
AZ „ÉV KÓRUSA”

LEGEREDMÉNYESEBB ALKOTÓKÖZÖSSÉG

Iskolánk énekkara ebben az évben is sokat tanult, sokat tevékenykedett.

Júniusban elbúcsúztunk a ballagó dalos társaktól, s szeptemberben sok új taggal bővültünk. 

Mondhatom bátran, az új kis csapat kiváló és összetartó közösséggé vált, aki sok dicséretet 

kapott  fellépései  során.  Jó  magatartásukkal,  odafigyeléssel,  a  mindenki  „egyet  akar”  elv 

érvényesülésével  nagyon  sok  karvezető  és  idegen  szakmabeli  elismerését  vívtuk  ki.  Így 

lehetséges az, hogy elnyertük az „ÉV KÓRUSA” országos kitüntető címet, amit igazából csak 

az énektagozatos iskolák tudnak elnyerni.

Jelenleg a kórus 46 főből áll. 

Ez évi tevékenységünket időrendi sorrendben bemutatom:

2007. augusztus Szántóverseny, melynek a megnyitóján ismét énekeltük a 

„Szántóverseny Himnuszát”.

2007. augusztus Felkészültünk a tanévnyitó ünnepségre.



2007. október 1. A Zenei Világnapot zenei vetélkedővel ünnepeltük meg, illetve 

a Kodály évforduló jegyében éneklőnapot tartottunk. Minden 

osztályt (alsó- és felső tagozat) felkerestünk, Kodály Zoltánról 

meséltünk és közösen énekeltünk.

2007. október Az iskolaudvar parkosítására rendezett jótékonysági esten 

dalainkkal szórakoztattuk a közönséget.

2007. október Népdaléneklő verseny – iskolai forduló.

2007. október 6. Az Aradi vértanúk emlékére rendezett ünnepségen énekeltünk.

2007. október Népdaléneklő verseny Jászberényben, amelyen 4 tanuló vett 

részt.

2007. november Nagy izgalommal és lelkesedéssel készültünk a hagyományos 

iskolai karácsonyi műsorukra.

2007. december Közeledett a karácsony, s az utolsó tanítási napon előadtuk a 

műsort az alsó tagozatos, majd megismételtük a felső tagozatos 

tanulóknak és tanáraiknak, az iskola dolgozóinak, valamint a 

nyugdíjas pedagógusoknak, nyugdíjas iskolai dolgozóknak. Sok 

dicséretet, gratulációt kaptunk, mi pedig örültünk, hogy örömet 

szerezhettünk. Köszönjük Balogh József tanár bácsinak a 

nagyszerű zongorakíséreteit.

2008. jan.-febr. Folytattuk a munkát, készültünk az 1848–as forradalom 

megünneplésére a Pedagógus Női Karral közösen, valamint 

nagy szorgalommal készültünk az Éneklő Ifjúság versenyre. 

2008. március 14. Énekeltünk a Községi Ünnepélyen.

2008. március 29. Elérkezett az Éneklő Ifjúság verseny. A kórusunk Jászberényben 

énekelt, ahol sikerült a legjobb eredményt elérnünk: ARANY 

DIPLOMÁVAL.

Nagyon boldogok voltunk, sok dicséretet kaptunk. Itt vehettük át 

az Országos Bírálóbizottság által jóváhagyott 2007. évi ÉV 

KÓRUSA kitüntető címet. Ezúton is köszönjük 

zongorakísérőnknek, Balogh Józsefnek nagyszerű munkáját.

2008. április Megkezdtük a felkészülést a ballagásra és tanévzáróra.

2008. május Folytattuk a tanulást a ballagásra, tanévzáróra és a 

Pedagógusnapra.



Úgy érzem, ez a közösség idén is nagyon sokat dolgozott, hogy az iskolai, és a 

községi ünnepélyek színvonalasak, meghittek, bensőségesek legyenek.

                                                                                             Gócza Lászlóné

                                                                                               kórusvezető

http://web.pr.hu/csetebalazs 

http://web.pr.hu/csetebalazs
http://web.pr.hu/csetebalazs
http://web.pr.hu/csetebalazs

