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Kórusnapló a kórus honlapjáról 2008-tól 2012-ig 

 
 

Beszámoló a 2012.év II. félévi eseményeiről 
Írta: Szabó Balázs 
2012. december 20. csütörtök, 07:59 
 
Beszámoló a 2012. év II. félévének eseményeiről 
Mint ahogy a weboldalon tallózók láthatják, szép programokat állítottunk össze a 2012. év 
második félévére. Nagy örömmel írhatjuk le, hogy a tervezett programokat teljesítettük az 
alábbiak szerint: 
 
1. Fellépés Julie von Zichy és Holger Lenz esküvőjén. 
2012. szeptember 29-én szombaton tartották Székesfehérváron a Szent Imre templomban a 
külföldön élő Julia von Zichy és Holger Lenz esküvőjét. A szertartás zenei rendezője Szabó 
Adrienn volt, a zenei közreműködők Takáts Zsuzsanna énekművész, Tóth Balázs 
brácsaművész, Virágh András Gábor orgonaművész, zeneszerző és a Primavera Vegyes Kar 
voltak. Nagy élmény volt énekelni a német nyelvű szertartáson, melyen sok magyar 
származású nemesi család képviseltette magát. A család meghívására néhány közreműködő 
meghívást kapott az esküvői vigalomra, melyet a fehérvárcsurgói kastélyban tartottak. 
Érdekes volt találkozni és beszélgetni a magyar arisztokrácia külföldön élő tagjaival. 
 
2. Zenei Világnap 
A hagyományosan október 1-én tartott zenei világnapi rendezvényre idén is az egykori ARÉV 
(jelenleg VODAFONE) Sportcentrumban került sor. Az ünnep elsősorban az iskolásoknak szól: 
nagy létszámmal vettek részt az általános és középiskolások - idén is öröm volt látni a sok-sok 
éneklő fiatalt. Kórusunk az összkarokban, többek között Kodály: Kállai kettős c. művének 
előadásában működött közre. 
 
3. Daróci Bárdos Tamás: Fehérvári zsoltár c. művének ősbemutatója 
A Daróci Bárdos Tamás zeneszerző és a Primavera Vegyes Kar között már régóta létező zenei 
együttműködésnek köszönhetően a kórus már több, Székesfehérvárral kapcsolatos mű 
ősbemutatóját énekelhette. Az elmúlt évben nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a mester 
újabb darabot ír nekünk - mindig nagy megtiszteltetés és kihívás, egy zeneszerző által 
megálmodott és papírra vetett művet elsőként hangokba önteni. Szeptemberben el is készült 
az új mű "Fehérvári zsoltár" címmel, orgonakísérettel. Meghívtunk egy fiatal orgonaművésznőt, 
aki szívesen vállalta az együttműködést. Az ősbemutatóra a Budai úti református templomban 
került sor október 7-én a szerző jelenlétében, az eseményről tudósított a Fejér Megyei Hírlap, 
a Vörösmarty Rádió, a Fehérvár TV. A templomot megtöltő szép számú hallgatóság nagy 
tapssal fogadta a műsort, szeretettel köszöntötte az előadással maradéktalanul elégedett, 
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meghatódott szerzőt. A koncertet felvette a Katolikus Rádió, 2012. december 1-én a felvétel 
adásba is került. 
cikk: http://feol.hu/hirek/fehervari-zsoltar-osbemutato-a-templomban-1108211 
hangfelvétel: 
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=4&m_op=viewmusor&id=298707&ado=1&sessid=Kjc3Nz
E1MjA4MTM1NTk0ODkwNzY4OTQ5OTk5) 
 
4. Halottak napi koncert 
A kórus életében szintén hagyományosnak számító halottak napi koncertre idén november 3-
án került sor, ahol Gounod: Szent Cecilia-miséjének előadásán működtünk közre az Alba Regia 
Szimfonikus zenekar és több kórus, többek között a bécsi evangélikus kórus mellett a 
székesfehérvári Bazilikában. 
 
5. Adventi koncertek 
Korábbi felkérésnek eleget téve december 1-jén Iszkaszentgyörgyön léptünk fel az ottani 
ádventi ünnepségek nyitó alkalmán. Kellemes környezetben, az érdeklődők nagy tapsától 
kísérve adtuk elő műsorunkat, mintegy főpróba-szerűen a december 16-ra tervezett városi 
koncertünk előtt. A koncerten közreműködött Lits Zsuzsanna (furulya) és Szabó Adrienn 
(hegedű). 
 
Az együttes tagjai minden évben nagy örömmel készülnek a kórus kedvencének számító önálló 
ádventi koncertre, melynek hagyományát Szabó Adrienn teremtette. Idén is a székesfehérvári 
Ciszter templomban került sor erre a hangversenyre, 2012. december 16-án este 7 órakor. A 
koncert műsorvezetője Szabó Balázs zenetörténész volt, a Primavera Vegyes Kar mellett több, 
az együttessel rendszeresen együttműködő művész működött közre: Koós Anita 
orgonaművész, Lits Zsuzsanna furulyaművész, Stirbu Viktória mezzoszoprán. A műsorban a 
zenetörténet több évszázadából válogatott ádventi darabok mellett kiemelt szerepet kaptak 
Kodály Zoltán kompozíciói, hiszen december 16-án ünnepeltük a zeneszerző 130. 
születésnapját. A házigazda Brückler Előd atya kedves záró szavai után a közreműködők és a 
közönség együtt énekelte a Csendes éj-t. A templomot teljesen megtöltő közönség több perces 
vastapssal köszönte meg a művészeknek a meghitt, szeretetteljes estét. 
 
6. Városi Karácsonyi Koncert 
Szintén a hagyományos koncertek közé tartozik a székesfehérvári kórusokkal és a zenekarral 
közösen előadott Karácsonyi koncert a székesfehérvári Bazilikában, amely idén december 18-
án, kedden 19.30 órakor került megrendezésre. Idén J. S. Bach: Karácsonyi oratóriumának 2-
3. kantátáját adtuk elő. 
 
Székesfehérvár, 2012.12.19. 
Szabó Balázs kórustitkár 
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Októberi fellépések 
Írta: Szabó Balázs 
2012. szeptember 23. vasárnap, 17:45 
 
1. 2012. október 1. kedd 18 óra 
VODAFONE Sportcentrum, Székesfehérvár, Gáz u.1 9. 
ZENEI VILÁGNAPI KONCERT 
Közreműködik: Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
Primavera Vegyeskar 
Alba Regia Vegyeskar 
Iskolai kórusok 
Műsor: Kodály Zoltán: Kállai kettős 
 
2. 2012. október 7. vasárnap 17 óra 
Budai úti református templom, Székesfehérvár, Budai u. 113. 
Budai úti Zenés Esték koncert 
Közreműködik: PRIMAVERA Vegyeskar 
Koós Anita orgonaművész 
Vezényel: Szabó Adrienn 
A műveket ismerteti Szabó Balázs zenetörténész 
Műsoron Bach és Gárdonyi Zsolt művek. 
Ez alkalommal kerül sor DARÓCI BÁRDOS TAMÁS: Fehérvári zsoltár című művének 
ősbemutatójára. 
A koncert látogatása ingyenes 
 

 
 
Sikertörténet 
Írta: Szabó Balázs 
2012. augusztus 01. szerda, 12:47 
SIKERTÖRTÉNET 
 
A 2012 év eseményeinek összeállításánál döbbentünk rá, hogy ez az esztendő a kórus 40 éves 
történetéről kell, hogy szóljon, hiszen a kórus 1972-ben alakult. Ezért valamennyi programot 
ennek az örvendetes évfordulónak rendeltünk alá. Az elképzeléseket a kórus vezetősége 
megtárgyalta, elkészült az éves koncertprogram. Ezután az első félévre vonatkozóan 
megállapításra kerültek az időpontok és a kórustitkár elkezdte az egyeztetéseket a helyszínek 
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és a technikai feltételek biztosítása érdekében. Már az év elején felkértük alapító karnagyunkat 
Horányi Ottiliát, hogy ő is tevékenyen vegyen részt a kiállítás és a két koncert előkészítésén, 
sőt felkértük a koncerteken történő vezénylésre is. Kijelölte a műveket, amelyeket vezényelni 
kívánt. Ezek után a kórus titkár elkészítette a rendezvényekre vonatkozó Feladatterveket, 
felkérte a kórustagokat a tevékeny együttműködésre… és elindult a munka. Ismét 
bebizonyosodott, hogy a közös munka hallatlan sikereket hoz. Mi is történt? Olyan csodálatos 
fél év van mögöttünk, amelyik után büszkén elmondhatjuk, hogy a PRIMAVERA kórus sok 
örömet szerzett Székesfehérvár Önkormányzatának, a zeneszerető városlakóknak és persze 
közben mi is nagyon jól éreztük magunkat. Voltak nehézségek? Természetesen, de 
mindegyiken túlléptünk és a félév elteltével csak a jó érzés maradt meg mindenkiben. 
Nézzük időrendi sorrendben, hogy mi is történt 2012. I. félévében. 
 
1. 2012.április 26-án megnyitottuk a KÓRUSTÖRTÉNETEI KIÁLLÍTÁST, amely két részből állt a 
kórus 40 éve alatti történései a felkutatott dokumentumok alapján. 
Itt felhasználtuk a tagoknál fellelhető dokumentumokat (újságcikkek, fényképek, plakátok, 
meghívók), Járányi Zsolt kórustagunk által 1981-től vezetett „Kórusnaplók”-at (6 db nagyalakú 
füzet) és a kórustitkár számítógépében 1992-től összegyűjtött anyagokat. 
Ezek alapján az alábbi dokumentumok készültek: 
- kottatár összesítő 
- a kórus repertoárja 
- a kórusban a 40 év alatt énekeltek nevei, címei, telefonok, e-mail címek 
- a kórust patronálók névsora 
- a már elhunyt kórustagok listája 
- a kórus fellépéseiről készített CD-k, DVD-k és Videofelvételek listája 
- a kreatív kórustagok munkái (képek, kézimunkák, fotók, stb.) 
Sok olyan kórustagot ismerünk, aki a napi munka és az éneklés mellett egyéb, más témában is 
figyelemre méltóan dolgozik. Így van, aki gyönyörű képeket fest, van, aki szépen 
kézimunkázik vagy fotózik, szőtteseket varr vagy gobelineket, ékszereket készít. Ezekből is 
számos munka került összegyűjtésre és kiállításra. A Vendégkönyvi bejegyzések alapján sokak 
tetszését megnyerték ezek a munkák. 
A kiállítást Brájer Éva Alpolgármester asszony nyitotta meg, kivonult a helyi Vörösmarty Rádió 
és Városi Televízió. A kiállítás 2 hétig tartott nyitva, a nyitvatartási idő alatt halk zene szólt a 
kórus műveiből, sőt egy nagyméretű TV beállításával a kórus életéről, fellépéseiről készített 
DVD-k kerültek vetítésre. A „Vendégkönyv” tanúsága szerint is sokan felkeresték 
kiállításunkat. 
 
2. 2012. május 8-án tartottuk az egyházi művekből összeállított koncertünket a ciszterci 
Nagyboldogasszony templomban. A személyesen is kihordott írásos meghívóknak és az 
interneten szétküldött mintegy száz értesítésnek is köszönhetően hallatlanul nagy volt az 
érdeklődés, a templom zsúfolásig megtelt. Szép műveket énekeltünk, alapító karnagyunk is 
vezényelt két művet. 
 
3. 2012. június 6-án volt az „ünnepi koncert”, ahova a régi tagokat is meghívtuk. Eljött a 
polgármesterünk is, egy még élő zeneszerző (Daróci Bárdos Tamás) sok régi tag és sok 
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zenebarát. Ismét több mint 200-an voltunk. Csináltattunk új pólókat Primavera logóval (a 
lányoknak piros, a fiuknak kék színben) Nagyon nagy sikere volt az ünnepi kiadványunknak is, 
ahol főleg az elmúlt 10 év eseményeit rögzítettük szöveggel és képekkel (a 30 éves jubileumra 
már készült egy hasonló kiadvány) Minden régi tagnak és érdeklődőnek sikerült adni egyet. 
Lehetőség volt a már kiadott 5 féle CD közül is válogatni. Szóval nagy durranás volt. 
 
