„Halleluja” éneklés, ami párszor kimaradt, pedig gyermekkoruk óriási élménye, a sok éves 
tapasztalat szerint. Ugyanúgy, mint a Brusznyai emlékkórusban való részvétel, amely szintén 
városunk egyedi művészeti programja! A Vokál természetesen jelen van a Csermák Antal 
Zeneiskola nagy hangversenyein is, hiszen énekeseink jelentős része hangszeres növendéke a 
zeneiskolának. Ezt az adottságot örömmel kihasználjuk a fellépéseken, saját tagjainkból 
tudjuk kiállítani a hangszeres kíséreteket. Zongora, gitár, fuvola, ütőhangszeres játékosok 
színesítik a műsorainkat. 
A Vokál 2019-ben új fellépő ruhát kapott, egy „univerzális talár” formájában megoldottuk a 
színpadi egységesítést. A színes talár hideg és forró időjárásban, kicsiken-nagyokon, lányokon 
és fiúkon, templomban és strandkoncerten jól vizsgázott eddig.  
A Vokál munkáját továbbra is gondosan segíti a VVV Egyesülete, anyagi és szervezési 
ügyekben egyaránt, a hétköznapi szervezőmunkában és a táborok lebonyolításában elsősorban 
Halmayné Badacsonyi Márta elnökségi tag, és Dely Viktória egyesületi titkár közreműködik. 
 
A Vokál 2019-ben megvalósult programjai 
 

Január 12.  A Brusznyai emlékhangverseny oratóriumkórusában többen részt vettek 
Április 10. A Simonyi Gyermekkórus Találkozón a Vokál díszvendégként lépett fel  
Május 17.  Szereplés a zeneiskolai Csermák-Napok Gálakoncertjén 
Június 7-9.  Magyar Kórusok Találkozója, a Vokál közreműködésével 
Július 8-12.  Nyári tábor Zalakaroson – próbák, 3 „Strand-koncert” a fürdőben, 
   énekes közreműködés az „Isteni Irgalmasság Templomában” 

 Szeptember 30.   Zenei Világnap a Lovassy Gimnáziumban 
November 30 - December 1.  

Adventi edzőtábor a felsőörsi Snétberger központban 
 December 7. Adventi hangverseny az Ajka-Tósokberéndi Templomban, 
   a Padragi Bányász Férfikórus meghívására  

December 14. Csermák-Karácsony a Pannon Egyetem aulájában  
December 21-22. VVV Karácsonyi koncertek a Hangvillában – Velencei 

kórusmuzsika 
 

A Dúdoló Népzenei Műhely munkájáról 
 



 Baksa Kata Aranypáva díjas népdalénekes vezetésével már négy éve működik az 
autentikus népdalt éneklők műhelye. 8-10 nagylány és 6-7 felnőtt hölgy alkotja a Dúdoló 
éneklő közösségét, de ez is természetesen minden évadban változik. Már megismerték 
művészetüket a városban, rendszeresen hívják a Dúdolót ünnepekre, táncházakba, 
hangversenyekre fellépni. Szorosan együttműködnek a Csermák Antal Zeneiskola népzene 
tanszakának vezetőjével: Bódis Erika tanárnővel, aki a kis népzenészek Gyöngyvirág 
Együttesét és a Kőris Zenekart is vezeti. Repertoárjuk átfogja a Kárpát-medence minden 
tájegységét, dalcsokraikat nagy elsajátított repertoárból állítják össze, és megtanulják a 
tájegységek néprajzi jellegzetességeit, stílusát is. 
A Dúdoló Népzenei Műhely tagjai rendszeresen részt vesznek a népdaléneklés országos 
minősítő rendszerében, és minősítéseikkel az élvonalban foglalnak helyet. Zenei és emberi 
elhivatottságuknak egyik legszebb eredménye, hogy Bácsi Johanna 14 éves leány a népzenei 
pályát választotta, hivatásos zenei tanulmányokat kezdett ebben a tanévben. 
Baksa Kata művészeti vezető 2019-ben a Hagyományok Háza szervezésében Népiének 
Oktatói OKJ tanfolyamon fejlesztette tudását, kiváló minősítésű oklevelet szerzett. 
Tanulmányait a VVV Egyesület által elnyert Csoóri pályázatból finanszíroztuk.  

 

A Dúdoló Népzenei Műhely programjai, eredményei 
Tavaszi énekversenyek  
Március 19.  „Tiszán innen, Dunán túl” – Országos népdaléneklési verseny  

területi válogató Pétfürdőn:  
    Bácsi Johanna szólóének – Kiemelt arany minősítés 

      Kiss Anna, Kiss Róza, Havér Sára – szólóének: Arany minősítés 
      Dúdoló Énekegyüttes – Kiemelt arany minősítés 

Tagjai: Havér Sára, Foltán Zsóka, Károlyi Zsófia, Kiss Róza, Kiss 
Anna, Gerson Judit, Horváth Kitti, Bácsi Johanna, Barta Naomi  

Május 18.   „Tiszán innen, Dunán túl” – Országos népdaléneklési verseny döntője Érden 
      Bácsi Johanna – Arany minősítés 

    Dúdoló Énekegyüttes: Kiemelt arany minősítés 
 
Hangversenyek, tábor 
Március 30.   1. Tikhegyi Néptánctalálkozó Gyulafirátóton  
Március 31.   Baksa Kata a Hagyományok Háza – OKJ felsőfokú népiének oktatói 

záróvizsgáján kiválóan megfelelt 
Május 17.  Csermák Napok Gálahangverseny a népzene tanszakkal  
Június 7.  Fellépés a Hangvillában a Veszprém Város Vegyeskara által rendezett 
   Magyar Kórusok Találkozóján 
Augusztus 13-16. Népzenei tábor Döbröntén: 
           Navratil Andrea bakonyi és zalai énekeket tanított.  
Szeptember 30.  Zenei Világnap hangversenye a Lovassy Gimnáziumban 
   Közös műsor a Gyöngyvirág Népzenei Együttessel    
December 14.  A Csermák Antal Zeneiskola Karácsonyi hangversenye  

a Pannon Egyetemen 
December 16.  Karácsonyi műsor a Dúdoló családtagjainak a Zeneiskolában. 
December 22.   Ünnepi Istentisztelet Rédén a Dúdoló Énekegyüttes közreműködésével. 
  



 
Köszönet és elismerés minden Éneklőnek, minden Támogatónak és a zenélésünket értő 
Hallgatónak! 
 
Veszprém, 2020. január 30.     Erdélyi Ágnes  

    karnagy, művészeti vezető  


