
EEGGYYHHÁÁZZII  ÉÉNNEEKKTTAANNÁÁRROOKK  SSZZAAKKMMAAII  NNAAPPJJAA  ––  22001188  TTAAVVAASSZZ  

  

  

  

11..  EEllőőzzmméénnyyeekk  

  

AAzz  RRPPII--nn  bbeellüüll  22001144  őősszzéénn  aallaakkuulltt  mmeegg  aazz  eeggyyhháázzii  éénneekk  sszzeekkcciióó..  

  

  AA  sszzeekkcciióó  ccéélljjaa::    

  

  FFeellhhíívvnnii  aa  ffiiggyyeellmmeett  aazz  iisskkoollaa  kkeerreetteeiinn  bbeellüüll  aazz  eeggyyhháázzii  éénneekk  ffoonnttoossssáággáárraa::        

AAzz  eeggyyhháázzii  éénneekk  éérrttéékkeett  kkééppvviisseell,,  hhiittbbeenn  eerrőőssííttii,,  vveezzeettii  aa  ggyyeerrmmeekkeekk  éélleettéétt..    

  

  AA  sszzeekkcciióó  kküüllddeettééssee::    

  

  KKüüllddeettééssüünnkk,,  hhooggyy  aazz  eeggyyhháázzii  éénneekk  mmeegghhaattáárroozzóó  rréésszzee  lleeggyyeenn  aa  rreeffoorrmmááttuuss  

iisskkoolláákknnaakk,,  aazz  iiggeeii  aallkkaallmmaakkkkaall,,  IIsstteennttiisszztteelleetteekkkkeell  eeggyyüütttt..  

  

EEhhhheezz  ttööbbbbffééllee  mmóóddoonn  aaddttuunnkk  ééss  aadduunnkk  sszzaakkmmaaii  sseeggííttssééggeett::    

  

  ttaannááccssaaddáássssaall,,    

  sseeggééddaannyyaaggookk  aajjáánnlláássáávvaall,,    

  sszzaakkmmaaii  nnaappookk,,  ttaalláállkkoozzóókk  sszzeerrvveezzéésséévveell  ((22001155  óóttaa  mmiinnddeenn  éévvbbeenn)),,    

  ttoovváábbbbkkééppzzőő  sszzeerrvveezzéésséévveell  --  112200  óórrááss  ttoovváábbbbkkééppzzőő..  

  sszzaakkmmaaii  ccssooppoorrtt  FFaacceebbooookk  ppoorrttááll  kkeerreettéénn  bbeellüüll  

  éénneekk--zzeennee  hheettee  rreennddeezzvvéénnyy--ssoorroozzaatt  22001155--bbeenn  

  RREEFF  550000  üünnnneeppii  rreennddeezzvvéénnyy  vvaallóó  rréésszzvvéétteell  ééss  eerrrree  ffeellkkéésszzííttééss  22001177--bbeenn  

  

  

22..  RRéésszzttvveevvőőkk,,  hheellyysszzíínn,,  eesseemméénnyyeekk  

  

  

AAzz  RRPPII  hhaaggyyoommáánnyytteerreemmttőő  ccééllllaall  rreennddeezzeetttt  őősszzii  ééss  ttaavvaasszzii  sszzaakkmmaaii  nnaappjjaaiinn  aazz  eeggyyhháázzii  

iisskkoollááiinnkk  éénneekkttaannáárraaii  sszzíívveesseenn  vveesszznneekk  rréésszztt..    

TTaavvaallyyii  őősszzii  rreennddeezzvvéénnyyüünnkkeett  DDeebbrreecceennbbeenn  ttaarrttoottttuukk..  

  

AA  hhaaggyyoommáánnyy  ffoollyyttaattóóddootttt,,  ííggyy  kkeerrüülltt  ssoorr  iiddeeii  ttaavvaasszzii  rreennddeezzvvéénnyyüünnkkrree  iiss  eeggyy  úújj  hheellyysszzíínneenn..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



AAzz  eeggyyhháázzii  éénneekkttaannáárrookk  sszzaakkmmaaii  nnaappjjaa  

CCeegglléédd,,  22001188..  áápprriilliiss  1177..  
  

