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Számvetés 

 

Az emberi élet bizonyos szakaszaiban éppúgy, mint az év bizonyos részein számvetést 

szoktunk készíteni: visszatekintünk a mögöttünk hagyott időszakra, mérlegre tesszük 

a jó és történésékeket, örömöket és bánatokat, sikereket és kudarcokat. A tanév vége, 

különösen így, hogy már diákjaink kezében is vannak a bizonyítványaik, jó alkalom 

erre.  

 

Ősz-tél 

Hírlevelünk előző számában már összefoglaltuk az őszi-téli időszakot. Örültünk, hogy 

az azt megelőző digitális korszak véget ért, újra együtt lehettünk tanítványainkkal, 

felmérhettük a lemaradásokat, és megtervezhettük az előre haladás lépéseit. Ez sem 

volt könnyű időszak, hiszen fertőtlenítettünk, maszkoltunk, és énekelni, együtt éne-

kelni nem nagyon lehetett... De legalább személyesen tudtunk jelen lenni tanítványa-

ink életében, így segítve őket a zenetanulásban. Sajnos csak zárt körben kerülhetett sor 

a félévi meghallgatásokra is, bár igyekeztünk rögzített formában megosztani a szülők-

kel ezeket az alkalmakat.  

Online koncert 

Nagy örömmel vettük bír-

tokba új koncerthelyszín-

ként iskolánk auláját feb-

ruár 8-án, ebbe az ese-

ménybe online közvetítés 

formájában kapcsolódhat-

tak be az érdeklődők. A 

koncert iskolánk YouTube 

-csatornáján bármikor visz-

szanézhető.  

HÍRLEVÉL  
KSZJ Énekes Iskola és AMI  
4. szám, Zsámbék, 2021. június 24. 
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Tavasz-nyár 

Márciustól újra az online térbe kellett vonulnunk. Számítottunk rá, de reméltük, hogy 

el tudjuk kerülni. Nehéz ezt az időszakot értékelni. Pozitívum volt, hogy már rendel-

kezésünkre állt nem kevés tapasztalat és a technikával is megbirkóztak úgy a tanárok 

mint a gyerekek a szüleik segítségével (amit ezúton is nagyon-nagyon köszönünk). 

Az igazán (majdnem megoldhatatlanul) nehéz helyzetet az az időszak jelentette, ami-

kor egy hónapi távollét után az alsósok visszatérhettek iskolánk falai közé, a művészeti 

oktatás azonban a szigorú rendelkezések miatt az online térben folyhatott csak tovább.  

Bár nehéz volt a gyerekek motivációit fenntartani a hangszeres oktatásban is, a legna-

gyobb károkat mégis az énekes iskolai képzésünk szenvedte el, hiszen az éneklés és 

különösen a kóruséneklés tartozott járványügyi szempontból a legveszélyesebb terü-

letek közé a jelenléti oktatás alatt, és sajnos az erre vonatkozó tiltó szabályok a teljes 

tanévben fennálltak. Nem sikerült megtalálnunk azokat a megoldásokat, ami a közös 

éneklés örömét pótolni tudta volna. Kis kárpótlásként a napközis tábor idejében tar-

tottunk néhány énekes-zenés-táncost foglalkozást, de ezen a területen nagyon komoly 

behozni valóink maradtak. 

Vizsgák, gálakoncert és hangszerbemutatók 

A teljes visszaté-

rést követően ta-

náraink gőzerővel 

fogtak neki a 

tanév végi esemé-

nyek megszerve-

zésének, és elké-

pesztően rövid idő 

tető alá hoztak egy 

gálakoncertet, tan-

szaki vizsgakon-

certeket és az alsós 

osztályokba el-

jutva még hangszerbemutatókat is tartottak. 

Köszönet Gabi és Betti néninek a szervezésért, 

Gitta és Vivien néninek, Lőrinc, Pali és Raj-

mund bácsinak pedig a közreműködésért és le-

bonyolításért. (Sajnos a gálakoncert közvetítése során technikai nehézségeink támad-

tak , így online nem volt elérhető a program és a felvételnek is csak egy része maradt 

meg. Ezért ezúton is elnézést kérünk. 
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A tanév végi vizsgák azonban nagyon jól sikerültek , akárcsak a hangszerbemutatók! 

 

 

A hangszerbemutatókhoz kapcsolódva 

szeretnénk jelezni, hogy bár az előzetes je-

lentkezés (új növendékek részére) június 

15-ével lezárult, a nyár folyamán szívesen 

fogadjuk még a jelentkezési szándékokat 

zeneiskolánkba. A jelentkezési lap a csa-

tolt tájékoztatással megtalálható e szá-

munk végén, de letölthető a honlapunkról 

is. A jelentkezések elküldhetők e-mailen, 

illetve szerdánként személyesen is leadhatók iskolánk titkárságán. 

A 2021-22-es tanévben is várja gyermekeiket szeretettel: Hacknauer Bettina (énekes is-

kolai ének, kórusvezetés, szolfézs), Hidasné Mohácsi Gabriella (cselló), Kalmárné Bor-

báth Gitta (zongora, szolfézs), Kun Rajmund (zongora), Lakatos Vivien (hegedű) La-

uer Helga (énekes iskolai ének) Lukácsházi Pál (zongora), Varga Lőrinc (furulya). 
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ZSÁMBÉKI PREMONTREI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS  

Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

2072 Zsámbék, Zichy tér 3. 

 

 

Előzetes jelentkezés a zeneiskolába 

 

Alulírott szülő (gv.) szeretném, hogy   ………………………………………………… nevű, a 

2021/22-as tanévben ……….  évfolyamos gyermekem 

cselló – furulya – hegedű – zongora – zenei előkészítő (szolfézs)* 

képzésen vegyen részt. 

 

A választott tanszaknak megfelelő, saját hangszerrel rendelkezünk: igen – nem* 
(Zongora választása esetén mindenképpen szükséges otthoni hangszerrel rendelkezni.) 

 

*Kérjük a megfelelő választ aláhúzni szíveskedjenek! 

 

Kelt: ………………………………. 

…………………………………………… 

           szülő (gondviselő) aláírása 

szülő e-mail címe: 

szülő mobilszáma: 

 

................................................................................................................................................................... 

Tájékoztatás 

Tisztelt Szülők! 

A mellékelt jelentkezési lap egy előzetes szándéknyilatkozat, kérjük, hogy 2021. augusztus 15-

éig juttassák el iskolánk titkárságára. A tényleges beiratkozásra a képzési kapacitásunk függ-

vényében 2021. augusztus végén kerül sor. Túljelentkezés esetén egy előzetes képességfelmé-

rést fogunk tartani. 

1-2. évfolyamos tanulók a zenei előképzőbe jelentkezhetnek, ahol heti 2*45 perc szolfézsfog-

lalkozásuk lesz, lehetőség szerint a délelőtti óráikat követően a kora délutáni idősávban. En-

nek térítési díja: 14 000 Ft/ félév 

3. évfolyamtól fölfelé nyílik lehetőség a hangszertanulásra. Ez heti 2*30 perces egyéni hang-

szeres foglalkozást és 2*45 perces szolfézst jelent a délutáni órákban.  

Térítési díja: 18 000 Ft / félév. 

Iskolánkban jelenleg cselló, furulya, hegedű, zongora (orgona) hangszereken lehet tanulni, de 

a későbbiekben tervezzük bővíteni a hangszerválasztékot. 

Várjuk és hívjuk szeretettel zenei érdeklődésű gyermekeiket! 


