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Jegyzőkönyv 

Készült: 

2017. 01. 23-i Félévi tantestületi értekezletről 

 

Csatolva:  

1. sz. melléklet: Jelenléti ív 

2. sz. melléklet: Tanszakvezetők féléves beszámolói 

3. sz. melléklet: Programterv II. félévre 

4. sz. melléklet: Munkavédelmi képviselő választás 

 

Ráduly Ildikó igazgató köszöntötte a tantestületet, jegyzőkönyvvezetésre felkérte Nagy 

Lászlóné iskolatitkárt, ellenjegyzésre Kovács Jenőt és Tanai Róbertet. 

Kérdezte, hogy a tantestület elfogadja-e a jelölést? 

A tantestület 100%-ban elfogadta. 

 

Az igazgatónő elmondta az értekezlet témáit:  

1. I. félév általános vezetői értékelése, személyi változások, állami működtetésbe 

kerülés 

2. Belső kommunikáció fejlesztése, konfliktuskezelés 

3. Tanszakvezetők beszámolója 

4. II. félév programjainak egyeztetése 

5. Eszközbeszerzések, szükségletek felmérése tanszakonként  

6. Munkavédelmi felelős választás 

7. Egyéb 

 

1. Ráduly Ildikó igazgató összegezte az első félév eseményeit: 

Személyi feltételek, változások: 22 pedagógus, egy iskolatitkár dolgozott az első 

félévben. Több tanszakot is érintett a személyi változás az év kezdésekor. Vonós –gitár 

tanszakon: 1 fő csellótanár, Kocsis Dóra vette át Andrási Mónika GYES-GYED miatti 

távolléte idejére tanszakát. Sajnálatos módon, próbaidőn belül meg kellett szüntetni 

munkaviszonyát, és december 1-től Salgó Márta a helyettesítő tanár, aaki jelenleg 
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gyakornoki idejét tölti. 2 fő gitártanár érkezett (Antal Éva és Molnár Tamás), akik 

Musatics Anikó távozása miatt vették át tanszakát. Szolfézs tanszakon szeptember 

közepére megoldódott a szolfézs tanár hiány, Forsman Zsuzsanna 16 órában tanít. 

 

Tanulói létszámadatok: év eleji létszám 301 fő, ami október 1-i statisztikai adatokban is 

szerepel. Félévi vizsgát tett 303 fő. Várható kimaradások 4-5 fő a második félévtől. 

 

Minden új kolléga vezette tanszakon megfelelő színvonalon zajlottak le a félévi 

beszámolók, vizsgák. 

 

A félév eseményei közül az igazgatónő kiemelte a Jubileumi Tanári Koncertet, Csömöri 

Virtuózok és Zongora-bemutató koncertet, illetve a hagyományos Karácsonyi 

Hangversenyt. Emellett a tervezett programok (Csibe koncert, Mikulás koncert, tanszaki 

koncertek) magas színvonalon zajlottak. 

 

Létszámok alakulása tanszakonként: 

Az igazgatónő elmondta, hogy jelentősen emelkedett a tanulólétszám. Figyelni kell a 

vonós tanszak tanulólétszámára, illetve magánének tanszakon tanulók számára. A 

második félévben stabilizálni kell és a beiskolázási folyamatban erre nagy hangsúlyt 

kell fektetni: hangszerbemutatók, tanári javaslat, egyéb. Április végéig minden 

tanszakon fel kell mérni az igényeket és a hiányokat. 

 

Az igazgatónő elmondta, hogy vonós tanszakon ismét lesz személyi változás. 

Draskóczy Lídia a téli szünet előtt jelezte, hogy lakhelyéhez közelebbi 

munkalehetőséget kapott. Mohay Éva veszi át tanszakát. Draskóczy Lídia néhány 

szóban elköszönt a tantestülettől, és Mohay Éva pedig bemutatkozott. Az igazgatónő 

kérte a kollégákat, hogy az új kolléga beilleszkedését segítsék. 

 

A félév során minden tanszak, a munkatervben meghatározott programokat teljesítette, a 

vizsgák rendben és alapvetően egységes színvonalon zajlottak le. A zenekarok, 

kamaracsoportok munkájában további erősödés tapasztalható, színvonalas 

produkciókkal, rendszeresen megmutatkoztak zeneiskolai és egyéb rendezvényeken. 

