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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 Kanta Gabriellát 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,  

2. Félév során felmerült és jelzett problémák kezelése. 

3. Tanszakvezetők beszámolója 

4. II. félév programjainak egyeztetése 

5. Egyéb 

 

1. Ráduly Ildikó igazgató összegezte az első félév eseményeit: 

Személyi feltételek, változások: 24 pedagógus, egy iskolatitkár, egy takarító és egy fő portás 

dolgozott az első félévben. Két tanszakot érintett személyi változás az év kezdésekor. 

Szolfézs tanszakon Kálmán Andrea kezdte meg a munkát és trombita szakon Rozbora Ádám 

vette át Toldi Károly osztályát. 

 

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

szerepel. Félévi vizsgát tett 301 fő. Várható kimaradások 4-5 fő a második félévtől. 
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Minden új kolléga vezette tanszakon megfelelő színvonalon zajlottak le a félévi beszámolók, 

vizsgák. 

 

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

hagyományos Karácsonyi Hangversenyt. Emellett a tervezett programok (Csibe koncert, 

Mikulás koncert, tanszaki koncertek) magas színvonalon zajlottak. Növendékeink színvonalas 

koncertet adtak Cinkotán, december 1-én. 

 

Létszámok alakulása tanszakonként: 

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

tanszak tanulólétszámára, illetve magánének tanszakon tanulók számára. A félév során 

mozgás volt zongora és gitár szakon, ahol az év elején még túljelentkezés okozott gondot. A 

félév kezdetére szinte minden tanszakon sikerült pótolni a hiányt. A második félévben 

stabilizálni kell a létszámot, 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. 

 

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, melyek részletezik a félév során lezajlott versenyeket és eredményeiket. 

A második félév versenyek szempontjából minden évben mozgalmasabb, így lesz ez ebben az 

évben is fuvola, zongora és mélyréz szakokon.  

 

A belső ellenőrzést tanszakvezetők, helyettes és igazgató végezte a munkatervben 

meghatározott rend szerint. Az ellenőrzés kapcsán feljegyzés készül, melyet a látogatott 

kollégával történt egyeztetés előz meg, illetve a feljegyzésben a tanszaki vizsgakoncertek, 

egyéb alkalmak összegzése is bekerül. A belső ellenőrzés eredményeinek, tapasztalatainak 

részletezése az év végi beszámolóba, a második félév tapasztalatai összegzését követően kerül 

be. 
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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, Csömöri 

Virtuózok, Karácsonyi hangverseny, tanszaki vizsgakoncertek, tanszaki koncertek, B-s 

meghallgatás, Big Band Nap Csömörön. 

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

Könyvbemutató alkalom, Csömör Hangjai – zenekari est. 

 Más település, egyéb rendezvény, verseny: Augusztus 20. XVI. kerület önkormányzati 

rendezvénye, Krammer Big Band-Budapesti Big Band Fesztivál és minősítő verseny – 

eredmény: A kategória Arany min., Repülésirányító Bál – KBB, Esztergomi Orvosi 

Családi Nap – KBB, Hyginett Karácsonyi ünnepség- Kaméleon, Pető Intézet – 

Jótékonysági koncert Fúvós Zenekar, „Tiéd A Steinway” zongorista tehetségkutató 

rendezvényen Dicsérő Oklevél a Ferenczy György Zongoraversenyen - Szikszay 

Levente (tanár: Vallóné Nagy Anna),. Adventi Koncert Cinkotán. 

 

Hangszerjavítások, hangolások, hangszertokok és tartozékok beszerzése folyamatosan zajlott 

az első félévben. 

 

Együttműködő és konstruktív viszonyt alakítottunk ki 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 továbbra is önkormányzati és alapítványi, 

fenntartói segítséggel megvalósulhatnak olyan szakmai programok, melyek az iskola szakmai 

fejlődését, a zenekarok működését segítik. 

 

A félév során egy tenorkürt és 1-1 elektromos és basszusgitár megvásárlását támogatta a 

tankerület. Hangszerjavításokat, karbantartást és kottavásárlást fenntartói költségvetésből 

valósítottuk meg. 

