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• Templomba járó 
helybéliek alkotják a 
Csíkrákos-Göröcsfal-
va-Csíkvacsárcsi har-
minchét tagú egyházi 
kórusát. A nagy múltú 
énekkar tagjai elkö-
telezettek, szívesen 
énekelnek, s fő motivá-
ciójuk egy jó közösség 
tagjának lenni. Folytat-
juk csíkszéki egyházi 
kórusokat bemutató 
sorozatunkat.

T öbb mint nyolcvanéves 
múlttal rendelkezik Csíkrá-
kos-Göröcsfalva-Csíkvacsár-

csi egyházi kórusa, ezt bizonyítja 
ugyanis az egyházközség jelenlegi 
énekkarának egyik tagja által meg-
őrzött, 1937. szeptember 8-án készült 
fénykép – tájékoztatott Bíró Attila. A 
helyi kántor azt is megjegyezte, ha-
bár ez a legrégebbi fénykép, ami a 
kórusról fennmaradt, valószínűnek 
tartják, hogy már az elkészülte előtt 
is működött énekkar az egyházköz-
ségben. Ő maga tíz éve szolgál az 
említett falvakban, akkor egy műkö-
dő kórust vett át elődjétől, s azóta is 
többségében az akkori kóristákkal 
dolgozik együtt.

Harmincheten énekelnek
Mint megtudtuk, a 37 tagú ének-

karban az idősödő korosztály tagjai 
vannak többségben, a legfi atalab-
bak pedig a húszas éveikben járnak. 
Az elkötelezett kórustagok miatt az 
évek során jelentősen nem változott 
a kar összetétele, csak azok álltak ki 
a kórusból, akik kiöregedtek belőle. 
S habár a fi atalokat nehéz bevonni 
a kóruséneklésbe, rendszerint sike-
rült a kimaradt tagok helyére újakat 
találni, megtartva így a 35 körüli lét-
számot – avatott be a kórusvezető. 
Továbbá megjegyezte, elsősorban a 
templomba járó helybéliek közül ke-
rülnek ki az énekkari tagok, akik szí-
vesen járnak misékre, énekelni.

Három falu kórusa

Azzal kapcsolatban, hogy miért a 
Kisboldogasszony nevet választotta 

magának a kórus, Bíró Attila elmond-
ta, mivel három faluból – Rákosról, 
Göröcsfalváról és Vacsárcsiból – szár-
maznak az énekesek, emiatt úgy látták 
jónak, hogy a plébániatemplom védő-
szentjének nevét vegyék fel. Korábban 
ugyanis Rákos-Göröcsfalva egyházi 
kórusaként emlegették őket, ami nem 
fedte a valóságot. A településenkénti 
eloszlás miatt a szólampróbákat is so-
káig külön tartotta a kántor – Göröcs-
falván gyűltek össze a helyiek és a 
rákosiak, míg a vacsárcsiak egy másik 
alkalommal falujukban próbálhattak 
–, s csak a begyakorolt művek közös 
próbájára kellett mindenkinek össze-
gyűlnie. Az utóbbi két évben viszont a 
településenkénti szólampróbákra nem 
volt szükség, mivel a vacsárcsiak meg-
szervezték, hogy átutazzanak a rákosi-
ak és göröcsfalviak próbájára – avatott 
be a kántor, hozzátéve, hogy számára 
ez nagy könnyítés.

Ünnepek előtt gyakorolnak
A mezei, gazdaságbeli munkák 

miatt nem tartanak egész évben 
próbákat, hanem az ünnepek előtt 
egy-egy hónappal rendszeresí-
tik azokat. Ez alól csak a húsvéti 
időszak kivétel, akkor ugyanis a 
nagyböjt elejétől, hamvazószer-
dától kezdenek gyakorolni, hogy 
kellőképp felkészülhessenek az 
ünnepkörre. A próbák jó hangu-
latban zajlanak, hiszen az ének-
lés mellett sok egyébről is szó 
esik a találkozásokon, ahogyan 
egymás felköszöntéséről sem fe-
ledkeznek meg. Mindezek mellett 
évente egyszer közös majálison is 
részt vesznek – részletezte a kán-
tor. Meglátása szerint talán épp 
a jó közösség az, ami motiválta 
a kórustagokat, hogy ennyi éven 
keresztül kitartsanak a kórusé-
neklés mellett.