Ezek részletezése a tanszaki beszámolókban történik. A tehetséggondozással 

kapcsolatos részleteket a tanszaki beszámolók rögzítik. Kiemelte a Kaméleon ütő-



 5 

kamara csoport további erőteljes fejlődését, több települési rendezvényen 

bemutatkoztak a félév során. 

 

A belső ellenőrzést tanszakvezetők, helyettes és igazgató végezte a munkatervben 

meghatározott rend szerint. 

 

 

A félév programjainak megrendezését a felelős tanárok munkája tette magas 

színvonalúvá, a következő félév programjaiban is kéri a további alapos és jól szervezett 

munkát ezen a téren is.  

 I. félév zeneiskolai rendezvényei – Csibe koncert, Mikulás koncert, 

Kamarakoncert, Karácsonyi hangverseny, tanszaki vizsgakoncertek, tanszaki 

koncertek, B-s meghallgatás. 

 települési rendezvények –Szüreti Napok, Béke téri Esték, Idősek hónapja Vers-

Ünnep, Adventi programok – Szeretet ünnep, Karácsonyváró programok, 

térzenék. 

 Más település, egyéb rendezvény, verseny: Krammer Big Band-Budapesti Big 

Band Fesztivál és minősítő verseny – eredmény: A kategória Arany min., 

„Tiéd A Steinway” zongorista tehetségkutató rendezvényen Szikszay Levente 

(tanár: Vallóné Nagy Anna) továbbjutott a márciusi döntőbe. 

 

Hangszerjavítások, hangolások, hangszertokok és tartozékok beszerzése folyamatosan 

zajlott az első félévben. 

 

Január 1-én állami működtetésbe kerültek az oktatási intézmények. Zeneiskolánk a 

Dunakeszi Tankerületi Központ alá került, vezetése nem változott, Eich László 

tankerületi igazgató vezeti továbbra is a központot. Várható változások: intézményi 

költségvetés, közvetlenebb kapcsolat, működtetői feladatokkal kapcsolatos 

ügyintézésben változó eljárásrendek, más tankerületből(-be) áttanítók új kinevezésének 

elkészítése. Együttműködő és konstruktív viszonyt kívánunk ápolni a fenntartóval. 

Ezzel együtt a zeneiskola továbbra is Csömör település része, aktív közreműködője a 

kulturális életnek, továbbra is jó együttműködést kívánunk fenntartani önkormányzattal, 

intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal. Bízunk abban, hogy önkormányzati 
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és alapítványi segítséggel megvalósulhatnak olyan szakmai programok, melyek az 

iskola szakmai fejlődését, a zenekarok működését segítik. 

 

2.  Az igazgatónő elmondta, hogy tanszakvezetőkkel és a pedagógiai munkát segítőkkel 

egyeztetve kéri minden dolgozótól a következőket: bármilyen jellegű probléma 

felmerülése esetén a probléma megfogalmazása legyen az első, melyet kollégával, 

igazgatóval, helyettessel, tanszakvezetővel kell megbeszélni, iskolán belül. 

Konfliktusok, nézeteltérések, véleménykülönbségek minden emberi közösségben 

adódnak. Ezek hasznosak, amennyiben a megoldást keresi mindenki. Ha a problémán 

való „rugózás”, „puffogás” helyett megoldást keresünk, abban az esetben a teljes 

szervezet fejlődik. Az igazgatónő nyomatékosan elmondta, hogy a munkahelyi légkör 

fejlesztése, megóvása és a megfelelő, nyugodt légkör kialakítása mindenkinek 

munkaköri kötelessége. Kérte ennek betartását. 

 

3. Az igazgatónő kérte a tanszakvezetőket tartsák meg beszámolójukat, értékeljék 

a félévet. (lsd. tanszakonkénti félévi beszámolók.) 

 

Vallóné Nagy Anna, Kovács Jenő, Tanai Róbert és Ráduly Ildikó összegezte a 

munkaközösségek félévi munkáját. (lsd. tanszaki, félévi beszámoló). 

 

Az igazgatónő kiegészítésként elmondta, hogy idén nincs felvételiző növendék, de 

felvételire készülő 1 harsonás növendék felkészítése folyamatban van. Felvételi ideje: 

2018. február. 

 

Az igazgatónő kérdezte a tantestületet, hogy a félévi beszámoló elfogadását javasolja-e 

a tantestület. 

A tantestület kézfeltartással 100%-ban elfogadta a félévi beszámolót. 