4. Az év elején felkérést kaptunk a REND-en való közreműködésre. (REND = Református 
Egyházi Napok Dunántúl) Székesfehérváron, a Bregyó közben június 29-én pénteken adtunk 
egyházi művekből koncertet szépszámú közönség előtt. 
 
5. Július 5-én csütörtökön tartották a Harmonia Albensis 2. koncertjét, ahol karnagyunk 
javaslatára Gárdonyi Dániel Németországban élő fiatal orgonaművész adott koncertet. Itt 
működtünk közre egyrészt már ismert számokkal, másrészt Gárdonyi Zsolt orgonaművész-
zeneszerző két érdekes darabjával, amelyeket orgonakísérettel adtunk elő. A Szt. Imre 
templomot zsúfolásig megtöltő közönség hosszan éltette a közreműködőket. 
 
6. Július 7-én ugyanezzel a műsorral szerepeltünk a Sukorói Zenei Nyár rendezvényen a 
sukorói református templomban. Nagyon lelkes közönség előtt jó volt énekelni. 
 
7. Az éves programnak megfelelően, de a fél év szép lezárásaként július 20 – 24 között 
horvátországi testvérvárosunkba, ZADAR-ba látogattunk. A két város önkormányzati 
képviselőinek szervezésében két koncertet adtunk, egyet szombaton este a csodálatos óváros 
egyik temploma előtt szabadtéren, a másodikat pedig egy gyönyörű román stílusú 
templomban, a Szt. Anasztázia katedrálisban. Egy katolikus misén vettünk részt és Harmat 
Arthur: Mise művéből énekeltük az odavaló tételeket. A templomot teljesen megtöltő közönség 
spontán tapssal köszönte meg fellépésünket. Hétfőn aztán az ottani önkormányzat 
szervezésében megtekinthettük az egyik legszebb múzeumot, ahol ezüst-arany egyházi 
tárgyakat mutatnak be. Nagyon jó szállodát sikerült kiválasztanunk, közvetlenül a 
tengerparton volt, így szabadidőben a tengeri fürdőzés örömeiben volt részünk. 
 
Ez volt az ünnepi évünk első felének teljesítése. A II. félév tervei is készen vannak, reméljük 
azok teljesítésében is sok örömünk lesz. 
 
Szabó Balázs kórustitkár 
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2012. I. félévi végleges program 
Írta: Szabó Balázs 
2012. január 31. kedd, 13:41 
 
PRIMAVERA Kórus 2012. év I. félévi programja 
A Kórus ez évben ünnepli alakulásának 40. évfordulóját. 
Ezért az I. félévi programok ennek jegyében kerülnek megszervezésre. 
 
1. 2012. április 26, csütörtök 17 óra Vörösmarty terem Székesfehérvár, Kossuth u. 14 
Jubileumi kiállítás a, kórustörténeti kiállítás 1972–2012 
b, kiállítás a kórustagok munkáiból 
A kiállítás megtekintése ingyenes, nyitva hétköznapokon 9–17 óráig 
Naponként videovetítés 11-12 óra között 
A kiállítás megtekinthető 2012. május 10-ig. 
 
2. 2012. május 8. kedd 19 óra Ciszterci Nagyboldogasszony templom, Székesfehérvár, Fő u. 
Koncert egyházi művekből, házigazda Szabó Balázs zenetörténész 
A belépés ingyenes. 
 
3. 2012. június 6. szerda 19 óra Megyei Múzeumok Panno-terem, Székesfehérvár, Bartók tér 
1. 
Koncert világi művekből 
Vendégek, régi kórustagok köszöntése, közös éneklés 
A belépés ingyenes 
 
4. 2012. június 29. péntek 18 óra Bregyó közi Nagyszínpad. 
Koncert a REND (Református Egyházi Napok Dunántúl) rendezvényen 
 
5. 2012. július 5. csütörtök 19 óra Szt. Imre templom Harmonia Albensis 
Gárdonyi Dániel orgonaművész koncertjén való közreműködés 
 
6. 2012. július 7. szombat 19 óra Sukorói református templom 
Koncert a Sukorói Zenei Nyár rendezvényen. 
Orgonál Gárdonyi Dániel orgonaművész 
Közreműködik a Primavera kórus 
Belépés díjtalan 
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7. 2012. július 13-17. péntektől keddig 
Zenés turné Zadarban (Horvátország) Fehérvár testvérvárosában 
 
Szabó Balázs 
 

 
 
FELHÍVÁS 
Írta: Szabó Balázs 
2012. január 11. szerda, 11:58 
 
FELHÍVÁS 
A PRIMAVERA Vegyeskar Székesfehérváron alakult meg 1972-ben a Vasvári Pál Gimnázium 
tanulóiból és már végzett növendékeiből. A Kórus azóta is töretlenül betölti vállalt hivatását,: a 
kórus muzsikán keresztül az emberek közérzetének javítását. Számos helyen és országban 
jártak és örömet szereztek hallgatóiknak. 
A kórus az idei esztendőben kiemelten szeretné köszönteni hallgatóit és összefogni a kórusban 
valaha is énekelteket. Ezért az idei évet jubileumi évnek tekinti, és kiemelt programokat 
szervez. 
1.  Kórustörténeti kiállítás     2012. ápr. 23 - máj. 10. 
Szfvár, Vörösmarty terem 
2. Egyházi művekből összeállított koncert  2012. május eleje 
Szfvár. Ciszter templom 
3. Világi művekből összeállított koncert   2012. június eleje 
Szfvár. Megyei Múzeum Panno-terem 
4. Koncert a Harmonia Albensis zenei programban 2012.július 5. 
Szfvár. Ferencesek temploma 
5. Koncert a Sukorói Zenei Nyár sorozatban  2012. július 7. 
Sukoró, Református templom 
A jubileumi évben egy kiadványt jelentetünk meg a kórus 40 évének fontosabb eseményeiről. 
Kérjük a kórusban korábban éneklőket, segítsék programunk megvalósítását akár 
fényképekkel, eredeti dokumentumokkal. 
 
Jelentkezni: Szabó Balázs kórustitkárnál 
Tel.: 06-20-4951319 
e-mail: idszaba@freemail.hu  
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Primavera koncertek 2011-ben 
Írta: Szabó Balázs 
2011. december 29. csütörtök, 18:06 
 
Primavera koncertek 2011. II. félévében 
 
Sok örömmel teli félév van mögöttünk, Érdemes tehát egy kis összeállítással áttekinteni, hogy 
mik is történtek 2011. II. félévében 
Az év első felének kissé zsúfolt programja után a tervezésben igyekeztünk kicsit visszafogni a 
kórus munkáját. Az igaz, hogy a sok próba nem sokat ér, ha közben nincsenek fellépések, de a 
túlzott, zsúfolt program naptár sem megnyugtató. Így 6 koncertet terveztünk. Az élet aztán 
átírta a darabszámot: a Centoba történő út nem szerepelt terveinkben, de nagy 
megtiszteltetés és kórusunk elismerése volt. 
 
1.  Október 1, Zenei világnapon szereplés. Vodafon Sportcsarnok 
Minden évben visszatérő program és elsősorban a megjelenésre fordítunk hangsúlyt. A 
világnap programját összeállítók sok esetben csak az utolsó percekben rögzítik a műsorokat. 
Így történt most is, de azért tetszett a brazil „Szamba-dal” 
 
2. Október 15-16. Felvidéki jutalomturné Galánta 
Elsősorban az első félév feszített programja után a kórus vezetősége úgy döntött, hogy egy 
lazább koncertkörutat szervezünk, nem messze, ismerősök közé. Így történt, hogy a már 
ismerős galántai kórussal és karnagyukkal vettük fel a kapcsolatot. Jó apropója volt az útnak, 
hogy a galántai kórus most ünnepelte megalakulásának 55. évfordulóját és erre az ünnepségre 
több kórust, köztük bennünket is meghívtak. Kórusunk vezetősége szép, kényelmes programot 
állított össze: Szombaton fürdés Komáromban a termálfürdőben vagy séta Révkomáromban. 
Szállásunk a már ismert Kaskady hotelben volt. Este vettünk részt a házigazda kórus 
ünnepségén egy rövid műsorral. Utána vendégül látták a részt vevő kórusokat. Vasárnap a 
galántai Szt. István katolikus templomban léptünk fel a délelőtti misén Harmat Arthur: Missa 
„Assumpta est” misetételeinek éneklésével. A mise után pedig az oltár előtt Kodály, Gárdonyi 
dalokat énekeltünk a templomot teljesen megtöltő magyar hallgatóság igen nagy örömére. 
Közös ebéd után Esztergom megtekintése után érkeztünk haza testileg – lelkileg felüdülve. 
 
3. November 8. Halottak napi koncert Bazilika 
Az Alba Regia zenekarral és vegyeskarral közösen Liszt: „Esztergomi misé”-jét énekeltük 
 
4. December 10. Önálló ádventi koncert Ciszter templom 
Nagy örömmel készültünk a koncertre, mert már tavaly is bebizonyosodott, hogy a fehérvári 
közönség szereti a karácsonyi dalokat, szereti a kórus muzsikát. A műsort két részre 
osztottuk: a kórus pihenése miatt Stirbu Viktória, a győri Egyetemen tanuló énekes magas 
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szintű előadását hallgattuk meg Szabó Balázs zongora kíséretével. Zsúfolásig telt a templom 
és még mindig dicsérő szavakat hallunk a koncertről: igazi karácsonyi hangulatot, békét 
sugárzott műsorunk. 
 
5. December 15. Veterán repülősök ünnepe. 
Kórusunk két tagja révén jött létre a kapcsolat. A vezetőség felkérésére rövid műsort adtunk a 
mintegy 40 fő résztvevőnek. Meleg szavakkal és egy hatalmas csokorral köszönték meg, hogy 
örömet, békét vittünk az ünnepségükre. 
 
6. December 16-18. Testvérvárosi szereplés Centoban, Olaszországban. 
November 23-án kereste meg vezetőségünket a székesfehérvári Önkormányzat és kért fel, 
hogy képviseljük városunkat olaszországi testvérvárosunkban, Centoban az ottani ádventi 
ünnepeken. Sikerült az utazásra vonatkozó ajánlatokat letenni a Polgármester úr asztalára, aki 
gyorsan intézkedett. Így dec. 16-án kórusunkból 23 tag indult el Szlovénián keresztül Jó 
minőségű autópályán tudtuk megtenni az utat egészen Centóig, ahol nagy szeretettel és 
korrekt programmal vártak bennünket az ottani önkormányzat vezetői. Szombaton egy 
szakavatott vezetővel történő városnézésen vettünk részt, majd délután a csodálatos 
Kormányzói Palota árkádja alatt felállított pódiumon adtunk adventi koncertet, melyet a 
városka Polgármestere nyitott meg. Nagy szeretettel fogadtak bennünket a város lakói, akik a 
gyönyörűen feldíszített főutcán sétálva álltak meg, s hallgatták meg műsorunkat. A már ismert 
magyar, német, angol, francia dalokon túl sikerült megtanulnunk egy olasz karácsonyi dalt is, 
amellyel hatalmas sikert arattunk. A koncertet követő vacsorán Lodi polgármester úr örömét 
fejezte ki, hogy „csodálatos műsort” adtunk. A baráti beszélgetés során meghívtuk kórusunk 
jövő évre tervezett 40 éves jubileumi ünnepségeire, melyet köszönettel elfogadott. Vasárnap a 
reggeli után indultunk haza. Sikerült még egy csodálatos várost, Ferrarát is megnéznünk. Este 
érkeztünk haza. 
 