 

Önkormányzati támogatásból valósulhatott meg az év eleji olaszországi utazás, melyen 

fúvószenekarunk vett részt és támogatásukkal lehetett elismerni a településért végzett 

többletmunkát pedagógusok, alkalmazottak felé. 
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Alapítványunk a szakmai programok megvalósulását, utazást, szállásköltséget támogatta, 

illetve a hátrányos helyzetű tanulókat segítette a költségek enyhítésében,  versenyek nevezési 

díját teljes körűen támogatta. 

 

Új számítógépek, laptopok és projektorok érkeztek az intézménybe fenntartói támogatásból, 

melyek részben beüzemelésre kerültek, részben ez a folyama még tart. Kérte az igazgatónő, 

hogy az új eszközök megóvására különös figyelmet fordítson mindenki. A felelősségi 

elosztást folyamatosan alakítjuk ki. 

 

2.  Az igazgatónő elmondta, hogy különös figyelmet kér mindenki részéről a termek 

elhagyásakor a világítás lekapcsolására és az ablakok bezárására. A nyári felújítást követően 

megerősödött az áthallás a termek között. Szabó Péter elmondta, hogy a csöveknél apró rések 

vannak, melyeket tömítéssel meg lehet szüntetni és ez már nagymértékben csökkenti az 

áthallást. Borbás Ágnes jelezte, hogy a fűtéskorszerűsítés után sokkal jobb a hőmérséklet az 

épület hátsó szárnyában. Az igazgatónő jelezte, hogy a tömítés meg lesz oldva minden 

tanteremben.  

 

Az igazgatónő kérte, hogy a Mátyás iskolában az ajtók zárása és a termek rendben hagyása 

még nagyobb odafigyeléssel történjen. Kérte, hogy a rendezvényekhez kapcsolódó pakolási 

feladatokban mindenki vegye ki részét. Fénymásolót csak tanár vagy iskolatitkár használhat, 

felügyelet nélkül tanuló nem.  

 

A korrepetícióval kapcsolatban elmondta, hogy a félév során gondot jelentett a korrepetítor 

tanóráról való kihívása. Ezt nem lehet megtenni, mert a tanórát meg kell tartania a 

pedagógusnak. Körültekintőbb egyeztetést kért. Ezen kívül elmondta, hogy két héten belül 

egyeztet a korrepetítorokkal és tanszakvezetővel, hogy hol merült fel a félév során még 

probléma, melyet orvosolni kell. Vallóné Nagy Anna elmondta, hogy az is gond, hogy a 

növendék egyszer sem jelenik meg korrepetíciós időszakban és így áll ki szereplésre. Jelezte, 

hogy a növendékeknek is alkalmazkodni kell, melyben segítséget a szaktanároktól kért. 

 

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

félévet. (lsd. tanszakonkénti félévi beszámolók.) 
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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 egy felvételiző növendék van, Donáth 

Gergő Flórián. Felkészítő tanárok: Hidegkuti Zoltán, Tanai Róbert, és Ráduly Ildikó Felvételi 

ideje: 2018. február-március. 

 

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

tantestület. 

A tantestület kézfeltartással 100%-ban elfogadta a félévi beszámolót.(Lsd. Záradék) 

 

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

bontásban. (lsd. II. féléves programterv) 

 

Programegyeztetés a II. félévre – tantestületi megbeszélés keretében. 

 

A programokhoz a felelősök megnevezése is megtörtént. Javaslatok hangzottak el a 

Tavaszköszöntő koncerttel kapcsolatban Kanta Gabriella, Nagyné Bartha Anna és Széki 

József részéről, illetve a CD felvétel szervezésével kapcsolatban Kovács Jenő és Egri Márton 

egészítette ki a programtervet. Az igazgatónő kérte, hogy a tanári produkcióval kapcsolatos 

jelentkezéseket e-mailben válaszolják meg a kollégák. 

 

Év végi vizsgák, tanszaki koncertek időpontjait Folyamatosan egyeztetni kell a titkárságon. 

 

5. Egyéb témakörben az iskolatitkár tájékoztatást adott a tantestületnek sürgős 

adminisztrációs feladatokról és fontos információkról: 

 tanügyi dokumentumok leadásának ideje január 29.  

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

megegyezik az első félévivel. 

 visszairatkozók listájának leadás április 20. 

Egyéb hozzászólás hiányában a tantestületi értekezletet berekesztette az igazgatónő. 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette: Nagy Lászlóné 
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2018. január 29. 

