
 

 

 

 

 

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején 

 

Mindenható Urunk, atyáink Istene! 

 

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész 

gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére 

megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre 

jussunk. 

 

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk 

egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg 

minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök 

boldogságra. 

 

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos 

védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. 

 

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! 

Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés 

terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a 

rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek 

gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. 

Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi 

segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős 

viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. 

 

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással 

elkövettünk! 

 

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk! 

 

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! 

 

Ámen. 

  

HÍRLEVÉL  
KSZJ Énekes Iskola és AMI  
2. szám, Zsámbék, 2020. március 27. 



Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

 

Tisztelt Szülők! 

Beköszönő számunkban félévenkénti tájékoztatást ígértünk, de jeleztük azt is, hogy szükség 

és lehetőség szerint ennél gyakrabban is jelentkezünk. Jelen hírlevelünkben elsősorban (de 

nem kizárólag) a rendkívüli helyzetre, azaz a „digitális iskolára” való áttérés első tapasztalatait 

szeretnénk Önökkel röviden megosztani.  

Az iskolavezetés nevében: Csernyus László igh. 

 

Átállás a távoktatásra 

A kormány 2020. március 14-én „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a 

köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú határozatában az 

iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. Ezt követen teljes 

tantestületünk, így természetesen művésztanáraink is az erre való átállás technikai 

feltételeinek megteremtésén dolgozott. Rövid idő állt rendelkezésünkre, gyakorlatilag az 

igazgatói hatáskörben elrendelt két tanítási szüneti nap (március 16-17.) alatt kellett az 

előkészítést elvégeznünk. Ezalatt kollégáink igyekeztek felmérni saját és tanítványaik 

eszközellátottságát. Szerencsére a tanári eszközellátásban volt lehetőségünk segíteni. 

A következőkben egyeztünk meg az ének-zene és a hangszeres oktatás tekintetében: 

 A csoportos órák (ének, szolfézs) anyagait illeszkedve a KSZJ-ben egységesen 

választott platformhoz a Google Tanterem keretben létrehozott kurzusokhoz töltjük 

fel. (A kórusfoglalkozások egyelőre érthető módon szünetelnek.) 

 A hangszeres oktatás nemigen (vagy csak az elkerülhetetlen esetekben) tud közös 

(legalább virtuális) jelenlét nélkül megvalósulni, ezért ezzel kapcsolatban azt beszéltük 

meg, hogy minél többször, de legalább a tanulók heti zenei órái felében igyekezzünk 

on-line órát tartani. 

 Ez természetesen megfelelő eszközök (legalább okostelefon) és programok, appok 

használatát követeli meg mindkét féltől. Ezen kapcsolatok tanulónként való kiépítése 

a tanárok feladata. 

 Alapul – ahogy az általános iskolai oktatásban is- a már meglévő órarendi beosztást 

vesszük figyelembe, de természetesen ebben az időszakban mindenkinek új 

napirendet kell készítenie, a zeneórák tartása ehhez igazodhat a tanárral való 

egyeztetést követően. Ezek megbeszélése szintén része az egyeztetési folyamatnak. 

 A napi anyagot a mozanapló útján (ebben nem írjuk fölül az eddigi órarendet) jelezzük: 

az off-line módon tartott órák anyagának jelzése mindenképpen a foglalkozást 

megelőzően történjen meg, az on-line órák utóbb is beírhatók, de még aznap kell, hogy 

a naplóba kerüljenek. 

 Az első napokat, az első 1-2 hetet a feltételek megteremtésére szánjuk, de ahol a 

lehetőség már erre adva van, ott -ha nem is a megszokott mederben- folyamatosan 

tartjuk az órákat. 



Ezeknek a megállapodásoknak a szellemében kezdték meg az Önök segítségével az új 

munkarendre való átállást a kollégáink.  

Bár még csak rövid idő telt el, a következőkben szeretnénk megosztani az első időszak 

tapasztalatait: 

 Jó hír, hogy úgy tűnik, hogy az eszközfeltételek a legtöbb családnál rendelkezésre 

állnak, és sikerül is használni ezeket. 

 Feltérképezésre kerültek azok a programok, amik az élő kép-hang kapcsolatot meg 

tudják valósítani: Viber, Messenger, Skype, Hangout stb. Természetesen az ezeken 

megvalósuló kommunikáció hangminősége és folyamatossága a sávszélességtől, a 

közvetítő eszközöktől, azok mikrofonjától, hangszóróitól stb. nagyban függ, de 

összességében a jelen helyzetben elfogadható kompromisszumot jelentenek. 

 Kipróbálásra kerültek off-line megoldások is: felvett gyakorlások küldése, YouTube 

példák belinkelése, kottaképek küldése, stb. Úgy tűnik, ezek is nagyobb részt 

működnek! 

 Tapasztaltuk (tapasztaljuk), hogy különösen ott ahol több gyermek is van a családban, 

ott nem egyszerű megoldani sem időben, sem eszközzel a megfelelő on-line 

kapcsolattartást, különösen, hogy az alaptanulmányok is sok időt és energiát 

elvisznek. Kérjük, hogy bármilyen problémájuk adódna, konzultáljanak a 

tanárainkkal! 

 Az előzőből az is következik, hogy még az eddigieknél is jobban rászorulunk az Önök 

segítségére, abban, hogy gyakorlásra serkentsék gyermekeiket, már persze azokat, akik 

nem teszik ezt maguktól! 

A varászszavak: Weblap, Viber, Messenger, FB, Skype. Hangaut… 

  



Hírek a közelmúltból:  

Nagy büszkeségünk, hogy Vukics Anna Diána 5. osztályos tanulónk aranyminősítést szerzett 

és mellette külön dicséretet is kapott a Tápiószentmártonban rendezett Regionális 

Furulyaversenyen. Gratulálunk Annának és felkészítő tanárának, Bajnay Bertának! Annát a 

versenyen Lukácsházi Pál tanár úr kísérte zongorán. 

  

A Nebuló Alapítvány jóvoltából zeneiskolánk zenekari és összecsukható kottaállványokkal 

gazdagodott, köszönet érte! 

 

 

Sajnos jelenleg nem látogatható a Zilahy Zoltán rajzait bemutató kiállítás a Takács Menyhért 

galériában, de a megnyitót Márton Stefánia 3.b osztályos tanulónk hegedűjátéka tette még 

ünnepélyesebbé. Stefi Lakatos Vivien tanítványa és a megnyitón Lukácsházi Pál tanár úr volt 

a zongorakísérő.  

 

Lapzáró: 

Számos kérdésre nem tudjuk még a feletet: Hogyan lesznek a vizsgák? Mi lesz a szolfézsosok 

alapvizsgájával? Hogyan zárjuk a tanévet? Egyáltalán: meddig fog tartani??? 

Addig is, amíg válaszaink nem lesznek, a Jóisten segítségét kérve sok erőt és kitartást 

kívánunk az elkövetkező időkhöz. És: MARADJANAK OTTHON! 

A Keresztelő Szent János Iskolaközpont Énekes Iskolai és AMI Hírlevele 

2. szám, Zsámbék, 2020. március 27. 