7. December 20. Városi Karácsonyi Koncert Bazilika 
A városi Zenekarral és az Alba Regia vegyeskarral közösen Bach: Karácsonyi Oratóriumának I. 
Kantátáját énekeltük el. 
A koncert után – már hagyományosan – a főtéren felállított fenyőfa alatt rögtönzött koncertet 
adtunk az összegyülekezetteknek karácsonyi dalainkból. 
 
Az esztendő II. féléves programja is nagyon tartalmas, - bár ugyanakkor nem zsúfolt – 
programot hozott sok-sok szép szerepléssel. 
 
Székesfehérvár, 2011.12. 
Szabó Balázs kórustitkár 
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Adventi koncert Centoban 
Írta: Szabó Balázs 
2011. december 25. vasárnap, 21:05 
 
Adventi koncert Cento-ban 
Székesfehérvár MJV Önkormányzata felkérésére a PRIMAVERA vegyeskar 2011. dec. 16-18. 
között az olaszországi Centoba (Székesfehérvár testvérvárosába) látogatott. 
2011.december 16-a az utazással telt el, hiszen mintegy 800 km-t kell megtenni a két 
testvérváros között. Az utazást megkönnyítette az a lehetőség, hogy a két város között már 
autópálya kapcsolat van, de így is 11 órába telt az út. Egy modern szálloda nagyon kényelmes 
kétágyas szobáiban táboroztunk le. Egész ott tartózkodásunk alatt élvezhettük Cento város 
önkormányzatának gondoskodását (teljes ellátást biztosítottak). 
Csodálatos városka Cento mintegy 33000 lakossal és egy teljesen eredeti állapotban levő 
belvárossal. Szívélyes városi vezetőkkel és segítőkész emberekkel találkoztunk. Szakszerű 
vezetővel városnézésen vettünk részt, ahol olyan, a XIV – XV. sz-ban épült épületeket 
csodálhattuk meg, mint a Kormányzói Palotát, a Városházát, a „Pannini-ház”-at, a Várkastélyt, 
a templomokat és a képtárat. Megnéztük a város híres szülöttének GUERCINO festőművésznek 
a főtéren lévő szobrát és a Városi Képtárban levő csodálatos freskóit és képeit. Bemehettünk a 
„Borgetti” Színházba, amely a csodálatos belső kialakításával úgy megragadott bennünket, 
hogy rövid rögtönzött koncertet adtunk. 
Az Adventi koncert a Kormányzói Palota külső árkádjai alatt kialakított pódiumon történt, 
melyet Piero LODI polgármester úr nyitott meg. Köszöntötte kórusunkat, karnagyunkat Szabó 
Adriennt, és a két város közötti kapcsolatokról beszélt. A teret szép közönség töltötte meg, így 
nagy örömmel adtunk mintegy 50 perces műsort karácsonyi összeállításunkból Különösen nagy 
tapssal fogadták Kodály: Karácsonyi pásztortánc c. énekét, ahol a női szólamok kiegészültek 
Lits Zsuzsa kórustagunk furulyajátékával. 
A város önkormányzatának képviselőivel és a polgármester úrral lehetőség nyílott kötetlen 
beszélgetésre is a közös vacsorák alatt. Örülnének közvetlen kapcsolatoknak is a két város civil 
szervezetei között, pl. Kézművesek találkozásainak folytatása, túramotoros csoportok 
kapcsolat bővítése, bortermelők találkozása (termékcsere lehetőségének megvizsgálása). 
A város vezetői kifejezték köszönetüket, hogy (szavaikkal élve) „csodálatos” koncerttel tudták 
még szebbé tenni a város lakosainak adventi készülődését. Mivel kórusunk a jövő esztendőben 
lesz 40 éves (1972-ben alakult), meghívtuk a polgármester urat a 2012 májusában tervezett 
ünnepi alkalmainkra, melyet ő köszönettel elfogadott. 
Köszönjük Székesfehérvár Önkormányzatának felkérését, a feltételek biztosítását. Hisszük, 
hogy a Cento-i visszajelzések alapján méltón képviseltük városunkat. 
Székesfehérvár, 2011.12.19. 
 
Szabó Balázs 
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Örömteli félév 
Írta: Szabó Balázs 
2011. augusztus 03. szerda, 17:04 
  
ÖRÖMTELI FÉLÉV 
Beszámoló a Primavera Vegyeskar 2011. I. féléves munkájáról 
 
A már jól bevált gyakorlat szerint a 2011. évben is már január 5-én elkészült a kórus I. félévi 
koncert terve. Igyekezetünk – mely szerint ne legyen zsúfolt a félév – nem igazán járt 
eredménnyel. Kórusunk most jutott el arra a minőségi szintre, melynek alapján egyre több 
felkérést kapunk. Igyekeztünk szelektálni, de így is kaptunk a tervezet elkészítését követően 
olyan felkéréseket, amelyeket nem lehetett vissza utasítani. Így a végleges program csak 
március elejére állt össze.  
Örömmel mondhatjuk, hogy a terv maradéktalanul megvalósult és a koncerthallgatók 
visszajelzése szerint magas színvonalú műsorokkal örömet szereztünk a bennünket 
hallgatóknak. 
-          Január 22. szombat, Kultúra Napja. A Vörösmarty Színházban léptünk fel. 
-          Március 26. szombat Barangoló Fesztivál A tavaly első ízben megrendezett fesztivált 
folytattuk, amikor 4 kórust (Gyöngyös, Jászberény, Cegléd, Nagyatád) láttunk vendégül. Az 
egész napos program jól sikerült, városnézéssel, közös ebéddel és délután a Ciszter 
templomban adott koncerttel ismertük meg egymást és énekeltünk örömmel. Nívós Meghívót 
sikerült kiadnunk és örömünkre szolgált, hogy a koncertet Brájer Éva alpolgármester asszony 
nyitotta meg. 
-          Április 2. szombat Már tavaly bevezettük, hogy egyházi felkérésre is szívesen 
közreműködünk. Ilyenkor egy 14-16 fős kis kamaraegyüttes énekel. Így volt ez a fenti napon 
is, amikor a Református Egyház Maroshegyi imaházában énekeltünk 
-          Április 9. szombat Művészeti Gála  Mezőkomárom A Megyei Művelődési Központ 
felkérésére vállaltuk ezt a tájelőadást. Mezőkomáromban nagy szeretettel fogadtak bennünket. 
A délután folyamán több együttest hallgathatott meg a szép számú közönség. Nagyon tetszett 
nekik a mi műsorunk is, melyet követően finom gulyás fogyasztása mellett tudtunk beszélgetni 
velük. 
-          Április 17. vasárnap Szt. Imre templom Egyházi felkérésre e szép virágvasárnapi 
ünnepen kamaraegyüttesünk Passiót énekelt. 
-          Május 7. szombat Amatőr Kórusfesztivál Az Alba Regia Vegyeskar szervezésében a 
Táncházban került megrendezésre a tavaly indított fesztivál, ahol városunk kórusai mellett a 
sárbogárdi és a móri kórusok is felléptek. A jól sikerült bemutatkozások után fehér asztal 
mellett folytattuk a beszélgetéseket. 
-          Június 9. csütörtök a Szabadművelődés Háza szervezésében Dr. Yaghi Rida orvos-
festőművész képeinek kiállítására került sor az Öreghegyi Művelődési Házban. Yaghi doktor 
felkérésére kórusunk nagy örömmel vett részt a kiállítás megnyitóján. 
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-          Június 11. szombat Bazilika Városunkban élt hosszú ideig Kósa Ferenc katolikus 
plébános, aki nagy szerepet játszott a város zenei életében. Születésének 100. évfordulóján, a 
munkásságát összefogó „Kósa Alapítvány” emlékmisét szervezett, ahol a budapesti Mátyás 
Templom kórusa és a Primavera kórus énekelt. Közösen énekeltük Harmath Arthur Miséjét, 
majd külön is énekeltek az együttesek.  
-          Június 24. péntek Megyei Könyvtár Olvasóterem. A tavaly hasonló időpontban 
megtartott önálló koncertünk sikerén felbuzdulva a Könyvtár Igazgatója lehetőséget adott 
„Nyárköszöntő” koncertünk megszervezésére. Az önálló koncert első részében egyházi 
művekkel, majd Lits Zsuzsa és Szarka Andrea fuvola-zongora duettjét követően világi 
művekkel köszöntöttük a szép számú közönséget.  
-          Július 7. csütörtök Már szintén hagyomány, hogy a Harmonia Albensis nyári 
koncertsorozat valamely orgonakoncertjén fellép kórusunk. Az idén a 2. koncerten, Szabó 
András székesfehérvári orgonaművész koncertjén két blokkban 7 művet énekeltünk.  
-          Július 10. vasárnap A Sukorói Zenei Napok fesztivál első koncertje emlékezetes marad 
sokunk számára. Már évek óta ismerjük Gárdonyi Zsolt orgonaművész-zeneszerzőt, akinek 
munkásságát a Magyar Köztársasági Elnök Érdemrendjével ismerték el. Az ünnepélyes 
átadásra a fenti koncerten került sor. Ezen a koncerten Gárdonyi Zoltán és fia Gárdonyi Zsolt 
műveiből igen míves válogatást állított össze Szabó Balázs a fesztivál művészeti vezetője. 
Kórusunk nagy örömmel és kedvvel énekelt a templomot teljesen megtöltő közönségnek.  
-          Július 28. csütörtök Kórusunk I. féléves programjának megszervezése után jóval 
későbben, csak márciusban kaptunk hírt, hogy az amatőr kórusoknak igen megterhelő Liszt: 
Esztergomi Mise művet tűzték ki a Harmonia Albensis koncertsorozat záró koncertjének. Nagy 
lelkesedéssel készültünk a koncertre. 
 
Az I. félévben teljesített 12 koncert nagy feladatot, de igen nagy örömet szerzett kórusunk 
tagjainak. Számos visszajelzést kaptunk a zenebarátoktól, koncertjeinken szép számú 
közönség vett részt. A szép egységes hangzás, a kedves, szinte családias légkör új tagok 
jelentkezését is eredményezte. Bízunk benne, hogy tervezett koncertjeink a II. félévben is 
hasonló örömöket fog jelenteni mind a tagoknak, mind a közönségnek. 
 
Székesfehérvár, 2011. július 30. 
Szabó Balázs kórustitkár 
 

 
 
Barangolás Fehérváron is 
Írta: Barabás Balázs 
2011. március 18. péntek, 00:00 
 
A Primavera Vegyeskar meghív minden kedves érdeklődőt a Nagyboldogasszony Ciszter 
Templomban 
2011. március 26-án, szombaton 16 órakor kezdődő 
TAVASZI "BARANGOLÓ KÓRUSKONCERT" - re! 
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Vendégkórusok: 
Déryné Vegyeskar - Jászberény 
Kardos Pál Pedagógus Énekkar - Cegléd 
Cantare Városi Vegyeskar - Gyöngyös 
Városi Vegyeskar - Nagyatád 
A belépés díjtalan. 
A plakát megtekinthető ERRE A LINKRE kattintva! 
Várjuk szeretettel!!! 
 

 
 
Koncertprogram módosítás 2011.I.félév 
Írta: Szabó Balázs 
2011. február 02. szerda, 10:51 
 
A Primavera kórus 2011. I. félévi koncert terve 
- Január 22. szombat.17 óra Kultúra napi koncert a Színházban az Alba Regia Zenekar és az 
Alba Regia Vegyes karral közösen. 
- Február 18. péntek 18 óra Zenés táncos farsangi mulatság (ÖKÖRKÖR) a Vörösmarty 
teremben 
- Március 26 szombat 16 óra Ciszter templom BARANGOLÓ Fesztivál a gyöngyösi, jászberényi, 
ceglédi és nagyatádi kórusok részt vételével 
- Április 9. szombat délután. A Megyei Művelődési Központ szervezésében „Művészeti Gála” 
koncertsorozat keretén belül önálló koncert Mezőkomáromban 
- Június 11 szombat részt vétel a „Kósa Alapítvány” által szervezett emlékmisén 
Székesfehérváron 
- Június 24 péntek 18,30 óra Megyei Könyvtár kiállítótermében „Nyárköszöntő” koncert 
- Július 7 csütörtök 19 óra közreműködés a Harmonia Albensis orgonakoncerten 
- Július 10 vasárnap 19 óra fellépés a „Sukorói Zenei Napok” rendezvényén a sukorói 
református templomban 
 
Székesfehérvár, 2011. január 5. 
Szabó Balázs 
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Barangoljunk 2011-ben is 
Írta: Szabó Balázs 
2011. február 02. szerda, 10:48 
 
Nagy örömmel igazoljuk vissza, hogy mind a négy meghívott kórus vezetőjétől visszajelzést 
kaptunk a SZÉKESFEHÉRVÁRI BARANGOLÓ-n, 2011. március 26-án (szombat) való 
részvételre. 
Szeretnénk, ha ez a nap is maradandó emlék lenne mind a résztvevők, mind a fehérvári 
zenebarátok számára! 
 
