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Kérésére tájékoztatom a Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Egyesület 
2017. évben végzett szakmai munkájáról. 
A kórus heti egy alkalommal, 2 órás próbákat tart, általában az év első hónapjai 
új művek tanulásával telnek, felkészülve a ránk váró feladatokra. Így kezdődött 
a 2017-es esztendő is. Februárban az újonnan alakult Liszt Ferenc társaság elnöke, 
Pintérné Fetzer Mónika felkérte a kórust egy klubdélután megrendezésére 04.26.-án a 
Zeneiskolában, a klubdélután a Társaság által szervezett sorozat kezdő előadása volt. 
A kórustagok verssel, a Szekszárdon készült Liszt Ferencről szóló filmbeli szereplés anekdotáival és 
természetesen kórus mű előadásával készültek a rendezvényre, mely jó hangulatban 
zajlott. Honlapunkon megtekinthető a műsor. 
 
Május 27-28.-án a Soproni Önkormányzat és a Soproni Liszt Ferenc kórus közösen rendezte 
Pedagógus Kórusok Országos Találkozóját, melyen velünk együtt 28 kórus vett részt. 
A hangversenyek egyszerre 5 helyszínen zajlottak, világi és egyházi kórusművekkel lehetett 
jelentkezni. Mi egyházzenei kategóriában a Szent Imre templomban énekeltünk. 
A műsorok végeztével a Soproni Egyetem éttermében vacsoráztak a kórusok, majd 
a közös ünneplésre a Fertőrákosi Kőszínház adott helyszínt, ahol az emléklapok kiosztása 
és a Fasang Árpád díj átadása után összkari éneklésre került sor. Kiváló szervezéssel megoldották 
kórusok Sopronba szállítását az ünnepség után. Másnap Nagycenki Széchenyi Kastélyt és 
Mauzóleumot látogatta meg a kórus. A rendezvény védnöke Vadász Ágnes a KÓTA elnöke volt. 
 
Június 24-25.-én  a „ Keszthelyi Dalünnep” Amatőr kórusok fesztiválján vettünk részt, mely 
rendezvény nagy hagyományokra tekint vissza, 1910 óta a kórusok nyári seregszemléje. 
Célja: a működő kórusok bemutatása, megismerése, a kórus irodalom egyházi és világi 
műveinek népszerűsítése. Neves szakemberekből álló zsűri hallgatja a dalosokat és szaktanács 
adással áll a karnagyok rendelkezésére. Egy-egy kórus 20 percben mutatkozhatott be. 
Mi a Keszthely belvárosi templomban énekeltünk, a közönség vastapssal fogadta a 
produkciónkat.  Sajnos rekkenő hőség volt, így a délutáni közös programokon nem vett részt 
mindenki – a kórus átlag életkora indokolja. Este a díszünnepségen vettünk részt. 
Július-augusztusban a kórus nyári szünetet tartott. 
 
Szeptemberben az „Állampolgárok hete” rendezvény sorozatban énekeltünk a Szent István 
téren. Repertoárunkból válogatott Simon Péter karnagyunk és a válogatott kórusművekkel 
szórakoztattuk az utcán jövő-menőket és a megálló hallgatóságot. 
Egyuttal megkezdtük a felkészülést a kórusunk által hagyományossá vált „Gerse emlékkoncertre.” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
A megemlékezésre a Művészetek Házában került sor 2017.november 24.-én. A műsorban 
fellépett kórusunkon kívül Pintér Gabriella énekművész, Lozsányi Tamás orgonaművész, 

a Garay Gimnázium Leánykara Naszladi Judit karnagy vezetésével és Németh Judit 
versmondó, műsorközlő. 
A műsor kezdeteként kórusunk énekelt két művet, majd a fiatalok következtek, 
visszaidézve Gerse Tanár úr a Gimnáziumban végzett sok évi munkáját, sikereit a Helikonra 
vitt generációkkal. Jó volt az üde, fiatal hangú „utódokat” hallgatni. Pintér Gabriella és 
Lozsányi Tamás magas színvonalú előadása után kórusunk hét kórusművet adott elő, 
egy részét a régi repertoárból vettük elő és több próba során újítottuk fel. 
Szeretettel köszöntöttük a Gerse családot virággal és borral. A résztvevők között találkoztunk 
régi, már nem éneklő kórustagokkal és Szekszárdi polgárokkal, akik szívesen emlékeztek 
velünk, anekdotáztak a fogadáson a Tanár úrra emlékezve. 
 

 
 
 
Új – régi feladat várt ránk a továbbiakban, készültünk az évenként visszatérő karácsonyi 
koncertjeinkre. 
 
December 12.-én a Wosinszky Mór Megyei Múzeum meghívására adtunk hangversenyt, 
több éve vissza hívják a kórust. 
 
December 17.-én a Művészetek Házában  „Énekeljünk vígörömmel” címmel, hagyomány 
teremtő szándékkal a Babits Mihály Kulturális Központ szervezett adventi műsorban 
léptünk fel, több Szekszárdi kórussal együtt. 
 
December 19.-én az „Élő szeretet” rendezvény sorozatban a Balassa János Kórház pszichiátriai 
osztály ápoltjainak adtunk karácsonyi hangulatú hangversenyt. 
Harmadik éve vissza járunk, szebbé tenni az ünnepüket, ezt meghálálva saját készítésű 
kis karácsonyfa díszeket kaptunk emlékbe a betegektől, többet értek a vastapsnál! 
 
Sajnos a kórus fiatalítása szinte reménytelen. Városunkban sok és jól működő, sokkal fiatalabb 
korosztályú kórus működik, szívesebben mennek a fiatalok a saját korosztályuk körébe. 
Két kedves idős énekes társunk távozott  az élők sorából, akik év tizedekig kórus tagok voltak: 
Schrick Andorné és Saramó Sándor, mindketten nagy tiszteletben álló Tolnai pedagógusok 
voltak. Az ilyen események még jobban összetartják a sok éve együtt énekelő, egymás 
ügyes-bajos dolgait ismerő kollektívát. 
 
Kérem, szíveskedjen a beszámolót elfogadni. 
Köszönetet mondok a kórus nevében az eddigi támogatásért, a további sikeres együttműködés 
reményében. 
 
 
 
                  Szekszárd, 2018. 02.05. 
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