A Vörösmarty iskola kórusainak szakmai munkája
a 2018/2019-es tanévben
A program támogatója a Nemzeti Kulturális Alap (Azonosító: A2020/N2666)
A pályázat címe- „Az év kórusa-a kórus éve”Eredményers évet zárt az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kicsinyek Kórusa
és Kodály Zoltán Gyermekkara. A kórus kemény, kitartó munkáját a Nemzeti Kulturális
Alap által „az iskolai keretek között működő kórusok részére a 2018/2019-es tanévben
megvalósuló szakmai - művészeti programok támogatására” kiírt pályázat (Azonosító:
A2020/N2666) támogatta. Ennek a munkának az eredménye az év során megvalósult szép
élményt nyújtó, emlékezetes szereplések és eredményes versenyek.

A tanévet lendületes felkészüléssel indította a kórus már nyár végén, hiszen az elmúlt év Éneklő
Ifjúságán a zsűri országos versenyre javasolta a kórust, így beneveztek a november 17-én
Budapesten tartandó Kodály Zoltán VII. Magyar Kórusversenyre.

Az orosházi Kodály Zoltán Gyermekkar a Kodály Zoltán VII. Magyar Kórusversenyen

Nagy megmérettetés volt ez a kórus számára, először szerepelt hosszú évek óta országos
pódiumon. Olyan repertoárt kellett összeállítani és megtanulni, mely méltó volt a verseny
szintjéhez. A hosszú és kemény próbáknak meglett az eredménye, kórusunk ezüst minősítést
kapott.

Nemzeti Kulturális Alap: A2020/N2666

A gyermekkar tagjai azonban nem sokáig ünnepeltek, hiszen már a karácsonyi koncertjeikre
készültek. Nagy kihívás volt ez is a kórus életében, ugyanis eddig szeptembertől decemberig
egy műsorral készültek, nost viszont kettővel, mert a versenyre olyan dalokat kellett vinniük,
hogy nem lehetett a két repertoárt összefésülni, mindössze egy mű volt közös.

A Kodály Zoltán Gyermekkar kóruspróbája
A kép forrása: https://oroscafe.hu/

A karácsonyi városi koncerten tradicionális karácsonyi művek is szerepeltek, mint például a
Dicsőség mennyben az Istennek, de érdekességképpen négy szólamban adták elő. Énekeltek
olyan angol karácsonyi művet, amelyet egy kortárs magyar szerző zenésített meg, emellett
előadtak Orbán Györgytől egy művet, valamint olyan dalokat, amelyek ismertek a fülnek.
Nagyon szép és maradandó élményt nyújtott a kórus a városi karácsonyi hangversenyen.

A Kodály Zoltán Gyermekkar karácsonyi koncertje
A kép forrása: https://oroscafe.hu/
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Nemcsak a városi karácsonyi hangversenyen szerepeltek tanulóink, hanem önálló koncertet
rendeztek saját szüleik, ismerőseik számára. A Petőfi Művelődési Központ koncertterme
zsufolásig telt az érdeklődőkkel, akiknek ebben az évben is lelket gyönyörködtető élményben
volt részük, segítve a lelki ráhangolódást az ünnepre.
Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola hagyományaihoz híven ismét külföldi
partneriskolával vette fel a kapcsolatot, most portugál partnerrel dolgozott együtt. Az
Erasmus+ „Flying on the wings of songs” című, 2018-1-HU01-KA229-047791_1 azonosító
számú projekt együttműködésének témája az ének-zene, így óralátogatás során a hozzánk
ellátogató vendégek hallottak a Kodály-módszerről, annak gyakorlati megvalósítására láttak
példát mind alsó, mind felső tagozaton, bepillantást nyertek a Kodály Zoltán Kórus mindennapi
életébe. Az iskola pedagógusai népdalokat tanítottak nekik, valamint rövid magyar néptánc
tanfolyamon is részt vettek. Ellátogattak a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjteménybe is,
ahol különleges hangszereket mutattak be nekik egy interaktív előadás keretében.

A kórus tagjai a portugál vendégekkel a kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjteményben

A Kodály Zoltán Gyermekkar tanulói is ellátogattak Portugáliába, ahol a diákok együtt
dolgoztak külföldi társaikkal, portugál népdalokat és néptáncokat tanultak, melyeket előadtak
a partneriskola idei ünnepségén. De nemcsak ott mutathatták meg tehetségüket, hanem a
városka egyik terén is énekeltek kisiskolásoknak és a helyi érdeklődőknek, valamint az idősek
otthonába is ellátogattak és bemutatták kedvenc dalaikat. A látogatás során tanítási órán vettek
részt, megtekintették az iskola épületét, a benne folyó munkát. A kapcsolat a következő
tanévben folytatódik, a kórus újabb tagjai utazhatnak szeptemberben Portugáliába.
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A kórus tagjai a portugál tengerparton

Az április is fontos szerepléseket hozott a kórusnak. Nagy lelkesedéssel készültek az Éneklő
Ifjúság minősítő versenyre, ahol ismét „Arany Diplomát” és az „Év kórusa” címet hozták el.
Ez utóbbit idén egyedüliként szerezte meg a megyében a Kodály Kórus. Az eredményt
természetesen nem adták ingyen, a kórus az augusztusi első próbák óta készült a
megmérettetésre.

