


















Szakmai beszámoló a 2010. évi közhasznúsági jelentéshez 

A 31 éve működő kórus – az előző éviekhez hasonlóan – az elmúlt években is meghatározó 

szerepet töltött be Debrecen zenei életében Az alapításkori „leánykar” kategóriából „női kar” 

kategóriába érett a hanganyag. Az együttes célja a magyar és egyetemes zenekultúra 

terjesztése és a debreceni zenei hagyományok ápolása. Feladatának tartja az egyházi és 

világi rendezvényeken való közreműködést, valamint, külföldi koncertekkel és utakkal, a 

határon túli magyarsággal való kapcsolatteremtést. 

 

A taglétszám évek óta állandó, 34-36 fő körüli. A kórustagok életkora és foglalkozása 

középiskolásoktól, egyetemistákon, fiatal értelmiségieken túl, a kórus „magját” jelentő 

alapítói gárdán (a hajdani tizenévesek, ma negyven körüliek) át a nyugdíjas értelmiségiekig 

terjed.  

 

Az énekkari tagok szakmai tapasztalata és lelkesedése 2010-ban is lehetővé tette új művek 

megtanulását és bemutatását. A kórusnak ezt az úttörő tevékenységét a szakma nagy 

figyelemmel kíséri és értékeli (szakmai beszámolók, rádió- és TV felvételek, kritikák 

formájában).  

 

Az új tagok felvétele miatt a régebben énekelt műveket folyamatosan fel kellett eleveníteni, 

hogy a kórusnak legyen egy „ütőképes” repertoárja, változó alkalmakra, emiatt szükség van a 

tagok otthoni tanulására is. Sajnos önálló korrepetitor alkalmazására nincsenek meg az 

anyagi eszközök, de a szólamok betanulásában nagy szükség lenne rá, különösen a modern, 

egyéni hangzásvilágú, kortárs énekkari műveknél. 

 

A kórus életében ebben az évben több jelentősebb esemény is volt, Bárdos Lajos 

Szimpózium, 30 éves jubileumi hangverseny, Pécs Európa Kulturális Fővárosa 

rendezvénysorozat nyitókoncertje, Hajnalok Völgye kortárs zenei fesztivál nagydíja és 

különdíja – Szlovákia, Csáb. Ezen alkalmakra igen sok anyagi és nem anyagi áldozatot hoztak 

a tagok. Az utazás- és szállásdíjak, valamint a jubileumi koncert fedezetére sikerült összesen 

1.020.000  forint pályázati támogatást kapni (állami forrásból 700E, MSZA-tól 100E, a Pro 

Renovanda Culturae Hungariae alapítványtól 70E, az NCA –tól 150E forint ). 

 

A terembérleti kiadások jelentős mértékben visszafogottak, köszönhetően a Debreceni 

Egyetem Zeneművészeti Kara nagylelkű segítségének, akik igényes, kitűnő hangszerekkel 

felszerelt próbatermekkel segítik munkánkat. Cserébe mi vállalunk egyfajta gyakorló kórus 



szerepet a Zeneművészeti Kar diákjainak fellépésein, diplomahangversenyein. Ez a kapcsolat 

kölcsönösen gyümölcsözően működik, mindét fél megelégedésére. 

 

Sajnos, az egyéb működési feltételek területén, rendkívüli módon le vagyunk maradva. Nem 

rendelkezik az egyesület önálló telefonvonallal, számítógéppel, a szakmai munkát 

ügyszeretetből, lelkesedésből, jelentős anyagi áldozatokkal végzi a vezetőség, ami 

természeten nem tartható sokáig. Időnként a szükséges kották megvásárlása is problémát 

jelent. A karnagy és a vezetőségi tagok részére nemhogy tiszteletdíjat, de még költségtérítést 

sem tud fizetni az egyesület.  

 

Minden nehézség ellenére büszkeségünk, hogy hosszú távon egyenletes, jó teljesítménnyel 

jelen vagyunk a zenei életben. 


