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Péceli	Gyermek-	és	Ifjúsági	Kórus	
 
I. 
A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
I.A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Települési Értéktár Bizottság, Heltai Miklós elnök, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 
Pécel, Kossuth tér 1. +36 (28) 452 751,ertektar@pecel.hu 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Települési Értéktár Bizottság, Pécel, Erdős Szabolcs 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Csatári u. 45/A. 
Telefonszám: +36 (70) 324-9167 
E-mail cím:szabolcs.erdos@gmail.com 
 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
1. A nemzeti érték megnevezése: 
A Péceli Gyermek- és Ifjúsági kórus munkássága 
2. Fellelhetőségének pontos helye: 
- 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 
Települési. 
 
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 
A Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus létrejötte 2003 karácsonyához köthető. A kórusnak a 
város életében akkor újnak számító kezdeményezés, a Városi Karácsonyi Hangverseny 
elnevezésű sorozat beindítása adta meg a kezdő lendületet. Szilágyiné Szalai Zsuzsanna 
karnagy e rendezvényre toborozta össze először 20-25 szép hangú gyermekből álló kis 
csapatát. A kórus, mely az első években csak szezonálisan működött, néhány év alatt egy 
rendszeresen próbáló, évente 6-8 alkalommal fellépő, létszámban bővülő, minőségben 
fejlődő énekkarrá nőtte ki magát. 
 
A Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus ma már rendkívül széles korosztályt ölel fel. Ez 
jórészt annak köszönhető, hogy magvát néhány lelkes, zeneértő család alkotja, ennek 
folyományaként a kisebb – néha még óvodáskorú és nagyobb gyermekek mellett a szülők 
is kiveszik a részüket a közös éneklésből: a gyermek- és ifjúsági formációk mellett így a 
több felnőttet magában foglaló Vegyeskar is rendszeresen fellép a kórus rendezvényein. 
 
2014-ben, főként a nagyobb lányok igényének megfelelően született meg a legújabb 
formáció, mely később – első komolyabb művükre, a Magos a rutafa kezdetű népdalra 
utalva – a Rutafa Kórus nevet kapta. Ők jelenleg 35-en vannak, lányok és fiúk vegyesen. A 
Rutafa Kórusba sok szólista képességű fiatal tartozik, ami lehetővé teszi szólóra és kórusra 
írt művek igényes előadását. 
 
2016 áprilisában a kórus minősítő hangversenyén a Gyermekkar megkapta az “Arany 
Diplomával” és az „Év Kórusa” minősítést, a Rutafa „Hangversenykórus” minősítést 
szerzett, a Vegyeskar pedig „Arany Dícsérettel” minősítésben részesült. 
 
2017-ben a XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválon a péceli Rutafa 
Kórus elnyerte a fesztivál nagydíja mellett a Nagykórus kategória győztese címet, a 
Legszebb kórushangzásért különdíjat és a Kórusfesztivál közönségdíját. 
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2018-ban a Rutafa Kórust beválogatták a rangos XII. Cantemus Nemzetközi 
Kórusfesztiválra. A sikeres fellépésnek köszönhetően a kórus ezüst minősítésű diplomát 
kapott a nemzetközi zsűritől. 
 
3. Indoklás az értéktárba történő felvételre: 
A kórus számos hazai és nemzetközi fesztiválon vitte és viszi Pécel hírét. Több színvonalas 
rendezvényen mutatkozottbe az elmúlt években a Péceli Gyermek és Ifjúsági Kórus, a fent 
bemutatott rangos elismerések különösen indokolttá teszik a kórus felvételét az értéktárba. 
 
4. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források): 
A rutafakorus.hu oldalon megtekinthetők a kórus elismerései. A kórus saját youtube 
csatornáján („rutafa kórus”) pedig végignézhetők a fellépések összefoglalói. 
 
III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja. 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=Pn2zBMHJYWM 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=K4b1rcMECXg 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=G6TqWjQwsGQ 
 
A képek forrása és további videók: www.rutafakorus.hu 
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2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat. 
 
Pécel, 2019. január 6.                     Erdős Szabolcs           Nagy Annamária   
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