TÓTH PORA
KRISZTINA

T

óth Pora Krisztina méltán érdemli meg az elismerés szavait, hiszen fáradhatatlan lendülettel, hittel
tevékenykedett és eredményesen tevékenykedik ma
is a zenepedagógia terén. Kisiskolás korában népdalszólista volt, versenyeket nyert, tanárai felfigyeltek tehetségére.
Életpályáját a színesség, sokrétűség, valamint a pontosságra
és tökéletességre való törekvés jellemzi. A következőkben e
színes életpálya néhány főbb állomását ismertetem, melyek
Tóth Pora Krisztina zenetanárnőt mutatják be.
Tóth Pora Krisztina 1943. december 12-én született Gyimesfelsőlokon, Hargita megyében. Az általános iskolát szülőhelyén végezte, majd Marosvásárhelyen folytatta tanulmányait
a Zeneművészeti Középiskolában. 1968-ban végezte el Marosvásárhelyen a Zenepedagógia Főiskolát, majd 1980-ban
Kolozsváron a Gheorghe Dima Zenekonzervatóriumot. A
főiskola elvégzése után Nagyszalontára helyezték ki, általános iskolában kezdte pedagógusi pályáját mint zenetanár.
Nagy hangsúlyt fektetett a tananyag mellett a népdalok megismertetésére, oktatására. Pályafutásának hitvallása: „A zene
az egész embert átfogó és az alapvető képességeit megmozdító
és fejlesztő eszköz, amelyik az ember teljes lelki fejlődéséhez
nélkülözhetetlen.”
1999-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig teljes tanári életpályáját Nagyszalontán töltötte. Aktív zenetanárként egy négyszólamú vegyes felnőtt kórust vezényelt, amellyel a Meg
éneklünk Románia Fesztiválon országos II. helyezést értek
el, rádió- és televíziós felvételeken is szerepeltek a kórussal.
Tanári pályafutása alatt a klasszikuszene-oktatásra is nagy
figyelmet fordított. Több tanítványa zenepedagógiát, zenekonzervatóriumot, színművészeti főiskolát végzett.
A város közművelődésének jelentős személyisége, aki Zenei
anyanyelvünk címmel előadásokat tartott, amelyekben ele-
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mezte, bemutatta a népdalokat: rávilágított a régiek, valamint az
új stílusú népdalok különböző stílusjegyeire. Több rendezvény
keretében megismertette a közönséggel a zeneirodalom értékeit.
1990-től iskolai és egyházi kórusokat vezet, a református egyház
felnőtt- és gyermekkórusát, valamint a Nyugdíjasok kórusát.
Sikeresen szerepeltek Debrecenben a Katonadal Fesztiválon,
kórustalálkozókon, több magyarországi városban volt fellépésük: Túrkeve, Nagykőrös, Csorna, Békéscsaba, Sarkad, valamint
Olaszországban, Sant’Elpidio városában.
A nagyszalontai katolikus egyház zenei életét is szívén viseli,
próbákat tart és vezeti az egyházi kórust a Szent István-templomban. Nyugdíjazása után is zenét oktatott az Arany János
Általános Iskolában és az Arany János Elméleti Líceumban.
Hivatása mellett számára a legfontosabb érték a család: két gyermeke született, Mónika-Krisztina mérnök és Melinda-Gabriella
nyelvész.
Bátran állíthatjuk, hogy a mindenki által szeretett és tisztelt
zenetanár Tóth Pora Krisztina életpályája példája a helyi közösség elvárásai és a kitartóan, nagy elhivatottsággal végzett munka
szerencsés találkozásának.
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