
 

 

 

Laudáció 

Az Adorate Kórus hagyományai közé tartozik, hogy a februári születésnapi koncerten díjjal köszönjük meg valakinek, hogy 

különösen sokat tesz kórusunk közösségéért, kitartó, áldozatos munkájával segíti működésünket, nagyban hozzájárul 

koncertjeink sikeréhez.  

Idei díjazottunk köszöntőjét a kórustagok írták. Hogy miért éppen ő kapja az Adorate díjat? Azért, mert… 

…minden jót el lehet róla mondani, többek között nagyon közösségi ember, tudását úgy adja át, hogy az mindenki számára 

érthető, alapos és nyugodt, és nagyon jó, hogy velünk van.  

…olyan, mint egy tyúkanyó, aki soha nem szűnő lelkesedéssel, törődéssel gondoskodik fiókáiról, szárnyai alá vesz és oltalmaz, 

miközben simogató szavai gyógyír a lelkednek. Nagyon szeretetre méltó ember. Mindig mosolyog, derűs hangulatot teremt 

maga körül, bíráló véleménye többnyire indokolt, tanácsai jóhiszeműek. Rendkívül segítőkész.  

…már egészen korai gyerekkorától kezdve önzetlenül segíti és támogatja stabil zenei tudásával a körülötte, vele énekelő-

zenélő társait. Iskolai énekkarban a karvezető rá bízhatta a szoprán szólam betanítását és begyakorlását sok műben. 

…nagy tudású, de szerény, közvetlen, baráti, és szeretem a humorát. 

…az általa, saját otthonában szervezett próbák közti gyakorló foglalkozásokon akár egyedi kérések alapján is átveszi és 

kigyakorolja  a bizonytalan részeket, hogy a részt vevő kórustagok mindegyike biztosan tudja a darabokat. 

…remek kolléga, lelkes szakember és odafigyelő barát. 

…fantasztikus próbákat tart, mert dicséri a jót, biztat, ha kevésbé jó, reménykedik, hogy jó lesz, amikor még nem jó. A 

szerepléseken kihozza belőlünk a legjobbat. 

…az az ember, aki ha szigorúan szól is valamiért, annyira szeretetteljesen teszi, hogy az ember nem tud rá haragudni. 

…nagy szakmai alázattal dolgozó szerény, segítőkész ember. 

…én azt szeretem benne, hogy mindent, még a kritikát is humoros formában adja tudtunkra, ezenkívül egyenrangú félként 

kezel bennünket. Sőt önkritikus, megmondja, ha ő rontott el valamit. A tudása, tekintélye így is biztosítja az odafigyelést, a 

stílusa  pedig a próbák oldottságát. Ritka tanári erények. 

…segítőkész, barátságos; nem bántóan mondja el, mit csinálsz rosszul; szerény, nem érezteti, mennyivel többet tud nálunk a 

zenéről. Igazi pedagógus! 

…a kórus zenei lelke, szoprán gyöngyszem, egészséges optimizmusával, vidámságával nagyon jótékony hatással van a kórus 

tagjaira, önzetlenül sok szakmai segítséget nyújt.   

…szerintem  egyik legfontosabb tulajdonsága az az  egyfajta „odafordulási képesség", amivel eléri, hogy próbáin mindenki 

 átéli az együtt éneklés örömét. 

Hölgyeim és uraim, az Adorate díjat 2015-ben a mi Juditunk, Jutkánk, Haszink – azaz korrepetitor karnagyunk,  

Hasznosi Jutka  
kapja. 

 

 

 

 

 


