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Kedves Szülők! Leendő elsős kisdiákok!
Szeretettel köszöntöm Önöket, illetve köszöntelek Benneteket nagycsoportos óvodások a Szent László ÁMK
Lukin László Ének-Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkatársai nevében.
E kiadványon keresztül igyekszem összefoglalni azokat az információkat, amelyek az iskolaválasztás
időszakában hasznosak lehetnek és bemutatják az intézményünkben folyó sokrétű és színes diákéletet.
A városban és a környékén sokan mindmáig egyszerűen csak ÉZI-ként említik ezt az intézményt, amely 1957ben kezdte meg a működését.
Ez, a város szívében levő, pezsgő kulturális közeggel rendelkező iskola továbbra is elsősorban az ének-zenével
való elmélyültebb foglalkozásban rejlő nevelési lehetőségeket igyekszik kihasználni, de e mellett minden olyan
tanulónak partnere kívánunk lenni, akinek egyéni képességei lehetővé teszik, hogy egyéb tudományok felé
kacsingassanak. A tapasztalatok azt igazolják, hogy a zenei nevelés jóval túlmutat önmagán – az éneklő
gyerekek érzékenysége, fogékonysága, más tantárgyakban elért eredménye jobb, személyiségük gazdagabb. Az
énekórákon túl szeretnénk rendszeresen lehetőséget teremteni arra is, hogy a diákjaink élő zenével találkozzanak,
melyhez kiváló művészek és számos program segítik a szervezőinket.
Ezeket a pozitív hatásokat tovább erősíti, hogy az ÉZI önálló épületben, egyfajta szellemi műhelyként tud
működni, évfolyamonként egy-egy osztállyal. Az iskola egyik nagy értéke az épület jellegéből és a pedagógusok
odafigyeléséből adódó családias hangulat.
Az ÉZI-hez egy alapfokú művészeti iskola is csatlakozik, melynek falai között a délutáni időszakban
hangszertanulással, balettel és drámajátékkal foglalkozhatnak a diákjaink.
Leendő elsőseink osztályfőnöke Baladin Orsolya lesz, aki sok év tapasztalatával, szakmai felkészültségével,
igényességével és örök jókedvével a tarsolyában mindig értőn foglalkozik a rábízott gyerekekkel. Az ÉZI-ben az
alsós tanítónő négy éven át marad az osztályával. Itt a közismereti tárgyakat Orsi néni, az ének, hittan,
testnevelés és angol nyelvet pedig szakos tanár tanítja.
Napközis társa Jankovicsné Vizin Csilla lesz, akinek irányításával a délután folyamán biztosan elkészül a házi
feladat.

A gyerekeket reggel 7 órától tudjuk fogadni az iskolában, délután pedig 17 óráig maradhatnak a napköziben. A
tízórait, ebédet és uzsonnát az iskola saját étkezőjében fogyaszthatják el diákjaink, amit a Szent László ÁMK
konyháján főznek számukra.
Az ének-zenei tagozat keretében a gyerekeknek heti 4 énekórájuk van, valamint második osztálytól kezdődően
két énekkari próbájuk, amelyek ugyancsak az órarendbe illeszkednek.
Bár a tantervek csak negyedik osztálytól írják elő az első idegen nyelv tanítását, a szülői kívánságokat szem előtt
tartva az órarendbe illeszkedő szakköri formában már első osztályban megkezdjük az angol nyelvvel való
foglalkozást. A nyelvoktatás eredményességét jelzi, hogy felsős diákjaink rendre helyezéssel térnek haza a városi
iskolák részvételével megrendezett versenyekről.
Érdeklődő diákjaink többek között kémia, robotika, filatélia /bélyeggyűjtés/ szakkörön elégíthetik ki
tudományos kíváncsiságukat.
A második félévtől egy évfolyamon, limitált gyermeklétszámmal, érvényesített képesítéssel rendelkező sakkedző
segítségével sakk-foglalkozáson fejlesztjük diákjaink logikai képességeit. Ezen tevékenység iskolai kereteken
belüli elterjesztése jövőbeni terveink között szerepel.
A mindennapos testnevelés keretében az órarendi foglalkozásokon túl iskolánk tornatermében biztosítunk
lehetőséget a további mozgásra. A fiúk akár már elsős korukban is kipróbálhatják, mit tudnak a focipályán –
labdarúgóink évek óta remekül szerepelnek a városi és a térségi tornákon. Az ÁMK-n belül a későbbiekben más
sportágak művelésére is lesz mód (floorball, kosárlabda, minitenisz, röplabda stb.)
Az egyházi nevelés fontos színtere a heti két, ugyancsak órarendi keretek között megtartott hittanóra. A
református és evangélikus vallású diákok számára természetesen saját felekezetük hitoktatói tartják a
foglalkozásokat.
Énekkarunk az ÉZI-ben folyó zenei nevelő munka legfontosabb megjelenítője. A kórusnak az év során több
fellépése is van – kiemelkedik ezek közül a városi Éneklő Ifjúság hangversenyen való közreműködés, valamint
az erdélyi partneriskolánk énekkarával szervezett közös szereplések. A székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti
Szakközépiskola Kicsinyek Kórusával évente találkozunk hol az egyik, hol a másik városban. Az erdélyi
utazások, a fellépések, az új barátságok rengeteg élménnyel gazdagítják a gyerekeket.
Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket február 27-én és február 28-án, szerdán és csütörtökön a nyílt
napunkon, valamint február 28-án, csütörtökön délután 17 órakor a beiskolázási szülői értekezleten. Ez
utóbbi alkalomra is elhozhatják gyermeküket – a tájékoztató idején kollégáink játékos foglalkozást tartanak
számukra.
A nyílt napok programja:
2. óra (8.55-9.40)
3. óra (9.55-10.40)
4. óra (10.50-11.35)

02.28. csütörtök
Baladin Orsolya – környezetismeret
Dózsáné Pataki Erika – angol
Jánosi László – testnevelés, társastánc

02.27. szerda
Baladin Orsolya – magyar
Baladin Orsolya – magyar
Géczyné Pethes Eleonóra - ének

(A gyerekeket szeretnénk bevonni a foglalkozásokba, ezért kérjük, hozzanak magukkal színes ceruzákat!)
Kérdéseikkel, érdeklődésükkel természetesen máskor
rendelkezésükre.
Gőbl Zoltánné
intézményegység-vezető
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