Az alábbi programot tervezzük: 
- 9 - 10 óra között: érkezés a Szabadművelődés Házához (Székesfehérvár, Fürdő sor 3.). Itt a 
Csónakázó tó partján lévő intézményben biztosítunk mindenkinek egy termet, kis üdítőt, 
pogácsát. A buszok egész nap az intézmény parkolójában maradnak. Az egyéni csomagok 
elhelyezésére, majd a koncertre való felkészülésre itt lesz lehetőség. 
- 10 órakor: indulás gyalogos városnéző körútra, a várost jól ismerő fehérváriak vezetésével. A 
belváros megtekintése, templomok kívül-belül, szép épületek, Romkert stb. A városnézés 12 
óráig tart. 
- 12 - 14 óra között: közös ebéd a Kodolányi Főiskola Éttermében. 
- 14 - 16 óra között: helyszíni próba a Főutcán levő Ciszter templomban. 
- 16 órától KONCERT a Ciszter templomban. A kórusonkénti szereplési idő 
max.10 perc + a végén a közös művek. A koncert várható befejezése 17.30 órakor. (A 
templomban 18 órakor mise kezdődik) 
- Séta a Szabadművelődés Házához, átöltözés, elköszönés 
Mellékelten küldjük a közös műveket. Mivel öt kórus van, öt művet küldünk, mindegyik 
karnagy egy művet vezényel az összesített kórus élén. 
Sok szeretettel várunk mindenkit! 
 
Székesfehérvár, 2011. január 22. 
Szabó Adrienn karnagy és Szabó Balázs kórustitkár 
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Ez történt 2010-ben 
Írta: Szabó Balázs 
2011. január 06. csütörtök, 20:54 
 
És szállt a dal… 
Év végi beszámoló 2010 eseményeiről  
 
Kórusunk életében fontos időszakok az év végék, hiszen ekkor készítünk leltárt az elmúló 
esztendőben végzett tevékenységről. 
A 2010-es esztendő számos szép és sikeres fellépést hozott: 
- Február 20-án részt vettünk a városi Amatőr kórusok Fesztiválján, amelyet a Táncházban 
tartottak 8 kórus fellépésével 
- Március 13-án „Tavasznyitó koncert” címen önálló koncertet adtunk a Szt. Imre templomban. 
Vendégként fellépett Tóth Balázs brácsaművész és kedves felesége énekesként 
- Márciusban tartották városunkban a „Magyar – lengyel baráti napokat”. Ennek gálaestjén 
léptünk fel a Vörösmarty színházban március 23-án. 
- Nagyon kedves meghívásnak tettünk eleget Március 27-én. Gyöngyös város kórusa 
meghívására részt vettünk a „Barangoló kórusfesztivál”-on, ahol 4 kórus (Cegléd és 
Jászberény csatlakozott még hozzánk) adott sikeres koncertet a gyöngyösi ferences 
templomban. Kulturális program volt, hogy megnézhettük a Gyöngyöspatai katolikus 
templomban levő csodálatos szárnyas fa oltárt 
- Március 28-án virágvasárnap kórusunk Kamarakórusa énekelt a Szt. Imre templomban, ahol 
a misén szolgáltunk 
- Június 19 – 20-án a Ciszter templomban kaptunk lehetőséget 5. CD lemezünk felvételére.  
Nagy Károly hangmérnök és Szabó Balázs zenei rendező irányításával egyházzenei műveket 
énekeltünk. 
- Június 30-án a már hagyományos, kórusunk által szervezett Nyári koncerten énekeltünk a 
Megyei könyvtár gyönyörű olvasótermében. Ez alkalomból Szabó Adrienn karnagyunk a Kósa 
Emlékalapítvány kitüntetésében részesült, melyet a koncerten adott át Tardy László az 
alapítvány kuratóriumának elnöke. 
- Július 8-án a Harmonia Albensis koncertsorozat második alkalmán léptünk fel a Szt. Imre 
templomban, ahol Ruppert István orgonaművész koncertjén énekeltünk 
- JÚLIUS 9 – 13 között megvalósult nagy álmunk: a Székesfehérvár testvérvárosait felkereső 
sorozatunkban ezúttal a lengyel testvérváros OPOLE vendégei voltunk. Nagyon barátságos 
fogadtatásban volt részünk és koncertet adtunk az Egyetemi templomban. Ügyes szervezéssel 
innen még Krakkóba utaztunk, ahol a város melletti Wieliczka Gospel kórusának vendégeiként 
a kis városban is énekeltünk agy szép templomban. Csodálatos élmény volt, hogy szabad 
időnkben megnéztük a híres wieliczkai sóbányát és nagy örömünkre énekeltünk a sóbánya 
mélyén kialakított templomban 
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- A nyári pihenő után szeptember 25-26-án fogadtuk a lengyel GOSPEL kórust, akiknek 3 
koncertet szerveztünk: Móron a Lamberg kastély kertjében, a székesfehérvári főtéren és a 
Budai-úti református templomban, ahol mi is szerepeltünk egy közös énekkel 
- Október 1-jén részt vettünk a Zenei Világnap rendezvényé, amely elsősorban VÁROSI 
ISKOLÁK GYERMEKKÓRUSAINAK adott lehetőséget a fellépésre. 
- Október 9-én a Szt. Imre templomban tartotta esküvőjét egy volt (sajnos fiatalon elhunyt) 
kórustagunk leánya. Az alkalmon kórusunk kamara kórusa énekelt. 
- November 5-én szervezte az Alba Regia Szimfonikus Zenekar a „Halottak napi koncert”-et. 
Az Alba Regia Vegyes karral közösen vettünk részt a rendezvényen 
- November 26-án tartották a Megyei Prima díj kiosztó ünnepségét. Nagy örömünkre örökös 
tiszteletbeli karnagyunk, Horányi Ottilia is a díjazottak között volt.  Így jelentkezésünket 
elfogadták és vidám dallal köszöntöttük Ottiliát és a jelenlévőket. 
- November 26-án két Fehérvár közeli településen adtunk „Adventi koncert”.et. Először Mohán 
a közösségi házban, majd Sárkeresztesen a Művelődési házban énekeltünk a termeket teljesen 
megtöltő helybelieknek. 
- December 5-én az adventi misén a Kamara kórus szerepelt  karácsonyi dalok éneklésével 
- December 10-én „Kis tüzek” címen szervezett karácsonyi jótékonysági koncertet a Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház a maroshegyi Szent Kristóf Ház javára. Kis műsorral járultunk hozzá a 
koncert sikeréhez 
- December 12-én a már hagyományos „Karácsonyi koncert”-ünket szerveztük meg a Szt. 
Imre templomban. Karácsony táján nagy igény van a karácsonyi dalok éneklésére. 
Koncertünkön közreműködött Lits Zsuzsanna (kórustagunk) fuvolán (kísérte Szabó Adrienn) és 
Stirbu Viktória főiskolai énekhallgató (kísérte Szabó Balázs) Sok szeretetteljes visszajelzést 
kaptunk, kérve a hagyomány folytatását. 
December 16-án szervezte az Alba Regia Zenekar a Karácsonyi koncertet, ahol az Alba Regia 
kórussal közösen léptünk fel. 
A 2010 év elején úgy indultunk, hogy pár koncertre készültünk. Bizony az itt felsorolt 19 
fellépés abban erősít meg bennünket, hogy szívesen hallgatják a kórus, igény van a szép nívós 
szereplésekre. Ez a megtapasztalás legyen hajtó erő az új, 2011. esztendőben is. 
 
Székesfehérvár, 2010. december 31. 
Szabó Balázs kórustitkár 
 

 
 
És száll a dal 
Írta: Szabó Balázs 
2011. január 06. csütörtök, 20:53 
 
SZÓLJON HANGOSAN AZ ÉNEK… 
A Primavera kórus 2011. I. félévi koncert terve  
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Nagy örömmel készülünk a 2011. esztendő I. félévének feladataira. Hiszen a hetenként kétszer 
tartandó próbák csak akkor adnak örömöt, ha tudjuk, hogy nem magunknak készülgetünk, 
hanem tudásunkat megoszthatjuk hallgatóinkkal is. Ezért igyekszünk lehetőséget teremteni 
koncertek megtartására. 
 
- Január 22. szombat.17 óra Kultúra napi koncert a Színházban az Alba Regia Zenekar és az 
Alba Regia Vegyes karral közösen. 
- Február 4. péntek 18 óra Zenés táncos farsangi mulatság (ÖKÖRKÖR) a Vörösmarty 
teremben 
- Március 12. szombat 19 óra Szt. Imre templom. Önálló „Tavaszköszöntő” koncert 
- Március 26. szombat 16 óra Ciszter templom BARANGOLÓ Fesztivál a gyöngyösi, jászberényi 
és ceglédi kórusok részvételével 
- Április 2. vagy 9. szombat délután. A Megyei Művelődési Központ szervezésében „Művészeti 
Gála” koncertsorozat keretén belül önálló koncert Mezőkomáromban 
- Június 11. szombat részt vétel a „Kósa Alapítvány” által szervezett emlékmisén 
Székesfehérváron 
- Június 24. péntek 18.30 óra Megyei Könyvtár olvasóterem. Önálló „Nyárköszöntő” koncert 
- Július 10. vasárnap 19 óra fellépés a „Sukorói Zenei Napok” rendezvényén a sukorói 
református templomban 
Ezekre az alkalmakra hétfőn és csütörtökön 18 – 20 óra között tartunk próbát 
Székesfehérváron a Kossuth u. 14. sz. alatti Vörösmarty teremben. 
Szeretettel hívunk és várunk zeneszerető, énekelni tudó barátokat, akik a Primavera kórus 
nagy családjához kívánnak tartozni és tudják vállalni a próbákon való részvételt és az 
utazásokat. 
 
Kapcsolat felvétel Szabó Balázs kórustitkárral 06-20-4951319-es telefonon 
Székesfehérvár, 2011. január 5. 
 

 
 
Adventi Koncert 2010 december 12. 
Írta: Barabás Balázs 
2010. december 10. péntek, 10:29 
 
Primavera Adventi Koncert 2010. december 12-én, vasárnap 19 órai kezdettel a 
székesfehérvári Szent Imre Templomban! 
A műsor: 
Wade: Adeste fideles 
Aranyszárnyú angyal (francia karácsonyi ének) 
Dicsőség mennyben az Istennek 
Csillagfényes csöndes éjjel (francia karácsonyi ének) 
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Telemann: Karácsonyi dal 
Schubert: Két dal 
Stille Nacht (Csendes éj) 
Gárdonyi Zsolt: Vom Himmel hoch, o Engel, kommt 
E. Moore: An Irish blessing (Ír áldás) 
John Rutter: We wish you a Merry Christmas 
Bach: Szonáta 
John Rutter: Angels’ Carol 
Mennyből az angyal 
Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal 
Ó gyönyörű szép csodálatos éj 
Csendes éj 
Közreműködik: 
Stirbu Viktória (ének), 
Lits Zsuzsanna (fuvola) 
 

 
 
Meghívó lengyel barátaink koncertjére 
Írta: Barabás Balázs 
2010. szeptember 15. szerda, 19:17 
 
Kedves lengyel vendéglátóink, akik a vendéglátás mellett a kóruséneklésben is jeleskednek, 
2010. szeptember 26-án este 6 órakor a Budai úti református templomban lépnek fel. 
A Gospel Voice kórus, mint ahogyan azt a neve már sejtetni enged, a spirituálék világában érzi 
otthon magát, ezt a műfajt tekintik fő irányzatuknak. 
Lengyelországból, Wieliczkából érkeznek hozzánk, és tisztelettel meghívunk minden Kedves 
Zenekedvelőt, hogy látogasson el a koncertre, mert biztosan megéri! 
A belépés díjtalan. 
A koncert plakátja lejjebb látható, de ráklikkelve megnyílik teljes méretében. 
 