HHeellyysszzíínn::  CCeeggllééddii  RReeffoorrmmááttuuss  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ééss  ÓÓvvooddaa,,  22770000  CCeegglléédd,,  SSzzaabbaaddssáágg  ttéérr  44..  

  

AAzz  iiddeeii  ttaavvaasszzii  sszzaakkmmaaii  nnaappoonn  2222  ffőő  vveetttt  rréésszztt,,  1188  rreeffoorrmmááttuuss  iinnttéézzmméénnyytt  kkééppvviisseellvvee..  AAzz  

eellmmúúlltt  éévveekkhheezz  kkééppeesstt  úújj  iinnttéézzmméénnyyeekkeett  iiss  eelléérrttüünnkk  aa  sszzaakkmmaaii  pprrooggrraammuunnkkkkaall..    

NNtt..  BBeerreecczzkkyy  JJuuddiitt  lleellkkiippáásszzttoorr  ááhhííttaattáávvaall  iinndduulltt  aa  nnaapp,,  mmeellyybbeenn  ggyyüülleekkeezzeettii  éénneekkkkeell,,  iiggéévveell  

ééss  iimmááddssáággggaall  kkéérrttüükk  IIsstteenn  áállddáássáátt  eeggéésszz  nnaappuunnkkrraa..  AAzz  éénneekkeekk  kkíísséérreettéétt  PPiinnttéérrnnéé  FFééssűűss  JJuuttkkaa  

zzeenneettaannáárr,,  kkáánnttoorr  oorrggoonnaajjááttéékkaa  tteettttee  üünnnneeppééllyyeesssséé..  

EEzzeenn  aa  rreennddeezzvvéénnyyeenn  iiss  ttaarrttoottttuunnkk  bbeemmuuttaattóó  óórráátt,,  kkóórruusspprróóbbáátt,,  ffóórruummbbeesszzééllggeettéésstt,,  ééss  aa  

rréésszzttvveevvőőkk  eeggyy  éérrddeekkeess  eellőőaaddáásstt  iiss  mmeegghhaallllggaattttaakk..    

  

AA  rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaatt  sszzaakkmmaaii  aannyyaaggáátt  MMóórroocczz  IIllddiikkóó  áállllííttoottttaa  öösssszzee,,  mmíígg  pprreezzeennttáálláássáábbaann  

ffeellkkéérrtt  eellőőaaddóókk  mműűkkööddtteekk  kköözzrree..  

  

AA  nnaapp  ffoollyyaammáánn  aazz  RRPPII  éénneekküüggyyii  sszzeekkcciióójjáánnaakk  ffeellaaddaattáávvaall,,  kküüllddeettéésséévveell,,  aa  kköözzööss  tteerrvveekkkkeell  ééss  

aazz  eeggyyüütttt  mmuunnkkáállkkooddááss  kkiiaallaakkííttáássáávvaall,,  aa  ttoovváábbbbkkééppzzőő  lleehheettőőssééggéévveell  iiss  mmeeggiissmmeerrkkeeddtteekk  aa  

hhaallllggaattóókk..  

IIddéénn  sseemm  mmaarraaddtt  eell  aa  kkóórruussmműűvveekk,,  sszzaakkmmaaii  aannyyaaggookk  aajjáánnlláássaa..  

  

33..  AA  sszzaakkmmaaii  nnaapp  ttéémmááii,,  ccssoommóóppoonnttjjaaii  

 

  AA  bbeemmuuttaattóó  eeggyyhháázzii  éénneekkóórraa--  33..//  AA  oosszzttáállyybbaann  ––  ttéémmáájjáábbaann  ––  aa  mmaaggyyaarr  rreeffoorrmmááttoorr  

zzssoollttáárrppaarraaffrráázziissaaiitt  iissmmeerrhheettttüükk  mmeegg  ––  „„SSzzttáárraaii  MMiihháállyy  nnyyoommáábbaann  CCeeggllééddeenn””  

ccíímmmmeell--  VVaassnnéé  AArraannyy  KKaattaalliinn--  ttaannííttóó--hhiittookkttaattóó,,  eeggyyhháázzii  éénneekkttaannáárr  vveezzeettéésséévveell..  AAzz  