A Kodály Zoltán Gyermekkar az Éneklő Ifjúság minősítő versenyen
Karnagy: Pörneki Attila

Műsoruk öt versenyműből állt: előadtak két Kodály Zoltán művet, az Egyetem, begyetem és a
rendkívül nehéz Lengyel László címűt, Orbán Györgytől a Coelo Rorest, Gabriel Fauré Ave
verumát és Bárdos Lajos ritkábban énekelt Szent Imre hercegét. A zsűri értékelése szerint idén
is elhangzott, hogy a Kodály Zoltán Gyermekkórus kinőtte a megyét, innentől érdemes keresnie
az országos, illetve nemzetközi porondokat.
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A Kicsinyek Kórusa az Éneklő Ifjúság minősítő versenyen
Karvezető: Pörnekiné Csige Eleonóra

– „Az a célunk most már, hogy az iskola és a város kiemelt rendezvényein jelen legyünk,
fellépjünk, mellettük pedig eljussunk a határokon túlra, adott esetben külföldi turnéra” –
osztotta meg a távlati terveiket Pörneki Attila az Orosházi Életben megjelent cikkben.
Az énekkar igyekszik a városi zenei életbe is bekapcsolódni, szívesen vállalnak szerepléseket.
Ilyen szereplés volt a településalapítás 275. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség, ahol
a hagyományok szerint kitüntették azokat, akik Orosháza társadalmi, gazdasági, kulturális és
sportéletéért tevékenykednek. A Kodály Zoltán Gyermekkar is örülhetett, hiszen karvezetője,
Pörneki Attila a kórusért és a város zenei életéért végzett munkája alapján Orosháza
Közszolgálatáért Díjat kapott.

Az Orosháza Közszolgálatáért Díj átadása
Dávid Zoltán Orosháza város polgármestere (balról), és Pörneki Attila karnagy
A kép forrása: https://oroscafe.hu/
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Hosszú évek óta hagyomány az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola zenei tagozatán,
hogy tanévük végét egy záró hangversennyel teszik emlékezetessé, ahol bemutathatják
hozzátartozóiknak, hogy mit is tanultak év közben. Nem volt ez másként idén sem, május 27én a Petőfi Művelődési Központ Szokolay Sándor termében gyűltek össze a kíváncsi szülők és
érdeklődők. Az a szép, hogy ebben a műsorban a legkisebbektől a nyolcadik osztályosokig
mindenki lehetőséget kap bemutatni tudását, ráadásul utóbbi korosztály számára külön
emlékezetesek a búcsúfellépés percei is.

A tanévzáró hangversenyen búcsúztak iskolájuktól és a kórustól a ballagó 8.a osztály tanulói

A fellépéseket négy részre osztották be, elsőként a Kicsinyek Kórusa, azaz a 3-4. osztály
adhatott számot tudásáról, majd az 1 és 2. osztályosok produkciója következett, akik
furulyaszóval is színesítették előadásukat. Kodály Zoltán és Bárdos Lajos ismertebb művei
egyaránt elhangzottak Pörnekiné Csige Eleonóra és Tóth Margit tanítványaitól. Az elmúlt
évekhez hasonlóan ezúttal is a Kodály Zoltán Gyermekkar műsora zárta a programot, fergeteges
sikert aratva. Az ének-zene tagozat - a Kodály Kórus és a Kicsinyek Kórusa - ebben az évben
is egy szívet-lelket melengető hangversennyel zárta a tanévet, megmutatva, hogy az egész éves
kitartó munka mindig meghozza sikerét.
A munkában és sikerekben gazdag évet a kórus egy kötetlen, vidám budapesti kirándulással
fejezte be a tanév végén.

A Kodály Zoltán Gyermekkar a tanévzáró hangversenyen
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Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2018/2019-es tanévi kórusmunkáját a
Nemzeti Kulturális Alap 900.000.- Ft hozzájárulással támogatta. Pályázati azonosító:
A2020/N2666, a pályázat címe- „Az év kórusa-a kórus éve”.

A projekt oldala: http://vmoh.hu/paly/paly_nka.htm
A projekt disszeminációs híre: https://oroscafe.hu/2019/06/21/az-ev-korusa-a-kodalygyermekkorus/
Hangzó és videó anyagok:
VMOh3 - Éneklő ifjúság 2019: https://www.youtube.com/watch?v=bVaW523o1SY
VMOh3 - FLOWS - Barqueiro: https://www.youtube.com/watch?v=d90NB6UhbWU
VMOh3 - Noite feliz: https://www.youtube.com/watch?v=_B-3Ho3MQYc
VMOh3 - Karácsonyi hangverseny '18: https://www.youtube.com/watch?v=GCWwFyVlycw
Média megjelenések:
Oroscafé:
Újra nemzetközi színpadon a Vörösmarty: https://oroscafe.hu/2018/12/01/ujra-nemzetkoziszinpadon-a-vorosmarty/
Magyar népdalokat is tanultak a portugál diákok a Vörösmartyban:
https://oroscafe.hu/2019/02/09/magyar-nepdalok-portugal-diakok-vorosmarty-oroshazaoroshazi-hirek%ef%bb%bf/
Vörösmartys osztály járt Portugáliában: https://oroscafe.hu/2019/05/10/oroshaza-iskolavorosmartys-osztaly-jart-portugaliaban/
Correio de Feira:
Agrupamento de Escolas António Alves Amorim visita Hungria:
https://correiodafeira.pt/pt/content/167-sociedade?artigo=18961-agrupamento-de-escolasantonio-alves-amorim-visita-hungria
Partilha internacional de tradição e afetos: https://correiodafeira.pt/pt/content/167sociedade?artigo=19509-partilha-internacional-de-tradicao-e-afetos
Jornal:N
Agrupamento de Escolas António Alves partilha tradição e afetos:
http://www.jornaln.pt/local/concelho/partilha-internacionalmente-tradicao-afetos/
További információk az Erasmus+ pályázatról: http://comeni.us/com/2018-20/hu/201820.html
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