
 

 

ELŐTERJESZTŐ JAVASLAT  

a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus 

települési értéktárba történő felvételéhez. 

Készítette: Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz. 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
1. A javaslatot benyújtó intézményneve: Határ Győző Városi Könyvtár 
Levelezési cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz. 
Telefonszám: 66/521-655 
E-mail cím: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 
1. A nemzeti érték megnevezése: Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: kulturális örökség 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Gyomaendrőd 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:  

települési. 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: 
 

A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus működésének célja a zene szeretetének 

erősítése - elsősorban a magyar - kórusművészet hagyományainak ápolása, illetve a nemzetközi 

zenei tradíciók megtartása.  Törekvésük a kórus szellemiségének megőrzése, magas színvonalú 

zenei tevékenység, a barátság ápolása. Hunya Alajosné tanárnő 1996-ban volt tanítványaiból 

kamarakórust szervezett, amelyet Zenebarátok Kórusának nevezett el. A baráti együtténeklésnek 

induló kezdeményezés hamar komoly formát öltött és olyanok csatlakoztak hozzájuk, akik 

kedvelik a közös éneklést, a kóruséneklést. A kórus eleinte nőikarként működött, majd 2000-től 

vegyeskarként működik. A kórus átlag létszáma 25 fő körül mozog. A tagok szabadidejüket 

feláldozva járnak a próbákra, s teszik mindezt azért, hogy a zene és a kórusművészet szeretetét 

átadják a közönségnek és a jövő nemzedékének. Az énekkar igyekszik minden felkérésnek eleget 

tenni, így fellépnek, műsort adnak a különböző városi rendezvényeken: 

- Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál – Gyomaendrőd Szeretlek,  

- Hősök Napja 

- Zenei Világnap 

- Karácsonyi Koncert 
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- nemzeti ünnepeink városi szintű megemlékezései. 

Emellett számtalan alkalommal és helyen lépnek fel, a teljesség igénye nélkül: Német 

nemzetiségi bál, Városházi Esték Békéscsaba, Adventi gyertyagyújtás és vásár, Határ Győző 

Emlékév gálaműsor, helyi és vidéki kórustalálkozók.   Szívesen közreműködnek az egyes 

egyházi ünnepek ünnepi szentmiséin: virágvasárnapon, pünkösdkor, búcsúkor. Az elmúlt 

évtizedben több hazai és külföldi kórussal – a Diósgyőri Vasas Vegyeskarral, a dévaványai Vox 

Humana Vegyeskarral, a makói Dr. Mihálka György Vegyeskarral, a szeghalmi Pro Musica 

Kórussal, a békéscsabai Chopin Kórussal, az Ottawai Magyar Kórussal valamint testvérvárosunk 

kórusával, a schönecki Junger Chor Intonation-nel – alakítottak ki baráti kapcsolatot, így 

rendszeresen lépnek fel közösen szervezett koncerteken, hangversenyeken. Schönecki koncertek: 

2009, 2012, 2014; Erdélyi zenekörút (Nagyenyed, Gyergyószentmiklós, Csíksomlyó): 2015; a 

schönecki Junger Chor Intonation gyomaendrődi látogatásának megszervezése: 2011, 2015. 

Városunkon kívül koncerteztek Miskolcon, Sarkadon, Szeghalmon, Makón, Dévaványán, 

Mezőtúron, Szarvason, Békéscsabán, Gödöllőn, Schöneckben, Élesden, Nagyenyeden, 

Gyergyószentmiklóson és Csíksomlyón. 2016 decemberében karácsonyi koncertet adtak az 

Országházban. A kórus repertoárja a gregorián énektől a kortárszenéig terjed. Énekelnek 

népdalfeldolgozásokat és könnyűzenei átiratokat kórusénekre. Világi és egyházzenei művek 

egyaránt hallhatók koncertjeiken.  

A kórus 2013. október 23-án, Gyomaendrődért Emlékplakett kitüntetésben részesült. A 

kórus tevékenysége városunkat szolgálja. A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus olyan 

közösség, amely a maga erejével, tehetségével a szülőföld kulturális életében meghatározó 

szerepet tölt be, a hazai és nemzetközi kapcsolataival pedig gyarapítja város jó hírnevét.  

A kórus vezetője, karnagya 2005-től Gecseiné Sárhegyi Nóra alapító tag. Vezetése alatt 

2009-ben arany minősítést értek el. A kórusvezető igényességgel, alapos felkészültséggel, 

empatikus hozzáértéssel vezeti a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórust. Gyomaendrőd 

Város Önkormányzata „Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” kitüntető oklevél elismerésben 

részesítette. 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 
 

Felbecsülhetetlenül értékes az a tevékenység, amelyet a kórus tagjai a kultúra 

terjesztésében, a kulturális élet színvonalának emelésében végeznek. Elkötelezett igényességük, 

példaértékű, munkájuk a város javát szolgálja. A városi ünnepségeken való részvételük, 

közreműködésük minőséget ad a rendezvényeknek. A zenei kultúra folyamatos fejlesztése, a 

zene, az éneklés megszerettetése, elfogadtatása, igényes művelése jellemzi őket. Jelentős szerepet 

játszanak a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésében, a kapcsolattartásban. Városunkon túli 



 

 

fellépéseik Gyomaendrőd jó hírnevét öregbítik, a zene „nagykövetei”. A Gyomaendrődi 

Zenebarátok Kamarakórus olyan közösség, amely a maga erejével, tehetségével a szülőföld 

kulturális életében meghatározó szerepet tölt be, a hazai és nemzetközi kapcsolataival pedig 

gyarapítja a város jó hírnevét.  

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
 
https://goo.gl/photos/2S3G5Jj4uDp5jk6B7 
 
 
III. MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja.  
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2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek: -- 

 
 

 
 
 
 



 

 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 
 
 

Alulírott Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár nevében eljárva hozzájárulok, 
hogy az intézmény által készített anyagot, képeket a Gyomaendrődi Települési Értéktár Bizottság 
felhasználja, nyilvánosságra hozza. 
 
Gyomaendrőd, 2017. május 17. 

 

Dinyáné Bánfi Ibolya 

Intézményvezető 

  