éénneekkeelltt  kköösszzöönnééss  ééss  áállddáásskkíívváánnááss  sszzéépp  iinnddííttáássaa,,  rrááhhaannggoollóóddáássaa  vvoolltt  aazz  óórráánnaakk,,  aa  

bbeeéénneekkllééss  ggyyaakkoorrllaattaaii,,  aazz  éénneekklléésstt  ééss  aa  ffiiggyyeellmmeett  kkéésszzíítteettttéékk  eellőő..  AA  rreeffoorrmmáácciióó  kkoorráánnaakk  

öösssszzeeffooggllaalláássaa,,  ffoonnttooss  sszzeemmééllyyeekk  kkiieemmeellééssee  uuttáánn,,  aa  mmaaggyyaarr  rreeffoorrmmááttoorrookk  mmuunnkkáássssáággaa  

kkeerrüülltt  eellőőttéérrbbee..  AA  rreeffoorrmmááttoorrookk  éénneekkeeiinn,,  zzssoollttáárrppaarraaffrráázziissaaiinn  kkeerreesszzttüüll  sszzáámmooss  bbiibblliiaaii  

iiggee  ééss  éénneekk  öösssszzeeffoonnóóddáássáátt  ffiiggyyeellhheettttüükk  mmeegg,,  ss  mmeeggttaappaasszzttaallhhaattttuukk  mmiillyyeenn  ggaazzddaagg  

éénneekkkkiinnccccsseell  ggyyaarraappooddhhaattttuunnkk  aa  1166..  sszzáázzaaddbbaann..  EEllőőttéérrbbee  hheellyyeezzvvee  SSzzttáárraaii  

sszzeemmééllyyiissééggéétt,,  éélleettéétt,,  mmuunnkkáássssáággáátt,,  ss  nneemm  uuttoollssóó  ssoorrbbaann  aa  vváárroosshhoozz  kkaappccssoollóóddóó  

eemmlléékkeekkeett,,  ss  hhaallllhhaattttuunnkk  aa  rróóllaa  eellnneevveezzeetttt  ggyyüülleekkeezzeettii  vveeggyyeesskkaarr  kköözzeell  8800  

eesszztteennddeejjéénneekk    nnééhháánnyy    kkiieemmeellkkeeddőő  eesseemméénnyyéérrőőll  iiss..  AA  SSzzttáárraaii  éénneekkeekk  sszzöövveeggéénneekk  

éérrtteellmmeezzéésséébbeenn  ééss  eelleemmzzéésséébbeenn,,  aazz  éénneekkeekk  eerreeddeettéénneekk  ffeellffeeddeezzéésséébbeenn,,  ss  aa  kkoorraabbeellii  

eellőőaaddáássmmóóddbbaann  iiss  aakkttíívvaann  rréésszztt  vveetttteekk  aa  ddiiáákkookk..    AA  kköözzööss  éénneekkllééss  mmeelllleetttt,,  sszzáámmooss  

jjááttéékkooss  ffeellaaddaatt  iiss  sszzíínneessíítteettttee  aazz  óórráátt,,  ss  aa  mmeeggffeejjttéésseekkeett  sszzééppeenn  éénneekkeellttéékk  sszzóóllóóbbaann,,  kkiiss  

ccssooppoorrttbbaann,,  aa  kköözzööss  éénneekklléésseekkhheezz  ggyyaakkrraann  ttáárrssuulltt  zzoonnggoorraakkíísséérreett  iiss,,  aammii  iiggaazzii  

ggyyüülleekkeezzeettii  ééllmméénnyytt  nnyyúújjttootttt  aa  ggyyeerrmmeekkeekk  sszzáámmáárraa..  AAzz  óórraa  eeggyyiikk  eesszzkköözzee  vvoolltt  aa  

kkiivveettíítteetttt  kkéépp,,  nnééhháánnyy  ffoonnttoossaabbbb  ttuuddnniivvaallóókkkkaall,,  hhaannggzzóó  aannyyaagg  mmeegghhaallllggaattáássáávvaall,,  aammeellyy  

