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Jegyzőkönyv 

Készült: 

2019. 01. 28-i félévi tantestületi értekezletről 

 

Csatolva:  

1. sz. melléklet: Jelenléti ív 

2. sz. melléklet: Tanszakvezetők féléves beszámolói 

3. sz. melléklet: Programterv II. félévre 

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. Egy új tanszak bevezetése révén volt személyi változás. Népzene 

tanszak beindításával Samu Zoltán kezdte meg a munkát. Az első félévi vizsgaidőszak 

tapasztalatai alapján folyamatos erősödés és eredményes munka alakult ki az új tanszakon. 

Jazzgitár, jazz-basszusgitáron 7 fő kezdte meg a tanulást az év elején a klasszikus gitár 

tanszak mellett, népszerűségük erősítése fontos cél a következő időszakban. 

 

Tanulói létszámadatok: 2018.09.15-én 299 fős létszámmal indult az iskola, majd év eleji 

statisztikai létszám 306 fő, ebből 3 fő két tanszakos, tehát súlyozott teljes tanulói létszám 303 
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fő. (Székhely: 208 fő, telephely: 98 fő) Félévi vizsgát tett 308 fő, ebből 3 fő két tanszakon 

tanul.. Várható kimaradások 5-9 fő a második félévtől. 

 

A félév eseményei közül az igazgatónő kiemelte a Jótékonysági Tanári Koncertet, melynek 

bevételét a Szent István szoborra ajánlottuk föl, Csömöri Virtuózok és a hagyományos 

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

tanszaki koncertek) magas színvonalon zajlottak. Fúvószenekarunk Nagytarcsán egy 

fúvószenekari találkozó keretében, nagy sikerrel szerepelt, szeptember 30-án. Növendékeink 

színvonalas koncertet adtak Cinkotán, november 30-án. 

 

Folyamatosan részt vettünk a település és más intézmények fontosabb rendezvényein: Szüreti 

Nap, kiállításmegnyitók, Idősek Versmondó ünnepe, Karitasz bál, Óvodai Évszak koncertek, 

Szeretet ünnep. 

 

Létszámok alakulása tanszakonként: 

Az igazgatónő elmondta, hogy nagyjából a tavalyi évnek megfelelően alakult, a népzene 

tanszak beindítása révén nőtt kis mértékben. Sajnos, a vonós tanszakon kiemelt figyelmet kell 

fordítani a kimaradókra, különösen cselló tanszakon. A félév során mozgás volt 

zongoratanszakon, holott az év elején még túljelentkezés okozott gondot. A félév kezdetére 

szinte minden tanszakon sikerült pótolni a hiányt. A második félévben stabilizálni kell a 

létszámot cselló és hegedű, trombita tanszakon is 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 eseményeket. Szikszay 

Levente zongorából felvételt nyert a Szent István Zeneművészeti Szakgimnáziumba a „Tiéd a 

Steinway” tehetségkutató koncerten nyújtott teljesítménye alapján. A második félév 

versenyek szempontjából minden évben mozgalmasabb, így lesz ez ebben az évben is fuvola, 

zongora, mélyréz, gitár és népzene szakokon verseny.   
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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.  

 

Az első félévben Salgó Márta sikeres minősítő vizsgát tett. Felkészítését Ráduly Ildikó 

igazgató és Nagyné Bartha Anna segítették. 

 

Vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés előkészítése folyamatosan megtörtént, 

interjúk, elégedettségi kérdőívek és a kötelezően feltöltendő dokumentumok. Résztvevők: 

Önértékelési csoport (Tanszakvezetők, Kanta Gabriella). 

Ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdések: tanulás támogatása fogalom – gyakorlás, önálló 

tanulásra nevelés, annak módszerei: gyakorlás módjának órai megbeszélése, rendszeresen, 

kotta bejegyzések, amik az otthoni tanulást segítik, digitális segédanyagok(kíséret, hangzó 

anyag, különböző letöltések stb.), gyakorlási napló, szülő bevonása stb.) 

Értékelés módszerei: Ped. programban rögzített szöveges, osztályzattal való és szóbeli 

értékelést használunk (havonta, félévente), illetve egyéb kis jegy, matrica, jutalom stb. Tanári 

megbeszélés, tanszaki megbeszélés keretében, illetve közvetlenül tanulóval, szülővel. 

Tanórán kívüli tevékenység: minden, ami egyéb program a koncertektől, táborokig, 

versenyek, utazások, találkozók, egyebek. 

Hátrányos helyzetű tanulók, egyéni bánásmód: jelen van iskolánkban, hátrányos 

helyzetűek, akik anyagi nehézséggel küzdenek, így komoly mértékű tandíjkedvezménnyel 

tanulnak, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, akik hallás-, látás- és 

mozgássérüléssel, vagy komoly mozgásszervi betegséggel küzdenek. 