 

4. Ráduly Ildikó kérte a II. féléves programok egyeztetését, felelősök megnevezését 

havi bontásban. (lsd. II. féléves programterv) 

 

Programegyeztetés a II. félévre – tantestületi megbeszélés keretében. 
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A programokhoz a felelősök megnevezése is megtörtént. Javaslatok hangzottak el a 

Tavaszköszöntő koncerttel kapcsolatban Kanta Gabriella, Trázsi Erzsébet, Nagyné 

Bartha Anna és Széki József részéről, tanulói és tanári produkciókkal kapcsolatban. 

Zenei produkciót mindenki szívesen vállalna egyéb tervek összeállítását Széki József 

vállalta. 

 

Év végi vizsgák, tanszaki koncertek időpontjainak egy részét jelezték a kollégák, amit a 

programtervben rögzítettünk. 

 

5. Eszközbeszerzések, szükségletekről kért tájékoztatást az igazgatónő:  

 

Szabó Péter jelezte, hogy menet-ütőegyütteshez szükség lenne menet kongákra és egy jó 

minőségű triangulumra. Elmondta, hogy milyen kottákra lenne szükség repertoár 

bővítés céljából. Széki József hozzátette, hogy még egy menet –pergő dobra és 

mellényre szükség lenne. Nagyné Bartha Anna jelezte, hogy kevés a kottatrtó a 

telephelyen. Ráduly Ildikó elmondta, hogy ennek pótlása folyamatban van. 

Tanai Róbert jelezte, hogy néhány szolfézs tárgy oktatását segítő könyv beszerzése 

hasznos lenne, melyekből elegendő a tanári példányok beszerzése. 

 

Az igazgatónő kérte, hogy egyéb felmerülő hiányokat, vagy javításokat azonnal jelezzen 

mindenki, hogy a szakmai munka megfelelő színvonalon folytatódjon. Kérte a 

kollégákat, hogy időben jelezzék, a kiírások megérkezésekor, hogy hány növendéket 

indítanak versenyeken, hogy az azokhoz kapcsolódó anyagi források igénylése időben 

történjen meg. 

 

6. Munkavédelmi képviselő választás  

Az igazgatónő tájékoztatta a tantestületet a munkavédelmi képviselő választással 

kapcsolatos jogszabályi előírásokról, és az előzetesen kiadott tájékoztató alapján jelezte, 

hogy jelölés nem érkezett az elmúlt időszakban. Kérdezte a Választási Bizottságot, hogy 

van-e jelölés? Jelentkező és jelölés sem volt. Jelölt hiányában szavazásra nem került sor. 

 

7. Egyéb témakörben az iskolatitkár tájékoztatást adott a tantestületnek sürgős 

adminisztrációs feladatokról és fontos információkról: 
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 tanügyi dokumentumok leadásának ideje január 27.  

 térítési díj beszedése február 15-ig és kérvények leadásának módja, a mérték 

megegyezik az első félévivel. 

 visszairatkozók listájának leadás április 21. 

Az igazgatónő elmondta, hogy az önkormányzati támogatásokról az egyeztetés 

folyamatban van.  

 

Egyéb hozzászólás hiányában a tantestületi értekezletet berekesztette az igazgatónő. 

 

Jegyzőkönyvet készítette: Nagy Lászlóné 

 

2017. január 23. 

 

 

 

Ellenjegyzők: Tanai Róbert igazgatóhelyettes 

 

 

 

                        Kovács Jenő tanszakvezető 

 

2017. január 23. 
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1.sz. melléklet 

Jelenléti ív 

 



 10 

 

2. sz. melléklet  

Tanszaki beszámolók 

 

Zongora-magánének tanszak beszámolója 

2016/2017-es tanév I. félévéről 

Készítette: Vallóné Nagy Anna tanszakvezető 

 

A tanszakon személyi változás nem volt. A korrepetíciót két tanár végzi.  

 

Az első félévre tervezett nagyobb lélegzetű projekt (újszerű zongora beszerzés) teljesen 

és maradéktalanul megvalósult. A Zeneiskola fennállásának 25. évfordulója kapcsán 

sikeres gyűjtési akció, önkormányzati, fenntartói, szülői munkaközösségi és alapítványi 

támogatásból egy újszerű zongorát sikerült megvásárolni. 

 

November 23-án Zongora-bemutató koncerttel köszönte meg mindenkinek a 

támogatást. A koncert a Művelődési Házban volt, részt vett rajta az iskola négy 

zongoratanára, tehetséges zongorista növendékeink, a vonós zenekar és egy-egy 

műsorszám erejéig az ének és a harsona tanszak is képviseltette magát.  