aazz  ééppppeenn  ttaannuulltt  éénneekk  eeggyyiikk  ffeellddoollggoozzáássaa  vvoolltt..    AAzz  óórraa  ffoollyyaammáánn  sszzáámmooss  éénneekk  ccsseennddüülltt  

ffeell,,  bbeennnnee  aazz  éénneekkeekk  kkeelleettkkeezzéésséérrőőll,,  sszzeerrzzőőkkrrőőll,,  mmááss  hhyymmnnoollóóggiiaaii  ttuuddnniivvaallóókkrróóll  iiss  sszzóó  

eesseetttt..    AA  ddiiáákkookk  aakkttíívv  rréésszzvvéétteellee,,  öörröömmtteellii  éénneekkllééssüükk,,  bbááttoorr  kkiiáálllláássuukk,,  aa  ttéémmaa  iirráánnttii  

éérrddeekkllőőddééssüükk,,  hhááttttéérrttuuddáássuukk,,  aa  ttaannáárruukk  iirráánntt  ttaannúússííttootttt  ttiisszztteelleettüükk,,  sszzeerreetteettüükk  mmiinnddeenn  

hhaallllggaattóó  sszzáámmáárraa  mmeeggeerrőőssííttéésstt  jjeelleenntteetttt..    



  „„EEggyyhháázziitt,,  ééss//vvaaggyy  vviilláággiitt””--  aavvaaggyy  hhooggyyaann  ttaalláálljjuukk  mmeegg  aa  kköözzééppuuttaatt  eeggyyhháázzii  ééss  vviilláággii  

mműűvveekk  kköözzöötttt  eeggyy  rreeffoorrmmááttuuss  iisskkoollaa  kkóórruussáábbaann  --  PPiinnttéérrnnéé  FFééssűűss  JJuuttkkaa  --  éénneekkttaannáárr,,  

kkaarrvveezzeettőő  vveezzeettéésséévveell..  AAzz  éénneekkeelltt  kköösszzöönnééss  ééss  aa  bbeeéénneekkllééss  sszzáámmooss  ggyyaakkoorrllaattaa  jjóó  

aallaappoott  aaddootttt  aazz  eeggyyeess  kkóórruussmműűvveekk  ttaannuulláássááhhoozz,,  ggyyaakkoorrlláássááhhoozz,,  aa  ttiisszzttaa  hhaarrmmóónniiáákk  

mmeeggsszzóóllaalláássááhhoozz..      AA  hháárroommsszzóóllaammúú  eeggyynneemműűkkaarrii  mműűvveekk  kköözzöötttt  nneemmccssaakk  eeggyyhháázzii,,  

hhaanneemm  vviilláággii  ggyyeerrmmeekkkkaarrii  mműűvveekk  iiss  sszzeerreeppeelltteekk,,  kkéésszzüüllvvéénn  eeggyy  vveerrsseennyy  

mmeeggmméérreetttteettééssééhheezz..  AA  sszzóóllaammookk  mmeeggttaannuulláássaa,,  ccssiisszzoolláássaa,,  aa  sszzóóllaammppáárrookk  

öösssszzeeiilllleesszzttééssee,,  mmaajjdd  aa  sszzöövveeggkkiieejjttééss,,  sszzöövveegghhaannggssúúllyyookk  ggyyaakkoorrlláássaa,,  aa  lleevveeggőővvéétteell,,  aa  

mmoonnddaattookk  eeggyyssééggeess  kkééppppéé  aallaakkííttáássaa,,  aa  tteemmppóó  kkiiaallaakkííttáássaa,,  aa  mmeeggsszzóóllaallááss  mmóóddjjáánnaakk  

ggyyaakkoorrlláássaa  uuttáánn,,  eelljjuuttvvaa  aa  ddaarraabb  öösssszzeeffooggllaalláássááiigg,,  mmaajjdd  aa  zzoonnggoorraakkíísséérreett  

hhoozzzzááaaddáássáávvaall,,  iiggaazzáánn  sszzéépp  ééss  ffeelleemmeellőő  vvoolltt  mmiinnddeenn  hhaallllggaattóó  sszzáámmáárraa..  AA  hhaallllggaattóókk  