 

 

 

Ellenjegyzők: Tanai Róbert igazgatóhelyettes 

 

 

 

                        Kanta Gabriella fuvolatanár 

2018. január 29. 
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1.sz. melléklet 
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2. sz. melléklet  

Tanszaki beszámolók 

 

Zongora-magánének tanszak beszámolója 

2017/2018-as tanév I. félévéről 

Készítette: Vallóné Nagy Anna tanszakvezető 

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

Tehetséggondozás: 

A félév legfontosabb eseménye a tanszakon kétségkívül a Ferenczy György Zongoraverseny 

volt, melyre iskolánkból két növendék vett részt: Podmaniczky Nóra (Trázsi Erzsébet 

növendéke) és Szikszay Levente (Vallóné Nagy Anna növendéke). Tudni kell, hogy 

időközben ezt a versenyt kibővítették, kiterjesztették oly módon, hogy külföldiek is részt 

vehettek rajta, és nemcsak a határon túlról. Összesen 28 országból érkeztek a versenyzők, 

többek közt Bakuból, Moszkvából, Franciaországból és Németországból. Sok esetben ezek az 

ifjú zongoristák egy kinti versenygyőzelem jutalmaként kapták az ideutazás lehetőségét, ez 

tehát azt jelenti, hogy az ő részvételük igencsak megemelte a színvonalat.  Ezért örültem 

annak, hogy Szikszay Levente ebben az erős mezőnyben dicséretet kapott.  Mindkét tanuló 

sokat és lelkiismeretesen készült a versenyre, s mivel mindkettőjüket hallottam, 

elmondhatom, hogy mindkettőjük játékával elégedett voltam.  

1 növendék Szikszay Levente (dec. 9-én)  részt vett a Szent István Király Zeneművészeti 

Szakgimnázium által évente szervezett „Tiéd a Steinway” című tehetségkutató koncerten.  

 

Programok:  

Az első félévet ezenkívül még sok kisebb nagyobb fellépés, esemény színesítette, melyeken a 

zongora tanszak képviseltette magát: Krammer Nap, Idősek versmondó ünnepe, „B”-s 

meghallgatás, Önkormányzat Okt. 23.-i ünnepségén, Karácsonyi Koncert, Cinkotai Adventi 

koncert.Tanári koncerten léptek fel zongoratanáraink. Rendben lezajlottak a tanszaki 

vizsgakoncertek is, egységes színvonalon. Minden kolléga órájának látogatása és tanszaki 

vizsgakoncertjeinek meghallgatása megtörtént. Az egyeztetés és a feljegyzések elkészítése 

folyamatban vannak. A tanszakról kimaradókat várhatóan a II. félév elejére pótolni tudjuk. 
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Korrepetíció:  

Ebben a félévben a korrepetíció terén több probléma is adódott, amiknek megoldásán 

folyamatosan dolgozunk. Ezek a problémák leginkább abból fakadnak, hogy nagyon nehéz 

egyszerre három ember (főtárgytanár, növendék, korrepetítor) idejét összehangolni, (a 

korrepetítorok nem kevés órában zongorát is tanítanak), és amikor az egyeztetés végre sikerül, 

akkor sok esetben éppen nincs zongorás tanterem. Tehát a probléma összetett, és úgy 

gondolom, a jövőben még alaposabb szervezést, átgondolást igényel. 

 

II. féléves tervek: Tavaszköszöntő Est, együttműködés vonós és fúvós zenekarokkal Film- 

zene koncerten, országos és regionális versenyek: Országos Négykezes és Kétzongorás 

verseny – 2 páros, Orbán Zongoraverseny 3-4 növendék, Zongorista Nap 04.23. Fót 

zeneiskolásainak meghívásával. 

 

Magánének tanszak: 

Magánének tanszakon személyi változás nem volt. Szép és színvonalas volt az ének tanszaki 

koncert. Jól felkészült növendékek szerepeltek változatos, színes műsorral. Ezen kívül a 

Magánének tanszak növendékei felléptek kiállítás megnyitókon, Idősek Versmondó Ünnepén, 

október 23. ünnepségen, Cinkotán és a Karácsonyi Koncerten. 

