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A Törökbálinti Cantabile Kórus  
Krakkóban

A Törökbálinti Cantabile Kórus 2014. április 25.-én Krakkóba utazott. 
Meghívást kaptak II. János Pál pápa szentté avatása tiszteletére rendezett 
ünnepségre. A jelentkező kórusok közül hangfelvétel alapján választot-
ták ki a törökbálinti vegyeskart, karnagya Vékey Marianna. 

A Krakkó fő terén levő Mária Bazilikában a helybéli Akademicki Chor 
Organummal közösen, illetve felváltva énekelt a kórus az esti imádság 
utáni koncerten. Másnap a magyar kórus az Irgalmasság Bazilikában 
közreműködött a déli misén, ahol ezrek hallgatták előadásukban J. S. 
Bach, C. Franck, Halmos műveit, zárásképpen Liszt Krisztus c. orató-
riumából a Tu es Petrus részletet. A szentmise folyamán háromszor 
hangzott el a Cantabile neve, s minden alkalommal hatalmas tapssal 
köszönte meg a közönség a nagyszerű előadást. 

Mindvégig Vékey Marianna dirigált, orgonán játszott e sorok írója,
Nagy Márta

Lengyelországban jártunk
A Törökbálinti Cantabile Kórus jelenleg legfiatalabb tagjaként vettem 
részt ezen a szenzációs utazáson. Április 25.-én, egy kifejezetten hűvös 
péntek hajnalon bőröndök gurulásától, csomagok csörgésétől lett hangos 
a város, így könnyen odataláltam az egyik találkozóhelyhez, ahol a jól 
ismert kedves arcok álmatagon ácsorogtak. A busz lassan megérkezett, 
felcihelődtünk, majd irányt vettünk Budapest felé felvenni a maradék 
kórustagokat. 

Az idő sajnos nem változott, ami az előrejelzések szerint várható volt. 
Az eső lába végig a fejünk felett lógott, de hát mit izguljunk, hiszen 
buszban ülünk (amit persze a busz hátsó fertályán észlelt vízszivárgások 
után már nem így gondoltunk). 

Első úticélunk Zakopane volt, ahol a buszból kiszállva magyar szavak 
csapták meg a fülünket. Finom sajtokat és karamellát vásároltunk fillé-
rekért (igazándiból forintokért, de lehetett euróval és zlotyival is fizetni). 
Itt szeretnek ám minket, magyarokat! Ez egy egészen új érzés, amit egyik 
külföldi tartózkodásom alatt sem éreztem még. A város maga csodálatos. 
Volt alkalmunk siklóvasúttal felmenni a Gubałówka hegy tetejére, ahon-
nan egész Zakopanét és a Magas-Tátrát is megcsodáltuk, saját idegenve-
zetőnk ízes, magyar előadásával fűszerezve. Néhányan utána megkós-
toltuk a pirogot, én pedig egy tál gombalevest teszteltem, mert az ide-
genvezetőnk azt mondta, hogy a lengyel gombalevesben benne van az 
egész erdő. Igaza volt! Úgyhogy mindenkinek szívből ajánlom, akit 
Zakopánéba sodor a szél, hogy kóstoljon meg egy tál gombalevest.


