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Tisztelt Kodály Társaság!

Édesanyám dr. Soltész Elekné zenetanár, életének 95. évében 2011. május 
17-én csendben elhunyt. Őrizzék meg emlékét jó szívvel! 

              leánya,
     

  Soltész Anna

Lapzártakor érkezett a szomorú hír.

Erzsi néni hosszú életét végig a zene 
szolgálatában élte. Életeleme volt a 
zene tanítása.  Kedves személyisége 
gyakori vendége volt az ifjúsági hang-
versenyeknek, megjelent írásai min-
denkor  figyelemre méltóak voltak.

Tisztelettel emlékezünk!

Ney Dávid Hangverseny Várpalotán
2011. április 20-án

Ötvenedszer gyűltek össze a kóruséneklést szerető emberek Várpalotán, 
a – város nagy szülöttéről, a múlt század neves operaénekese – Ney Dá-
vidról elnevezett, hagyományos seregszemléjükre. Ezúttal is, mint 50 éve 
mindig, megtörtént a csoda: csillogó szemű kisiskolásoktól az ősz hajú 
nagymamákig, nagypapákig énekeltek a város dalosai, lelkesen, átéléssel, 
a legjobbat, legszebbet akarva.

50 évvel ezelőtt, a város oktatási-művelődési vezetői jól kitalálták, a 
városból elszármazott híres énekest kell példaképnek állítani, ha zenére 
akarjuk nevelni az embereket. Ney Dávid hangversenyen énekelni rangot 
jelent, a város életében pedig különleges esemény. A hangverseny meg-
rendezéséhez az önkormányzat vezetői, az iskolák, kultúrházak igazgatói 
is segítséget nyújtanak.

Manapság, amikor a művészeti nevelésért vészharangok konganak – 
joggal – egy ilyen esemény fontos bizonyítéka, hogy foglalkozni kell a 
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társadalom nevelésével, bizony nagy szükségünk van műveltebb embe-
rekre és ehhez nagyszerű eszköz a kóruséneklés.

Egy ilyen hangverseny kicsit segít kilépni a heti egy énekórás fásult-
ságból A jól képzett énektanárok, kórusvezetők adottak,  leleményessé-
gükre is  szükség van. A zeneiskolás, hangszeres tanulókat bekapcsolják 
a többszólamúság segítésébe, ezzel is emelik a színvonalat, ez  kórusnak, 
hangszeresnek, karvezetőnek, hallgatónak is jó. Nem  csoda, hogy a Ney 
Dávid hangversenyre bejönnek a környező falvak kórusai is.

A berhidai iskola kórusa kezdte az éneklést. Szép, telt hangon, citera-
kísérettel énekeltek népdalokat. Öröm volt hallgatni a péti Bartos Sándor 
Általános Iskola kórusát. Egy szólamban, de lelkesen énekeltek. Ezután 
három iskola: a Várkerti Általános Iskola, a Várkerti Általános Iskola 
Inotai Tagiskolája, valamint a Vásárhelyi András Általános Iskola kórusai 
énekeltek, mindegyik önálló műsort adott, és összkarban is szerepeltek.  
Hangszerekkel, a tési citerazenekarral színesítették műsorukat. A város 
többi általános iskolája, a Bán Aladár Általános Iskola, a Nepomuki Szent 
János Római Katolikus Iskola, a Képesség- és Tehetségfejlesztő Magánis-
kola, a Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolája, valamint 
a péti Horváth István Általános Iskola kórusai jelentették az éneklő ifjú-
ságot, sok kórusvezetői leleménnyel, tenni akarással és lelkesedéssel.

Szép hagyomány a Ney Dávid hangversenyeken a közös éneklés, kó-
rusok, közönség együtt énekeltünk, a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt. 
A szünetben, kis ünnepség keretében megkoszorúztuk névadónk szobrát. 
Szünet után következtek a felnőtt kórusok.

A Bán Aladár Iskola tantestületéből alakult Bén-Chieri Kórus, az isko-
la igazgatója, Vikol István vezetésével mutat példát a gyerekeknek. Bejött 
a városba Ősi népdalköre, Bohár Beatrix vezetésével, nyolc jó hangú asz-
szony dalolt együtt. A péti Napfény Női Kar Lovrek Károly irányításával 
igazi napfényt sugárzott ránk. Ezután a nagy múltú Péti Férfikar, ugyan-
csak Lovrek Károly vezetésével mutatta be színvonalas műsorát. A hang-
verseny befejezéseként a 91 éve éneklő Várpalotai Bányász Kórus Borbás 
Károly vezetésével szép, tiszta, hajlékony hangon énekelte aktuális műso-
rát, két Liszt és egy Bárdos művet.

Az 50. Ney Dávid hangverseny díszvendége Ney Gábor zongoraművész, 
a nagy énekes egyik leszármazottja. Értékes tanácsaival segítette a kórus-
vezetők további munkáját. Elmondhatjuk, hogy ahol van egy, vagy több 
nagy hagyományokkal rendelkező, jó színvonalú kórus, ott a többi kórus-
ra is átsugárzik a tenni akarás, az igényesség, a zene szeretete. Ez Várpa-
lotán is, és a többi nagy kórus esetében is érezhető. 

Bravó, várpalotai kórusok, kórusvezetők! Ne feledjétek, a tűznek nem 
szabad kialudni!

G. Somos Margit