 

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: 2 fő zongorista  

Zongora-magánének tanszak év eleji létszám: 68 tanuló 

Zongora: 58 fő  

Magánének: 10 fő 

Félévi vizsgát tett: 68tanuló 

 zongora 58 tanuló 

 magánének 10 fő 

Vallóné Nagy Anna tanszakvezető 

2018.01.29. 
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A fúvós tanszak beszámolója 

2017/18-as tanév első félévéről 

Készítette: Kovács Jenő tanszakvezető 

 

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

zajlott. Toldi Károly növendékeit Rozbora Ádám vette át. Ádám jelenleg a Liszt Ferenc ZE 

harmad éves hallgatója. Jelenleg gyakornokként végzi feladatait. Személyében elhivatott, 

pozitív pedagógut ismertünk meg. 

 

Félévi vizsgáink rendben lezajlottak. Fuvola tanszakon az elmúlt évekhez hasonlóan magas 

színvonalon dolgoztak kollégáink. Folyamatosan készülnek az Országos Jeney 

fuvolaversenyre 3 növendékkel.  Rendszeresen részt vettek zeneiskolai rendezvényeken és a 

zenekari munkában is aktívak. 

 

Klarinét-szaxofon tanszakon 4 növendék tesz ebben az évben alapvizsgát. A tanulók 

életkorából fakadóan igen nagy az iskolai-középiskolai leterheltség, ami a gyakorlás rovására 

is megy. Ezzel együtt a zenekari munkában nagyon aktív a tanszak. 

 

Trombita tanszakon kiemelt feladat, hogy a nagyobb növendékeket megtartsuk, illetve a 

zenekari és a Krammer Big Band munkájába bevonjuk őket. 

 

Mélyréz tanszakon megfelelő tanulólétszámmal indult az év. Egy harsonás tanuló tesz 

felvételi vizsgát február-március hónapban. 

 

Tehetséggondozás: 

Tanszaki koncertjeink, és félévi meghallgatásaink magas színvonalon zajlottak. B tagozatosok 

száma:7 fő. Jelenleg egy harsonás növendék készül felvételire, melyre február-március 

hónapban kerül sor. Felkészítő tanár: Hidegkuti Zoltán. 

Zenekarok, kamaracsoportok: 
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A Corvin Kamara megfelelő létszámmal kezdte meg a tanévet. A próbák időpontja szombat 

9-10 ig. A félévben vállalt két fellépésükett szépen teljesítették, összeszedett munkájukkal 

sikeresen dolgoztak a félévben. 

 

A Csömöri Ifjúsági Fúvószenekar szombati napon próbál. Aktív, lelkes tagokkal. Az 

együttes év elején Olaszországban járt és a településen kívül Cinkotán, XVI. kerület 

augusztus 20-i rendezvényén és a Pető Intézetben is szerepelt a félév során. 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. Emellett Esztergomban, Repülőtéren- Ferihegy léptek fel 

és egy szlovák és finn zenekarral adtak közös koncertet Big Band Nap keretében Csömörön. 

Az együttes meghívást kapott Finnországba egy Big band találkozóra. Csömörön a 

művelődési házban Csömöri Hangok rendezvényen léptek fel.  

 

Főbb félévi programjaink: 

08. 27    Auchan Családi Nap           CSIF 

08.31-09-05                           Olaszország                          CSIF 

09.16        Béke Téri Esték           CSIF 

09.16    Szent Tamás Nap   KBB 

09.17.                                     Cinkota                                   CSIF 

09.20.                                     Pető Intézet                            CSIF 

09.30    Szüreti Mulatság  CSIF 

11.10    Big Band Nap             KBB 

11.11.                                     Minősítő verseny és Repülésirányító Bál KBB 

11.15.                                     Csömöri Virtuózok               fuvolista növendékek 

11.21    Csibe koncert            Corvin +tanszakok 

11.21    Művelődési ház  KBB 

12.04    Mikulás koncert  Corvin + tanszakok 

12.13        Karácsonyi koncert            CSIF + tanszakok 

 

Tanulói létszámadatok: 

Fúvós tanszak év eleji létszám: 75 tanuló 

Ebből - Rézfúvós tanszak létszáma 35 fő. Fafúvós tanszak létszáma: 40 fő. Ezekből furulyán 

tanul 9 fő.   