Egyéb rendezvények, fellépők: 

Krammer napok /Szikszay Levente/ 

Csibe koncert, Mikulás koncert /kezdő növendékek/ 

Karácsonyi koncert /Bartos Bianka/ 

Tanári koncert –zongora tanárok 

 

Tehetséggondozás: 

„B-s” meghallgatás /Fischer Janka, Naményi Vanda, Szikszay Levente/ 

„Tiéd a Steinway” koncert a Szent István Kir. Zeneműv. Szakgimnáziumban  Szikszay 

Levente továbbjutott a tavaszi rendezvényre az Opera Zongoraterembe. 

 

Tanulságos és érdekes esemény volt decemberben a csembaló koncert Trázsi Erzsébet 

szervezésében. A vizsgakoncertek egységes szakmai színvonalon zajlottak. A félév 

során sor került óralátogatásokra a tanszakvezető részéről, melyről értékelés készült. 
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II. féléves tervek: Tavaszköszöntő Est, Házi verseny, Zongora –koncert tehetséges 

tanulók részvételével, együttműködés vonós és fúvós zenekarokkal Film- zene 

koncertre. 

Magánének tanszak: 

Magánének tanszakon személyi változás nem volt. Év elején a várt létszámnál 

kevesebben kezdték meg a tanévet, így ezen a tanszakon a tanulólétszám megerősítése 

folyamatos feladatot jelentett. A tanszaki vizsgák magas színvonalon zajlottak, a 

növendékek komolyan vették feladataikat. 

Növendékeink felléptek a Zene világnapja koncerten, Idősek versmondó versenyén, 

Zongora bemutató koncerten és Csibe-koncerten a félév során. 

 

Kamaraének csoportunk fellépett a karácsonyi hangversenyen és segítette az énekkar 

munkáját. Repertoár bővítésre szükség van, egy-egy produkció esetében több darab 

elhangzását támogatjuk a jövőben. 

 

II. félévben tervezett programok: Tavaszköszöntő Esten szólisták és kamaraének 

csoportunk lép fel, illetve az év végi vizsgák mellett áprilisban Musical estet szervezünk 

a Művelődési Házban.  

 

Tanulói létszámadatok: 

B tagozatosok száma: 3 fő zongorista 1 fő magánének=4 fő 

Zongora-magánének tanszak év eleji létszám: 66 tanuló 

Zongora: 54 fő  

Magánének: 12 fő 

 

Félévi vizsgát tett: 67tanuló 

 zongora 55 tanuló 

 magánének 12 fő 

 

 

 

Csömör, 2017. 01.23.    Vallóné Nagy Anna, tanszakvezető 



 12 

A fúvós tanszak beszámolója 

2016/17-es tanév első félévéről 

Készítette: Kovács Jenő tanszakvezető 

 

A fúvós tanszakon az első félév rendkívüli esemény nélkül, nyugodt körülmények 

között zajlott. Félévi vizsgáink rendben lezajlottak, a fúvós tanszakról Lázár Gáspár 

növendékeit szeretném kiemelni. A fuvolás növendékei nagyon szépen felkészítve 

szerepeltek, legkisebb növendékei is nagyon szép produkciókkal szerepeltek.  

 

Az év eleji tanszaki megbeszélésen feladatul tűztük ki a zenekar vezető és a főtárgy 

tanárok közötti szorosabb kommunikációt, miszerint nagyobb hangsúlyt kell fordítani a 

növendékek zenekari munkájának nyomon követésére a főtárgy tanárok részéről is. Úgy 

tapasztalom, hogy fejlődik ez a dolog, habár még inkább lehetne többoldalú és 

rendszeres a zenekari munkák nyomon követése. Emellett úgy ítélem meg, hogy a 

fúvószenekar koncertekre való felkészülése és a koncertek megszervezése – logisztikája 

– megfelelő.  

 

Másik feladatunk a rezes tanszakok bővítése, utánpótlás szervezése. A tanszak 

növendék eloszlása nem teljesen ideális, míg a fafúvós oktatás teljesen feltöltve 

működik, addig a rézfúvósoknál még lehetne bővíteni a létszámot. Itt első sorban Toldi 

Károly tanszakára gondolok ahol jelenleg kevés trombitás tanul, valamint arra, hogy 

saját érdekünk a növendékek megtartása a hat éves alapképzés után is. Jelenleg ez a 

trombitásoknál nem működik, nem alakult ki. Természetesen ez egy hosszú távú 

folyamat, de a fúvószenekar ifjúsági jellegének megtartása miatt ez kiemelt fontosságú a 

következő időszakban. Ugyanígy fontos a régi diákok zenekari munkába való bevonása, 

ami fokozatosan megvalósul. Mindezek segíthetik a jövőben a Krammer Big Band 

utánpótlásának is a megoldását. 

