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11..  EEllőőzzmméénnyyeekk  

IImmmmáárr  öött  eesszztteennddeejjee  aannnnaakk,,  hhooggyy  aazz  RRPPII--nn  bbeellüüll  mmeeggaallaakkuulltt  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 

22..  RRéésszzttvveevvőőkk,,  hheellyysszzíínn,,  eesseemméénnyyeekk  

AAzz  RRPPII  iimmmmáárr  hhaaggyyoommáánnyyoossaann,,  mmiinnddeenn  éévvbbeenn  sszzeerrvveezz  sszzaakkmmaaii  nnaappookkaatt,,  őősssszzeell  ééss  ttaavvaasssszzaall  

eeggyyaarráánntt..  AA  kküüllöönnbböözzőő  hheellyysszzíínneekkeenn  mmeeggrreennddeezzeetttt  eesseemméénnyyeekkeenn  sszzíívveesseenn  vveesszznneekk  rréésszztt  

eeggyyhháázzii  iisskkoollááiinnkk  éénneekkttaannáárraaii,,  ssookkaann  vviisssszzaattéérrőő  vveennddééggkkéénntt..   

SSzzaakkmmaaii  pprrooggrraammuunnkknnaakk  sszzééppeenn  tteerrjjeedd  jjóó  hhíírree,,  ííggyy  úújjaabbbb  vváárroossookkbbaann  mműűkkööddőő  rreeffoorrmmááttuuss  

iisskkoolláákk  jjeelleennttkkeezznneekk,,  hhooggyy  hheellyysszzíínntt  bbiizzttoossííttssaannaakk  aa  rreennddeezzvvéénnyyüünnkknneekk.. 

ÍÍggyy  vvoolltt  eezz  iiddéénn  őősssszzeell  iiss,,  aammiikkoorr  PPüüssppöökkllaaddáánnyybbaann  ttaarrtthhaattttuukk  mmeegg  aa  pprrooggrraammuunnkkaatt.. 

AAzz  RRPPII  aazz  iiddeeii  sszzaakkmmaaii  nnaappoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteelltt  iinnggyyeenneesseenn  bbiizzttoossííttoottttaa..  AA  rréésszzttvveevvőőkknneekk  aa  

vveennddééggllááttóó  iisskkoollaaiiggéénnyy  sszzeerriinntt,,  kkeeddvveezzmméénnyyeess  ééttkkeezzéésstt  bbiizzttoossííttootttt..  AAzz  iiddeeii  őősszzii  sszzaakkmmaaii  nnaappoonn  

1122  hhaallllggaattóó  vveetttt  rréésszztt,,  1100  rreeffoorrmmááttuuss  iinnttéézzmméénnyytt  kkééppvviisseellvvee..  AAzz  eellmmúúlltt  éévveekkhheezz  kkééppeesstt  úújj  

iinnttéézzmméénnyyeekkeett  iiss  eelléérrttüünnkk  aa  sszzaakkmmaaii  pprrooggrraammuunnkkkkaall.. 
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 Nt. Pelláné Ábrám Anikó - lelkipásztor áhítatával indult a nap, melyben 

gyülekezeti énekkel, igével és imádsággal kértük Isten áldását egész napunkra.  

 A nap folytatásában, a fórum beszélgetés keretén belül aktuális témákról, a 

közelmúlt eseményeiről, a további tervekről, a kórustalálkozó lehetőségéről, a 

továbbképzések fontosságáról esett szó, amit kórusművek, szakmai anyagok 

ajánlása követett. A rövid bemutatkozások során megismerhettük a többi 

intézmény ének-zenei szolgálatát. Az ajánlott kórusművek közül a székely asztali 

áldás négyszólamú feldolgozásával ismerkedtünk meg. A szólamok átnézése után 

összefoglalásképpen a teljes mű megszólalhatott, melynek feldolgozását Berkesi 

Sándor készítette. Mondanivalójában a hálaadás és a köszönet hangjai ezúttal a 

vendéglátó gyülekezet és intézmény felé is szóltak. 

 

 A bemutató egyházi énekóra- az 5. osztályban –a Reformáció témakörében -

„Hitvalló énekekkel a reformáció nyomában” - Nagy-Fekete Zsuzsanna-ének, 

egyházi énektanár vezetésével. Az imádság, az énekes köszöntés, amely egy 

kánon énekléssel zárult, szép indítása volt az órának, amely néhány beéneklési 

gyakorlattal folytatódott, s egy jól ismert kánonnal –„Szívem csendben az Úrra 

figyel…”zárta le az óra kezdeti szakaszát. Az óra dallamfelismeréssel folytatódott, 

furulya segítségével, az ének szolmizálása után, a szöveg mondanivalójáról, 

keletkezéséről, hymnológiai vonatkozásáról esett szó. A közös éneklés szép 

színfoltja volt a néhány diákból álló csengettyű együttes előadása, amely az ének 

dallamát harangozta el. Az óra második felében a diákok csoportokban dolgoztak 

fel különböző feladatokat, változatos eszköztárral és megoldásokkal, témájában a 

reformációról és az ehhez tartozó énekekről. A csoportvezetők, a szóvivők és az 

időfelelősök segítségével haladtak a feladatok megoldásával. A feladatok lezárása 