Félévi vizsgát tett: 76 tanuló 

 furulya  6 fő  
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 trombita 17 fő 

 mélyréz 11 fő                        Rézfúvós: 34 fő 

 

 furulya 5 

 fuvola 21 fő  

 klarinét 8 fő 

 szaxofon 8 fő                         Fafúvós: 42 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.  

 

Kiemelt program: Ifjúsági Fúvószenekarunk vendégül lát olasz zenekart és házigazdája lesz 

az V. Fúvószenekari találkozónak. Krammer Big Band Finnországba készül augusztus 

hónapban, mellett tervezzük, illetve folyamatban van a Big Band CD lemezének elkészítése a 

tavaszi időszakban. Nyári tábor vagy utazás szervezését tervezzük fúvószenekarunk számára. 

 

Csömör, 2018. 01. 29.       Kovács Jenő 
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A vonós-gitár tanszak beszámolója 

A vonós-gitár tanszak 2017/18-as tanév I. féléves beszámoló 

Készítette: Ráduly Ildikó igazgató 

 

A tanév első félévében személyi változás nem volt. Salgó Márta gyakornok minősítési 

eljárásban vesz részt. Hegedű tanszakon, a félév során létszámcsökkenés volt, de a második 

félévre remélhetőleg pótoljuk a hiányt. B tagozatosok száma: 2 fő. Tücsök zenekar és IFI 

zenekar aktívan részt vett a zeneiskolai és települési rendezvényeken. Színvonalas és 

kiegyensúlyozott munkát mutattak a félév során. A zenekari hegedűsök létszámát kell kiemelt 

figyelemmel kísérni a második félévben. 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.  

 

Cselló tanszakon a létszám jelenleg megfelelő, de a beiskolázásnál nagy figyelmet kell 

fordítani a tanszak népszerűsítésére. Cselló-kamaraegyüttesünk részt vett zeneiskolai és 

települési rendezvényeken egyaránt.  

 A gitárzenekar vezetését Antal Éva végzi. Az első félévben szép produkcióval léptek fel a 

Karácsonyi koncerten. Itt elsősorban a létszám és fokozatos repertoárbővítés javasolt. 

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

egységes elvárások mentén, megfelelő színvonalon teljesültek.  

 

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

Nap- Zenei Világnapi koncerten, tanszaki koncerteken, vizsgakoncerteken, B tagozatos 

meghallgatáson, Könyvbemutató alkalmon az Evangélikus Gyülekezeti Házban, Csibe-

koncerten, Mikulás koncerten és a Karácsonyi Hangversenyen, Testvér Kamara koncerten. 

Kiemelt program: Csömöri Virtuózok zenekari koncert. Tanáraink felléptek az októberi 

Jubileumi Tanári Hangversenyen. 

 

II. félévben Ifjúsági zenekarunk és a szólisták vendégszereplésre utaznak Nyírtelekre április 

20-21-én. Zenekari koncertet adnak ismét szólisták bevonásával. Szívesen együttműködnek 

Musical Esten, Tavaszköszöntő Esten, egyéb felkéréseken. 
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Létszámadatok: Vonós-gitár tanszak év eleji létszám: 83 tanuló  

 hegedű 24 fő  

 brácsa 2 fő 

 cselló 16 fő 

  gitár 41 tanuló (Ebből 1 basszusgitár és 2 fő jazz gitár) 

Félévi vizsgát tett: 83 fő 

 hegedű  24 fő 

 brácsa 2 fő 

 cselló  16 fő  

 gitár 41 fő 

 

B tagozatos növendékek száma: 2 hegedűs és 1 csellista növendék. Részt vettek félévente egy 

alkalommal a B tagozatosok meghallgatásán. 

 

A félév során elsősorban hangszerjavításokat és karbantartást valósítottunk meg. 

Ráduly Ildikó 

2018. január 29. 
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Szolfézs – ütő tanszak beszámolója 

a 2017-18-as tanév I.  félévéről 

Készítette: Tanai Róbert tanszakvezető 

A tanév személyi változással indult. Kálmán Andrea kezdte meg a munkát szeptemberben, 

így már négyen látjuk el a zeneiskola gyarapodó növendéklétszámának elméleti oktatását. Az 

új kolléga hamar beilleszkedett iskolánk tantestületébe. Az idén talán nagyobb arányban 

sikerült óráinkat a zeneiskolai helyszínre tennünk, mint korábban, így mindenképp magasabb 

a zeneiskolai szolfézs terem kihasználtsága. Minden kolléga tanít a zeneiskolai helyszínen. A 

Cserkészházban történő oktatást az általános iskola felújítása is nehezítette az ősz folyamán. 