sszzáámmooss  mmiinnttáátt,,  ööttlleetteett,,  mmóóddsszzeerrtt  kkaappttaakk  aazz  iisskkoollaaii  kkóórruussmmuunnkkááhhoozz,,  aazz  eeggyyeess  

kkóórruussmműűvveekk  ttaarrttaallmmii,,  sszzöövveeggii  öösssszzeeffüüggggéésseeii  mmeelllleetttt  aa  zzeenneeii  sszzeemmppoonnttookkoonn  áátt  aa  

kkiiddoollggoozzáássiigg..  JJóó  vvoolltt  mmeeggttaappaasszzttaallnnii  aa  ggyyeerrmmeekkeekk  öörröömmtteellii,,  lleellkkeess  éénneekklléésséétt,,  

aakkttiivviittáássáátt,,  ffiiggyyeellmméétt  aa  mműűvveekk  mmeeggttaannuulláássáábbaann..  AAzz  eellőőaaddááss  zzáárráássaakkéénntt  113344..  zzssoollttáárr  33..  

vveerrsséétt  éénneekkeellttéékk  áállddáásskkéénntt  aa  kkóórruussttaaggookk,,  eeggyy  kkllaarriinnééttsszzóóllóó  kkíísséérreettéévveell..    AA  jjeelleennlléévvőő  

hhaallllggaattóókk  sszzáámmáárraa  jjóó  sszzaakkmmaaii  ttaappaasszzttaallaattoott  ééss  sszzéépp  zzeenneeii  ééllmméénnyytt  jjeelleenntteetttt  aa  llááttootttt,,  

hhaallllootttt  nnaaggyyoonn  lleennddüülleetteess  ééss  iinntteennzzíívv  kkóórruusspprróóbbaa..  KKüüllöönn  kköösszzöönneett  aazzoonn  kkoollllééggáákknnaakk,,  

aakkiikk  aa  sszzóóllaammpprróóbbáákk  eeggyyiiddeejjűű  mmeeggttaarrttáássáábbaann  sseeggíítteetttteekk,,  eellőősseeggííttvvee  aa  sszzóóllaammookk  

ttaannuulláássáánnaakk  ggyyoorrssaabbbb  mmeenneettéétt..  JJóó  ppééllddaa  lleehheett  mmááss  iinnttéézzmméénnyybbeenn  iiss,,  aahhooll  eezz  aa  

ccssaappaattmmuunnkkaa  kkiiaallaakkíítthhaattóó..  

  AA  nnaapp  ffoollyyttaattáássáábbaann,,  aa  ffóórruumm  bbeesszzééllggeettééss  kkeerreettéénn  bbeellüüll  eellssőőssoorrbbaann  aa  kkóórruussmmuunnkkáárróóll  

eesseetttt  sszzóó..  AA  kkoollllééggáákk  ssaajjáátt  ttaappaasszzttaallaattaaiitt,,  nneehhéézzssééggeeiitt,,  mmeelllleettttee  jjóó  ppééllddáákk  eemmllííttééssee  

öösszzttöönnzzőőeenn  hhaattnnaakk  aa  mmiinnddeennnnaappii  ffeellaaddaattookkrraa..  SSzzóó  eesseetttt  aazz  aakkttuuáálliiss  ttéémmáákkrróóll,,  aa  

kköözzeellmmúúlltt  eesseemméénnyyeeiirrőőll,,  aa  ttoovváábbbbii  tteerrvveekkrrőőll,,  aa  kkóórruussttaalláállkkoozzóó  lleehheettőőssééggéérrőőll,,  ééss  aa  

ttoovváábbbbkkééppzzéésseekk  ffoonnttoossssáággáárróóll  iiss,,  aammiitt  kkóórruussmműűvveekk,,  sszzaakkmmaaii  aannyyaaggookk  aajjáánnlláássaa  

kköövveetteetttt..      

