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„Az adventi időszak visszaadja nekünk a remény távlatát, annak a reménynek a táv-

latát, amely soha nem ábrándít ki, mert Isten szaván alapszik. Olyan remény, amely 

nem okoz csalódást, egyszerűen azért, mert az Úr soha nem csal meg.” 

Ferenc pápa 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

 

Sajátos, furcsa, szokatlan időszakot élünk immár hosszú hónapok óta. Nem jó, de al-

kalmazkodtunk hozzá. Nem akarjuk megszokni, reméljük, hogy nem is lesz erre szük-

ség. Talán már látszik a kilábalás útja is... 

 Az advent a várakozás időszaka. Hogy hogyan alakul a járványhelyzet, azt nem tud-

juk pontosan. Amiben viszont biztosak lehetünk, az a Megváltó eljövetele. Már csak 

azért is, mert már megtörtént. Itt van köztünk, itt van velünk. Csak rajtunk múlik, hogy 

évről-évre újjászületik-e a szívünkben is. 

  

HÍRLEVÉL  
KSZJ Énekes Iskola és AMI  
3. szám, Zsámbék, 2020. december 16. 

Gyűlnek a cipősdobozok 
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Ősztől télig 

 

Az elmúlt, de sajnos még nem magunk mögött hagyott időszak kemény megpróbálta-

tás elé állította zene- és énekes iskolai képzésünket. Egy ilyen helyzet soha nem jöhet 

jókor, de hozzánk éppen a képzésünk átalakítása, az énekes iskola megújítása idején 

érkezett meg, lehetetlenné téve elképzeléseink, terveink megvalósításának a legjavát. 

Az előző tanév első félévében még tudtunk programokat, kirándulást, koncerteket 

szervezni. Az iskolánk honlapján olvasható idei eseménynaptárunk, munkatervünk 

tanúsítja, hogy ennek a tanévnek is így indultunk neki, de a járvány második hulláma 

más utat szabott számunkra: 

Tartózkodnunk kell minden közösségi tevékenységtől, így nem működhetnek az éne-

kes iskolás kórusaink, csak ritkásan és nagyon szűk osztálykeretben tudnak egy kicsit 

gyakorolni, készülni majdani feladataikra. Így a szokásos liturgikus feladatokban sem 

tudtak részt vállalni.  

Szerencsére a hangszeres képzésben fennmaradt a jelenléti, személyes oktatás lehető-

sége, a kollégák csak szükség szerint, az esetlegesen elmaradó órák pótlásakor éltek az 

online lehetőségekkel. A tanév elején közösen beszéltük meg, hogy milyen módon 

igyekszünk csökkenteni a járványügyi kockázatot: maszkviselés – ahol lehetséges -, 

kézfertőtlenítés, az eszközök és a terem fertőtlenítése, a gyerekek közötti találkozások-

nak a szükséges minimumra szorítása. Talán ennek is és mindenképpen a Jóistennek 

is köszönhetően eddig elkerülte a covid-fertőzés a zenei oktatásunkat. Természetesen 

egyéb megbetegedések előfordultak úgy diákjaink, mint tanáraink körében, ilyenkor 

is igyekeztünk körültekintően eljárni. 
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A 2020-21-es tanévet ősszel, a nyári változások után 70 tanulóval és ismét teljes tanári 

karral tudtuk megkezdeni. Képzéseinkben résztvevő kollégáink: 

 

 Hacknauer Bettina – énekes iskolai ének, kórusvezetés, szolfézs 

 Hidasné Mohácsi Gabriella - gordonka 

 Kalmárné Borbáth Gitta – zongora, szolfézs 

 Kun Rajmund – zongora 

 Lakatos Vivien – hegedű 

 Lauer Helga – énekes iskolai ének 

 Lukácsházi Pál – zongora 

 Varga Lőrinc – furulya 

 

 

Zeneiskolánk teljes egészében felköltözött a keleti szárny 2. emeletére, ahol két, eddig 

másra használt termet is birtokba vettünk, mindegyikbe került pianínó is. Termeink 

lassan szépülnek, technikai lehetőségeink pedig javulnak, kollégáink lelkesedése pe-

dig töretlen. 

 
 

Gitta néni terme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A hangszercsereprogram keretében tovább gyarapodott az iskolai hangszerállomá-

nyunk egy új csellóval és egy új hegedűvel, valamint számos kézi ritmus- és dallam-

hangszerrel (csörgők, kisdobok, shakerek, metallofonok) és vettünk új zongoraszéke-

ket is. Kialakítottuk egy letéti kottatár alapjait, ezt a továbbiakban is szándékozunk 

bővíteni.  
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Kollégáink gondolatai az eltelt időszakról 

 

„ A csellótanszak munkája zavartalanul, a meg-

szokott mederben zajlott idáig. A járvány miatt 

előfordult némi mulasztás az órákról, de nem 

volt számottevő. A szakmai munka változatlanul 

megyeget , a gyerekek szívesen csellóznak, csak 

az a fránya gyakorlás ne lenne... Persze vannak 

igen szorgalmas gyerekek is. Január közepére 

tervezem a tanszaki „nem hangversenyt”, sokan 

vagyunk, ezért valószínűleg két részletben tart-

juk meg, közös óra formában.” 