A zeneiskolai szolfézs terem jól ellátott, ennek ellenére két hiányosságra hívnám fel a 

figyelmet: 

- a félév elején kért polc tankönyvek tárolására remélhetőleg a második félévben 

megvalósul, 

- a nyári felújítás óta nagyobb az áthallás a szomszéd termekből, ez meglehetősen 

zavarja az órai munkát. (Valószínűleg a gázcsövek mellett maradt rés miatt.) 

A félévben igazgatói, illetve tanszakvezetői látogatással segítettük a kollégák munkáját, 

illetve igyekeztünk az adminisztrációs feladatok elvégzésében is segítséget nyújtani.   

A második félévben igyekszünk további óralátogatásokra sort keríteni, nem csak a vezetőség 

részéről, hanem fontos lenne minden azonos szakos kolléga részéről egymás óráinak 

látogatása, majd megbeszélése. A tapasztalatok megbeszélése, feljegyzések készítése 

megtörtént, az év végi beszámolóban kerül rögzítésre a második féléves óralátogatások 

tapasztalataival. 

II. félév tervei: 

Szolfézs nap - május 10. – reneszánsz táncház, 4.o. alapvizsga megszervezése,  

B tagozatosok meghallgatása félévente egyszer, Tavaszköszöntő Est 

Ütő tanszak: A félév során sikerült megoldani Széki József betegsége miatti helyettesítést. A 

félévi vizsgák rendben lezajlottak. Ugyanez elmondható Egri Márton csoportjáról is, 

növendékei szintén nagyon szépen vizsgáztak, növendékei tanáruk tanulmányai, 

diplomahangversenyre való készülése mellett is hozták a megszokott színvonalat.  
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Ütőhangszeres növendékek részt vettek a zenekari munkában, Kaméleon ütőegyüttes 

feladataiban. Fellépések: Csibe koncert, Mikulás koncert, Csömör Hangjai – Kaméleon, 

Hyginett Karácsonyi műsor – Kaméleon, Karácsonyi hangverseny, Cinkotai Adventi koncert. 

II. félév tervei: zenekari feladatok aktív elvégzése, Kaméleon együttes CD felvétel készítés, 

menet –ütőegyüttes működése, különösen a tavaszi programokban, Tavaszköszöntő Est, 

Tanári koncert. 

Létszámadatok: Év eleji létszám 74 fő 

 Ütő tanszak 26 fő 

 EK1 36 

 zeneóvoda 12 

Félévi vizsgát tett: 74 fő 

 Ütő tanszak 26 fő 

 EK1 33 

 zeneóvoda 15 

Csoportok:  

1 zeneóvodai csoport (Ráduly I.) 

3 EK1 kis-előképző csoport (Ráduly I. Kálmán A. ) 

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

3 első oszt. csoport (Kálmán A. Forsman Zs.) 

3 második oszt. csoport (Kálmán A. Tanai R.)  

2 harmadik osztály (Forsman Zs. Tanai R.) 

1 negyedik (Tanai R.) 

1 Zenetörténet-zeneismeret (Forsman Zs.),  

3 „B” tagozatos csoport (Kálmán A. Ráduly I. Tanai R.)   

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

Összesen: 21 csoport                                                                                  Tanai Róbert 

2018. január 29.                                                                                          tanszakvezető 
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3. sz. melléklet 

Programterv II. félév 

Hónap Nap Óra Esemény Helyszín Résztvevők Felelős 

Január Félévi vizsgaidőszak – vizsgakoncertek jan. 3-26. 

29. 14.00-17.00 

17.00-18.00 

Félévi értekezlet 

Egyeztetés 

Tanítás nélküli 

munkanap 

Zeneiskola 

 

Alkalmazotti 

kör 

Igazgató, munk. 

köz. vez. 

 30 16.30.17.30 Cselló Kamara 

koncert 

Zeneiskola cselló tanszak Nagyné B. A 

Salgó M. 

Február 1-15.  Térítési díjak befizetésének határideje 

14. 8.00-19.00 Országos Jeney Z. 