  

  „„KKéésszzüülljjüünnkk  eeggyyüütttt  aazz  úújj  éénneekkeesskköönnyyvv  bbeeffooggaaddáássáárraa””  --  DDrr..  BBóóddiissss  TTaammááss--  aa  GGKK  

LLiittuurrggiiaaii  ééss  HHiimmnnoollóóggiiaaii  BBiizzoottttssáággáánnaakk  ttiittkkáárraa,,  ZZssiinnaattii  EEggyyhháázzzzeenneeii  eellőőaaddóó--  aa  kkéésszzüüllőő  

úújj  éénneekkeesskköönnyyvvrrőőll  aaddootttt  ttáájjéékkoozzttaattáásstt,,  bbeemmuuttaattvvaa  aa  nneemmrréégg  mmeeggjjeelleenntt  „„LLéélleekkkkeell  ééss  

éérrtteelleemmmmeell””  IIII..  éénneekkffüüzzeetteett,,  aammeellyybbeenn  9922  éénneekk  ttaalláállhhaattóó..  EEbbbbőőll  nnééhháánnyy  éénneekkeett,,  

kköözzöösseenn  iiss  eelléénneekkeellvvee  iissmmeerrkkeeddttüünnkk  aazz  úújj  éénneekkeekkkkeell,,  aazzookk  eerreeddeettéévveell,,  sszzáárrmmaazzáássáávvaall,,  

ssttíílluussáávvaall,,  aa  ffoorrddííttáássookkkkaall,,  ééss  aa  sszzöövveegg  vvaarriiáácciióókkkkaall..  MMeeggiissmmeerrhheettttüükk  aazz  éénneekkeekk  

bbeeoosszzttáássáátt,,  ssoorrrreennddjjéétt,,  aammiikk  nnaaggyybbaann  hhaassoonnllííttaannaakk  mmaajjdd  aa  kkéésszzüüllőő  éénneekkeesskköönnyyvv  

bbeeoosszzttáássááhhoozz,,  eellrreennddeezzééssééhheezz..  AA  kkoorráábbbbaann  mmeeggjjeelleenntt  II..  ffüüzzeett  iiss  eemmllííttééssrree  kkeerrüülltt..  EEzz  aa  

kkéétt  ffüüzzeett  ééss  mméégg  nnééhháánnyy  ttoovváábbbbii  éénneekk  ffooggjjaa  rréésszzbbeenn  kkiieeggéésszzíítteennii,,  aa  mmaa  iiss  hhaasszznnáállaattooss  

éénneekkeesskköönnyyvveett,,  mmáássrréésszztt  ffeellvváállttaannii  aazz  eellhhaaggyyaannddóó  éénneekkeekkeett..  AAzz  éénneekkeekk  kkiivváállaasszzttáássaa,,  

éérrttéékkeellééssee,,  mmiinnőőssííttééssee  aa  ggyyüülleekkeezzeetteekk  ffeellaaddaattaa  iiss,,  ss  aazz  öösssszzeeggyyűűjjttöötttt  vvéélleemméénnyyeekk  

aallaappjjáánn  kkeerrüüll  kkiivváállaasszzttáássrraa,,  mmeellyyeekk  aazzookk  aazz  éénneekkeekk,,  aammeellyyeekk  vvaallóóbbaann  bbeekkeerrüüllhheettnneekk  aazz  

úújj  éénneekkeesskköönnyyvvbbee..  AAzz  úújj  éénneekkeesskköönnyyvv  eellőőkkéésszzííttéésséénneekk  mmuunnkkáállaattaaiirróóll  ááttffooggóó  kkééppeett  

kkaappttaakk  aa  hhaallllggaattóókk,,  ss  aa  mmeeggiissmmeerrtt  sszzeemmppoonnttookk  ééss  eeddddiigg  mmeeggjjeelleenntt  éénneekkeekk  kkaappccssáánn  kkii--

kkii  eellmmoonnddhhaattttaa  vvéélleemméénnyyéétt,,  áálllláássppoonnttjjáátt,,  ttaappaasszzttaallaattaaiitt,,  jjaavvaassllaattaaiitt..  AA  kköözzööss  éénneekkllééss  

öörröömmee,,  aazz  éénneekkeelltt  iiggee  ééss  iimmááddssáágg  mmééllttóó  mmóóddoonn  eeggéésszzíítteettttee  kkii  aazz  ootttt  hhaalllloottttaakkaatt,,  

llááttoottttaakkaatt..    