 
 
Visszatérve Lengyelországból 
Írta: Barabás Balázs 
2010. augusztus 02. hétfő, 20:02 
 
A kórus sikeresen visszatért Lengyelországból, ahol két sikeres koncertet adott. Egyet 
Opoléban, egyet Wieliczkában. 
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Igaz, ide számíthatunk egy mini performance-ot is, melyet a világhírű sóbánya földalatti 
katedrálisában hajtottunk végre nem kevesek megelégedésére... 
Készül a hosszabb beszámoló is, de addig is ajánljuk a KÉPEK szekció nézegetését, ahová 
lassan-lassan kerülnek fel a fotók, melyeket az utazás során készítettünk. 
 

 
 
Irány Észak!!!! 
Írta: Barabás Balázs 
2010. július 06. kedd, 20:24 
 
Indulunk! Megyünk! 
Irány Lengyelország!!!!!! 
A kórus július 9 és 13 között 2 koncertet ad, egyet Opoléban, egyet pedig Wieliczkában. 
 

 
 
Sikeres CD felvétel 
Írta: Barabás Balázs 
2010. június 22. kedd, 08:58 
 
Két estét igénybe vevő munka után sikerült felvenni az új CD-nk anyagát. 
Nem volt egyszerű, nem volt könnyű, de megcsináltuk! 
Köszönet érte minden résztvevőnek, és mindenkinek, aki tevékenységével hozzájárult, hogy a 
felvétel elkészülhetett. Izgatottan várjuk a végeredményt. 
 

 
 
Blog indul a Primaverában! 
Írta: Administrator 
2010. június 14. hétfő, 08:25 
 
Elindul egy új funkció a Primavera Vegyeskar Honlapján. 
Ennek a blognak a lényege, hogy mindenki számára közelebb hozzuk a kórus történéseit, 
megoszthassuk az élményeket, melyeket egy frissen csatlakozott (vagy épp egy régi motoros) 
tagunk ír le, oszt meg Önökkel. 
Természetesen a hozzászólások lehetősége itt adott lesz, és erre is szeretnénk megkérni 
minden kedves látogatónkat, hogy szóljon hozzá! 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=sorminta&source=images&cd=&cad=rja&docid=WHONJmtKf4LAnM&tbnid=tAUDx1P6TqirkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.magyarnepmeseszinhaz.hu/&ei=pSrUUZCcOomFtAbuxICgDA&psig=AFQjCNHU88Qtan-ZJ6o6snuK45KSxQUMBQ&ust=1372945411246067
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=sorminta&source=images&cd=&cad=rja&docid=WHONJmtKf4LAnM&tbnid=tAUDx1P6TqirkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.magyarnepmeseszinhaz.hu/&ei=pSrUUZCcOomFtAbuxICgDA&psig=AFQjCNHU88Qtan-ZJ6o6snuK45KSxQUMBQ&ust=1372945411246067
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=sorminta&source=images&cd=&cad=rja&docid=WHONJmtKf4LAnM&tbnid=tAUDx1P6TqirkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.magyarnepmeseszinhaz.hu/&ei=pSrUUZCcOomFtAbuxICgDA&psig=AFQjCNHU88Qtan-ZJ6o6snuK45KSxQUMBQ&ust=1372945411246067


20 
 
(A hozzászólás csak regisztrált felhasználóknak lehetséges, de maga a regisztráció nem tart 
tovább 2 percnél) 
Jelenleg a kórus megfeszített tempója miatt várhatóan a Blog szeptembertől lesz gyorsan 
frissülve... 
Reméljük, sikeres lesz ez a kezdeményezésünk is! 
 

 
 
Nyári koncertek 
Írta: Barabás Balázs 
2010. június 08. kedd, 20:36 
 
Mint tavaly, idén is felgyorsulnak az események a kórus életében a nyár elején-közepén. Nem 
egészen 2 hét leforgása alatt 4 koncertet adunk, melyek a következők: 
1. 2010. június 30. 19 óra: Önálló Hangverseny a székesfehérvári Megyei Könyvtár 
Olvasótermében. 
Műsoron világi, valamint egyházi művek, többek között Purcell, Schütz, Tomkins, Kodály, vagy 
Gárdonyi műveiből hallhat kórusműveket a Tisztelt Hallgatóság. 
Konferál Szabó Balázs zenetörténész. 
A BELÉPÉS DÍJTALAN! 
2. 2010. július 8. 19:30: A Harmonia Albensis Koncertsorozat keretén belül Ruppert István 
orgonaművész koncertjén lép fel a kórus egyházi művekkel. (Kodály, Gárdonyi, Purcell) 
3-4. Ezek után a már bevált Székesfehérvár testvérvárosi kapcsolatainak kiaknázásával a 
lengyelországi Opoléban adunk koncertet július 10-én, majd Krakkóban július 11-én. 
Szép kihívás e programtervnek eleget tenni, állunk elébe! 
Szeretettel várjuk Önöket Koncertjeinkre!!!! 
Mindenkinek Kellemes Nyarat Kívánunk! 
 

 
 
Tavaszi barangolás 
Írta: Szabó Balázs 
2010. április 12. hétfő, 14:58 
 
Tavasz közeledtével, a melengető napsütésben nagy kedve van az embernek barangolni. Ez 
persze igaz a kórusunkra is, így amikor kedves meghívást kaptunk a gyöngyösi Cantare 
Vegyeskartól egy Barangoló Kórustalálkozóra, - amelyen összesen 4 kórus vett részt - 
örömmel mondtunk igent. A már megszokott alapossággal végzett előkészületek után 
2010.március 27-én, szombaton  7 órakor ( no jó, a tervezetthez képest a kórus titkár 
fegyelmezetlensége miatt 10 perc késéssel) elindultunk a kellemes találkozóra. A szervezők 
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első közös programja a Gyöngyöspatán található csodaszép templom és a benne lévő, 
hársfából faragott 8 méter magas „Jessze fája” megtekintése volt. Szakszerű idegenvezetéssel 
megismertük a templom és az oltár történetét, melyeket 1968 – 72 között ismert 
restaurátorok újítottak fel. A templomról képeket és kis idegenforgalmi füzetecskét is sikerült 
beszerezni. 
Ezután a már a török időben is nevezetes szőlő pincék közül kerestünk fel egyet, ahol nagyon 
ízletes törkölypálinka és 3 féle bor kóstolását végeztük el. Karnagyunk – látva a szakszerűen 
kóstolgatókat – nem győzte megjegyezni: Tudjátok, hogy délután koncertünk is lesz ám!!! Ám 
mi eszébe juttattuk az épen általa tanított bölcsességet: „Mázas kancsó bögre, finom borral 
töltve”. 
Gyöngyösre a Művelődési Központba érkezve válogathattunk kulturális programok, a város 
megtekintése vagy a pihenés között. 
Alapos beéneklés után a közelben levő ferences templomba mentek át a kórusok. Itt először 
elpróbáltuk a közös számokat (Bach korálokat választottak a házigazdák) melyeket a 4 kórus 
karnagya felváltva vezényelt, majd 16 órakor következett a koncert. Gyöngyös, Jászberény, 
Székesfehérvár, Cegléd sorrendben énekeltünk a mintegy 100 fős közönség nagy tapsa 
közepette. 
Szép templom, lelkes közönség, nagyon szívélyes vendéglátók és ragyogó szervezés: minden 
adott volt, hogy jól érezzük magunkat. Karnagyok közötti kapcsolat felvétel, kórus tagok 
egymás közötti jóízű beszélgetései bizonyították, hogy jó ötlet volt e kórustalálkozó 
megszervezése. 
A hab a tortán a Malom csárdába szervezett vacsora volt, ahol csekély ajándékkal (CD 
lemezeink átadásával) köszöntük meg a gyöngyösieknek a szíves vendéglátást és a többi 
kórust is köszöntöttük karnagyaikon keresztül. 
Örülnénk a találkozó folytatásának, melynek következő állomása még ez évben Jászberény 
lenne, majd jövőre a másik két kórus lenne a házigazda. 
 
Székesfehérvár, 2010.04.09. 
Szabó Balázs kórustitkár  
 

 
 
Pezsdül a tavasz 
Írta: Szabó Balázs 
2010. március 24. szerda, 08:03 
 
A jó idő beálltával felpezsdült a kórus élete is, sorakoznak a kórus programjai. Még alig múlt el 
a Tavasznyitó koncertünk, máris indultunk a Vörösmarty Színházba, ahol a IV. lengyel-magyar 
Barátsági Napok keretében adott gálakoncerten szerepeltünk. Műsorunkon Kodály: Sík Sándor 
Te deuma és Farkas Ferenc: Pataki diákdalok című művei szerepeltek. Csattanóként - lengyel 
barátainknak kedveskedve - egy lengyel népdalt énekeltünk... lengyelül !!! Persze nem nyertük 
volna meg a szép kiejtési versenyt, de a színpad hátterében fellépésre váró lengyelek is együtt 
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dúdolták velünk, így vélelmezzük, hogy felismerhették. Nagyon örültünk a felkérésnek, hiszen 
a nyáron éppen Opoléba, városunk testvérvárosába tervezünk egy dalos kirándulást. 
Aztán a hétvégén már Gyöngyösön talál majd bennünket a várhatóan egyre többet sütő 
tavaszi napsugár. Az ottani Cantare kórus által szervezett, négy város közötti "Barangolás"-ra 
megyünk. Kulturális program, egy koncert és a koncert utáni fehér asztal melletti ismerkedés 
lesz a program. Örülünk az ilyen felkérésnek is, hiszen hazánk újabb tájait, kulturális értékeit 
ismerhetjük meg, vihetjük el városunk hírét és újabb barátságokat köthetünk. 
Vasárnap pedig itthon a Szt. Imre templomban kórusunk Kamarakórusa énekel Passiót a 
virágvasárnapi misén. 
A programok sűrűnek tűnnek, de úgy vélem egy kórusnak fontos a monotonnak tűnő próbák 
után a fellépés varázsa is. 
 
Székesfehérvár, 2010.03.24. 
Szabó Balázs 
 

 
 
Hívtuk a tavaszt 
Írta: Szabó Balázs 
2010. március 20. szombat, 07:47 
 
Tavasznyitó címmel március 13-án koncert került megrendezésre a Szt. Imre templomban 
Székesfehérváron, bízva abban, hogy a koncert műsora megolvasztja a zord téli hőmérsékletet 
és a szíveket. A műsor középpontjában Tóth Balázs brácsaművész és Takács Zsuzsanna 
énekművész (alt) fellépése állt, az ő szereplésüket egészítette ki a PRIMAVERA kórus 
kórusszámokkal.  
 
