
„Senki nem képes jobban megérezni valamit abból a pátoszból, mellyel Isten a teremtés 

kezdetén nézte kezének alkotásait, mint ti, Művészek, akik a Szépség alkotó mesterei 

vagytok. Ennek az érzésnek az utórezgése csillant föl számtalanszor a tekintetben, mellyel ti, 

bármely kor Művészei lebilincselve a hangok és szavak, színek és formák titokzatos 

hatalmától megcsodáljátok tehetségtek alkotását, s ugyanakkor észlelitek benne a Teremtés 

titkát, melyben Isten, mindenek egyedüli Teremtője bizonyos módon részesít benneteket. 

Az ismert lengyel költő, Cyprian Norwid írja: „A szépség azért van, hogy alkotásra lelkesítsen 

és a mű megszülessen.”Ha a művészetről van szó, a szépség témája kikerülhetetlen. A 

szépség ugyanis a jó látható megjelenése, mint ahogy a jó a szépség metafizikai előfeltétele. 

A görögök helyesen értették ezt, és a két fogalom összeolvasztásával alkották meg a 

„kalokagathía” kifejezést, ami annyit jelent mint `a szépjó'. Platón ezt írja róla: „A jó hatalma 

kiárad a szép természetébe”. Az ember élete folyamán kiépíti a kapcsolatát a léttel, az 

igazsággal és a jóval. A művésznek egészen sajátos kapcsolata van a szépséggel. Nagyon 

találó, amikor azt mondjuk, hogy a szépség nem más, mint a Teremtőtől a művészi tehetség 

felé elhangzó fölszólítás. S kétségtelen, hogy ez a képesség is talentum, melynek kamatoznia 

kell. Aki érzi magában a művészi költői, írói, festői, építészi, muzsikus, színészi hivatás 

szikráját, egyúttal a felelősséget is érzi, hogy e talentumot nem lehet elásni, hanem ki kell 

bontakoztatni a felebarátok, az egész emberiség javára.” (II. János Pál pápa leveléből) 

Az alapfokú művészeti oktatás, a művészeti nevelés alapvető célja nálunk Soltvadkerten sem 

lehet más, mint a tehetségek felkutatása, azok kibontakoztatása, illetve a gyermekek 

képességeinek fejlesztése, a szépre, jóra nevelés a művészetben rejlő szépségek, értékek 

közvetítésével. A művészetekkel való foglalkozás sohasem öncélú. Az elsősorban a maguk 

örömére zenélő, alkotó, táncoló színjátszó növendékeink számára mégiscsak a legnagyobb 

öröm, ha mindezt megmutathatják szüleiknek, barátaiknak, a közönségnek. 

A 2015/16-os tanév bővelkedett ilyen lehetőségekben. 

A társastánc tanszak beindításával tovább bővítettük a palettánkat is. Juhász Ágnes 

vezetésével 5 fő kezdte el elsajátítani a speciális tánclépéseket, s atanév második felében már 

több fellépésen is találkozhattunk velük. 

Új tanszakként jelent meg iskolánkban a grafika. A foglalkozásokat, melyek hét fővel 

indultak szeptemberben, Furákné Tóth Ildikó vezette. Alkalmazott eszközök, technikák a 

következők voltak, grafit ceruza, színes ceruza, filc, por- és olajpasztell kréta, tempera, 

akvarell, ruhafesték, tustinta, papírmasé. A tervezett, egyszerűbb sokszorosító grafikai 

eljárások közül a papírnyomat és a linómetszés technikákkal ismerkedtek a tanulók a második 

félévben. Életkori sajátosságoknak megfelelően a kisebbek inkább a papírdúcos nyomtatást 

próbálgatták, míg a nagyobbak már a linómetsző késsel is ügyesen boldogultak. Így 

bepillantást nyerhettek a diákok a magas és mély nyomtatás technikai és képépítési 

különbségeibe. Feladatok témáit az ünnepkörök, évszakok, rajzpályázatok, versek és mesék 

illusztrációi, vagy az egyéni fantáziát szabadon hagyó ötletek adták. 

Jernei Fanni Patrícia 8.c osztályos tanuló sikeres felvételi vizsgát tett a kecskeméti Kandó 

Kálmán Szakközépiskola művészeti tagozatára köszönhetően rendkívüli szorgalmának, 

elhivatottságának és tehetségének. Az adventi időszakban és most az év végén is kiállítást 

rendeztünk a gyerekek legjobb munkáiból. 



