
 

 

 

 

 

 

BEKÖSZÖNTŐ 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Tisztelt Szülők! 

 

A 2019/20-as tanév során jelentős átalakítások történtek iskolánkban az énekes iskolai oktatás, 

illetve ehhez kapcsolódóan a hangszeres képzéseink területén is. Mivel ezek a változások 

túlmentek az egyszerű – és időnként sajnos elkerülhetetlen – tanárváltások területén, így 

célszerűnek látjuk, hogy időnként – legalább félévente, de szükség és lehetőség szerint 

gyakrabban – tájékoztassuk Önöket az e területen folyó munkánkról és elképzeléseinkről. Így 

ezt az elektronikusan terjesztett, az Önök e-mailjére elküldött hírlevelet egyszerre szánjuk az 

éppen eltelt idő krónikájának, illetve a következő időszak terveinek az ismertetésére is. Kérjük, 

fogadják szeretettel! 

 

Az iskolavezetés nevében: Csernyus László igh. 

 

VISSZATEKINTŐ 

ÉNEKES ISKOLA 2019-20-as tanév, 1. félév 

Ebben a tanévben új, megváltozott elgondolással kezdte meg munkáját az énekes iskola, 

amiről több körben tájékoztattuk az érintetteket. Ezzel együtt a változás nem volt sem 

zökkenő- sem fájdalommentes egyetlen érintett részéről sem. 

Ezt követően azonban elindult az új program alapján a képzés felépítése, működtetése a 

következők szerint:  

 Az éveleji át- és kijelentkezéseket követően (amiket a változásokra való tekintettel 

természetesen akceptáltunk) nagyjából stabilizálódtak az énekes iskolai létszámaink. 

Jelenleg 37 tanuló vesz részt ebben a képzésben. A továbbiakban nagyon kérjük a 

kedves szülőket, annak tudomásul vételére, hogy a különböző képzési területekre és 

tanórán kívüli foglalkozásokra való jelentkezések legalább 1 tanévre szólnak, azaz a 

tanév közben ezen nincs mód változtatni. (20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet). 

HÍRLEVÉL  
KSZJ Énekes Iskola és AMI  
1. szám, Zsámbék, 2020. január 31. 



 Az énekes iskolásoknak továbbra is csoportbontásban vannak az énekóráik, azalatt 

míg társaik a NAT szerinti énekórákon vesznek részt. Az alsósokkal új kolléganő, 

Lauer Helga néni (a Zichy iskola ének-szolfézstanára) foglalkozik, míg a felsősökkel 

Muntag Lőrinc tanár úr dolgozik együtt az énekórákon. 

 Az énekesiskolások kórusfoglalkozásai egységesen hétfőnként a 6. órában vannak. Itt 

a kisebbekkel Kalmárné Borbáth Gitta tanárnő foglalkozik, a nagyobbakkal pedig 

Márton atya. A kórusfoglalkozásokon elsősorban az egyházi év liturgiájához 

kapcsolódva készülnek fel a kórusok a misén való és az egyéb szolgálatokra.  

 A változtatás egyik fontos eleme volt, hogy maximáltuk az énekes iskolások terhelését, 

így kórusonként alapesetben két vasárnapi miseszolgálatra és öt iskolai laudesen való 

aktív, szolgáló részvételre kértük, kérjük a kórusok tagjait. Önkritikusan meg 

mondanunk, hogy ezen a területen vannak még fennakadásaink, de igyekszünk 

javítani rajtuk.  

 Nehézséget okoz számunkra, hogy sokféle okkal hiányoznak a kórusfoglalkozásokról 

a tanulók, kérjük segítsék a munkánkat azzal, hogy ezekre a kötelezettségekre Önök is 

felhívják a gyerekek figyelmét. 

 Örülünk annak, hogy a nehézségek ellenére és kétségkívül szerényebb keretek között, 

de továbbra is működtetni tudjuk az énekes iskolai képzést és nagyon reméljük, hogy 

tudunk előre haladni még ezen az úton. 

 

AMI - zeneművészeti ág 

Ezen a területen a legnagyobb változás a szolfézsórák idősávba helyezése volt, ami nehéz 

helyzeteket teremtett a másképpen tervezők számára. A másik gondot a tanári állományban 

váratlanul bekövetkezett változások hozták, kellett egy kis idő arra, hogy ezen is úrrá tudjunk 

lenni. Ezek után a következőkben foglalhatók össze az időszak legfontosabb történései: 

 Csatlakozott tantestületünkhöz két fiatal, lelkes kolléga: Lakatos Vivien, aki a 

hegedűsöket tanítja és Kun Rajmund, aki zongorát oktat. Velük együtt összesen 8 

zenetanár foglalkozik a gyermekekkel, így most megoldott az egyéni hangszeroktatás, 

a szolfézs-és kamaraórák valamint a korrepetíciók kérdése. 

 Az éveleji létszámváltozásokat követően 70 tanuló vesz részt hangszeres képzésben 

és/vagy szolfézsoktatásban. 