Tehetséggondozás: 

Tanszaki koncertjeink, és félévi meghallgatásaink magas színvonalon zajlottak. B 

tagozatosok száma:6 fő. Jelenleg egy harsonás növendék készül felvételire, melyre a 

következő tanévben kerül sor.  

 

 



 13 

Zenekarok, kamaracsoportok: 

A Corvin Kamara a tavalyi évhez képest lényegesen nagyobb létszámmal kezdte meg 

a tanévet. A próbák időpontja átkerült szombati napra reggel 9-10 ig. A félévben két 

koncertjük volt, mind a kettő fellépést szépen teljesítették, összeszedett munkájukkal 

sikeresen dolgoztak a félévben. 

 

A Csömöri Ifjúsági Fúvószenekar az eddigi próbáktól eltérően szintén szombati 

napon tartja az idei tanévtől a próbáit, melynek elsődleges oka, hogy a már nem 

általános iskolába járó nagyobb növendékek is rendszeresen tudnak így a próbákra járni. 

Ami szintén előrelépés a zenekarnál, hogy az eddigi évekhez képest a növendékek 

felkészültebben jelennek meg a próbán, amit a főtárgy tanárok felkészítő munkájának 

köszönhetünk. Repertoárjuk színes, indulók és hagyományos fúvószenekari darabok 

mellett könnyedebb stílusú művekkel is készülnek.  

 

Krammer Big Band első félévi kiemelt feladata volt a XVI. Budapesti Big Band 

Találkozón való részvétel. Ezen a minősítő versenyen a csoport »A« kategóriában 

nevezett. Az eredmény »A« kategória arany minősítés lett, 250 pontból 241 pontot ítélt 

meg a zsűri, amivel három pont lemaradással a második helyen végeztünk. Ez az 

eredmény hatalmas előrelépés, ami mindenképpen az iskola hírnevét öregbíti. Ezen a 

fellépésen kívül, még két koncertet adott a zenekar. Esztergomba a Szent Tamás 

Napokra kaptunk meghívást, ahol egy nagyon jó hangulatú koncertet adtunk, leszámítva 

a befejezésre érkező vihart. Másik fellépésük Csömörön volt a művelődési házban, ahol 

csömöri érdekeltségű zenekarok mutatkoztak be.  

 

Két alkalommal előfordult, hogy a Big Band szereplését követően a pakolásban nem 

vett mindenki részt. Javaslom, hogy a jövőben a teljes zenekar, a zenekar vezető 

irányításával erre nagyobb figyelmet fordítson. Ezzel kapcsolatos megbeszélések 

igazgatónő irányításával, lezajlottak.  

 

Főbb félévi programjaink: 

08. 27    Auchan Családi Nap          CSIF 

09.17    Béke Téri Esték           CSIF 

09.17    Szent Tamás Nap   KBB 

09.24    Szüreti Mulatság  CSIF 

11.12    Big Band Nap  KBB 

11.21    Csibe koncert  Corvin +tanszakok 
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11.25    Művelődési ház  KBB 

12.07    Mikulás koncert  Corvin + tanszakok 

12.14    Karácsonyi koncert           CSIF + tanszakok 

 

Tanulói létszámadatok: 

Fúvós tanszak év eleji létszám: 72 tanuló 

Ebből - Rézfúvós tanszak létszáma 32 fő. Fafúvós tanszak létszáma: 40 fő. Ezekből 

furulyán tanul12 fő.   

Félévi vizsgát tett: 74 tanuló 

 furulya  9 fő  

 trombita 15 fő 

 mélyréz 9 fő                        Rézfúvós: 33 fő 

 

 furulya 3 

 fuvola 20 fő  

 klarinét 10 fő 

 szaxofon 8 fő                         Fafúvós: 41 fő 

 

II. félév tervezett programjai: 

Részvétel a zeneiskolai rendezvényeken – Tavaszköszöntő Est, Film-Zene koncert, 

mellette települési felkéréseknek tesznek eleget zenekaraink: Sváb majális, Szlovák 

majális, Falunapok. Ifjúsági Fúvószenekarunkat meghívták Egerbe és Pécelre 

Fúvószenekari találkozókra, melyre május-június hónapban kerül sor. Krammer Big 

Bandünk meghívást kapott Prágába és Görögországba, az utazások szervezés alatt 

vannak. Emellett tervezzük a Big Band újabb CD lemezének elkészítését a tavaszi 

időszakban. Nyári tábor vagy utazás szervezését tervezzük, és egy olaszországi együttes 

fogadására kerül sor március végén. 

