
Ilyen énekórát még nem látott Nyírtura 
Szabolcsihír 

2018.09.20. 16:00 

 

 

Rendhagyó énekórát tartanak a nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában szeptember 

24-én. 

A Szabolcsihír Vass Edit intézményvezetőtől megtudta: az intézményben nagy hangsúlyt 

fektetnek a gyermekek művészeti nevelésére. Ennek érdekében rendszeresen különböző 

lehetőségeket biztosítanak a tanulóiknak, hogy megismerkedjenek hagyományainkkal, 

fejlődjön a szépérzékük. 

Örültek annak a lehetőségnek, hogy egy programnak köszönhetően a Muzsikás együttes 

tart rendhagyó énekórát az iskolájukban, így a gyerekek minden bizonnyal különleges 

élményt kapnak a magyar népzenét játszó együttestől. 

A rendhagyó órán több tájegység muzsikáját ismerhetik meg a tanulók és 

hangszerbemutató is lesz. 
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RENDHAGYÓ ÉNEKÓRA A NYÍRTURAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBAN 

 

A Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában rendhagyó énekórát tartunk. 

Az esemény helye: Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola, 4532. Nyírtura, Arany János u. 

19. , tornaterem 

Az esemény időpontja: 2018. szeptember 24. (hétfő), 12:30 perc 

Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek művészeti nevelésére. 

Ennek érdekében rendszeresen különböző lehetőségeket biztosítunk tanulóinknak, hogy 

megismerkedjenek hagyományaikkal, hogy fejlődjön a szépérzékük. Célunk többek között, 

hogy lelkileg harmonikus személyiségeket neveljünk. Örülünk annak a lehetőségnek is, hogy 

MOL támogatásával a Muzsikás együttes rendhagyó énekórát tart iskolánkban. 

A programot 2005-ben indították. Azóta több, mint 600 iskolában rendezték meg a zenei 

programot. Cél, hogy a gyerekek közelebbről megismerkedjenek a magyar népzenével. A 

rendhagyó órán több tájegység muzsikáját ismertetik meg a tanulók és sor kerül 

hangszerbemutatóra is. 
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Iskolai hagyományőrzés világhírű 
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Lesz mit tanulni a nemzetközi hírű bandától 

Nyírtura – Rendhagyó énekórát tart a Muzsikás együttes 

szeptember 24-én, hétfőn a Nyírturai Móra Ferenc Általános 

Iskola tornatermében. 

Az intézmény korábban is nagy hangsúlyt fektetett a gyerekek művészeti nevelésére, 

és minden lehetőséget megragadnak ahhoz, hogy a tanulók szépérzékét fejlesszék, 

illetve hogy megismertessék őket a hagyományaikkal. 

Fontos szempont az is, hogy a különleges eseményekkel minél több, lelkileg 

harmonikus személyiséget neveljenek. 

A program 2005-ben indult, és a szervezők azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy az 

iskolások megismerkedhessenek a magyar népzenével. Az eltelt idő alatt több mint 

600 iskolában arattak vele sikert. A rendhagyó órákkal azt a szakmai célt is kitűzték, 

hogy több tájegység muzsikája megismerhető legyen, ami hangszerbemutatóval is 

kiegészül, tudtuk meg Vass Edit intézményvezetőtől. 
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Rendhagyó énekóra a Muzsikás 

együttessel 
 

 

 

Nyírtura - Ráadást is kellett húzni hétfőn Nyírturán, az 

iskolában, ahol a Muzsikás együttes a legnagyobb hazai 

energetikai tröszttámogatásával lépett fel, rendhagyó énekóra 

keretében. 

 


