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Cs í k s z e n t m i k l ó s  é s  
Csíkborzsova egyházköz-
ségének kórusát az 1990-

es évek elején alapította Bíró 
János. A jelenlegi csíksomlyói 
kántor if júsági énekkarként 
hozta létre a kórust, ezt később 
Marti Balázs és Bíró Zsolt gya-
rapították tovább – számolt be 
Balázs Botond jelenlegi kórus-
vezető. A kántor, akit második 
éve helyeztek a településre, azt 
is kifejtette, hogy több kórustag 
a kezdetek óta énekel a karban, 
ők a leglelkesebb kóristák, de 
mintegy 26-28-an rendszeresen 
kiveszik a részüket a kórus-
éneklésből. A kántor, aki szór-
ványból került Csíkszékre, és 
korábban nem foglalkozott kó-
rusvezetéssel, kiemelte, nagy 
segítség a kántorok számára 
az énekkar, hiszen a liturgiát 
sokkal szebbé, ünnepélyeseb-
bé teszik a kórusban felcsen-
dülő művek. „Számomra nagy 

élmény volt, hogy a helyiek eny-
nyire szeretnek énekelni, hogy 
ennyire tevékenyen vesznek 
részt a kórusban, tényleg pozi-
tív lelkülettel csinálják azt” – 
mutatott rá. 

A próbákról

A próbákat szeptember vé-
gétől, október elejétől rend-
szeresítik, elsőként a Szent 
M i k l ó s - b ú c s ú r a  k é s z ü l n e k ,  
majd karácsonyra, húsvétra és 
nagyhétre, utána a kórustalál-
kozón vesznek részt, s továbbá 
minden helyi egyházi ünnepen. 
Emellett a kórustagok maguk 
kezdeményezik, hogy ha társa-
ik ünnepre készülnek – házas-
ság, kortárstalálkozó –, akkor 
ők is bekapcsolódhassanak a 
liturgiába. A heti rendszeres-
séggel tartott szólampróbákat 
és összpróbákat a felújított hit-
tanteremben tartják, egészen 

Úrnapjáig, utána ugyanis nyári 
szünet következik – részletezte 
a karvezető. Hozzátette, egész 
évben nagy áldozatot hoznak 
az énekkar tagjai, hogy család-
juk, munkájuk mellett az ének-
lésre is szakítsanak idejükből, 
így a nyári mezei munkálatok 
kezdetével kimaradnak a pró-
bák, a kántor ugyanis megérti, 
hogy akkor még nehezebb len-
ne alkalmas időpontot találni a 
gyakorlásra. 

Fő támogatójuk a plébánia

Az éneklés mellett minden 
évben farsangi bált is rendez-
nek az énekkar tagjai. Motivá-
cióként tavaly a helyi plébános 
jóvoltából egy közös kirándu-
láson is részt vettek, amelyen 

mindenki nagyon jól érezte 
magát – emiatt Balázs Botond 
szeretné az ilyen alkalmakat 
rendszeresíteni. Mint kifejtette, 
támogatójuk elsősorban a plébá-
nia, amely fedezi a kórustalál-
kozókra az utazási költségeket, 
illetve a mappákat is a plébá-
nos vásárolta számukra, de 
emellett a helyi közbirtokosság 
is biztosította támogatásáról a 
kórusvezetőt. A fellépéseken 
rendszerint székelyruhát ölte-
nek magukra a kórustagok, s 
mivel a kántor meglátása sze-
rint a kórustalálkozók alkalmá-
val a ruha is erősíti a viselője 
székely, magyar identitását, sőt 
általa a hagyományokat is meg-
élik, emiatt eddig szóba sem 
kerül, hogy esetleg kórusruhát 
varrassanak.  

Házasságok köttettek 

A kántor számára rendszerint 
meghatározó élmény, amikor a 
mindennapok gondjait félretéve 
bemegy a kóruspróbákra, és meg-
hallja az énekesek felcsendülő 
hangját. Ez rendszerint megerő-
síti őt hivatásában. A kórusta-
gok pedig azt emlegetik gyakorta, 
hogy Gergely Géza plébános ide-
jében a kórus tagjai között, a 
próbák és együttlétek alatt sze-
relmek alakultak ki, majd házas-
ságok köttettek, akik közül még 
ma is énekelnek a több mint húsz 
éve működő kórusban. 

KÖMÉNY KAMILLA

Bemutatkozik Csíkszentmiklós-Csíkborzsova Egyházi Kórusa

Kórus, mely segítség a kántornak

Csíkszentmiklós-Csíkborzsova egyházi énekkara a tavalyi kórustalálkozón

Az énekkar tagjai 

Bíró Ildikó, Szabó Jolán, Nagy 
Szabina, Szakács Ágnes, 
Péter Orsolya, Sárig Mária, 
Antal Melinda, Bakó Mónika, 
Geréd Annamária, Szakács 
Katalin, Demeter Júlia, Mol-
nár Zita, Szőcs Katalin, Erőss 
Mónika, Geréd Erzsébet, 
Bánfi Emőke, Koncz Barba-
ra, Szabó Henrietta, Szabó 
Tímea, Bíró Sándor, Szőcs Ig-
nác, Szőcs József, Geréd Ist-
ván, Péter Árpád, Zsók Attila, 
Molnár András, Bíró Lajos. 

Akikről már olvashattak

Egyházi kórusokat bemutató sorozatunk révén mindeddig 
húsz énekkar tevékenységéről tudhattak meg többet, és to-
vábbi nyolc kórus munkáját mutatjuk be. Eddig betekintést 
nyerhettek a szépvízi, a csíkszeredai Szent Kereszt Plébá-
nia, a gyimesközéploki, a csíkszentléleki, a csíkkarcfalvi-
csíkjenőfalvi, a csíksomlyói kegytemplom, a csíkszentimrei, 
a csíkszentmihályi-csíkajnádi, a csíkdelnei-csíkpálfalvi, a 
csíkdánfalvi, a csíkszentkirályi, a gyimesbükki, a csíkmadarasi, 
a madéfalvi, a gyimesfelsőloki, a hidegségi, a csíkszenttamási, 
a csíkszentgyörgyi, a csíktaplocai, illetve a csíkszentmártoni 
egyházi énekkarok munkájába.

Több mint húsz éve énekelnek a csíkszent mik-

lósiak és csíkborzsovaiak egyházközségük kóru-

sában, amelynek jelenleg huszonhét aktív tagja 

van. Közöttük olyanok is, akik a kezdetek óta erő-

sítik a kart. Folytatjuk csíkszéki egyházi kórusokat 

bemutató sorozatunkat.

FOTÓ: BALLA LÁSZLÓ