 Sikerült az órarendhez igazítani a szolfézst is. Ezeken az órákon Gitta néni és Lőrinc 

bácsi foglalkozik a gyerekekkel. A jövő tanévtől reálisan arra lehet számítani, hogy a 

szolfézsórák egységesen 13, illetve még inkább 14 óra utánra fognak kerülni, de akkor 

is igyekezni fogunk a tanulók alapórarendjéhez igazodni. 

 Kicsit javult a hangszerellátottságunk is: két új csellóval kezdhettük meg a tanévet, 

illetve egy új zongora is érkezett hozzánk. A meglévő zongoráinkat igyekszünk karban 

tartani és rendszeresen hangoltatni. Ezzel együtt még jelentős hiányaink vannak, 

amikre igyekszünk pályázati és egyéb forrásokat találni. Nagy segítség számunkra, 

hogy sokan áldoznak arra, hogy gyermeküknek legyen saját hangszere, illetve 



köszönjük és kérjük is az alapítványunk számára adományként befizethető 

(semmiképpen sem kötelező) hangszer-karbantartásra fordítható felajánlásaikat. 

 A zeneoktatásra szerencsésen nyugodt helyet és többségében jól felszerelt 

zenetermeket tudunk biztosítani, de ezeket még szeretnénk tovább fejleszteni.  

 Összességében talán az Önök egyetértésével is elmondhatjuk, hogy jó minőségű 

hangszeres képzést tudunk nyújtani gyermekeik számára. 

Énekes és zeneiskolás események az első félévben 

Minthogy ezen események többségéről részletesebb, fényképes beszámolók kerültek fel 

iskolánk FB-oldalára (https://www.facebook.com/pg/keresztelo.hu/posts/), ezen keretek közt, 

most csak egy rövid, kronologikus felsorolásra vállalkozunk: 

 2019. szeptember 3. Részvétel az Énekes Iskolák Veni Sanctéjén a Rózsák terén. 

 2019. október 5. Énekes Iskolák Sportnapja a KSZJ-ben. 

 

 
 

 2019. november 4-8. Hangképzéskurzus és zárókoncert. 

 

 
  

https://www.facebook.com/pg/keresztelo.hu/posts/


 2019. december 7. Énekes iskolásaink kirándulása Péliföldszentkeresztre 

 

 
 

 2019. december 16. Karácsonyváró koncert 

 

 

  



 2019. december – 2020. január Tanszaki koncertek 

 

 

 

 

 

  



 A felsoroltak mellett zeneiskolás növendékeink közreműködtek kiállítás-

megnyitókon, osztály- és iskolai rendezvényeken egyaránt. 

 

ELŐRE NÉZŐ 

 Énekes iskolásainkra a következő szolgálatok várnak még a 2. félévben: 

2020.02.12 szerda 7.30  laudes Márton atya kórusával 

2020.02.19 szerda 7.30  laudes Gitta néni kórusával 

2020.03.08 vasárnap 9.00   miseszolgálat Márton atya kórusával 

2020.03.18 szerda 7.30  laudes Márton atya kórusával 

2020.04.01 szerda 7.30  laudes Gitta néni kórusával 

2020.04.22 szerda 7.30  laudes Márton atya kórusával 

2020.05.17 vasárnap 9.00   miseszolgálat Gitta néni kórusával 

2020.06.03 szerda 7.30  laudes Gitta néni kórusával 

 A nagyböjti időszakra ismételten tervezünk egy nagykoncertet iskolánk zenei 

nevelésben-oktatásban résztvevő tanulóinak a közreműködésével. Tervünk az új 

aulánkat „koncertteremként” is kipróbálni. 

 A negyedik éve szolfézst tanuló növendékeink számára megszervezzük az alapvizsga 

letételének lehetőségét, erről további tájékoztatást fogunk küldeni az érintett 

szülőknek.  

 Természetesen készülünk tanulóinkkal az év végén esedékes vizsgákra is. Ezekről is 

küldünk még további tájékoztatást.  

 Több kollégánk is felvetette egy állandó kottatár kialakításának szükségességét, ebben 

is szeretnénk előre lépni. 

 Az új épületszárnyba való átköltözéssel további lehetőségek is megnyíl(hat)nak 

előttünk, de ezekről még nincs végleges, a fenntartó által is jóváhagyott döntésünk. 

Ebben a tervezési, átalakítási folyamatban mindenképpen figyelmet fordítunk a 

zeneoktatásra használt termek végleges elhelyezésére. 

Ide most még nagyon sok minden kerülhetne (sok tervünk van), de ezekről majd egy 

következő hírlevélben adunk számot. 

* * * 

Köszönjük a segítőkész együttműködésüket és érdeklődésüket a megrendezésre került és 

kerülő programjaink iránt. Kérjük további szeretetteli támogatásukat az elkövetkező 

időszakra is! 

 

 

A Keresztelő Szent János Iskolaközpont Énekes Iskolai és AMI Hírlevele 

1. szám Zsámbék 2020, január 31. 


