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Kovács Gézáné Surman Mária karnagy munkássága 
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Készítette: 

 

Verseczkyné Sziki Éva 

……………………………………………………. (aláírás) 

Isaszeg, 2019.01.24. 

(P. H.)



I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

    Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Verseczkyné Sziki Éva 

Levelezési cím: 2117 Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2. 

Telefonszám: 06-70-459-6615 

E-mail cím: idgymo@gmail.com 

 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése 

Kovács Gézáné Surmann Mária karnagy munkássága 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  agrár- és  élelmiszergazdaság  egészség és  életmód  épített környezet  

  ipari és műszaki  megoldások  kulturális örökség X  sport  

  természeti  környezet  turizmus és  vendéglátás  

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

  települési X  tájegységi   megyei   külhoni magyarság  

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

 

Kovács Gézáné Surmann Mária karnagy, Marika 1949. november 22-én született Isaszegen, 

Surmann József és Zoszna Veronika második gyermekeként. Általános iskolai tanulmányait 

Isaszegen végezte, majd a Budapest-kőbányai Szent László Gimnáziumba járt és elkezdte a 

magánének-és szolfézstanulmányait. 1978-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 

Debrecenben magánénekszolfézs szakon végzett. Munkáját szolfézstanárként folytatta a 

Monori Állami Zeneiskolában, közben énekelt koncerteken, templomban. 1978-ban férjhez 

ment Kovács Géza közlekedésmérnökhöz, két gyermekük született. 1990-ben felvételt nyert 

hangképző tanárnak az ifj. Sapszon Ferenc karnagy által vezetett, nemzetközi hírű Kodály 

Zoltán Magyar Kórusiskolába, ahol életének több évtizedét töltötte. Az isaszegi Kós Károly 

Alapfokú Művészeti Iskolában is tanított magánéneket. Nagy sikerrel vett részt 

népdalversenyeken tehetséges tanítványaival, Nemcsics Kingával és később Papp Ráhellel. 

Nyugdíjba vonulása után, 2007-ben is többször visszahívták egy-egy speciális feladat 

elvégzésére, kurzus tartására, így 2013-ig még tanított. Surmann Mária énekművész rendkívül 

szép szoprán hangját a helyi érdeklődők többek között az Isaszegi Művészeti Napok című 

fesztivál exkluzív hangversenyein, kiállítás megnyitóin többször is meghallgathatták. 

Ugyancsak 1990-ben ő alapította meg Isaszegen - a Dózsa György Művelődési Otthonban - 

pedagógusokból azt a női énekkart, amely később felvette a Gaudium Carminis - latinul: az 



éneklés öröme - nevet. A Gaudium Carminis kamarakórus és vendégei az isaszegi 

Öregtemplomban címmel megjelent egy stúdiófelvétel a kórussal. Később egy külön 

hangversenyfelvétel a Magyar Rádió Márványtermében egy japán kórussal. Az Éneklő 

Magyarország Országos Kórusminősítésen a Fesztiválkórus, majd a Hangversenykórus 

minősítést is elérték. A karvezető különleges személyisége és kivételes szakmai 

felkészültsége áll az eredmények hátterében. Marika tagja a Magyar Gregorián Társaságnak, 

ennek keretében minden kedden a Ferenciek terén a templomban gregorián szentmisén énekel 

és vezényel, mint a Schola Gregoriana Budapestinensis tagja. 1995-től folyamatosan minden 

évben gregorián tanulmányokat végzett Pannonhalmán, majd sikerrel befejezte a 

mesterkurzust is, amelyet Béres György és Sapszon Ferenc vezetett. A váci gregorián 

fesztiválokon rendszeresen énekelnek. 2010-ben zenepedagógiai munkájáért megkapta a 

Kórusiskoláért elismerést. Ugyancsak ebben az évben nyerte el Isaszegen a megtisztelő 

Közművelődésért díjat. Kiváló szakmai munkájáért 2015-ben megkapta a Tóth Árpád-

emlékérmet. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 Színvonalas és kitartó munkájának köszönhetően a Gaudium Carminis Kamarakórus 

nélkülözhetetlen résztvevője a városi és egyéb kulturális rendezvényeknek.  

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

 1.Isaszegi Önkormányzati Tájékoztató 

 2. Isaszegi Aktuális 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

 

 

III. 

MELLÉKLETEK 

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 



 
 

 

 
 

 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 

 

 


