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Megemlékezéseket tartottunk az aradi vértanúkról, az 1956-os forradalomról, a 

holocaust és a kommunizmus áldozatairól, az 1848-as forradalomról és a Nemzeti 

Összetartozás Napján.  Október 17-én képviseltük iskolánkat az 1956-os forradalom és 

szabadságharc alkalmából a 301-es parcellánál rendezett fővárosi ünnepi megemlékezésen. 

Június 4-én a 8-9-10-11. osztályos lányok közreműködtek a Fővárosi Önkormányzat által a 

Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett központi ünnepségen, amely a József 

Attila Színházban került sorra.    

 Immáron ötödik éve rendeztünk közös szavalóversenyt  a szomszédos iskolákat is 

megszólítva, hogy a földrajzi közelség mellett kulturális kapcsolat is legyen intézményeink között. 

Az idei versenyt az Egyetemi Katolikus Gimnáziummal karöltve a 100 éve született Weöres Sándor 

előtt tisztelegve két kategóriában rendeztük meg az I. kerületi iskolák számára. A versenyzők két 

költeménnyel neveztek, amelyek közül az egyik szabadon választható volt. A kötelező versek 7-9. 

évfolyamon Weöres Még annyi mindent, 10-12. évfolyamon Valse triste című költeményei voltak. A 

versenyt 2013. november 27-én, szerdán délután 3 órakor tartottuk a Budapesti Egyetemi Katolikus 

Gimnázium dísztermében. A zsűri elnökének Lackfi János költőt kértük fel. 

Több karácsonyi ünnepségen is közreműködtünk.  A Spring Singers kamarakórus a 

kamarazenei fesztiválunk díjazását nagylelkűen támogató Danubius Hotels Group vezetőinek 

ünnepségén, a fiúkórus az angolszász közösség Carol Service ünnepségén énekelt.  

Hangszeres növendékeink a Gyermekotthonok karácsonya rendezvényen örvendeztették meg 

a hallgatóságot.  

A Kodály-napokat március 12-13-án rendeztük.  Czibulka Mária, Zsigmondné 

Tamasics Katalin, Gergó Ágnes tanárnőknek és minden programot szervező kolléga 

munkájáért.  Emlékezetes még az osztályok részvételével bemutatott Madách: Ember 

tragédiája előadás, melyet két alkalommal mutattunk be. 

Kórusaink ebben az esztendőben is kiemelkedő hazai és nemzetközi eseményekre kaptak 

meghívást.  Nagyszabású projektünk volt a német-magyar együttműködéssel 2013. őszén 

megvalósult István és Gizella musical bemutatójára.  A pfaffenhofeni Schyren Gimnázium és 

a budapesti Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola  két évvel ezelőtt kezdődött 

együttműködésének eredményeként született meg a „Nuptiae Schyrenses – Gizella és István” 

című nagyszabású musical, amely Gizella bajor hercegnőnek és Istvánnak, a magyar 

fejedelem fiának esküvőjéről szól.  A német gimnazisták 2012. februárjában és 2013. 

júniusában jöttek Budapestre közös próbára.  A kórusiskolás tanulókkal 2013. szeptember 21-

én utaztunk Pfaffenhofenbe.  Szeptember 21-tő 27-ig naponta tartottunk helyszíni próbát a 

Schyren Gimnáziumban.  A németországi ősbemutatóra szeptember 27-én került sor, melyen 

részt vett Christoph bajorországi herceg úr.  A szeptember 29-i előadást megtisztelte 

jelenlétével Mydlo Tamás főkonzul úr. Hazafelé elzarándokoltunk Passauba, ahol leróttuk 

kegyeletünket Gizella királyné előtt.  A Budavári Önkormányzat nagylelkű támogatásának 

köszönhetően a musical budapesti bemutatójára 2013. október 2-án szerdán 19 órai kezdettel 

a Nemzeti Táncszínházban kerülhetett sor.  A másik budapesti előadást pedig az 

Erzsébetligeti Színház fogadta be.  Október 8-án Laudate kórusunk és egy hárfás 

növendékünk közreműködött a Fővárosi Közgyűlés dísztermében rendezett „Élen a 

tanulásban, élen a sportban” díjátadó ünnepségen. Novemberben a 100 éve született Benjamin 

Britten: Háborús rekviem c. művének előadásában működtünk közre a Nemzeti 

Filharmonikusokkal: az egyik előadás a pécsi Kodály Központban, a másik a MÜPA-ban 

került sorra.  Decemberben kezdődtek Honegger: Johanna a máglyán c. művének előadásai a 

Nemzeti Színházban.  Két csoporttal közel 20 előadáson működtünk közre.  December 17-19. 

között 30 növendékünk működött közre a Magyar Rádióban készített „Hangbank” felvételen.  

http://www.schyren-gymnasium.de/


2014. áprilisában énekelhettünk a Várkert Bazár megnyitóján, majd a Budavári 

Önkormányzat nagylelkű támogatásának köszönhetően salzburgi dómban képviselték 

hazánkat a kórusiskola énekesei (Exsultate).   Három bérleti hangversenyt (helyszínek: Szent 

Imre Gimnázium díszterme, BMC koncertterme, Párbeszéd Háza), karácsonyi hangversenyt, 

tanszaki hangversenyeket szerveztek a kollégák.    Havi rendszerességgel kórusaink a Mátyás 

templomban végeztek szolgálatot.  Emlékezetes és sokakat megmozgatott a növendékeink 

számára rendezett házi kamaraversenyünk 2014. áprilisában.  2014. április 15-én a Magyar 

Kodály Társaság nyolc budapesti iskola – közöttük iskolánk - kórusainak részvételével 

jubileumi Kodály-gyermekkarestet rendezett a Zeneakadémián  abból az alkalomból, hogy 85 

évvel ezelőtt, 1929 áprilisában tartották az első ilyen koncertet Kodály Zoltán 

kezdeményezésére.  Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a 90 éves Szőnyi Erzsébet 

ünnepi szerzői estjén a Zeneakadémiáén a tanárnő felkérésére közreműködhettünk. 2014. 

július 3-6. között kerül megrendezésre a Váci Gregorián Fesztivál, ahol három kórusunk is 

közreműködik. 

 