Műsor: 
Purcell: 2 anthem (kórus) 
Händel- ária + kórus 
Schütz: So fahr ich hin (kórus) 
Händel: szonáta hegedűre 
Bach: Erbarme - ária 
Haydn: 26. Zsoltár (kórus) 
Mendelssohn: 42. zsoltár (kórus + zongorakíséret) 
Rossini: Agnus Dei (ária + kórus) 
 
A rossz idő ellenére a Szt. Imre templom teljesen megtelt, több mint 200-an figyelték a 
műsort. A meglehetős hideg ellenére nagyon kellemes és felemelő élményben volt részük a 
hallgatóknak: nagyon jól sikerült a műsorválasztás. Az est házigazdája ifj. Szabó Balázs 
zenetörténész volt, aki a tőle már megszokott, magas szintű tájékoztatót tartotta: ismertette a 
művek keletkezését, felhívta a figyelmet a művek érdekesebb fordulataira. A művek kíséretét 
a kórus tagja: Szarka Andrea vállalta. Szinte övé volt a munka oroszlánrésze, hiszen a 8 
műsorszám közül 3-ban énekelt, mint a szoprán szólam tagja, a többiben pedig zongorán vagy 
saját orgonáján kísérte a szólistákat, ill. a kórust. 
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A koncert után a hallgatókat, ill. a jelenlevő szakembereket is megkérdezve elmondhattuk: jól 
sikerült koncertet adott ismét a PRIMAVERA Kórus. 
Örülünk, hogy a város zenei életét ismét gazdagítottuk 
 
Szabó Balázs kórustitkár 
 

 
 
TAVASZ NYITÓ KONCERT 
Írta: Szabó Balázs 
2010. március 08. hétfő, 17:10 
 
Nagy örömmel várjuk a tavaszt, hiszen már elég volt a hidegből. Nem csak a saját, de 
városunk lakóinak szívét is szeretnénk felmelegíteni tavaszi muzsikával, ezért... 
2010. március 13-án 18 órakor "Tavasznyitó koncert"-et adunk a Szt. Imre templomban. 
Tóth Balázs hegedűművész, Takács Zsuzsanna énekművész és a Primavera kórus 
előadásában Purcell, Haydn, Mendelssohn, Rossini, Hӓndel műveit hallhatja, aki ingyen 
ellátogat a templomba. 
Mindenkit szeretettel várunk, a belépés ingyenes 
 

 
 
MEGÚJULT A PRIMAVERA VEGYESKAR HONLAPJA!!! 
Írta: Administrator 
2010. február 20. szombat, 20:51 
 
Végre elkészült a Székesfehérvári Primavera Vegyeskar új köntösbe öltöztetett, és 
természetesen új funkciókkal jócskán feldúsított honlapja. 
Eme rövid cikkben összefoglalnám az újdonságokat, illetve egy kis magyarázatot írok le arról, 
hogy mit merre lehet találni. 
 
A Hírek menüpont alatt találhatók meg a Friss hírek, melyek kórustitkárunk, vagy a többi 
kórustárs által írt cikkek, beszámolók vélhetően egyre nagyobb tömegét fogja kitenni. a Friss 
hírek-re kattintva a hírek időrendben csökkenően jelennek meg, de természetesen a lista 
megváltoztatható akár név, akár cím szerinti sorba rendezésre is. Amennyiben Ön 
REGISZTRÁLT felhasználó lesz az oldalon, hozzászólhat a hírekhez, elmondhatja, hogy az 
adott témáról, beszámolóról mi a véleménye. 
A Koncertnaptár menüpont a kórus elkövetkezendő fellépéseit tartalmazza, érdemes minél 
sűrűbben látogatni, hiszen amint egy fellépésünk biztossá válik, legyen az fél év múlva, vagy 
akár két héten belül, az rövidesen meg fog jelenni a Koncertnaptár alatt. 
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Ha valamilyen oknál fogva sajnos nem tudott eljönni egy fellépésünkre, akkor Önnek találták 
ki a Régebbi koncertek menüpontot. Ide igyekszünk gyűjteni mindent, amit csak lehet a már 
"teljesített" koncertjeinkről. Jellemzően az elhangzott művek listája fog itt szerepelni, de ki 
tudja? Hátha egy-két kép is idekerül. 
 
A következő fő menüpont a Rólunk nevet viseli. Szerintem ez egyértelmű. Rólunk, a Kórusról 
szóló dolgok, információk találhatók itt meg. (Érdekes, elvileg az egész honlap a kórusról 
szól...). Hívhatnánk ezt a részt úgy is, hogy kik azok az emberek, akik a kórusban dolgoznak, 
a kórusért dolgoznak, vagy dolgoztak. 
A Kórustörténetünk természetesen csak egy rövid, áttekintése annak a több mint 37 évnyi 
útnak, amit a vegyeskar már megtett. 
Karnagyunk, azaz Szabó Adrienn rövidített pályarajza is ebben a szekcióban kapott helyet 
szintúgy, mint az Egyetlen, Örökös Tiszteletbeli Karnagyunk rövid portréja, Horányi Ottilia 
bemutatása. 
Az Angyali Kórus sajnos egy egyre népesebb vegyeskar. Gyönyörűen énekelnek, de nekünk 
jobban tetszett, amíg ők, velünk voltak. Itt állítunk emléket azoknak a kórustársainknak, akik 
ma már sajnos nem lehetnek velünk. 
Természetesen próbálunk a kórustagokról is egy rövid áttekintést adni, miképpen az ifjabb 
kóristák utánpótlásképzésbe fektetett energiáik gyümölcsei is itt követhetők nyomon, a 
Kórusgyerekek menüpont alatt. 
 
A Média szekció való igazán a kórus megismerésére. Kezdéskor még csak néhány Videó-t 
tartalmaz az oldal, de ahogyan múlik az idő, úgy fog ez a rész is bővülni. Mint ahogyan a 
Képek almenü is a kórus életét hivatott bemutatni, igaz statikusabb formában. 
A Hanganyagok alatt természetesen hallgatni lehet minket. A repertoárunk egyébként 
lehetővé tenné, hogy saját web-rádiót működtessünk, de sajnos ehhez azért hiányoznak a 
felvételek. Azaz sok mindent tudunk, de csak kevés dal van felvéve. Nos, ebből a kevés 
felvételből szeretnénk a lehető legtöbbet megosztani a Kedves Látogatóval. 
 
Az Elérhetőségek alatt (ki gondolná?) az elérhetőségi adataink találhatók, de ami kiemelendő, 
hogy innen lehet azonnali üzenetet küldeni a kórusnak. 
 
ÉS természetesen, mint annak idején a huszárok, mi itt az Interneten virtuálisan is eljárjuk a 
verbunkost a Toborzó menüpont alatt. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
REGISZTRÁCIÓ. MIÉRT JÓ EZ NEKEM? 
Természetesen azért, mert a weblap néhány funkciója csak így érhető el, mint például a 
hírekhez történő hozzászólás, de csak a regisztrált felhasználók tudják a kórus FÓRUMát is 
használni. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
HÍRLEVÉL 
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Amennyiben szeretne emailben híreket kapni a Kórustól, legyen az fellépés, vagy akár egy 
koncertplakátunk elküldése, iratkozzon fel. Őszintén megvallva, szeretnénk látni. mekkora 
népszerűségnek örvendünk. 
A többi funkció (ha van ilyen, vagy lesz ilyen) még elgondolás alatt van, így felesleges lenne 
most nagyobb feneket keríteni neki, de véleményem szerint ez már önmagában egy hatalmas 
lépés (végre) a kórus részéről, hogy egy új arculattal lepte meg a Tisztelt Látogatóságot. 
Remélem, találkozom, találkozunk még Önnel akár itt a weblapon, de jobban örülnénk, ha ez 
a találkozás koncertjeinken is megtörténne. 
Örömmel vesszük észrevételeit, javaslatait, segítő kritikáit, melyeket a FÓRUMban tud felénk 
elküldeni. 
 
Szívélyes üdvözlettel, 
Barabás Balázs kinevezett webkarbantartó 
 

 
 
Somogyi Turné 
Írta: Administrator 
2010. február 01. hétfő, 14:51 
 
Gyermekkoromban többször hallottam énekelni Édesanyámtól a dalt: "Somogyban van 
Nagyatád, kicsi szentem...." 
Ez a dal is eszembe jutott, amikor 2008-ban a szülőfalumban, Segesden tartott 50 éves 
általános iskolai ballagásunk után a falu polgármestere meghívta kórusunkat egy 
vendégszereplésre. Mert hát nekem Segesd a legfontosabb falu az életemben, de egy 
koncertet érdemes összekötni egy másikkal. Így jutott eszembe Nagyatád, amely Segesd 
mellett van. Aztán elindult a szervezési áradat, e-mailek mentek ide-oda és július elejére már 
kész is volt a program: egy koncert Nagyatádon az ottani Vegyes karral együttműködve és 
egy másik Segesden az önkormányzati hivatal szervezésében. 
Aztán elérkezett 2009.szeptember 12-e reggel 8 óra, amikor a már szokott indulási helyünkön 
(Piac-tér alsó), "udvari szállítónk", Farkas József (Bózsi) által biztosított autóbusszal útnak 
indultunk Belső Somogy felé. Az M7 autósztráda jóvoltából a korábbi utazási idő lényegesen 
lerövidült, így egy marcaliban tartott rövid pihenő beiktatásával 11 órakor már meg is 
érkeztünk Nagyatádra. Ottani segítőink (Horváthné Erzsi a vegyes kar elnöke és Ángyán 
Szilvia óvónő) közreműködésével (2, rossz helyen parkoló személyautó vezetőjének a helybéli 
zsúfolt piacról történő előkeresése után) már el is foglalhattuk szállásunkat a József Attila 
Kollégium 2 és 4 ágyas szobáiban. 
Rend, tisztaság világosság fogadott bennünket. A rövid elszállásolás után már kaptuk is a 
finom és bőséges ebédet. A tervek szerint ekkor "szabad idő" került kiadásra a kórustagok 
számára, akik éltek is a lehetőséggel. Melegvizes fürdő, strandfürdő, pihentető séta vagy 
éppen jóízű alvás segített abban, hogy 5 órakor már a Művelődési Házban kezdődjön a 
beéneklés, amelyet rövid helyszíni próba követett. Ezután találkoztunk az ottani kórus 
tagjaival és elpróbáltuk közös műsorszámunkat. 6 órakor kezdődött a koncert mintegy 70 fős 
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hallgatóság előtt, ahol először az ottani kórus énekelt 4 számot, majd a mi műsorunk 
következett. Jól éreztük magunkat az éneklés alatt, jól sikerült az előadás, amit a jelenlevők 
vastapsa is bizonyított. Remekek voltak szólistáink (Szarka Andi zongora kísérőként, Kresz 
Dia klarinét és Keszeg Barbara zongorakísérő szólistaként) szűnni nem akaró tapsot kaptak. 
A koncert után a Kollégium társalgójában költöttük el vacsoránkat a helyiekkel közösen, 
miközben élő zene szólt, régi nagy együttesek dalait előadva. A vacsora után, a köszönetünk 
kinyilatkoztatása után aztán a "testmozgásé" volt a fő szerep, kiderült, hogy a kórusokban 
többen is a "parkett ördöge" címre pályázhatnának. Így aztán elég lassan csitultak a zene 
hullámai. 
A vasárnap délelőtt is a pihenést szolgálta a szombaton már jól bevált "műsorszámokkal". 
Délben, nagyon pontosan betartva az utazási időtervet már ismét együtt volt a társaság és 
indultunk Segesdre. Itt az általános iskola ebédlőjében nagyon finom ebédet kaptunk (pörkölt 
galuskával, savanyúsággal). (Meg is érdemeltük, mert az iskola előtt egy már működésen 
kívüli telefon vezeték, busszal történő " lebontásában" vettünk részt.) Ebéd előtt a katolikus 
templom, utána pedig a 2011-ben száz éves iskola megtekintése volt a program. Az iskolában 
pedagógus tagjaink irigykedve látták a jól felszerelt (pályázati lehetőségek jó kihasználására 
gondoló) és tiszta, rendezett (az oktatásért felelősséget vállaló pedagógusok pozitív 
gondolkodását igazoló) osztálytermeket. Innen a művelődési Házba mentünk, ahol egy rövid 
várakozásra került sor a Ház kulcsainak előteremtése miatt. 
Ezt követően pihenés, búcsú megismerése (Izsayné Ica ki is próbálta a körhintát) és a közeli 
helytörténeti Múzeum megtekintése (sajnos csak 2 fő) tette teljessé a programot. 16 óra felé 
aztán már gyülekezett a közönség. Azt nem mondhatjuk, hogy "özönlött a tömeg" de azért a 
67 fő egy ilyen helyen már sokaságnak számít. A koncert műsor megegyezett a Nagyatádon 
hallottakkal és ismét jól sikerült. Ismét remekeltek a szólisták, dörgött a vastaps. 
Jó volt ismét örömet szereznünk az embereknek. 
 
