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1. Előzmények 

Az RPI-n belül már nyolc éve működik az egyházi ének szekció, mely a tantárgy 

gondozásával foglalkozik. 

 A szekció célja:  

 

 Felhívni a figyelmet az iskola keretein belül az egyházi ének fontosságára: Az 

egyházi ének értéket képvisel, hitben erősíti, vezeti a gyermekek életét.” 

 

 A szekció küldetése:  

 

 Küldetésünk, hogy az egyházi ének meghatározó része legyen a református 

iskoláknak, az igei alkalmakkal, Istentiszteletekkel együtt. 

 

 Ehhez többféle módon adtunk és adunk szakmai segítséget:  

 

 tanácsadással,  

 segédanyagok ajánlásával,  

 szakmai napok, találkozók szervezésével (2015 óta minden évben),  

 továbbképző szervezésével – 85 órás tanfolyammal 

 szakmai csoport Facebook portál keretén belül 

 ének-zene hete rendezvény-sorozat volt 2015-ben 

 szimpóziumok rendezésével (2018) „Az ének-érettségi lehetősége 

egyházunk iskoláiban” témakörben, a tananyagfejlesztő csoporttal való 

együttműködés (2019) 

 kórustalálkozók társszervezőjeként 

 zsoltáréneklő versenyek munkatársaként 

 

2. Résztvevők, helyszín, események 

 

Az RPI immár hagyományosan, minden évben szervez szakmai napokat, ősszel és 

tavasszal egyaránt. A különböző helyszíneken megrendezett eseményeken szívesen 

vesznek részt egyházi iskoláink énektanárai, sokan visszatérő vendégként.  

Szakmai programunkban számos református intézmény vesz részt, hogy helyszínt 

biztosítsanak a rendezvényünknek, avagy éppen résztvevőket küldjenek. 

Az utóbbi két esztendőben, az ún. online szakmai napokon is számos intézmény tette 

lehetővé a felvételek elkészítését, hogy betekinthessünk az ott folyó ének-zenei 

munkába, az intézmények képes bemutatásával. 

Az idei tanév őszi alkalmát Budafokon tartottuk meg.  Örömteli alkalom volt, hogy újra 

hagyományos formában sikerült megrendezni, számos kolléga részvételével. 

Az RPI az idei szakmai napon való részvételt ingyenesen biztosította a bázis-intézmény 

rendszernek köszönhetően, beleértve a catering és az ebéd elfogyasztását. 

Az őszi szakmai napon 17 hallgató vett részt, 12 református intézményt képviselve.  
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Helyszín: Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium, 1223 

Budapest, Rákóczi út 16. 

 Nt. Németh Tamás lelkipásztor áhitatával kértük Isten áldását egész napunkra, 

melyen a kántori szolgálatot Bereczk Ágnes kántor végezte. A 150. zsoltár éneklése 

után az Efézusi levél 1. részének néhány verse hangzott el: 

 „ Áldott legyen az Isten…, aki megáldott minket minden lelki áldással…. a szerint, 

amint magának kiválasztott minket Ő benne ….hogy legyünk mi szentek és 

feddhetetlenek… hogy minket a maga fiaivá fogad … az Ő akaratjának jó kedve 

szerint” 

 

 Az igei gondolatokat a fórum beszélgetés követte, egy rövid visszatekintéssel az eltelt 

hosszabb időszakra, amely az online alkalmak-ún. webináriumok ideje volt. Az új 

énekeskönyv megjelenése sok új változást hoz minden tanár és diák számára a 

következő tanévtől. Az erre való felkészülést a továbbképzők és szakmai napok 

segítik, az új akkreditált tananyaggal és a hamarosan megjelenő új kerettantervvel.                      

A kórusművek és szakmai anyagok ajánlását közös kánonéneklés követte. 

Hozzászólásokkal, rövid beszámolókkal zártuk a nap ezen részét. 

 

 A bemutató egyházi énekóra- a 6. osztályban – témájában – a Reformáció időszakára 

fókuszált, „Reformátor őseink énekes hitvallása címmel Bereczk Ágnes- ének, 

egyházi énektanár vezetésével.  

A légzőgyakorlattal induló beéneklés friss és hangulatos gyakorlatai után 

csendességre, megnyugvásra indító kánonnal zárult-Szívem csendben az Úrra figyel… 

Az óra első részében a reformáció korának énekei hangzottak el, miután 1-1 ritmus 

részletből sikerült felismerni az adott éneket, került sor a közös éneklésre és az egyes 

énekek dallamának, szövegének, tartalmának megbeszélésére. A históriás énekek, a 

zsoltárparafrázisok, a német korálok számos példája került elő más-más 

megközelítéssel. Az óra egyik hangulatos színfoltja a múltból belépő Tinódi alakja, 

korhű ruházattal és hangszerrel kísérve a diákok énekét- Siess keresztyén…. 