Rajzpályázatokon elért helyezésekről is beszámolhatok Judák Luca Heidi (8 éves) I. helyezést 

ért el a Kiskőrösi Evangélikus Középiskola humán és művészetek munkaközössége által 

hirdetett képzőművészeti pályázaton, melynek témája az idő volt. Itt több grafika tanszakos 

diák pályaműve is kiállításra került, mint például Nagy Tamara Anna, Büki Gergő és Kerényi 

Jázmin. A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

általános iskolások részére rajzversenyt írt ki, melynek témája a népmesék világa volt. Itt is 

Judák Luca Heidi nevét kell említenem mivel különdíjas lett a beküldött pályaművével. 

Krebsné Tuska Zsuzsanna tanár nő vezetésével a kerámia tanszakon 35 tanuló serénykedett 

három csoportban. 

Félévenként kamara kiállítást rendeztünk rajzokból, festményekből és kerámiákból a 

tárolókban és a folyosón. Az Orff zenekar Bibós fellépésének kísérőprogramja volt a kerámiás 

tanulók (jelenlegi és volt növendékek) kamara kiállítása – rajz, kerámiák, oklevelek – a 

gimnázium aulájában. A kiállító tanulók Tóth Veronika, Font Edina Weppert Míra, Gál Luca, 

Gál Bori. 

A Pünkösdi művészeti héten mindhárom csoport alkotó délutánt szervezett, így a létszámnak 

megfelelő újabb 30-35 tanulót sikerült megmozgatni. Jó visszhangja volt a rendezvénynek a 

szülők és a vendéggyerekek részéről. 

A tanév folyamán nagyon sok versenyen és pályázaton vettünk részt. 

Eredmények: 

Iskolai és városi pályázatok: 

 „Biztonságos kerékpározás” – Rajzpályázat a kerékpárút avatására  

I. helyezett: Gál Csenge (7.o.) 

III. helyezett: Farkas Viktória (5.o.) 

III. helyezett: Ádám Dóra (4.o.) 

 

Megyei pályázatok: 

 A Mathiász János Iskola „Gyermekvilág” rajzpályázatán: 

III. helyezett: Nagy Réka (6.o.) 

Milinkó Vivien (7.o.) 

  A Kiskunsági Nemzeti Park „Aktívan a természetért, természetben” pályázatán 

III. helyezett: Gál Csenge (7.o.) 

Tóth Gréta (6.o.) 

 Katona József Múzeum „A  48-as hősökért” rajzpályázatán 

Különdíj: Farkas Veronika (8.o.) 

Országos pályázatok: 

 Semmelweis Egyetem Országos rajzpályázatán a Kardiológusok Társaságának 

Különdíja: Kelemen Kevin (5.o.) 

 Tatai Vadlúdsokadalom ajándéktárgy tervező pályázatán 

I.helyezett: Honti Emese (7.o) 

III. helyezett: Csányi Csenge (6.o) 

Különdíj: Farkas Viktória (5.o.) 

    Sárközi Zsanett (6.o.) 



 Tatai Vadlúdsokadalom képregényíró pályázatán 

III. helyezett: Tóth Petra (6.o.) 

 Idegen Nyelvű Könyvtár Országos rajzpályázatán „Világzene” témában 

Különdíj: Tóth Veronika (9.o.) 

Díjazott: Farkas Veronika (8.o.) 

A vándorkiállítás anyagába belekerült a két díjazotton kívül Bleszák Anita és Hegyi 

Fanni munkája is. 

 Országos Kölcsey képzőművészeti pályázat 

Különdíj: Farkas Veronika (8.o.) 

    Farkas Viktória (5.o.)  

 „Népmesék világa” református rajzpályázaton  

Különdíj: Virág Hanna (3.o.) 

 A 48-as forradalom tiszteletére  „Szabadság” témában 

I. helyezett: Bleszák Anita (9.o.) 

 A KEVI humán munkaközössége által hirdetett „Idő” témájú pályázaton 

1. Képzőművészeti kategóriában 

I. helyezett: Csányi Csenge (6.o.) 

III. helyezett: Tóth Petra (6.o.) 

2. Iparművészeti kategóriában 

I. helyezett: Farkas Veronika (8.o.) 

II. helyezett: Csányi Csenge (6.o.) 

3. Középiskolai kategóriában 

II. helyezett: Tóth Veronika (9.o.) 

 „Ló és a természet” fotópályázaton a szakmai zsűri  

III. díját Bleszák Anita (9.o.) nyerte el 

 A Jósa András Múzeum „Honfoglalás színes ceruzával” pályázatán a Régészeti Osztály 

Különdíját Hegyi Fanni (8.o.) kapta 

 A „Reformáció és nemzet” országos evangélikus pályázaton nagyon eredményesen 

szerepeltek a csoportok. 

