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„ Megtanultam tisztelni az ünnepeket. Az ünnep Isten ajándéka, más, mint a többi nap. Arra való, hogy 
hétköznapi mivoltunkból kivetkőződve tiszteljük önmagunkban az embert. Sajnálom azokat, akik nem tudnak 
ünnepelni. Az ünnep önmagunk fölemelése.”  

Wass Albert: A titokzatos őzbak - Az én titok-karácsonyom 
 

LLIISSZZ  FFEERREENNCC  ZZEENNEEAAKKAADDÉÉMMIIAA  
EEFFOOPP  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTÁÁNNAAKK  ZZÁÁRRÓÓ  

RREENNDDEEZZVVÉÉNNYYEE  AAZZ  ŐŐSSZZII  
KKOONNFFEERREENNCCIIÁÁNNKKOONN  

2019. október 26-án, Budapesten zártuk a három éve 
tartó EFOP 3.2. 6-16-os pályázat fejlesztéseit, 
melynek célja volt, hogy a művészeti programban 
kidolgozott új zenei képességfejlesztéseinket, új 
tanulási formáinkat, és új módszereinket 
begyakorhassuk, terjesszük, és a művészeti 
komplexitás lehetőségeinek óvodai megvalósítását 
körbejárjuk a zenei nevelés területén.  

 
A konferenciánkon vendégünk volt a Zeneakadémia 
pályázati projekt- igazgatója Dr. Benkő Szabolcs, aki 
ismertette e pályázat teljes tartalmát és céljait.  
(Folyt 2. oldalon.) 

 

TESTVÉRÓVODA ALAPÍTÁS 
HATÁRON TÚLI MAGYAR ÓVODÁVAL 

GÖNC ÉS BUZITA KÖZÖTT 

Szép eseménynek voltunk tanúi az október 26-i 
egyesületi konferencián.  

 
Volyákné Toronyi Éva, a gönci Barackvirág 
Művészeti Modellóvoda vezetője és Bodnár 
Erzsébet, a buzitai felvidéki óvoda vezetője, 
testvéróvodai kapcsolatot kötött, mellyel 
megfogatták, hogy szakmai segítőtársai lesznek 
egymásnak. Ehhez a kapcsolathoz az egyesület a 
szakmai programjaival is hozzá szeretne járulni. 
Bízunk a gyümölcsöző kapcsolatukban, és bízunk 
abban, hogy sok óvodánk hasonlóan gondolkodik. 
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A pályázat eredményeinek további összegzőjét, Dr. 
Gordánné Oláh Márta, a pályázat koordinátora 
összegezte. Elmondta a konferencia résztvevőinek, 

hogy a pályázatban 74 
óvodapedagógus vett 
részt, akik valameny-
nyien részt vehettek 
egy 30 órás gyakorlatot 
modelláló tanfolyamon, 
ahol kiváló ellátás 
közepette dolgoz-
hattak saját óvodai 
gyakorlatuk zenei 
munkájáért, fejleszté-
séért.  
Összegezve a zene-
akadémiai pályá-
zatotot oktatásfejlesz-
tési szemmel a 
következő: értelmeztük 

a mikro-csoportos zenei képességfejlesztés lehe-
tőségeit, tisztáztuk a két óvónős mintakövető 
tanulást az új énekes játék megtanításában, és a 
zenehallgatás direkt módszerét átértékelve, minden 
tevékenységünkbe áthelyeztük az élményekkel teli 
zenehallgatás lehetőségeit, ahol élmények, 
tapasztalatok  megerősítéséhez kapcsolható. 
 A résztvevők elméletben és gyakorlatban 
érzékelhették, hogy egy 3-5-6 perces mikro-csoportos 
zenei képesség fejlesztésére menynyire precízen fel 
kell készülni, ha azt szeretnénk, hogy a gyermekek 
megkaphassák az óvodában azt a zenei alapot, 
amelyet Forrai Katalin a könyvében, táblázatban 
közkinccsé tett. (A három korcsoport egymásra épülő 
zenei jellemzői.) 
A művészetek komplexitása is fejtörést okozott 
mindenkinek, hogy életkor specifikussá tudja tenni a 
művészetek egymáshoz való kapcsolását, amely igazi 
„AH” élményt hozhat létre. 
Meglepődve tapasztaltuk, hogy a két óvónős új énekes 
játék tanítása is mennyi módszertani végiggondolást 
igényel, hogy magyarázat nélkül, igazi mintákat adva 
a gyermekeknek élmény telibbé válhasson a közös 
játék.  
A záró rendezvényen azokat a kimunkált mikro-
csoportos fejlesztéseket mutattuk be, amelyek igazán 
nagy élményt és okos tanulási lehetőséget kínáltak a 
gyermekeknek, Tiszta szívvel ajánljuk a művészeti 
óvodáinknak jó gyakorlatként a velük való 

találkozást, mert tőlük meg lehet tanulni újabb 
módszereket, eszközöket a gyermekek zenei 
képességének fejlesztéséhez. Egyben szeretnénk 
megköszönni Kunné Makai Ildikó, Molnárné Győri 
Erika, Halász Katalin, Nemes Csilla és Bölcskei-
Baté Viktória, Csirmaz Andrea bemutatóit, igényes 
munkáit. 

EELLNNÖÖKKSSÉÉGGII  TTAAGGSSÁÁGG  ÉÉSS  
MMAANNDDÁÁTTUUMM  ÚÚJJRRAAVVÁÁLLAASSZZTTÁÁSSAA  

AAZZ  ŐŐSSZZII    KKOONNFFEERREENNCCIIÁÁNN  

2019. november 8-án lejárt az egyesületünk 
elnökségének mandátuma, melyet az őszi konferencia 
keretében, közgyűlés összehívásával tűztünk ki 
2019. október 26-ára. 
A közgyűlésen 153-an vettünk részt, akik szavazó 
képesek voltak. A közgyűlés levezető elnökeként, 
tájékoztattam a tagságot, hogy a háromtagú elnökség 
mandátuma lejárt, és a Bíróságra a megválasztott 
tisztségviselőket be kell nyújtani, hogy az 
egyesületünk továbbra is törvényesen tudjon 
működni.  
A választás eredményeképpen kijelentem, hogy az 
egyesület elnökének további öt évre Nagy Jenőnét, 
elnökhelyettesének Papp Lászlónét és titkárának 
Somogyiné Kiss Teréziát választottuk. 
Munkájukhoz sok-sok erőt, hitet, elszánt 
értékkövetést kívánunk, hogy egyesületünk korrekt 
irányítása, programunk minőségének fejlesztése 
továbbra is megvalósulhasson.  
Ezennel kijelentem, hogy a bírósági felterjesztést 
előkészítjük. 

Juhász Sándorné 
A választás levezető elnöke 

 

ÁÁLLDDOOTTTT,,  BBÉÉKKÉÉSS  ÜÜNNNNEEPPEEKKEETT!!  

Az egyesület elnöksége nevében, az év legszebb 
ünnepén békés, meghitt karácsonyt, és boldog Új 
évet kívánunk minden egyesületi tagunknak, és 
kedves családjuknak! 

Az egyesület elnöksége 
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