 

Csömör, 2017 01 23        Kovács Jenő 
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A vonós-gitár tanszak beszámolója 

2016/17-es tanév I. félévéről 

Készítette: Ráduly Ildikó igazgató 

A tanév első félévében személyi változás gitár és cselló tanszakon volt. L. Musatics 

Anikó távozását követően két új gitártanár kezdte meg a munkát: Antal Éva és Molnár 

Tamás. Mindketten tapasztalattal rendelkező kollégák, ami nagymértékben segítette a 

gyors beilleszkedést és a tanulólétszám stabilitásának megtartását. Lipcsei János 7 

órában tanít iskolánkban. A tanulók megfelelő elosztása és az oktatás megszervezése 

alapvetően rendben lezajlott az év elején. A gitárzenekar vezetését az első félévben 

közös munkában valósítottuk meg, működését a második félévben, a megfelelő óraszám 

biztosításával rendezzük, vezetését Antal Éva veszi át. 

Cselló tanszakon Lakatos Andrási Mónika tanszakát GYES-GYED idejére helyettes 

tanár, Kocsis Dóra vette át szeptemberben. Munkaviszonyát a próbaidőn belül 

szüntettük meg. Salgó Márta december 1-étől tanít iskolánkban. Megfelelő 

végzettséggel rendelkező kolléga, jelenleg gyakornoki időszakát teljesíti. A személyi 

változások gondot jelentenek a tanszak tanulólétszámában, melyet a második félévben 

kiemelten kell kezelni. 

 

A félévi beszámolók, vizsgák rendben lezajlottak, hegedű és cselló tanszakon egységes 

elvárások mentén, megfelelő színvonalon teljesültek. Gitár tanszakon, a személyi 

változások és három tanár által felkészített növendékek ellenére is magas színvonalú 

beszámolókat hallhattunk. 

 

A hegedű tanszak létszámában év elején csökkenés volt tapasztalható, melyet az első 

félév során sikerült megfordítani. A félév során ismételten nehézséget jelentett a 

zenekari munkába való bevonása a növendékeknek. Ez elsősorban szaktanári feladat, 

melyet pontosítottunk és a továbbiakban is kiemelten kezelünk, tanulók és szülők felé 

folyamatosan közvetítjük. A zenekari munkában való részvétel támogatja az egyéni 

hangszeres tanulás fejlődését.  

 

Zenekaraink (vonós és gitár és cselló), növendékeink részt vettek a félév során, 

Krammer Nap- Zenei Világnapi koncerten, tanszaki koncerteken, vizsgakoncerteken, B 
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tagozatos meghallgatáson, Csibe-koncerten, Mikulás koncerten és a Karácsonyi 

Hangversenyen, Testvér Kamara koncerten. Kiemelt program: Csömöri Virtuózok 

zenekari koncert, melyet november 9-én tartottunk. Zenekari kísérettel egy hegedűs, egy 

brácsás, egy csellista növendékünk mutatkozott be, fuvolista, zongorista növendéek 

mellett. A koncerten fellépett a Tücsök zenekar is és hangfelvétel készült a programról. 

Ifjúsági zenekarunk és a szólisták Nyírteleken vendégszereplés keretében is 

bemutatkoztak november 11-én. Csellistáink Abonyban a III. Országos Bihari János 

Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztiválon, melyen Nívó díjat értek el. Részt vettek a 

6. alkalommal megrendezett Csellista találkozón, Kistarcsán. 

Tanáraink felléptek az októberi Jubileumi Tanári Hangversenyen. 

 

Vizsgák tapasztalatai: A félévi vizsgakoncertek rendben lezajlottak, jó és egységes 

szakmai színvonalon.  