A zsoltárok eredete, nyelvezete, tartalma, dallamainak forrása, fordításai számos 

ismeretre világítottak rá, amelyek 1-1 költő, fordító, dallamszerző személyét keltették 

életre.  

A hálaadó zsoltárok sorát a reformáció ismert éneke zárta -Erős vár a mi Istenünk.  

A német világi dallamból eredő esti ének-Már nyugosznak a völgyek –bemutatása egy 

érkező furulyás együttessel, Bach feldolgozásában, különleges élményt jelentett 

mindnyájunk számára.  

Az óra zárásaképpen a 20. század egyik éneke hangzott el-Jézus a mi oltalmunk- 

gitárkísérettel, csörgővel, lelkes énekes előadással. 

Összességében egy tartalmas, színes, számos módszerrel, ötlettel, hangulati elemekkel 

jól felépített órának lehettünk részesei. A közös éneklések zongorakíséretei, a diákok 



aktív részvétele, örömteli éneklésük, bátor kiállásuk, a téma iránti érdeklődésük, 

háttértudásuk, a tanáruk iránt tanúsított tiszteletük, szeretetük minden hallgató számára 

megerősítést jelentett.  

 

 A kórusbemutató különlegessége, hogy egy tanári kórus munkájába tekinthettünk be, 

ahogy a címe is mutatja: „ Így dalolunk mi, avagy a Kollégák kórusa” -  betekintés a  

tanári kórus és a Gimnázium  kórusmunkájába  - Bereczk Ágnes  karvezető 

vezetésével. A gondosan felépített beéneklés jó alapot adott az egyes kórusművek 

tanulásához, a tiszta összhangzás eléréséhez. A szólamok tanulása, a szólampárok 

összeillesztése, a tempó kialakítása, prozódia, szöveghangsúlyok mellett az a Capella 

és kíséretes művek megszólalása – fontos részei a műhelymunkának. Nagy élmény 

volt mindenki számára mindezt látni, hallani, megtapasztalni. Az örömteli, lelkes 

éneklés, a jó hangulatú, lendületes, intenzív próba a jelenlevő  hallgatók számára szép 

zenei élményt jelentett. 

 

 Az ezt követő megbeszélésen további iskolák kórusmunkáját, ének-zenei gyakorlatát 

ismerhettük meg, számos új lehetőség. jó gyakorlat, bevált módszer került terítékre.  

 

 A nap záró előadásának címe- „Templom és Iskola új énekeink fényében”- avagy az 

új tantervi javaslatban rejlő lehetőségekről.”, melynek előadója Dr. Bódiss Tamás-

egyházzenész, a Himnológiai Bizottság titkára volt. 

Az új énekeskönyv tantervi bevezetéséről, az ehhez szükséges új kerettanterv 

kialakításának lehetőségeiről, az eddig elkészült javaslat ismertetéséről hallhattunk 

beszámolót. Közös énekléssel egybekötve ismerkedtünk a kerettanterv új énekeivel és 

az azokból készült kórusművekkel.  Szó volt még az énekeskönyv számára készülő 

korálkönyvről, melynek első formája digitálisan lesz elérhető, most éppen az adventi-

karácsonyi ünnepkör énekeivel.   A jól megtervezett, több tudnivalót is tartalmazó 

leendő korálkönyv elkészítése hosszabb időt vesz igénybe, ezért fontos az állandóan 

bővülő elektronikus felület használata, legalább az átmeneti időben. 

Jó volt megismerni, tájékozódni az új énekeskönyvvel kapcsolatos háttérmunkákról, 

képet kapni arról, milyen sokféle területet érint egy új énekeskönyv bevezetése. 

Sok szép élménnyel, bőséges szakmai ismerettel gazdagodhattunk a nap folyamán,  

hálát adva Istennek a lehetőségért, hogy újra megrendezhettük szakmai napunkat. 

                      

 

4. Az elégedettségmérés eredménye 

 

Az összesített elégedettségi mutatók alapján a szakmai nap célkitűzéseit a résztvevők ötös 

skálán 5,00-re az intenzivitását 4,93-ra értékelték.  Ezek az adatok is azt mutatják, hogy az 

előadások témái felkeltik és megtartják a hallgatóság érdeklődését, továbbá igazolják az 

előadók magas szakmai felkészültségét is. A részletes adatokat ld. a mellékletben. 