Fuvolaverseny 

Területi Válogató 

Pomáz 3 fuvolista 

növendék 

Kanta G. 

Lázár G. 

Papp Gy. 

Március 01. 8.00-19.00 Országos Négykezes 

és Kétzongorás 

Verseny 

Területi Válogató 

Szentendre 2 páros Trázsi E. 

Vallóné N. A. 

02. 17.30 Alapítványi Tanári 

koncert 

Plébánia Tanárok Ráduly Ildikó 

 

10. 15.00-17.00 B-s meghallgatás Zeneiskola B tagozatos 

növendékek 

Vallóné N. A. 

11. 16.00 Térzene XVI. kerület CSIF Szabó Péter 

Ráduly I. 

14. 17.00-18.00 Részvétel a községi 

megemlékezésen 

PSMH 

Hősök tere 

CSIF Szabó Péter 

Ráduly Ildikó 

Április Tavaszi szünet március 26- április 3. 

6-7  Big Band Szakmai 

Nap 

Jazz Szövetség 

Erzsébetligeti 

Színház 

Budapest XVI. 

ker. 

KBB Hidegkuti Z. 

14. 16.00-20.00 Tavaszköszöntő Est PSMH Minden csoport, 

szólók 

Ráduly Ildikó, 

Tanszak-vezetők 

18. 17.30-19.00 Zenekari Est PSMH Zongoristák Nagyné B. Anna 

Salgó M. 

20-21.  Vendégszereplés 

 

Nyírtelek 

(szervezés alatt) 

Ifjúsági 

Vonószenekar 

N. B. A 

kanta G. 

23.  14.00-18.00 Zongorista Nap Fót-Csömör zongorista vallóné N. A 
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növendékek zongoratanárok 

26. 17.00 Musical-est  PSMH Magánének 

szakos 

növendékek 

Borbás Á. 

 27-29. 10.00-19.00 Orbán 

Zongoraverseny 

 

Szentendre zongorista 

növendékek 

Vallóné N. Anna 

Rác-Bordás 

Laura 

Május 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Június 

Máj. 23.-jún. 13. Év végi vizsgák 

1. 17.00-20.00 Szlovák majális Hősök ter CSIF 

 

Szabó P 

Ráduly I. 

 

10 15.00-17.00 Szolfézs nap Zeneiskola Szolfézs tanszak Tanai Róbert  

szolfézs tanárok 

13. 16.00-19.00 Sváb majális Hősök tere Fúvós zenekar 

 

Szabó Péter 

Ráduly I. 

16.  17.00-19.00 Film-Zene koncert PSMH Fúvós Zenekar 

Magánének 

tanszak 

Vonószenekarok 

Ütőkamara 

Szabó Péter 

Borbás Ágnes 

Vonós tanárok 

Egri Márton 

25-27.  Csömöri Napok Hősök tere CSIF 

Kaméleon 

KBB 

szólisták 

Ráduly I 

zenekarvezetők 

hangszeres 

tanárok 

1. 17.00-18.00 Pedagógus Nap PSMH tanszakok 

felkérés alapján 

Ráduly I. 

Máj. 31-

június 4. 

 Olasz zenekar 

fogadása 

 CSIF  

KBB 

Szabó Péter 

Hidegkuti Zoltán 

Június 3.  V. Fúvószenekari 

Találkozó 

Hősök tere CSIF  

KBB 

Ráduly I 

Szabó P 

Hidegkuti Z. 

18. 14.00 Évzáró értekezlet Zeneiskola Teljes 

alkalmazotti kör 

 

Ráduly Ildikó 

21. 17.00 Évzáró  Zeneiskola Teljes iskolai 

közösség 

Ráduly I. 

Nyári szünet 
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Záradék 

 

1/2018. sz. határozat 

mely készült a 2018. január 29-i félévzáró értekezleten 

 

 

A tantestület az Féléves beszámolót 2018. január 29-én: …100%     Igen szavazattal, 

egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Jegyzőkönyv vezető:                                                          Tantestület nevében: 

 

Nagy  Lászlóné iskolatitkár                                        Kovács Jenő munk. köz vez. 

 

 

Ph. 

 

Aláírás: 

Ráduly Ildikó igazgató 

 

 

 

Csömör, 2018.január 29. 
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