 

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 – Hangoló Tábor 08.27-31. Csibe koncert, Mikulás 

koncert, Csömöri Virtuózok, Karácsonyi hangverseny, tanszaki vizsgakoncertek, 

tanszaki koncertek, B-s meghallgatás. 
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• Települési rendezvények –Szüreti Napok, Béke téri Esték, Idősek hónapja Vers-

Ünnep, kiállításmegnyitók, Karitasz bál. 

• Más település, egyéb rendezvény, verseny: Auchan Családi Nap, Fúvószenekari 

találkozó Nagytarcsa, Krammer Big Band-Budapesti Big Band Fesztivál és minősítő 

verseny – eredmény: B kategória Ezüst min., Repülésirányító Bál – KBB, 

Esztergomi Orvosi Családi Nap – KBB, Hyginett Karácsonyi ünnepség- Kaméleon,  

„Tiéd A Steinway” zongorista tehetségkutató rendezvény – Szikszay Levente (tanár: 

Vallóné Nagy Anna) Adventi Koncert Cinkotán. 

 

Hangszerjavítások, hangolások, hangszertokok és tartozékok beszerzése folyamatosan zajlott 

az első félévben. Komoly fejlődést valósítottunk meg pianínók felújításával, vonós és 

fúvóshangszerek javításával, melyet tankerületi forrásból valósítottunk meg. A kormányzati 

hangszervásárlási program első ütemében jó minőségű hangszereket kapott zeneiskolánk: 1 

db Yamaha pianínó, 2 db harsona, 2 db trombita, 1 db euphonium, 2 db fuvola, 1 db szaxofon, 

1 db klarinét 1 db basszusklarinét, 2 brácsa, 1 db cselló, 3 db hegedű, 2 db gitár, kisebb 

ütőhangszertartozékok, értékük összesen kb. 4,4 millió Ft. 

 

Alapítványi forrásból basszusgitár erősítőt, hangszertartozékokat, tokokat vásároltunk, illetve 

részben zongora hangolások és más hangszerek javításainak biztosítását vállaltuk. 

 

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. 

 

Önkormányzati és alapítványi támogatásból valósulhatott meg a nyári fúvószenekari tábor, 

Krammer Big Band augusztusi finnországi utazása. 

  

2.  Az igazgatónő elmondta, hogy komoly gondot jelentett év elején a zeneiskolai órák 

megszervezése, mert az általános iskolai órák, foglalkozások egyre nagyobb időtartamban 

húzódnak át a délutáni órákra. Emellett többen jelezték, hogy később tudnak csak órákat 

kezdeni a középiskolás és bejáró tanulók miatt is. A zeneiskolai pedagógusok és a zeneiskolai 
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nyitva tartás is elég rugalmasan kezeli ezt a gondot, de kérte a pedagógusokat, hogy a 

következő tanév beiskolázásánál erre már előre gondoljon mindenki. Az iskolai tájékoztatók 

és az előképzősök hangszerre javaslatánál pedig az iskolavezetés fog pontos információt adni 

a szülőknek. Ugyanez érvényes a szeptember 1-ig 18 évét betöltő tanulók megnövekedő 

tandíjával kapcsolatos tájékoztatásnak. A nagyobb növendékek megtartása fontos a szakmai 

munkánk szempontjából, ezért ezzel kapcsolatban is kéri a körültekintő és informális eljárást. 

 

Az igazgatónő jelezte, hogy a Mátyás iskolában az ajtók zárásával és a termek rendben 

hagyásával kapcsolatosan idén egy-két jelzés érkezett. Megköszönte az ott tanítók 

odafigyelését és kérte a jövőben is erre az odafigyelést. A második félévben ezen a helyszínen 

a takarítási rend változása miatt kérte a pedagógusokat, hogy biztosítsák a hét óra utáni 

időszakban a takarítók munkáját. Kérte, hogy a rendezvényekhez kapcsolódó pakolási 

feladatokban mindenki vegye ki részét.  

 

Fénymásolásra kiadott fenntartói keretet be kell tartani, az indokolt másolásokra a jövőben is 

megfelelő keret áll rendelkezésre.  

 

A korrepetícióval kapcsolatban elmondta, hogy a félév során az ütő tanszakon nem volt 

megoldott a korrepetálás. Ezzel kapcsolatban kérte, hogy hamarabb kezdjék meg a 

korrepetíciós órák egyeztetését és a tanulókat ez esetben tömbösítve hívják be, hogy ezzel ne 

legyen gond a második félévben. Vallóné Nagy Anna jelezte, hogy az a tanuló, aki nem veszi 

igénybe a korrepetíciós lehetőséget, az igazából nincs az adott darab tudásának teljes 

birtokában. Kérte a szaktanárokat, hogy a bevezetett korrepetíciós rend szerint szoktassák 

hozzá a tanulókat a megfelelő számú korrepetíciós alkalom igénybevételére. 

