A Vörösmarty iskola kórusainak szakmai munkája
a 2017/2018-as tanévben
A programok támogatója a Nemzeti Kulturális Alap (A2016/N7399)
Eredményes tanévet zárt az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kicsinyek Kórusa
és Kodály Zoltán Gyermekkórusa. A szép élményt nyújtó, emlékezetes szerepléseket kemény,
kitartó munka előzte meg, melynek hátteret adott a Nemzeti Kulturális Alap által az „iskolai
keretek közt már működő kórusok részére a 2017/2018-as tanévben megvalósuló szakmaiművészeti programok támogatására” kiírt pályázat (azonosító: A2016/N7399) támogatása.
A tanévben a kórus első nagy szereplése a hagyományos városi karácsonyi hangverseny volt, ahol
a város oktatási intézményeinek kórusai között nagy sikert aratott a Kicsinyek Kórusa és a Kodály
Zoltán Gyermekkórus is.

Mivel a koncertet minden évben nagy érdeklődés övezi, iskolánk úgy döntött, hogy a szülők
számára megismételjük műsorunkat. Így került sor 2017. december 20-án majd 200 fő néző előtt,
több mint 150 tanuló szereplésével a karácsonyi hangversenyre, melyen meghívott vendégként
nagy sikerrel szerepelt a Békéscsabai Trefort Ágoston Fiúkar.

A két kórus az előző évi Éneklő Ifjúság minősítő versenyen barátkozott össze és Orosházán jó
hangulatú, baráti találkozón vettek részt a szereplés után. Ez az esemény alapja volt egy
kibontakozó együttműködésnek a két énekkar között. A koncert célja volt az is, hogy névadó
zenepedagógusunk születésének 135., halálának 50. évfordulójára méltóképpen emlékezzünk.
Ezért tűzte műsorára a kórus az Angyalok és pásztorok című kórusművet, amit olyan nagynevű
kórusok énekelnek, mint például a Magyar Rádió Gyermekkórusa. A zenedarab előadása komoly
kihívás volt, hiszen a mű végén nem három szólam szólt, hanem öt, sőt, néhány ütem erejéig nyolc
is énekelt egyszerre – mindezt a felsős kórustagok harmadikos, negyedikes gyerekekkel együtt
valósították meg. A kórusvezető igyekszik olyan szerzeményeket választani a kórusnak, amelyek

méltók egy zenei tagozathoz, azaz megfelelő nehézségi fokkal rendelkeznek. Ének-zene szakos
kolléganőivel nagy hangsúlyt fektetnek a tiszta intonálásra és a többszólamú művek
megszólaltatására. Erről is nyilatkozott a hangverseny után megjelenő újságcikkben Pörneki
Attila, a Kodály Zoltán Gyermekkórus karvezetője. Az előadáson elhangzott művek többek
között: Kodály Zoltán: Karácsonyi pásztortánc; W. A. Mozart: Bűvös csengettyű a Varázsfuvola
c. operából; O. Fischer: Harangszó; Wolf Péter: Ave Maria és Kodály Zoltán: Angyalok és
pásztorok c. műve.

A pályázat keretében lehetősége volt az énekkarnak szerepelni a 2018-as Éneklő Ifjúság
találkozón. Utóbbi megmérettetésen Békés megye 6 kiemelkedő elismerést kapott kórusa közül
kettő az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola énekkara. „A” kategóriában „Arany
diplomával” minősítést kapott a Kodály gyermekkar, valamint az ének-zenei tagozat történetében
először a megszerezhető legmagasabb kitüntetést: az „ÉV KÓRUSA” címet is elnyerte,
besorolva ezzel az országos ifjúsági élmezőnybe iskolai énekkarunk munkáját. A Kicsinyek
Kórusa pedig fennállása óta első ízben „Arany diplomával” minősítést kapott.

A Kodály kórus meghívást kapott a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége (KÓTA) szervezésében tartott Éneklő Ifjúság Szakmai Napok és Koncertek
elnevezésű rendezvénysorozat Ifjúsági Kórushangversenyére Gyulára, ahol egy rövid műsor
erejéig be is mutatkozhatott.
2018. május 30-án tartotta meg hagyományos év végi koncertjét az Orosházi Vörösmarty Mihály
Általános Iskola ének-zene tagozata, a Kicsinyek Kórusa és a Kodály Zoltán Gyermekkórus. A
koncerten ismételten telt ház előtt énekeltek a gyerekek. A magas szakmai alapokat mutatták az
1., 2., 3., 4. évfolyamok különálló műsorai, melyben népdalokon kívül Bárdos Lajos, Kodály
Zoltán, Bartók Béla feldolgozásokat hallhatott a közönség.

A Kodály Zoltán Gyermekkórus repertoárjában most Kodály Zoltán: A 150. Genfi Zsoltár című
kórusműve, Kocsár Miklós Csanádi Imre versére írt két műve, Jacques Ibert: A rét virágai című
darabja szólalt meg, majd az előadást a kórus befejező műsorszámaként Kodály Zoltán: Kállai
kettőse zárta, melyet kitörő tapssal jutalmazott a közönség. Az est egyik leghangulatosabb része

a Kodály Kórus és a Kicsinyek Kórusának együttes éneklése volt, melyen Pörneki Attila karnagy
is együtt énekelt a több mint 130 főnyi gyereksereggel.

A kórust magas szintű munkájának elismeréseként a Nemzeti Köznevelési Értéktár Békés
Megyei Mintaprogramjába is beválasztották.
Több mint 20 év után ismét szerepeltek tanulóink a XV. Békés-tarhosi Kórustalálkozó ünnepi
hangversenyén 2018. június 23-án, egyedüli gyermekkarként a felnőttkórusok között. A nyári
szünet miatt csökkent létszámban, mégis gyönyörűen szólt az ének Pörneki Attila karnagy úr
vezetésével. A műsor az éves repertoárból került ki, egy közös zárószámmal kiegészülve:
Schubert: Szent az Isten fenséges hangjaival, melynek igazán impozáns hátteret adott a békési
református templom, ahol a találkozót rendezték.

A sikerek után megérdemelt pihenésként - ugyancsak az NKA pályázatnak köszönhetően - egy
budapesti színházlátogatáson vehettek részt a kórus tagjai.
Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap „Iskolai keretek közt már működő kórusok részére a
2017/2018-as tanévben megvalósuló szakmai-művészeti programok támogatása” pályázat
(azonosító: A2016/N7399) támogatását.

Média megjelenések:
- 2017. december 28. „Egy év a Kodály kórus élén”- Oroscafe
(http://oroscafe.hu/2017/12/28/egy-ev-a-kodaly-korus-elen/)
- 2018. május 4. „Kettős kórussiker a Vörösmartyban”-Oroscafe
(http://oroscafe.hu/2018/05/04/kettos-korussiker-a-vorosmartyban/)
- 2018. június 29. „A Vörösmarty iskola kiemelkedően sikeres kórusai” – Orosházi Élet
Hangzó anyagok:
- A Nemzeti Köznevelési Értéktár Békés Megyei Mintaprogram bemutatójára készített kisfilm
https://youtu.be/_nsfdb_zTSQ
- Részletek a kórus karácsonyi hangversenyéről
https://youtu.be/nNh2sKy2AAs
- Az „Éneklő Ifjúság” kórustalálkozó és minősítő hangversenyen szereplés
https://youtu.be/UwrTtoFE2Z8
- Részletek a tanév végi koncertből
https://youtu.be/XU7t46pvR5s

