
Pacsirta Gyermekkar 
 

 „ Aki zenével indul az életbe, beharangozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét 

kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. 

A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét s ami benne érték, azt mind meghatványozza. „ 

( Kodály Zoltán )  

A fenti idézetet zenei mottójának tekinti a Pacsirta Gyermekkar. Kórusunk évről évre emelkedő, 

mindig újabb és újabb célkitűzésekkel indul egy új tanévnek. Ez lehet egy érdekes műsorválasztás, 

egy koncertsorozat, iskolai műsorok, rendezvények vagy egy újabb belföldi, külföldi versenyszereplés. 

Hiszem, hogy a mai gyermek számára valamilyen perspektívát kell felállítani, amelyek közül a 

közösség értékrendszerének megfelelően választani tud illetve élni fog vele. Iskolánkban zeneiskola is 

működik, így tanulóink szívesen vesznek részt énekkari és népdalköri foglalkozásokon.  

A Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Pacsirta gyermekkara a 2006/2007-es 

tanévben alakult a felső tagozatos diákokból. Létszámunk változó, minden tanévben új tagokkal 

bővülünk és a ballagó diákjainktól búcsúzunk. Az elmúlt években 15-25 fő járt a kóruspróbákra. 

Nemek arányát tekintve elsősorban lányok alkotják. Bár mindig van egy-egy fiú tagunk. Büszkék is 

vagyunk rájuk. 

Már az első évben felléptek az Iskola hagyományos Karácsonyi koncertjén és a Tavaszi Gálakoncerten 

a gyermekek nagy örömére. Az Éneklő Ifjúság ajkai minősítő hangversenyén 2007-ben szerepeltünk 

első ízben, ahol „A” kategóriában ezüst fokozatot értünk el. Minden tanévekben megmérettettük 

tudásunkat veszprémi  illetve ajkai minősítő versenyeken. A 2009 áprilisában az ezüst fokozat mellett 

Elismerő Oklevélben is részesültünk egy Karai kórusmű hiteles előadásáért.  Az éneklő ifjúság 

hangversenyeire illetve a két évente aktuális balatonfüredi Pünkösdi Énekfesztiválra mindig lelkesen 

készültünk. Büszkék vagyunk a 2008-ban és 2012-ben elért bronz diplománkra, amelyet a csehországi 

kórusversenyen kaptunk. Széleskörű összefogás eredménye volt,hogy eljuthattunk kétszer is külföldi 

versenyre. Ezt városi, szülői támogatás nélkül szinte lehetetlen megszervezni. Sajnos a pályázatok 

zömmel Fesztiválkórusi címmel rendelkezők részére szólnak,de a kórus hihetetlen lelkesedése révén 

végül a  jótékonysági koncertek megszervezésével , papír és vasgyűjtés szervezésével, felajánlásokkal 

megteremtette a lehetőségét, hogy amatőr kórus is bemutatkozzon nemzetközi színpadon.  

Az énekkar számára nem volt könnyű feladat, hogy számtalan ének tagozatos iskolákkal kellett 

mindig felvenni a versenyt. A kitartó munka eredményeként – egyenletes fejlődést mutatva – 2012-

ben már Arany minősítéssel díjazták kórusunkat. A kar kisebb létszámmal dolgozik, mint egy átlagos 

kórus, de annál nagyobb lelkesedéssel.  A felavatott „Pacsirtákra” mindig a kiemelkedő szorgalom a 

jellemző. A heti két óra mellett  még további próbákkal erősítjük a felkészüléseket.  

Az énekkar tagjaiból szerveződött a Kankalin népdalkör, amely több tanéven keresztül  megnyerte az 

országos Tiszán innen-Dunán túl népdaléneklési verseny megyei döntőit, a budapesti Döntőn  a bronz 

és ezüst  fokozatot követően két alkalommal is átvehette az Arany minősítést. 



Két kórustagunk a KÓTA szervezésében meghirdetett népdaléneklési minősítő versenyen illetve 

Zamárdi és Fejér megyei népdaléneklési versenyeken a dicsérő oklevelek mellett több ízben arany és 

1. díjat vehettek át. 

Célunk az énekkar bővítése még szélesebb körben bevonni a tanulókat a kóruséneklés bűvkörébe. 

Hiszünk az örömteli éneklés közösségteremtő erejében! Hangversenyeken, iskolai rendezvényeken, 

versenyeken szeretnénk magunknak is bebizonyítani, hogy nemcsak ének-zenei ált.isk.-ban  lehet 

minőségi munkát végezni. Gyermekeinknek a szorgalmas felkészülések, öröméneklések mellett 

szükségük van egy-egy tehetség- kibontakoztató megmérettetésre is, mely új lendületet adhat a 

további közös munkához. Fontosnak tartom kórusvezetőként, hogy a helyi hagyományokra is 

támaszkodva nemzetünk kultúráját széles látókörben a gyermekek számára is érzékelhetővé tegyem. 

Népünk hagyományát, a népdalok szeretetét gyakorlatban is megjelenítsük. Számtalan 

népdalfeldolgozást énekelünk Kodály, Bartók, Bárdos Lajos zeneszerzők tolmácsolásában. Műsorunk 

összeállításánál széles zenei körből merítünk. Gyakran énekel a gyermekkar kortárs szerzők művét. A 

gyerekek szívesen énekelnek mai könnyűzenei slágereket is. 2012-ben egyik diákunk saját RAP 

szövegét dolgozta fel, melyben a kórus is közreműködött. A Dal a tiéd. c. országos versenyen saját 

szerzeményével 1. helyezést ért el.  

Kórusomra nagyon büszke vagyok. Karvezetői tevékenységem meghatározó része tanári pályámnak. 

Minden tanévben újabb célokat állítunk fel közösen. Kihívás lenne számunkra egy utcazenei program 

összeállítása, hogy közel kerülve közönségünkhöz daloljunk.  

A legszebben csengő hangszer az énekünk: 

„ Van a gégétekben egy olyan hangszer, hogy szebben szól a világ minden hegedűjénél, csak legyen, 

aki megszólaltassa. Ezzel a hangszerrel eljuthattok a legnagyobb zenei géniuszok éltető 

közelségébe…” 

                                                                                                                          ( Kodály Zoltán ) 

 

 

Gyermekkari tagok a 2015/16-os tanévben: 

1. Béli Diána 

2. Hirschl Laura 

3. Dienes Erik 

4. Piltmann Klaudia 

5. Bostai Hajnalka 

6. Bisztrán Anna 

7. Schveder Levente 

8. Fujt Kinga 

  9. Fódi Vivien 

10. Fekete-Nagy Flóra 

11. Bittmann Petra 

12. Sulyok Klaudia 

13. Simonyai Lujza 

14. Schermann Zsófia 

15. Horányi Lili 

16. Dienes Luca 

 