 

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 egy felvételiző növendék van, Szikszay 

Levente, akinek most már csak szolfézsból kell felvételi vizsgát tenni, illetve egy 

vendéghallgató Bencsik Zsófia fuvolista növendéket szolfézsból készítjük fel, Névery Tamást 
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trombita és szolfézs érettségi utáni felvételire készítjük fel. Felkészítő tanárok: Vallóné Nagy 

Anna, Szabó Péter, Tanai Róbert. Felvételi ideje: 2019. február-március. Köszönte az 

igazgatónő a lelkiismeretes és többletmunkával is járó felkészítést a kollégáknak. 

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, Széki József részéről. Az 

igazgatónő kérte, hogy a tanári produkcióval kapcsolatos jelentkezéseket e-mailben 

válaszolják meg a kollégák. 

 

Év végi vizsgák, tanszaki koncertek időpontjait folyamatosan és mielőbb 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, különös figyelemmel a kiosztott kimutatásokra. 

• visszairatkozók listájának leadás április 24. 

Egyéb hozzászólás hiányában a tantestületi értekezletet berekesztette az igazgatónő. 

 

Jegyzőkönyvet készítette: Nagy Lászlóné 

2019. január 28. 

 

Ellenjegyzők: Tanai Róbert igazgatóhelyettes 

 

Kanta Gabriella fuvolatanár 

2019. január 28. 
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1.sz. melléklet 
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2. sz. melléklet  
Tanszaki beszámolók 

 

Zongora-magánének tanszak beszámolója 

2018/2019-es tanév I. félévéről 

Készítette: Vallóné Nagy Anna tanszakvezető 

A tanszakon személyi változás nem volt. A korrepetíciót 3 tanár végzi.  

Eszközfejlesztés:  

A tanév elején iskolánk hangszerállományában történt néhány pozitív változás: egy vadonatúj 

Yamaha pianínót kaptunk, mely a bejárattal szemközti terembe került, ott most két hangszer 

van: ez a zongora főtárgy oktatásában - leginkább haladó szinten – nagyon praktikus. ( A 

tanár előtt is van egy hangszer, könnyedén bemutathatja a darabot, vagy bizonyos részleteit. 

Akár együtt is játszhatja a növendékkel). ) Csömörről fölajánlott valaki ingyen egy régi, de jó 

állapotban lévő hangszert, amit sikerült felújítani. Most már minden tanteremben hangolható, 

használható hangszer van. 

Jelenleg van folyamatban egy digitális pianínó vásárlása. 

 

Programok:  

A tanév első részében nem történtek rendkívüli események, de elmondható, hogy minden 

jelentősebb koncerten, melyre az iskola növendéket kért, szép számban felléptek 

zongoristáink. 

 

Októberben, a Zene Világnapi hangversenyen Podmaniczky Nóra, Szikszay Levente játszott, 

az Idősek versmondó versenyén: Rác-Bordás Laura, Trázsi Erzsébet és vallóné Nagy Anna 

több növendéke lépett föl. 

 

Az októberi „B”-s meghallgatáson Podmaniczky Nóra és Szikszay Levente zongoráztak, 

jelenleg a tanszakon ők ketten „B” tagozatosok. 

 

Novemberben a Cinkotai Művelődési Házban rendezett koncerten, Rác Bordás Laura és 

Vallóné Nagy Anna növendékei szerepeltek szép sikerrel. 
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A félévi tanszaki vizsgakoncertek is szépen, egységes színvonalon valósultak meg. Az előző 

évben más tanszakra átirányított tanulók esetében szerencsésen sikerült hangszert választani a 

gyerekeknek. A jelenlegi zongorista növendékek előmenetelét nagyrészt kielégítőnek 

találtam, talán egy-két esetet kivéve, ezekről igazgatónővel és a szaktanárral egyeztettünk. 

Viszont örömmel tapasztaltam, hogy minden kollégánál vannak jó képességű és ambíciózus 

növendékek is. A karácsonyi koncerten Szikszay Levente adott elő zongorán egy Debussy 

művet szép sikerrel.  

 

Tehetséggondozás: 

Egy felvételiző növendékünk van, és nagy öröm, hogy január 12-én Szikszay Levente részt 

vett a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium által minden évben megrendezett 

”Tiéd a Steinway” nevű tehetségkutató koncerten, ahol Chopin: gisz-moll Polonaise-t 

játszotta. Játéka alapján nemcsak meghívást kapott a koncert tavaszi fordulójára, hanem mint 

kiemelkedően játszó növendék, felvételt nyert zongorából a Szakgimnáziumba. Így tehát már 

csak szolfézsból kell majd részt vennie a felvételi eljáráson. 