14 tanuló 15 díjat vehetett át a Művészetek Palotájában. 

1. Képalkotás kategóriában (3-4.o.) 

II. helyezett: Gál Janka (4.o.) 

2. Konstruálás kategóriában (3-4.o.) 

I. helyezett: Gál Janka (4.o.) 

3. Képalkotás kategóriában (5-6.o.) 

II. helyezett: Kelemen Kevin (5.o.) 

Különdíj: Nagy Réka 

Honti Csenge 

Tóth Petra 

Sárközi Zsanett 

Tóth Gréta 

Csányi Csenge 

Vízi Dóra -  mindannyian hatodik osztályos tanulók. 



4. Tárgyalkotás (7-8.o.) 

I. helyezett: Milinkó Vivien (7.o.) 

5. Plasztika: téma a „Nemzet” (9-12.o.) 

I. helyezett: Farkas Veronika (8.o.) 

II. helyezett: Honti Emese (7.o.) 

III. helyezett: Font Edina (9.o.) 

Különdíj: Tóth Veronika (9.o.) 

Ezen a pályázaton a díjazottak jutalma a vásárlási utalványon felül egy tartalmas 

múzeumpedagógiai óra volt a Müpa Ludwig Múzeumában. 

 

Nemzetközi pályázat: 

 45. PENTEL Nemzetközi Képzőművészeti pályázat Japánban 

Bronz díj: Hegyi Fanni (8.o.)  

 

A színjáték tanszakon a drámajáték rejtelmeit Medveczki János tárta fel a gyerekeknek.  

Ebben az évben tizenkét gyermek vett részt a foglalkozásokon, melyből öt fiú és hét lány volt. 

Közülük is heten voltak azok, akik a második évfolyamot kezdték el, öten akik az első 

évfolyamot.  

A szerepjátékok elsősorban a gyermekek kommunikációs és szociális kompetenciáit 

fejlesztették, amelyek nem csak a színjáték végett nagyon fontosak, de a való életben is nagy 

fontossággal bírnak. A foglalkozások segítettek abban, hogy a diákok egy csapatnak érezzék 

magukat, hogy „társulatként” tudjanak egymással közösen dolgozni.  

Az első közös szereplés februárban volt, amely féléves beszámoló keretein belül egy rövidebb 

előadás került bemutatásra. A pünkösdi művészeti hetek alkalmára pedig egy improvizációs 

technikákat előtérbe helyező darabot adtak elő. Jövőbeni tervek közt szerepel, hogy tudjanak 

teljesen önálló estet tartani, illetve egy láncmese színpadra vitele is szerepel a tervekben. 

 

A zene tanszakon Albert József vezetésével fafúvós, Fehér Fedoszja vezetésével hegedű, 

Horváth József vezetésével gitár, Bálint Ákos, Dr. Fodor Katalin és Dr Pethő István 

vezetésével zongora hangszerek tanulására volt lehetőség. Ezt kiegészítve Darányiné Haris 

Gabriella tanította a szolfézst, valamint Dr. Fodor Katalin révén a különleges és egyedi Orff 

zenekarban, míg Horváth József irányításával ifjúsági zenekarban is zenélhettek tanulóink. 

 

A 2015/2016-os tanévben 50 gyermek járt szolfézs órákra. 7 tanuló tett szolfézs alapvizsgát. 

Gszelmann Barbara, Kuncz Ábel János, Martin Dóra, Martin Péter, Pálinkás Józsué, Rádi 

Dávid Jonatán, Sárosdi Letti 

 

A zenei tanszakon az évente kötelező hangszeres meghallgatások mellett 7 alkalommal 

rendeztünk növendékhangversenyt az iskola dísztermében, mindig nagyszámú érdeklődő 

közönség előtt.  Az egyéb fellépési lehetőségek skálája is igen széles volt. Így zenéltek ifjú 

muzsikusaink, az Orff zenekar és az ifjúsági zenekar kiállítás megnyitókon, templomi 

áhítatokon, istentiszteleteken, adventi alkalmakon – Adventi hangverseny -, de esküvőn és 

anyák napéi rendezvényeken is. A városi rendezvények mellett, meghívásoknak eleget téve 

több ünnepi műsoron szerepeltek hangszeres tanulóink, s vitték iskolánk jó hírét. 



