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Testvérkórusok Találkozója Komlón
 

A Komlói Pedagógus Kamarakórus – és alapító karnagya, dr. Szabó  
Szabolcs évek óta tervezi, hogy fesztivált rendez a határon túli magyar 
testvérkórusokkal együtt – Komlón. Nehezítette a szervezést, hogy  
a 38 éve működő amatőr kórus miként teremti meg az anyagi feltételeket.

A nyáron megvalósult az „álom”.
Jóleső érzés volt tapasztalnunk a kórustagok áldozatvállalását, de azt 

is, hogy a szervezésben önzetlen segítők is jelentkeztek: Polics József, 
Komló Város polgármestere a fesztivál-hangversenyen köszöntötte  
a fellépőket; Hardy Judit a Sikondai Gyermektábor gondnok-igazgató-
jaként biztosította a szálláshelyeket és az étkezéseket; Mátyás Imre atya 
a rendelkezésünkre bocsátotta a komlói római katolikus templomot; 
Horváth Éva, a komlói Közösségek Háza igazgatója ötleteivel és a szer-
vezés összehangolásával, Korbuly István, a komlói Súgólyuk Színház 
tagja a konferálással támogatta a munkánkat.

Kik fogadták el a meghívásunkat?
1. A „Musica Humana” Kamarakórus (Ada – Vajdaság – karnagy: 

Birkás János);
2. A „Csengettyű” Kórus (Kassa – Felvidék – karnagyok: Ferencei 

Andrea és Kekenyák Szilvia);
3. A „Musica Sacra” Kamarakórus (Székelyudvarhely – Székelyföld 

– karnagy: Rózsa Imre);
4. A „Laudate” Kamarakórus (Sepsiszentgyörgy – Székelyföld – kar-

nagy: Lőfi Gellért).
A csütörtöki megérkezéstől a vasárnap reggeli búcsúzásig a követke-

ző programok részesei lehettek a meghívottak: Séta a környéken és egy-
másnak éneklés a festői környezetben lévő Sikondai Gyermektábor sza-
badtéri színpadán.

A Kodály Zoltán Általános Iskola a rendelkezésünkre bocsátotta a tan-
termeket (ahol üdítő és pogácsa várta a kórusokat) beéneklésre, próbára.

A Fesztiválkoncerten (a komlói római katolikus templomban) termé-
szetesen énekelt a vendéglátó Komlói Pedagógus Kamarakórus, illetve 
meghívottként a Komlói Munkáskórus is karnagy: Kunváriné Okos Ilona.

A nagy sikerű hangverseny után a fellépő énekkarok virágot, díszok-
levelet és emléktárgyat kaptak (ez utóbbi Perhács Eszter, kerámiaművész 
alkotása). A koncertet fogadás követte a Sikondai Gyermektáborban.  
A pohárköszöntőt Polics József, Komló Város polgármestere mondta. 
Emlékezetes este volt.

A szombati pécsi városnézés, séta keretében rögtönzött koncertet ad-
tak a vendégkórusok a Dóm Kőtárban. A délutáni szabad program alatt 
találkozhattak egymással a régi kórustag-barátok Komlón, illetve Pécsett 
a Komlói Pedagógus Kamarakórus énekeseivel.
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Vasárnap reggel búcsúztunk el vendégeinktől a Sikondai Gyermek-
táborban. A sepsiszentgyörgyi „Laudate” Kamarakórus tagjai még szol-
gálatot vállaltak a komlói római katolikus templom szentmiséjén.

Az eddig érkezett köszönő levelek azt bizonyítják, hogy a Komlói 
Pedagógus Kamarakórus tagjainak és segítőinek fáradozása nem volt 
hiábavaló. 

dr. Szabó Szabolcs

Ünnepre jöttünk 
 20 éves a Törökbálinti Cantabile Kórus
 Akár Hassler kórusművének címe is lehetett volna mottója 
 a Törökbálinti Cantabile Kórus jubileumi hangversenyének

2016. október elsején rendezték meg az alapításának 20. évfordulóját 
ünneplő vegyeskar estéjét, melyre nemcsak környékbeli kórusok kaptak 
meghívást, hanem egy-egy erdélyi és felvidéki énekkar is. A jubileum jó 
alkalmat adott egy színes találkozóra: fellépett a Munkácsy Mihály  
Művelődési Ház nagytermében a helybéli fúvószenekar, a Gyémántkút 
Mazsorett tánccsoport, az érdi Rosenbrücke Sváb Nemzetiségi Kórus,  
a Törökbálinti Hagyományőrző Sváb Kórus, a Zimándy Ignác Általános 
Iskola gyerekkara, a Törökbálinti Római Katolikus Gyerekkar, a Lendvai 
Károly Férfikórus, a Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Kamarakórus, 