Székesfehérvár, 2009.09.06. 
Szabó Balázs 
 

 
 
Új évad, új lehetőségek 
Írta: Administrator 
2009. augusztus 21. péntek, 13:37 
 
Lassan véget ér a 2009 évi nyári pihenő és kezdődik az új művészeti évad. Ilyenkor érdemes 
egy kicsit visszatekinteni, illetve felkészülni az új feladatokra. 
A 2009.év első felében a PRIMAVERA Vegyeskar sok alkalommal adott koncertet örömet 
hozva a mindennapok rohanásaiban. 
Így a helybeli húsvéti hangversenyt követően Budapesten a Művészetek Palotájában 
szerepeltünk. Június végén saját koncertet adtunk a Vörösmarty teremben. Mint az már 
júniusban egy sajtótájékoztatón elhangzott július 3-7-ig kórusunk Erdélyi turnén vett részt, 
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melynek keretében testvérvárosunk Gyulafehérvár önkormányzatának segítségével az ez 
évben 1000 éves Székesegyházban adtunk egy jól sikerült koncertet. 
Ezt követően Marosludason koncerteztünk, ahol az egyházi és világi művek között a kórus 
tagjai közül Kresz Diana Schubert Katonaindulóját adta elő klarinéton zongora kísérettel. A 
koncertek mellett maradt idő a vidék szépségeit is megtekinteni, így felkerestük Aradon a 
mártírok emlékművét (énekkel tisztelegtünk a hősök emléke előtt), megcsodáltuk 
Vajdahunyad várát, megismertük Kolozsvár nevezetességei, "bevettük" a Tordai-hasadékot, 
elbűvölt bennünket Torockó csendje, Körösfő gazdag árubősége, a Királyhágó csodálatos 
kilátása és Nagyvárad pezsgő élete. Ám sietni kellett, hiszen július 9-én már itthon a 
Harmonia Albensis 2. koncertjén léptünk fel a Szt. Imre templomban. 
A nyári, jól megérdemelt szünetet követően augusztus végén találkozunk, hiszen az év 
második felében is szép feladatok várnak a kórusra. Szintén Székesfehérvár küldötteként 
szeptember 12.-én Nagyatádra utazunk, ahol az ottani vegyeskar szervezésében adunk 
koncertet. Másnap a közelben levő, valamikori királyi város Segesd önkormányzata 
vendégeként a Művelődési Házban köszöntjük koncerttel a helybelieket. 
Október 1-én, a városi Önkormányzatnál tartott megbeszélésnek megfelelően a Zenei 
Világnapon veszünk részt a nagyszabásúnak ígérkező rendezvényen. 
Ezek a fellépések még több munkára ösztönzik a kórus tagokat, akik a Kossuth utcai 
Vörösmarty teremben tartjuk próbáinkat hétfő és csütörtöki napokon 18-20 óráig. 
Bízunk benne, hogy rohanó világunkban a koncerteken keresztül nem csak a kórus tagoknak, 
de a hallgatóknak is örömben lesz részük. 
 
Székesfehérvár, 2009.08.21. 
 

 
 
Jól sikerült turné Erdélyben 
Írta: Administrator 
2009. augusztus 01. szombat, 13:34 
 
Kórusunk vezetése mindig is nagy figyelmet szentelt annak a lehetőségnek, hogy a zenét, az 
éneklést mind közelebb vigyük az emberekhez. Ezen keresztül a kórus is gazdagszik, siker 
élménye lesz, és akik részt vesznek egy koncerten, azok is örömmel telnek meg a csodálatos 
dallamoktól. 
Így terveztük el már 2008 év végén, hogy egy "erdélyi kis körutat" szervezünk. A szervezést 
megkönnyítette az a tény is, hogy Székesfehérvár testvérvárosa Gyulafehérvár, így amikor 
Székesfehérvár Polgármesteréhez fordultunk kérésünkkel, egyszerűsödött a helyzet és az 
önkormányzatokon keresztül megvalósulhatott az 5 napos turné gyulafehérvári része. 
 
Igen nagy segítségünkre volt a szervezésben Halász Etelka, a székesfehérvári önkormányzat 
Közművelődési Irodájának munkatársa, aki a kórus titkárunkkal közösen a legapróbb 
részletekig segített a program lebonyolításában mind az előkészítés, mind a kinti feladatok 
végrehajtása során. 
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2009. július 2-án reggel 7 órakor indultunk a szokásos helyünkről (Piac tér alsó parkoló) 46 
fővel. Nagy örömünkre Oti néni is tudta vállalni az utat és nagy várakozással foglalt helyet a 
buszban. Kecskeméten vettük fel Barabás Balázst, aki basszus szólamunk oszlopos tagja.  
Szeged után Aradon álltunk meg, ahol megkerestük az 1849-es 13 aradi vértanú 
emlékművét. (Elég nehéz volt, mert sehol egy eligazító tábla...) Elhelyeztük a magunkkal vitt 
koszorút és Gárdonyi Zsolt: Magyar ének c. művének eléneklésével tisztelegtünk a mártírok 
emlékének. 
Elfogadható úton buszoztunk tovább. Dévánál csak megtekintettük az autóbusz ablakain 
keresztül a várat, amely bizony eléggé romos, vagyis nem tartja össze Kömíves Kelemenné 
pora. Egy kis kerülővel jutottunk Vajdahunyadra. Szomorúan láttuk, hogy a korábban 
erőteljes vasgyártásnak már csak romjai, lerobbant gyárépületei vannak.  
Szerencsére a nyitvatartási idő utolsó perceiben még odaértünk a várhoz, ahol az idegen 
vezető nagy örömmel és szakértelemmel kalauzolt bennünket a csodaszép várban.  
Vendéglátóink Gyulafehérváron közben már kissé izgultak, de még elfogadható időben 
beértünk a városba, gyorsan megtaláltuk szálláshelyünket. Egy Liceum diákotthonában 
kaptunk szállást, de a fárasztó út után mindenki gyorsan nyugovóra tért. Szombaton reggel 9 
órakor vártak bennünket reggelivel a katolikus teológia épületében. Bőséges reggeli után 
városnézésre indultunk. Gyulafehérváron a vár az igazi látnivaló és mivel szállásunk a várban 
volt, nem kellett messzire menni a látványért. "Háziasszonyunk" férje, Kis Zoltán építész 
vállalta a kalauzolást és így kimerítő tájékoztatást kaptunk az igazi értéket jelentő katolikus 
székesegyházról. A vár többi épületeit is megtekintettük, majd a helyi látványosságnak 
számító katonai őrségváltásnak lehettünk tanúi. A nem túl eredeti attrakciót nem tudtuk 
végig nézni a lezúduló eső miatt. Ebédünk viszont bőséges volt. 
A délutánt pihenéssel, beénekléssel és helyszíni próbával töltöttük. Este 7 órakor kezdődött a 
koncertünk. Horváth István atya, a Székesegyház plébánosa köszöntötte magyar nyelven a 
kórust, majd magyarul és románul a közönséget. Sajnos a templom orgonája még nem 
készült el teljesen, így a koncertünk egyházi és világi része közé tervezett, a kórus pihenését 
szolgáló orgonaszámot Szarka Andrea nem tudta eljátszani. Így egyben énekeltünk, de 
probléma nélkül. Mintegy 120 főnyi közönség előtt Szabó Adrienn karnagyunk vezénylésével 
először az egyházi műveket énekeltük, ahol a Mendelssohn: 42 zsoltár, Franck: Panis 
angelicus és Elgar: Ave verum művekben Szarka Andrea kísérte énekünket a hazulról 
szállított zongorán. A Franck műben szólót énekelt Benis Anna és Pisch Anikó. Jól sikerült a 
második része is a koncertnek, ahol Kodály, Bárdos és Kocsár műveket énekeltünk. Nagy 
örömünkre Otti néni vállalta, hogy régi kedvencünket, Kocsár: Hegyet hágék c. művét 
elvezényli. A koncertnek nagy sikere volt, a templomon kívül beszélgető csoportok alakultak 
ki. István atya meghívott bennünket a közelben levő érseki palota kertjébe, ahol csodálatos 
környezetben folytattuk a beszélgetést. 
Este 9 órakor vártak bennünket állófogadásra a már ismert éttermünkbe, ahol megtisztelt 
bennünket jelenlétével a város alpolgármestere, az iskola igazgatója, önkormányzati 
képviselők. Kellemes beszélgetés alakult ki a bőséges étel és ital választék mellett. Ahogy 
már elterveztük, lehetőség nyílott magyar népdalok éneklésére is és így a "népdal csere" 
majdnem éjfélig tartott. 
Reggel a már szokásos reggeli után 9 órakor indultunk tovább Nagyenyeden keresztül 
következő szálláshelyünkre, Torockóra. Elképesztő rossz állapotú úton csak 11 óra utánra 
tettük meg a mintegy 50 km-t. Szállásadóinkat gyorsan megtaláltuk, mindenki elfoglalta 
szállását és 12 órakor már ebédeltünk is. Közben nagyon sajnáltuk, hogy nem tudtunk a 
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lehetőségről: az unitárius egyházközségben aznap tartották a konfirmáció ünnepét és a 
csodálatos kialakítású, feldíszített templomban bámulatos népviseletbe öltözött fiatalok 
eskütételének lehettünk szemtanúi. Milyen szép lett volna énekelni is!! 
Ebéd után rögtön indultunk is tovább második fellépésünk színhelyére, Marosludasra. A 
Torockóról kivezető "műút" most sem volt jobb, de legalább rövidebb volt. Gyorsan 
megtaláltuk a városka Művelődési Házát, amely előtt már vártak ránk kapcsolattartóink: Tóth 
Sándor igazgató és Czirmay Levente ref. lelkipásztor. Rövid próba után 18 órakor kezdtük 
koncertünket, amely időre mintegy 150 fő ült már a kényelmes székeken. A már előre leadott 
programot énekeltük: egyházi blokk majd Schubert: Katonainduló (klarinéton Kresz Diana 
játszott, zongorán kísérte Keszeg Barbara) majd a második részben világi műveket 
énekeltünk. Sikerünkre jellemző, hogy ráadást is kellett adni. A koncertet követően Czirmay 
Levente köszönte meg szereplésünket, majd Tóth Sándor - megtudva, hogy a kórusunk 
alapítója, Horányi Ottilia is velünk van - meleg szavakkal köszöntötte Otti nénit. 
Gyors csomagolás után a város egy étterméhez vezettek bennünket, ahol egy nagy sátor 
alatt, sörasztalok mellett folytattuk vendéglátóinkkal a baráti beszélgetést úgy, hogy az asztal 
egyik oldalán a kórus tagok, másik oldalán a ludasiak ültek. Élénk eszmecsere alakult ki 
miközben számos sütemény és még számosabb pohár ürült ki. Sajnos az idő repült, így 
"szigorú" kórustitkárunk indulást rendelt el 10 óra után, hiszen még vissza kellett érni 
Torockóra. 
Hétfőn a kiadós reggeli után Kolozsvárra indultunk. Viszonylag hamar megtaláltuk a főteret, 
ahol a Szt. Mihály székesegyház bejáratánál vártak ránk idegen vezetőink. Vincze Zoltán 
tanár úr a város szakavatott ismerőjeként - miközben elszörnyülködött, hogy milyen kevés 
idő áll rendelkezésére - részletesen megmutatta a székesegyházat, Mátyás király szülőházát, 
a főtér nevezetesebb épületeit, a Farkas utca híresebb házait és a Farkas utcai református 
templomot. Számos fénykép készült a nevezetes épületekről. 
Gyors önkiszolgáló éttermi ebéd után indultunk visszafelé, hogy útközben még "bevegyük" a 
Tordai hasadékot. A busz kellemes zöldben parkolt, ahonnan a fiatalabbak gyorsan, az 
idősebbek megfontoltan indultak a világhírű természeti csoda megtekintésére. Bámulatos volt 
az 5-6 méter széles patakmederben haladva nézni a meredeken felfelé törő,100 méter magas 
csupasz sziklákat. Persze aki első akart lenni, az mindebből keveset látott, mert a veszélyes 
sziklás útszakaszon bizony állandóan a lábunk elé kellett nézni. A mintegy 1300 méteres 
szakasz megtétele a Szabó Adrienn - Horváthné Üveges Judit - Szabó Balázs triónak sikerült a 
leggyorsabban, de csak orrhosszal, hisz utánuk a Szennerné - Kádárné - Szili Gyula trió is 
rögvest megjelent. S aztán jöttek a többiek is, így a kórus több mint fele végig loholta az 
utat. Visszafelé aztán természetesen lassabban jöttünk, hogy " lássunk" is valamit. Így 
felfedeztünk barlangokat, vízeséseket, a patakon átvezető rönkhidakat. Visszatérve a buszhoz 
nagy volt a hangzavar, mert mindenki egyszerre akart beszámolni a csodálatos élményről. 
Visszaérve Torockóra a tervezett vacsora előtt még spontán koncertet adtunk az unitárius 
templomban. A falusi szokás szerinti hírtovábbadás (főleg a kocsmából induló) 
eredményeként mintegy 30 torockói örömére és saját kedvünkre egy jót énekeltünk. Utána 
jött a jól megérdemelt vacsora, majd az ilyenkor már szokásos "ismerkedési" est. 
Szállásadóinkat is meghívva jó ízű nótázgatásba kezdtünk, ahol mindenki igyekezett az általa 
ismert népdalt szólistaként énekelve megtanítani a többiekkel is. 
Kedden még lehetőség nyílott a helyi néprajzi múzeum megtekintésére, ezért "hivatalos" 
fotósunk, Kő Laci által a Székely-kő csúcsait is magába foglaló csoportkép készítése után, 
szívélyes búcsút véve szállásadóinktól, kissé késve indultunk hazafelé. Most csak átrobogtunk 