 

 

 

 



 

5. Az RPI munkatársak részvétele a rendezvény szervezésében: 

 

Mórocz Ildikó: A szakmai nap programjainak moderálása, helyszínének megszervezése és 

lebonyolítása, fórumbeszélgetés megtartása, szakmai anyagok, kottacsomagok összeállítása, 

nyomtatása és átadása a hallgatók számára, záró beszámoló elkészítése. 

Moncz Anikó: Szakmai nap helyszínének biztosítása, a hivatali ügyek intézése, catering és az 

ebéd megszervezése, dokumentáció elkészítése.  

Gömöriné Zsemberi Tamara: Kapcsolattartás az intézményekkel, jelentkezési lapok 

összesítése, rendezvény-dokumentáció elkészítése, elégedettségmérő kérdőívek kiértékelése, 

részvételi igazolások kiállítása. 

Székely Istvánné: anyagok sokszorosítása, mappázása, részvételi igazolások rögzítése, 

postázása, a helyszínen a regisztráció biztosítása. 

Takács Anna: A helyszínen való szervezési feladatokban, a catering és az ebéd 

lebonyolításában. 
 

Budapest, 2023. január 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Mórocz Ildikó  

Ének-zene szaktanácsadó, RPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MELLÉKLETEK 

 

1. Résztvevői elégedettség dokumentumai: 
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Budapest           Elégedettségmérő kérdőív értékelése            2022. november 11.  

„Egyházi énektanárok szakmai napja” 

14 db kérdőív alapján  
Mennyire tartotta megfelelőnek a szakmai nap célkitűzéseit? 5,00                              5(14 db)  
Mennyire tartotta intenzívnek a szakmai napot?                      4,93   4 (1 db)               5(13 db) 

 
 

 
 Előadás címe  

 

Mennyire tartja 
hasznosnak a témát 

személyes / 
szakmai fejlődése 
szempontjából? 

 

 

 
 Előadó  

 

Az előadás 
megvalósítása, az 

alkalmazott módszer 
megfelelősége 

 

 Reformátor őseink 
énekes hitvallása – 
bemutató óra 6. o.  

 

13 db kérdőív alapján 
5(13 db)=5,00 

 

 
 Bereczk Ágnes  

 

13 db kérdőív alapján 
5(13 db)=5,00 

 

Így dalolunk mi, 
avagy a Kollégák 
kórusa  

 

12 db kérdőív alapján 
4(1 db)+5(11 db) 

=4,92 
 

 
 Bereczk Ágnes  

 

12 db kérdőív alapján 
5(12 db)=5,00 

 

Templom és Iskola  
új énekeink 
fényében  

 

12 db kérdőív alapján  
5(12 db)=5,00  

 

 
 Dr. Bódiss Tamás  

 

 

 12 db kérdőív 
alapján  
5(12 db)=5,00  

 

 
 Mi volt, ami a leginkább tetszett? 

 A szakmai ág, az előadók személyisége, a helyszín, a vendéglátás  

  A 6.-osok órájában a rengeteg elméleti tudás, információ  

  A tanári kórusban nagyon örültem az ismert énekeknek, elő fogjuk szedni őket  

 Az új énekeskönyv bemutatása  

  Az óra menete, felépítése, a kórus próba  

  Mindhárom rész rendkívül hasznos és tartalmas volt  

  Minden  

  A bemutató óra és a beszélgetés  

  Tanári énekkar  

  Minden tetszett, hogy sok gyakorlatot is láttunk, igazi kórusmunkát és szakmai 
beszélgetésre is volt lehetőség, és az ebédet is köszönjük  

  Kedves fogadás, hasznos információk, kellemes hangulat, tapasztalatcsere  
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 Bereczki Ágnes bemutató órája, fantasztikus élmény volt, nekem 10-es 😊Mindennel 

meg voltam elégedve  

  A közös beszélgetés, személyes tapasztalat megosztása  
 Mi az, amin feltétlenül változtatna? 

 

 Ne kelljen sokat utazni 

 A közlekedés  

 
 
Egyéb megjegyzés: 
 

 Köszönjük 

 Köszönöm a szervezést  

 Köszönjük a lehetőséget, várjuk a következő találkozást  

 Köszönöm a lehetőséget  

 Jó volt az is, hogy több szólamban együtt énekelhettünk.  

 Köszönöm szépen, hogy itt lehettem  

 Köszönöm, hogy itt lehettem. Isten áldja a további szervezéseket  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 