  



44..  AAzz  eellééggeeddeettttssééggmméérrééss  eerreeddmméénnyyee  

  

AAzz  öösssszzeessíítteetttt  eellééggeeddeettttssééggii  mmuuttaattóókk  aallaappjjáánn  aa  sszzaakkmmaaii  nnaapp  ccééllkkiittűűzzéésseeiitt  aa  rréésszzttvveevvőőkk  ööttööss  

sskkáálláánn  55,,0000--rraa  aazz  iinntteennzziivviittáássáátt  44,,8877--rree  éérrttéékkeellttéékk..    EEzzeekk  aazz  aaddaattookk  iiss  aazztt  mmuuttaattjjáákk,,  hhooggyy  aazz  

eellőőaaddáássookk  ttéémmááii  ffeellkkeellttiikk  ééss  mmeeggttaarrttjjáákk  aa  hhaallllggaattóóssáágg  éérrddeekkllőőddéésséétt,,  ttoovváábbbbáá  iiggaazzoolljjáákk  aazz  

eellőőaaddóókk  mmaaggaass  sszzaakkmmaaii  ffeellkkéésszzüüllttssééggéétt  iiss..  AA  rréésszzlleetteess  aaddaattookkaatt  lldd..  aazz  11..  mmeelllléékklleettbbeenn..  

  

  

55..  AAzz  RRPPII  mmuunnkkaattáárrssaakk  rréésszzvvéétteellee  aa  rreennddeezzvvéénnyy  sszzeerrvveezzéésséébbeenn::  

  

MMóórroocczz  IIllddiikkóó::  AA  sszzaakkmmaaii  nnaapp  pprrooggrraammjjaaiinnaakk  mmooddeerráálláássaa,,  hheellyysszzíínnéénneekk  mmeeggsszzeerrvveezzééssee  ééss  

lleebboonnyyoollííttáássaa,,  ffóórruummbbeesszzééllggeettééss  mmeeggttaarrttáássaa,,  sszzaakkmmaaii  aannyyaaggookk,,  kkoottttaaccssoommaaggookk  öösssszzeeáállllííttáássaa,,  

nnyyoommttaattáássaa  ééss  ááttaaddáássaa  aa  hhaallllggaattóókk  sszzáámmáárraa,,  zzáárróó  bbeesszzáámmoollóó  eellkkéésszzííttééssee..  

MMoonncczz  AAnniikkóó::  SSzzaakkmmaaii  nnaapp  hheellyysszzíínnéénneekk  mmeeggsszzeerrvveezzééssee,,  aazz  iinnttéézzmméénnyyvveezzeettéésssseell  vvaallóó  

kkaappccssoollaattffeellvvéétteell,,  eeggyyéébb  üüggyyiinnttéézzééss  lleebboonnyyoollííttáássaa,,  aannyyaaggookk  nnyyoommttaattáássaa,,  ssookksszzoorroossííttáássaa,,  

rreeggiisszzttrráácciióóss  aannyyaaggookk  eellőőkkéésszzííttééssee..  

VVaajjaass  KKllaauuddiiaa::  KKaappccssoollaattttaarrttááss  aazz  iinnttéézzmméénnyyeekkkkeell,,  jjeelleennttkkeezzééssii  llaappookk  öösssszzeessííttééssee,,  

rreennddeezzvvéénnyy--ddookkuummeennttáácciióó  eellkkéésszzííttééssee,,  eellééggeeddeettttssééggmméérrőő  kkéérrddőőíívveekk  kkiiéérrttéékkeellééssee,,  rréésszzvvéétteellii  

iiggaazzoolláássookk  kkiiáállllííttáássaa..  

SSzzéékkeellyy  IIssttvváánnnnéé::  aannyyaaggookk  ssookksszzoorroossííttáássaa,,  mmaappppáázzáássaa,,  rréésszzvvéétteellii  iiggaazzoolláássookk  rrööggzzííttééssee,,  

ppoossttáázzáássaa..  

  

  

BBuuddaappeesstt,,  22001188..  mmáájjuuss  0044..  