Gabi néni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mi az év első néhány hetében leginkább ismerkedtünk a gyerekekkel és a korlátozá-

sokkal, amelyek az énekórákra vonatkoztak. Nem volt egyszerű számunkra, hogy hi-

vatalosan nem szabadott az ének-

órákon énekelni, így a legnagyobb 

örömforrást meg kellett próbál-

nunk pótolni valamivel. Gyakrab-

ban hallgattunk zenét és a nagyob-

bakkal különböző előadásokban 

hallgattunk meg zeneműveket. A 

kórusmunka vetésforgóban zajlott 

az érintett osztályokkal. Zenei 

szolgálatokat sajnos nem tudtunk 

tartani, pedig a gyerekeknek hatal-

mas motivációt ad, hogyha van 

mire felkészülni. Reményteljesen tekintünk előre és bízunk abban, hogy a következő 

félévben aktívabban tudunk közreműködni az iskola liturgikus életében is.” 

Betti néni  

Az új csellónk 



5 
 

 

„Hat új növendéket kaptam 

idén, akiknek nagyon örül-

tem, mert kifejezetten szere-

tek kicsikkel foglalkozni. 

Velünk elég jól haladtam. 

Kiemelkedően jó a kottaol-

vasásuk, és már két kézzel 

is szépen boldogulnak a 

párhuzamos játékban. Szor-

galmasak és érdeklődőek, 

ami számomra mindig jól-

eső érzés. Különösen nagy 

figyelmet fordítok arra, 

hogy a gyerekek minden-

féle stressztől mentes élmé-

nyekben részesüljenek, tehát öröm látni,  mikor félév végén már könnyedén, lazán ül-

nek a hangszer mellé. Ezt még a Covid se tudta befolyásolni. Partnerek vagyunk a 

tanulásban, együttműködésben.  

A nagyobbakat leginkább arra kell motiválni, hogy gyakoroljanak, ezért igyekszem 

mindig a gyakorlás technikáját más tanulási technikákkal összekapcsolni, melyeket a 

közismereti tantárgyak elsajátításánál is tudnak alkalmazni. Gyakran előfordul, hogy 

órán is gyakorlunk, - idén többször- mert a sok dolgozat mellett otthon már nem jutott 

rá idő.  . 

...és persze ezeket a gyerekeket azért is szeretjük, mert a zene mellett döntöttek és nem 

a kütyü mellett. Azt gondolom, hogy ez a mai világban nagyon nagy jelentőséggel bír. 

covid idején pedig különösen.”  

Gitta néni 
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„Haladunk a munkával, de kicsit zaklatott a tanév. Ki-kiesik egy-egy gyermek, akinek 

online tartok órát. Ez tördeli a lendületet. Nehéz így duókat is összeszervezni. Min-

denkinek olyan ködbeveszőnek tűnik a félévi vizsga, és talán kevésbé érezhető a hú-

zóereje. Úgy érzem a gyerekek is jobban fáradnak. 

De pozitív hír is van, hogy egyelőre mindenki negatív a maszknélküliség ellenére. :) 

Szép, komoly darabokat tudtam adni a nagyobb tanítványoknak akik nagyon ügyesen 

veszik az akadályt. Örülök az új tanítványoknak is, szerintem jól megtaláltuk a közös 

hangot.” 

Lőrinc bácsi 

 

 

„Nagyon sok gyerek 

fejlődött, de vannak 

olyan diákok is, akik  

csökkentett szorga-

lommal érkeznek az 

óraimra. Nem köny-

nyű azokkal a gyere-

kekkel, akiknél in-

kább csak a szülők 

szeretnék a hegedűt 

és a gyerekek nem.... 

Természetesen min-

dent megteszek azért, 

hogy gyakoroljanak 

rendszeresen. Emiatt 

vannak a feleltetések, minden második órán, amire jegyet kapnak a diákjaim. 

Sajnos ebben a félévben majdnem mindenki volt beteg, egyesek nagyon sokat hiányoz-

tak, mások csak keveset. Ez meglátszik a teljesítményükben. Persze a hiányzás alatt is 

lehet gyakorolni, amit egyesek meg is tettek, mások viszont sajnos nem... Ez mind-

mind hallható volt az órákon.  

Készülünk a januári tanszaki „vizsgakoncertünkre”, az a tervünk, hogy egy komplett, 

teljes műsorral tudjunk kiállni. Nagyon szeretnénk megmutatni a jelenlegi tudásun-

kat!” 

 

Vivien néni 

  

Az új hegedünk 
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„Az év eleji nehéz órarend-beosztás ellenére és a részben online megtartott órák elle-

nére szépen felkészültek a tanítványok a múlt heti meghallgatásra. Hosszú darabokat 

is képesek voltak memorizálni, és voltak, akik a nehezebb művekkel is megbirkóz-

tak.” 

Pali bácsi 

 

„Szeptembertől mi is a megszokott (vírus előtti)  módon kezdtük el a félévet. A gye-

rekek is örültek, hogy újra kontakt órában tudják folytatni tovább a zongorázást. A 

vírus miatt nálunk is előfordultak mulasztások, ettől függetlenül mindenki szépen 

halad a zongorázással. Mindenkinek meg van a saját „munkatempója" és azon belül 

pedig szépen teljesítenek. Úgy gondolom, hogy szívesen zongoráznak és zenélnek, 

szeretik amit csinálnak.” 

Rajmund bácsi 

 

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ISKOLAKÖZPONT ÉNEKES ISKOLA ÉS AMI HÍRLEVÉL 

3. szám Zsámbék 2020, december 16. 

 

Istentől áldott, szép, békés 

karácsonyt és kegyelmek-

ben gazdag, járványmentes  

új esztendőt kívánunk! 