Létszámadatok: Vonós-gitár tanszak év eleji létszám: 82 tanuló  

 hegedű 26 fő  

 cselló 20 fő 

  gitár 36 tanuló 

Félévi vizsgát tett: 79 fő 

 hegedű  25 fő 

 cselló  18 fő  

 gitár 36 fő 

 

II. félév programjai: 

 

Zeneiskolai programok: Tavaszköszöntő Esten, Falunapon, kiállítás-megnyitón vesznek 

részt csoportjaink, kamaracsoportok és szólisták. Tervezünk egy zenekari estet március 

hónapban. Zenekaraink, tanulóink együttműködnek más csoportokkal, más hangszeres 

növendékekkel. tavaszi időszakban csellóversenyen vesznek részt növendékeink 

budapesti versenyen. Gitárzenekar próbáinak rendszeressé tétele megvalósul a második 

félévben. Vezeti: Antal Éva. Molnár Tamás Krammer Big Band csoportunkat segíti. 
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A zenekari munka népszerűsítéséért közösségfejlesztő programokat tervezünk, melyek 

egyben szakmai fejlődést is támogatják. Kiemelt program: Vonószenekari Találkozó 

szervezése június hónapban, remélhetőleg finn vendégzenekar részvételével. 

 

B tagozatos növendékek száma: 3 hegedűs növendék. Részt vesznek félévente egy 

alkalommal a B tagozatosok meghallgatásán. 

 

A félév során elsősorban hangszerjavításokat és karbantartást valósítottunk meg. 

Ráduly Ildikó 

2017. január 23 
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Szolfézs – ütő tanszak beszámolója 

 a 2016-17-es tanév I.  félévéről 

Készítette: Tanai Róbert tanszakvezető 

 

A szolfézs tanszakon rendben lezajlott az első félév. Személyi változás volt. Szeptember 

közepén Forsman Zsuzsanna kezdte meg a munkát iskolánkban. Beilleszkedését a 

tanszak tanárai és hangszeres tanárok is segítették. 

Részt vettünk a szokásos programokon: Mikulás-koncert, Karácsonyi Hangverseny. 

Megtartottuk az összefoglaló órákat. A B-tagozatosok meghallgatását is megrendeztük.  

 

Létszámadatok: 

Szolfézs - ütő tanszak év eleji létszám: 81 fő  

 EK1 41 fő 

  Zeneóvoda 13 fő 

  Ütő: 27 fő 

Félévi vizsgát tett: 83 fő 

 EK1: 42 fő 

 Zeneóvoda: 14 fő 

 Ütő tanszak: 27 fő 

Szolfézs csoportok: 

1 zeneóvodai csoport (Draskóczy L.) 

3 EK1 kis-előképző csoport (Ráduly I. Forsman Zs. ) 

3 EK2 hangszeres előképző csoport (Tanai R., Forsman Zs.,) 

3 első oszt. csoport (Tanai R. Forsman Zs.) 

2 második osztály(Tanai R.)  

2 harmadik osztály ( Forsman Zs.) 

1 negyedik (Tanai R.) 

1 Zenetörténet-zeneismeret (Tanai R.),  

3 „B” tagozatos csoport (Forsman Zs. Ráduly I. Tanai R.)   

2 felzárkóztató csoport (Forsman Zs. Tanai R.). 

Összesen: 21 csoport 
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Egyéni felzárkóztatás: 

Azok a tanulók, akik magatartásbeli vagy tanulási nehézségek miatt nehezen tudnak 

csoportban tanulni, biztosítjuk az egyéni felzárkóztatás lehetőségét. Szülők és gyerekek 

részéről egyaránt pozitív visszajelzés érkezett, a tanulók jobban haladnak, néhányan már 

visszakerülhettek eredeti csoportjukba. 

Második félévi programterveink: 

 Az idén szeretnénk ismét megtartani a Szolfézs Napot, melyet jó idő esetén a 

tó mellett tartanánk, s Draskóczy Lídia segítségével táncházat szerveznénk. 

 A tanév végi szóbeli vizsgákat áprilisban, az írásbeli vizsgákat májusban 

tartjuk.  

 Készülünk a Tavaszköszöntő Hangversenyre. 

Ütő tanszak: 

Az ütő tanszak aktívan részt vesz a zeneiskola életében. Személyi változás nem volt, 

a félévi vizsgák igen magas színvonalon zajlottak. Tanáraink gondoskodnak arról, 

hogy a zenekari utánpótlás biztosítva legyen. Kaméleon ütőgyüttesük nagy sikerrel 

lépett fel különböző rendezvényeken.  

 

Részt vettek növendékek egyéni és kamarazenei produkciókkal a Csibe, Mikulás és 

Karácsonyi koncerten, Idősek Versmondó Ünnepén a Községi Könyvtárban, 

Kiállításmegnyitón, illetve a Csömöri Zenekarok rendezvényen a Művelődési 

Házban. 