30 
 
Kolozsváron és egy, sokak által igényelt "vásárfia-beszerző" megállást iktattunk be Kőrösfőn. 
Így viszont eredeti útitervünkhöz képest időben csúszva érkeztünk Nagyváradra. 
Kapcsolattartóink azonban nagy megértést tanúsítva intézkedtek, hogy a megrendelt ebédet 
elfogyaszthassuk. Egy rövid megemlékezést tartottunk, hisz abban az időpontban idehaza 
vettek végső búcsút Somorjai Feri bácsitól, akire ott a konviktus lépcsőjén Horányi Ottilia 
emlékezett, majd elénekeltük Feri bácsi egyik kedvenc dalát Kodály: Esti dal c. művét. 
Innen aztán már egyenesen vezetett az út hazáig, így 3 rövid pihenővel 9 óra után értünk 
haza. 
Csodálatos volt az út, egy életre szólóak az élmények. 
 
Székesfehérvár, 2009.08.01. 
 

 
 
Alba regia Énekszóval köszönti Alba Juliat 
Írta: Administrator 
2009. június 18. csütörtök, 22:13 
 
Székesfehérvár városa már hosszabb idő óta jó kapcsolatot tart fenn Gyulafehérvárral. 
Számos területen van együttműködés. Ez év júliusában a kultúra területén lesz újabb 
együttes program: a PRIMAVERA Vegyeskar látogat el július 4-én a romániai városba, hogy 
egy koncerten énekszóval köszöntse a gyulafehérvári lakosokat. 
Szombaton este a mintegy ezer éves Bazilikában kerül sor a koncertre, ahol a városunk által 
támogatott kórus egyházi műveket ad elő. A koncert során Franck, Purcell, Haydn, 
Mendelssohn, Elgar és Liszt művek hangzanak el. Reméljük, e koncert is hozzájárul a városok 
közötti kulturális kapcsolatok további mélyítéséhez.  
E turnéra készülve a PRIMAVERA Kórus koncertet ad.  
2009. június 25-én csütörtökön 18 órakor a Kossuth utcai VÖRÖSMARTY teremben.  
A kórus szeretettel vár minden érdeklődött a belépődíj-mentes koncertjére. 
 
Székesfehérvár, 2009.06.18. 
 

 
 
Ünnepre jöttünk 
Írta: Administrator 
2008. szeptember 17. szerda, 22:18 
 
Szeptember 13-án nagy örömmel gyülekeztünk a csodálatosan újjáépített székesfehérvári 
Hiemer-ház előtt. A házat eredeti formájában állították helyre és egy gyönyörű házasságkötő 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=sorminta&source=images&cd=&cad=rja&docid=WHONJmtKf4LAnM&tbnid=tAUDx1P6TqirkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.magyarnepmeseszinhaz.hu/&ei=pSrUUZCcOomFtAbuxICgDA&psig=AFQjCNHU88Qtan-ZJ6o6snuK45KSxQUMBQ&ust=1372945411246067
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=sorminta&source=images&cd=&cad=rja&docid=WHONJmtKf4LAnM&tbnid=tAUDx1P6TqirkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.magyarnepmeseszinhaz.hu/&ei=pSrUUZCcOomFtAbuxICgDA&psig=AFQjCNHU88Qtan-ZJ6o6snuK45KSxQUMBQ&ust=1372945411246067


31 
 
termet alakítottak ki az első emeleten. Itt gyülekeztek a rokonok, barátok ismerősök, - 
köztünk kórusunk tagjai is - hogy tanúi legyünk Fehér Szilvia kórustagunk esküvőjének. 
S ha már ott voltunk, nem tehettük, hogy ne énekeljünk egy jóízűt. Hassler: Ünnepre jöttünk 
c. művét énekeltük. Miután az ifjú pár nem siette el a bevonulást, a művet kétszer is 
elénekeltük. Aztán megjelentek és jó volt látni őket, ahogyan kissé megilletődve, de az 
arcukon látható nagy boldogsággal feleltek Igen-nel a feltett kérdésre. Az anyakönyvvezető 
köszöntő szavai után pedig Farkas F.: Pataki diákdalok c. kórusművének I. tételével indítottuk 
útjára az immár ifjú házaspárt. Sőt felmentést adtunk az elkövetkező hét próbái alól is... 
Nagy öröm van a szívünkben, hiszen ebben az évben már ez volt a 3. esküvő, amikor 
kórustag hölgyeink találtak maguknak párt.  
Javasoljuk kórusunk tagjainak, hogy bátran kövessék az ifjú házasok példáját.  
 
Székesfehérvár, 2008.09.17. 
 

 
 
Szólt az ének hazánk másik felén is 
Írta: Administrator 
2008. szeptember 10. szerda, 22:05 
 
Kórusunk eltökélt szándéka, hogy kedvenc műveket nem csak Székesfehérváron énekelünk, 
de elvisszük hazánk más tájaira, sőt - ha van lehetőség - hazánkon kívülre is.  
Ez évben hosszú, de eredményes előkészítő munka után július 11-én 8 órakor foglaltuk el 
helyeinket Farkas József (Bózsi) minden kényelmet kielégítő autóbuszán, hogy elinduljunk 
Sárospatak felé. 
Kellemes utazás után oda is értünk, rögtön megtaláltuk szállásunkat (a Miskolci tanárképző 
Főiskola Kollégiumát) és kényelmesen elhelyezkedtünk. Gyorsan lemostuk az út porát és az 
érdeklődök már indultak is, hogy megtekintsük a Református Kollégium világhírű könyvtárát. 
Szakavatott vezetőnk megmutatott néhány kötetet az Oroszországtól visszakapott 
könyvekből is. Gyönyörködtünk a szépen renovált könyvtárteremben és a régi könyvekben. 
Érdeklődéssel megnéztük az iskolatörténeti kiállítást is, nosztalgiáztunk, hisz némelyikünknek 
nagyon ismerősek voltak a kis padok, a palatábla, az iskolaköpenyek és egyensapkák.  
Bőséges és ízletes vacsorát kaptunk a szálláshelyen, majd - karnagyi " parancsra" - 
belevetettük magunkat az éjszakába, hogy gazdag tapasztalatokat szerezzünk a pataki életről 
és így autentikusabban tudjuk majd előadni a Pataki diákdalokat.  
Szombaton nagy lelkesedéssel a múzeumnyitás előtt 1 órával már a nagyhírű Rákóczi vár 
előtt voltunk, így a várakozást kihasználva megnéztük a Bodrog partot a fecskékkel, a 
csónakokkal. Aztán végre bemehettünk a várba és elcsodálkoztunk a Vörös-torony nagyon 
praktikus berendezésén (függőlegesen 6 szinten minden szükséges tevékenységnek 
kialakítottak helyet), megcsodáltuk a bokályos termet (az egész fal csodálatos mázas, színes 
csempékkel volt borítva) és a legfelső szintről egészen messze járattuk tekintetünket.  
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Ebéd után rövid pihenés következett, majd beéneklés és próba után indultunk 
Sátoraljaújhelyre. Nagy szeretettel vártak bennünket a Művelődési Ház előtti téren, ahol szép 
számú közönség előtt adtunk hangversenyt.  
Vasárnap reggel a nagy múltú és építészetileg is figyelemre méltó református templomban 
szerepelt kórusunk a 10 órakor kezdődő istentiszteleten. Érdeklődéssel hallgattuk az éppen 
ott levő francia gyermekkar szereplését. Kodály és Gárdonyi műveket szólaltattunk meg, 
melynek végén a nagy templomot félig megtöltő közönség vastapssal köszönte meg 
közreműködésünket.  
A református egyház vendégeként bőséges ebéddel zártuk nagyon jól sikerült 3 napos 
turnénkat.  
 
Székesfehérvár, 2008.09.10. 
 

 
 
Évadkezdés 2008 
Írta: Administrator 
2008. szeptember 05. péntek, 01:00 
 
2008 szeptemberében egy új évad kezdődik a kulturális területen. Így a Primavera kórus 
életében is erről beszélhetünk. Ez a kezdés mégis egy kicsit más, mint az eddigiek. Más, mert 
egy 32 éves gyönyörű, eredményekkel teli szakasz zárolt le az elmúlt évadban, amikor 
HORÁNYI OTTILIA 2008. január 1-től átadta a kórus vezetését Szabó Adriennek. 
 
A kórus a 2008 év első felében egy új hangképzéssel más hangzás kialakítását kezdte el. Úgy 
tűnik sikerrel, mert az első félév eddigi önálló koncertjein (06.21. Sukoró; 07.11-13. 
Sárospatak; 07.17. Székesfehérvár és 07.21. Harmonia Albensis Szfvár.) már számos 
elismerést kaptunk az egyre inkább egységessé váló hangzás miatt. Új műveket is tanultunk, 
amelyeket sikerrel adtunk elő a fenti koncerteken.  
Végre nyugodt körülmények között tarthatjuk a próbákat: a megyei jogú város 
önkormányzata kulturális iroda segítségével a Vörösmarty teremben (Szfvár. Kossuth u. 14.) 
tartjuk próbáinkat szép világos, meleg helyiségben minden kedden és csütörtökön 18-20 óra 
között.  
 
Felnőtt, amatőr kórus vagyunk, így a minden napok gondjai miatt bővíteni szeretnénk a 
jelenlegi mintegy 40 fős létszámunkat.  
SZÍVESEN HÍVUNK ÉS FOGADUNK MINDEN ÉNEKELNI TUDÓ ÉS SZERETŐ FEHÉRVÁRON ÉS 
VIDÉKEN LAKÓ ZENEBARÁTOT!!!!  
 
Székesfehérvár, 2008.09.05. 
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