
TILLAI AURÉL levele 

Kedves Éva! 

      

Nagyon értékes koncert volt, remélem a Zeneszóba  ír majd róla valaki. Mind a műsor, 

mind a megvalósítás sok örömet szerzett, kórusunk tagjainak (12-en jöttünk el) is igen 

tetszett. Nemcsak karnagyok, de sok énektanár is meghallgatott Benneteket. Szeretném külön 

is dicsérni férfikarotokat, a kisebb létszám ellenére is remekül helytálltak, nagyon szépen, 

nemes hangon énekeltek. 

   Igen megtiszteltetek a három darabbal, közülük is a Dies irae került hozzám 

legközelebb. 

Még egyszer gratulálok és köszönöm szépen a megtiszteltetést. Neked és a kórusnak további 

sok szép élményt a folytatásban. Szeretettel üdvözöl Mindannyitokat: 

               

                                     Aurél 

 

NAGY ERNŐ levele 

Kedves Éva! Kedves Monteverdi Kórus! 

    Köszönjük a kedves sorokat. Örülünk, hogy közös koncerten énekelhettünk 

Veletek. Azóta is találkozom olyan ismerősökkel, akik nem fukarkodnak a dicsérő 

szavakban. Valóban szép hangverseny volt, baráti, szeretetteljes légkörben.  

Kedves férjed említette, hogy a mennyezeti freskókat bajai nagypapája festette. Ez 

még  családiasabbá tette a három kórus gyönyörű harmóniáit.  

   A koncertet követő próbánkon mindenki külön-külön is elmondta, hogy mit 

jelentett számára ez a szombati délután.  Jó volt hallgatni a sok őszinte véleményt. 

Bízom benne, hogy találunk még alkalmat a közös muzsikálásra.  

Isten segítse nagyszerű munkátokat! 

     

       Baráti öleléssel, a Szeráfi Kórus nevében is: Ernő 

 
 

Dr.. SZABÓ SZABOLCS levele 
 

Kedves Éva! Kedves Leschák Sándor! Kedves "Monteverdi-s" Kórustagok! 

Nagyon szépen köszönöm a kedves levelet, igazán jólesett minden komlói 

kórustagomnak; körlevélben eljuttattam nekik is! Mi ugyanolyan köszönettel 

tartozunk Nektek, hiszen a hosszú utat is vállalva eljöttetek, hogy együtt 

énekelhessünk. 

Egyébként dr. Márkusné Natter-Nád Klára asszony megkért arra, hogy írjak 

egy beszámolót a közös koncertünkről. Már megírtam, csak egy kis "tisztázást" kell 

még a szövegen végeznem. Ha teljesen készen leszek vele, eljuttatom a Zeneszó, 

illetve a Magyar Kodály Társaság Hírei számára is. A zenei felvételt Ernő már 

intézi; ha "megvan", jelentkezünk. Addig is mellékelek néhány fényképet, amelyet 



Fekete Balázs, kórustagom, illetve honlapunk gondozója készített: A "Képek 2." 

hat felvételt tartalmaz, a "Képek 1." pedig olyan "elérhetőséget", amely alapján 

több fotó is látható. (Egyébként sose felejtem el, hogy te - valamikor régen - milyen 

fogadást rendeztél - szerveztél az én diákkórusomnak! Az az igazság, hogy Ernő 

kórusának tagjai is diákok, csak talán kicsit idősebbek, mint az enyémek voltak - 

annak idején). 

Köszönettel és szeretettel: 

Szabolcs 
 

 