 

A második félévben részt vesznek a zeneiskolai és települési rendezvényeken 

egyaránt. Kaméleon együttesünk tervezi CD lemezének elkészítését. 

 

Csömör, 2017-01-23 

 

Tanai Róbert 
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3. sz. melléklet 

Programterv II. félév 

Hónap Nap Óra Esemény Helyszín Résztvevők Felelős 

Január Félévi vizsgaidőszak – vizsgakoncertek jan. 3-20. 

23. 14.00-17.00 

17.00-18.00 

Félévi értekezlet 

Egyeztetés 

Tanítás nélküli 

munkanap 

Zeneiskola 

 

Alkalmazotti 

kör 

Igazgató, munk. 

köz. vez. 

Február 1-8.  Térítési díjak befizetésének határideje 

22/23 9.00-12.00 Óvodai Évszak 

koncert 

Nef. Műv. 

Óvoda 

Fuvolista, 

hegedűs 

növendékek 

Ráduly Ildikó 

Bakos Tamás 

Lázár G., Kanta 

G. 

24. 18.00 Alapítványi Tanári 

koncert 

Plébánia Tanárok Ráduly Ildikó 

 

Március 10.  18.00 Kiállítás megnyitó PSMH magánének, 

zongorista 

növendékek 

Vallóné N. A. 

Borbás Á. 

15. 14.30 Részvétel a községi 

megemlékezésen 

PSMH 

Hősök tere 

Fúvós Zenekar Szabó Péter 

Ráduly Ildikó 

24. 17.00 Olasz zenekar 

fogadása, közös 

koncert 

Olasz Intézet 

Budapest 

Krammer BB Hidegkuti Z. 

Ráduly Ildikó 

25.  16.00-20.00 Olasz zenekar 

fogadása, közös 

koncert 

PSMH CSIF Szabó Péter 

Ráduly Ildikó 

30. 15.00-17.00 B-s meghallgatás Zeneiskola B tagozatos 

növendékek 

vallóné N. A. 

 

Április 

Tavaszi szünet április 10- 18. 

6-7-8.  Budapesti 

Csellóverseny 

Budapest Csellisták Nagyné B. Anna 

8. 16.00-20.00 Tavaszköszöntő Est PSMH Minden csoport, 

szólók 

Ráduly Ildikó, 

Tanszak-vezetők 

24. 14.00 Zongora-verseny Zeneiskola Zongoristák vallóné N. A. 

zongoratanárok 

27. 17.00 Musical-est  PSMH Magánének 

szakos 

növendékek 

Borbás Á. 
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Május 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június 

Máj. 24.-jún. 14. Év végi vizsgák 

1. 17.00-20.00 Szlovák majális Szlovák Ház Krammer Band 

 

Hidegkuti Z. 

Kovács Jenő 

  Szolfézs nap Zeneiskola/Horg

ásztó 

Szolfézs tanszak Tanai Róbert 

Bedécs Brigitta 

5. 8.00-23.00 Egri Fúvószenekari 

Találkozó 

Eger Dobó tér CSIF Szabó Péter 

20. 17.00-19.00 Film-Zene koncert PSMH Fúvós Zenekar 

Magánének 

tanszak 

Vonószenekarok 

Ütőkamara 

Szabó Péter 

Borbás Ágnes 

Vonós tanárok 

Egri Márton 

21. 16.00-19.00 Sváb majális Hősök tere Fúvós zenekar 

 

Szabó Péter 

Ráduly I. 

30.  18.00-20-00 Zongora-koncert Hangversenyter

em 

Zongorista 

növendékek 

Vallóné N. Anna 

2. 17.00-18.00 Pedagógus Nap PSMH tanszakok 

felkérés alapján 

Ráduly I. 

8-11. Falunap PSMH Fúvószenekar 

Krammer Big 

Band 

Szabó Péter 

Hidegkuti 

Zoltán 

 

15. 14.00 Évzáró értekezlet Zeneiskola Teljes 

alkalmazotti kör 

 

Ráduly Ildikó 

16-18.  Prágai Zenekari 

találkozó 

Prága KBB 

CSIF 

Hidegkuti Z. 

Szabó P. 

19. 17.00 Évzáró  Zeneiskola Teljes iskolai 

közösség 

Ráduly I. 

22. 17.00 Ált. Isk. Évzáró M.K.Á.I Tervezés alatt  

Nyári szünet 
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4. sz. melléklet 

Munkavédelmi képviselő választás 
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Záradék 

 

 

 