után a csoportok bemutatták saját feladatukat és azok megoldását, amelynek 

mindig része volt egy ének eléneklése vagy hangszeren való bemutatása, 

zárásképpen az osztállyal való közös éneklés.  Meghallgatva mind az 5 csoport 

munkáját, általános képet kaptunk a Reformáció eseményeiről, a reformátorok 

életéről, az ide vonatkozó énekekről, az énekszerzőkről, amelyek számos kreatív 

megoldásokkal, különböző módszerek alkalmazásával születtek meg és a diákok 

széles tárgyi tudásáról adtak bizonyságot. A feladatban szereplő kánon  

bemutatása után az óra közös énekes köszöntéssel zárult. A diákok szép és 

örömteli éneklése, bátor kiállásuk, hangszerjátékuk bemutatása, a téma iránti 

érdeklődésük, háttértudásuk, a tanáruk iránt tanúsított tiszteletük, szeretetük 

minden hallgató számára megerősítést jelentett.  



 „Minden szóban üzenet van …”- megzenésített versek egy zeneszerző tollából, 

avagy betekintés az általános iskola kórusmunkájába – Nagy-Fekete Zsuzsanna 

-énektanár, karvezető vezetésével. Az énekes köszöntést követő intenzív 

beéneklés számos gyakorlata, a zongora megtámasztásával, jó alapot adott az 

egyes kórusművek tanulásához, gyakorlásához, a tiszta harmóniákhoz.              Az 

egyszólamú hangszerkíséretes művek mellett, két és háromszólamú művek 

számos darabját ismerhettük meg. A kánonok, gyülekezeti énekfeldolgozások, 

megzenésített versek előadásmódjának, stílusának kialakítása, a szólamok 

tanulása, csiszolása, a szólampárok összeillesztése, a szövegkiejtés, 

szöveghangsúlyok gyakorlása, a tempó kialakítása, az a cappella és kíséretes 

művek tanulási folyamatai, számos lehetőséget tártak elénk. A hallgatók sokféle 

mintát, ötletet, módszert kaptak az iskolai kórusmunkához, az egyes kórusművek 

tartalmi, szövegi összefüggései mellett a zenei szempontokon át a kidolgozásig. 

Jó volt megtapasztalni a gyermekek örömteli, lelkes éneklését, aktivitását, 

figyelmét a művek megtanulásában. Az előadás a ”Minden szóban üzenet van” 

megzenésített vers - Ivaskovics József, kárpátaljai zeneszerző feldolgozásában  

szólalt meg, zongora és furulya kísérettel. A jelenlévő hallgatók számára jó 

szakmai tapasztalatot és szép zenei élményt jelentett a látott, hallott nagyon 

lendületes és intenzív kóruspróba.  

 

 „Ikom, pikom, pikuláré …”-a népi játékok szerepe a személyiségformálásban, 

tanításuknak módszertana, ill. a játékfűzés összeállításának és színpadra 

rendezésének főbb szempontjai- Papp Judit – néptánc pedagógus előadásában. 

Az előadás témájában az énektanárok és tanítók nagyobb rétegét szólítja meg, 

elsősorban azokat a pedagógusokat, akik néptánccal, népi gyermekjátékok 

tanításával és drámapedagógiával foglalkoznak. Az előadás során betekintést 

nyertünk a népi hagyományok, a népi kultúra, a népi gyermekjátékok színes 

világába, az ősi formáktól haladva a mára kialakult formákig, megismerve az ezzel 

kapcsolatos módszereket, eszközöket, szokásokat, hagyományokat. 

értelmezésüket, lélektani és társadalmi szerepüket, s nem utolsó sorban a játékok 

sokféleségét. A mozgáskultúra egyes elemeit megismerve, számos gyakorlati 

példa kipróbálásával eljutva a népdalok, gyermekdalok zenei világába, amely 

fontos pillére a népdalzsoltároknak. A gyakorlatok bemutatása és kipróbálása 

után, a nagyon intenzív és lendületes előadás, az ezzel kapcsolatos kiadványok 

ajánlásával zárult. Sok szép élménnyel, bőséges szakmai ismeretekkel 

gazdagodhattunk az előadás során. 

 



44..  AAzz  eellééggeeddeettttssééggmméérrééss  eerreeddmméénnyyee  

  

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

sskkáálláánn  55,,0000--rree  aazz  iinntteennzziittáássáátt  44,,8888--rraa  éérrttéékkeellttéékk..  EEzzeekk  aazz  aaddaattookk  iiss  aazztt  mmuuttaattjjáákk,,  hhooggyy  aazz  

eellőőaaddáássookk  ttéémmááii  ffeellkkeellttiikk  ééss  mmeeggttaarrttjjáákk  aa  hhaallllggaattóóssáágg  éérrddeekkllőőddééssééttttoovváábbbbáá  iiggaazzoolljjáákk  aazz  eellőőaaddóókk  

mmaaggaass  sszzaakkmmaaii  ffeellkkéésszzüüllttssééggéétt  iiss.. 

  

  

BBuuddaappeesstt,,  22001199..  ookkttóóbbeerr  3300.. 

  

MMóórroocczz  IIllddiikkóó 

                                  Ének-zene szaktanácsadó, RPI 

 

 

 

 