- Akasztón a katolikus templom, Kiskőrösön a Szarvas szálló, Kiskunhalason a BibóIstván 

Gimnázium adott erre lehetőséget. 

-Két alkalommal az iskolába érkező vendégek számára szerveztünk zenei bemutatót. 

Több alkalom adódott növendékeink tudásának megmérettetésére is: 

- Kecskeméten a Kodály iskola szakmai napján, Kalocsán a Bács-Kiskun megyei 

zongoristák Szendrei Imre emlékére rendezett találkozóján Galambos Jázmin képviselte 

iskolánkat.  Játékát kiemelt nívódíjjal jutalmazta a zsűri. 

-    Kiskőrösön regionális  Etűd versenyt rendeztek Delley József emlékére. 

      Itt Kuncz Hanna kiemelt nívódíjban  és a kötelező mű legjobb előadásáért járó 

különdíjban részesült.  A versenyen szintén indult Galambos Jázmin, akit nívódíjjal 

jutalmaztak. 

 

Zenélni öröm, ezt másokkal is megosztani  ÖRÖMZENE. 

 Az ÖRÖMZENE nevet viselő új sorozatunk csütörtök délelőttönként a nagyszünetben 

gyerekektől gyerekeknek szólt. A tavaszi sorozat 6 alkalommal mintegy 750 fő érdeklőpdő 

általános iskolást és tanáraikat vonzotta. Úgy tűnik az ötlet célt ért, zenét, zenélő növendéket 

megismertetni és megismerni. 

A zenei ismeretterjesztés másik formája volt a tavalyi tanévben útjára indított ZENEI 

VETÉLKEDŐ. 

A résztvevők tábora 25 csoportban 53 főre bővült az idén. A többfordulós játék jutalma zenei 

kirándulás volt. Októberben a tavalyi verseny résztvevői Kecskeméten zenés kirándulást 

tettek. Azt reméljük, hogy a Leskowsky hangszergyűjtemény és a Kodály iskola kórusainak 

bemutatója szép élmény marad a gyerekek számára. Az idei vetélkedő győztesei Szegedre, a 

Nemzeti Színház Árgyélus királyfi című gyermekopera megtekintésére kaptak lehetőséget. A 

rendezés, a zene, a színészi játék, a táncok, a díszletek egyszóval a fergeteges előadás mély 

nyomot hagytak a hallgatóságban. Ezt rajzban, levélben közvetítették is Tóth Péter, a darab 

zeneszerzője felé. 

És a további jutalmak: 

- Büszkék vagyunk arra, hogy évről-évre több növendékünk fejezi be 6. osztály végén 

tanulmányait zenei alapvizsgával. Kitartó munkájuk jutalmazása mellett szeretettel várjuk 

őket továbbképzős növendékeink táborába. 

- Kiemelkedő egész évi munkájáért a Bólyban megrendezendő Országos Fuvolás Táborban 

részt vehet a Soltvadkert Gyermekeiért Alapítvány támogatásával: 

Sztojka Julianna. 

 

 

 



A művészetek dicsérete (Bősze Éva verse) 

Ha elmondhatnám 

-csengő, szép szavakkal- 

rebbenő szívem zengő szózatát 

-mely egyszerre dicsér 

minden művészt és minden alkotást,- 

elmondanám. 

De nem nyílik szóra a szám. 

Elnémít a szépség, 

a rend a harmónia - 

minek a lélekkel kell eggyé olvadnia- 

az alig hallható 

\\\"Mindenség\\\" szava. 

A zene, a kép, a szó, 

valami, 

ami ki sem mondható! 

Egy égi jel, egy fénysugár mely körbejár- 

lenyűgöz, felemel! 

Átrepít az éteren. 

Fülemben 

hárfák zenéje cseng - szeráfok éneke, 

az \" Alkotó Ember\" varázsrejtjele. 

Fogadjuk hát együtt 

- néma alázattal - 

az örök titkok neszét, 

e zsongító világ üzenetét 

- mindent, mi helyettem 

beszél - 

a művészetek igaz dicséretét... 