Élmény a kórustalálkozó

Bíró Attila azt is kifejtette, hogy 
rendszerint a nagyobb egyházi ün-
nepeken, templombúcsúkon énekel 
a kórus, valamint rendszeresen részt 
vesznek a Felcsíki Egyházi Kórusta-
lálkozón is. Ez utóbbi nagy élményt 
jelent a kórustagoknak, hiszen ott 
lehetőség nyílik más kórustagok 
megismerésére, s több jó kapcsolat 
alakul ki olyankor. Kérdésünkre azt 
is elmondta a karvezető, hogy mun-
kájukat, a kórustalálkozókra való 
utazást a helyi plébános és egy-
háztanács támogatja. A szükséges 
kottákat, mappákat a kántor ügy-
kezeli és sokszorosítja, ehhez nem 
igényelnek hozzájárulást. Egyelőre 
kórusruhák vásárlását nem fontol-
gatják, mivel a legjelentősebb fellé-
péseken szívesen viselnek székely 
ruhát az énekkari tagok.

Szívesen énekelnek együtt
Bemutatkozik a Kisboldogasszony Egyházi Kórus

Az énekkar tagjai
Székely Magdolna, Székely 
Angyalka, Péter Ilona, Olti 
Mária, Nagy Mária, Máthé Beáta, 
Kósa-Kovács Erzsébet, Fodor 
Erzsébet, Both-Fodor Brigitta, 
Bőjte Anikó, Bíró Beatrix, Bartó 
Edit, Barabás Mónika, Balázs 
Éva, Balázs Erzsébet, Balog 
István, Dobos Loránd, Ferencz 
József, Fodor Csaba, Fodor Imre, 
Fodor István, Fodor Vilmos, 
Kósa-Kovács Levente, Péter Ist-
ván, Vass István, Csiszér Csilla, 
Kósa-Kovács László, Kósa-Ko-
vács Árpád, Kósa-Kovács Emőke, 
Kósa-Kovács Éva, Kósa Veronika, 
Márton Erzsébet, Péter Mónika, 
Salamon Sándor, Sárig Vilmos, 
Szőcs Antal, Szőcs Imre.

A Kisboldogasszony énekkar 
az idei felcsíki egyházi kórusok 
találkozóján 
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"Adventi csillogás"-
négy nap, négy ország

(2018. november 29.-december 2.)

Elérhetőség:
Csíkszereda (530223), Decemberi Forradalom út 3/A/2, tel.: 0266-310 965,

mobil: 0740-912 881, e-mail: office@westtraveltours.ro, web: www.westtraveltours.ro

Szicília
a "Földközi-tenger királynője"

(2018. október 19-26.)

  
Szeretne ön is

egy sikeres pályát, itt a

Legyen CECCAR tag! 

C.A.R. FOKKUS – IFN

Bővebb felvilágosítás:
Kézdivásárhely      Molnár Józsiás, 2. szám,           telefon  0267 - 361 780 
Bereck                      140. szám                                     telefon  0267 - 368 300
Gelence                   615. szám                                      telefon  0267  - 345 111  
Csíkszereda           Hargita út 8. szám                      telefon  0366 - 102 464
Brassó                     15 November 90. szám              telefon  0268  - 707 171 

    
Honlapunk:  www.carfokkus.com

 KÖLCSÖNÖK CSÖKKENTETT KAMATTAL ISKOLAKEZDÉSRE!
A  FOKKUS ÖNSEGÉLYZŐ PÉNZTÁR  2018. szeptember 03-28.  között csökkentett 
kamattal ad kölcsönöket, a  kamat évi  9%, ami az összeg  4,95% -át jelenti egy 

évre, (THM 9,39), például egy 10.000,00 lejes kölcsön esetén az évi kamat  495,00 
lej; a  kölcsön határidő előtt is törleszthető, büntetőkamat  számítása  nélkül, 

pénzkezelés nincs.
 Itt a lehetőség, hogy szabaduljon pénzügyi gondjaitól!

www.infreo.ro
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