  

  

__________________________________________________________________  

MMóórroocczz  IIllddiikkóó    

ÉÉnneekk--zzeennee  sszzaakkttaannááccssaaddóó,,  RRPPII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MELLÉKLETEK 

 

 

1. Résztvevői elégedettség dokumentumai: 

 
(5 = legjobban elégedett, 1 = legkevésbé elégedett) 

SZAKMAI NAP - Cegléd, 2018.04.17. 

 

 

 
Tisztelt Kolléga! 

 

Köszönjük, hogy részvételével, hozzászólásával segítette az együttgondolkodást. 

 

Kérjük, az alábbi lapon az iskolai osztályzáshoz hasonlóan számokkal értékeljen, hogy a következő 

rendezvényeinket az Ön véleményét is ismerve szervezhessük. Segítségét köszönjük! 

(5 = legjobban elégedett, 1 = legkevésbé elégedett) 

 

 

15 db kitöltött kérdőív adatai alapján  

Mennyire tartotta megfelelőnek a szakmai nap célkitűzéseit? 5,00  

Mennyire tartotta intenzívnek a szakmai napot? 4,87   4(2 db)  5(13 db) 

 

 

Kérjük, értékelje az előadást a megadott szempontok szerint (1-5-ig)! 

Előadás címe 

Mennyire tartja 

hasznosnak a témát 

személyes / szakmai 

fejlődése 

szempontjából? 

Előadó 

Az előadás 

megvalósítása, az 

alkalmazott módszer 

megfelelősége 

Bemutató óra: 3./A osztály – 

„Sztárai Mihály nyomában 

Cegléden” - a magyar reformátor 

zsoltárparafrázisai 

15 db kérdőív alapján 

5(15 db)= 5,00 

Vasné Arany 

Katalin 

15 db kérdőív alapján 

5(15 db)= 5,00 

„Egyházit, és/vagy világit”- avagy 

hogyan találjuk meg a középutat 

egyházi és világi művek között 

egy református iskola kórusában 

15 db kérdőív alapján 

5(15 db)= 5,00 

Pintérné Fésűs 

Jutka 

15 db kérdőív alapján 

5(15 db)= 5,00 

Kerekasztal-beszélgetés a 

kórusmunkáról és aktuális 

témákról, további tervek 

ismertetése 

15 db kérdőív alapján 

5(15 db)= 5,00 
Mórocz Ildikó 

14 db kérdőív alapján 

4(3 db)+5(11 db)= 4,79 

„Készüljünk együtt az új 

énekeskönyv befogadására 

11 db kérdőív alapján 

4(1 db)+5(10 db)= 4,91 
Dr. Bódiss Tamás 

11 db kérdőív alapján 

5(11 db)= 5,00 

 

 



 

Mi volt, ami a leginkább tetszett? 

 

 Kóruspróba. 

 Az óra, amit láttunk.  

 Sok élménnyel és módszertani ötlettel gazdagodtam. Kellemes érzéssel hallgattam végig a 

kórus énekeit. Köszönöm a lehetőséget. SDG.  

 A bemutatott órák lelkülete, természetessége. A tanár-diák kapcsolat, érezhető volt a 

mindennapi gyakorlat és a zene szeretete.  

 Tetszett az óra menete, levezetése! A kórusmunka tartalmas és alapos volt! Köszönjük!  

 Az, hogy a magas színvonalú szakmaiság és a külsős (nem zenész általi) követhetőség 

minden előadásban megvalósult. Mind az RPI, mind a helyiek részéről nagyon jó 

szervezés, szeretetteljes fogadtatás.  

 Kórus.  

 Metodikailag gazdagon felépített, tartalmas nap, melynek minden eleme hasznos. 

 Az iskolai kórus éneke.  

 

 

Mi az, amin feltétlenül változtatna? 

 

 Nincs ilyen.  

 Nem változtatnék semmin. Minden rendben, helyén volt.  

 

 

Egyéb megjegyzés:  

 

 Fórum-beszélgetésre több időt kellene szánni.  

 Nagyon hasznos és szép nap volt.  

 Fórum-beszélgetésre lehetne több időt szánni!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kérjük, a kitöltött adatlapot a rendezvény végén Mórocz Ildikónak adja át! 

Köszönjük, hogy véleményét megosztotta velünk! 

2. JELENLÉTI ÍV 
 

 



 
 



 