 

Belső ellenőrzés:  

Az óralátogatásokat az első félévben minden kollégánál elvégeztem, néhány óralátogatás a 

következő időszakban fog megvalósulni, melyet egyeztetek a kollégákkal. Az összegzéseket, 

megbeszélések eredményeit a szokásos módon a második félévben rögzítjük írásos formában 

is. 

 

Korrepetíció:  

A korrepetíció terén nem volt nagyobb fennakadás, problémát továbbra is részben az jelent, 

hogy egyes növendékek egész félévben nem játsszák össze a darabjukat a korrepetítorral 

elegendő alkalommal. Az ilyen produkció kimenetele igen véletlenszerű és kétséges. Jó lenne 

az ilyen esetek számát 0-ra redukálni. Megoldást jelent a tömbösített szervezés és a korábban 

egyeztetett, akár önállóan is igénybe vett korrepetíciós idő, melyet minden növendék esetében 

figyelemmel kell kísérnie a szaktanárnak.  

 

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

zene koncerten, március 12-én Papp Lajos Zongoraverseny 3 növendék részvételével(tanár: 

Trázsi Erzsébet) Zongorista Nap 03. 25. Veresegyház zeneiskolásainak meghívásával. 

Zongora Házi verseny április 29. 
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A tanszakról kimaradókat 2 fő esetében a II. félév elejére pótolni tudjuk, egy fő pedig 

várhatóan zongora főtárgy helyett, melléktanszakos növendékként folytatja tanulmányait. 

 

Magánének tanszak: 

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

vizsgakoncert. Jól felkészült növendékek szerepeltek változatos, színes műsorral és a fejlődés 

igen jól érezhető volt a több éve tanuló növendékeknél. Ezen kívül a Magánének tanszak 

növendékei felléptek kiállítás megnyitókon, Idősek Versmondó Ünnepén, 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: 74 tanuló 

Zongora: 61 fő  

Magánének: 13 fő 

Félévi vizsgát tett: 74tanuló 

• zongora 61 tanuló 

• magánének 13 fő 

II. félév várható kezdő létszáma: 6 

• zongora 60 tanuló 

• magánének 12 fő 

 

Vallóné Nagy Anna tanszakvezető 

2019.01.28. 
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A fúvós tanszak beszámolója 

2018/19-es tanév első félévéről 

Készítette: Kovács Jenő tanszakvezető 

 

A fúvós tanszak munkája a nyári időszakban is folytatódott. Bánkon a CsIF-nek tábort 

szerveztünk, ahol a zenekarnak volt egy fellépése, valamint mindennapos próbák zajlottak. A 

Krammer Big Band Finnországi vendégszereplésen vett részt, ahol három sikeres koncertet 

adott. Ennek megfelelően egész nyáron próbált a big band hetente egy alkalommal. Az 

augusztus végi hangoló táborban is próbáltak zenekaraink, valamint a fuvola kamara is 

elkezdte ezévi munkáját. Az idei év eseményei közül kiemelném, hogy tanszakunk is kapott 

új hangszereket a Kodály Program keretében, és külön öröm számomra, hogy végre egy 

basszusklarinéttal is gazdagodott hangszerparkunk. 

 
A félévi vizsgakoncertek rendben lezajlottak, kiemelném a mélyréz tanszakot, ahol 

egységesen magas színvonalon szerepeltek a gyerekek. Összeségében elégedettek voltunk a 

növendékek teljesítményével, de sajnos minden tanszakon vannak kevésbé szorgalmas 

gyerekek is, akiket nehezebb motiválni a rendszeres odafigyelő gyakorlásra. 

 
Fuvola tanszak:  

Lázár Gáspár négy új növendékkel kezdte a félévet, a gyerekek szépen fejlődtek a félévben, 

és szorgalma alapján megemlíteném Kozma Zsófiát, és Cser Laurát. Tanszakáról részt vettek 

növendékek a Csibe, Mikulás, és Karácsonyi Koncerten. Kanta Gabriellánál idén két furulyás 

kezdett fuvolát tanulni, és két új növendéket kapott, valamint ettől a félévtől ketten lesznek a 

„B” tagozatos növendékei. Selyem Dominik, és Sütő Jusztina részt vett a Csömöri Virtuózok 

koncerten, valamint Sütő Jusztinával készülnek a Szentendrei Megyei Fuvolaversenyre is, ami 

februárban kerül megrendezésre. 

 

A FluTeens fuvola-kamaracsoport a hangoló táborban elkezdte az idei munkát, kibővítve 

furulyával és hegedűvel is. Kanta Gabriella beszámolója alapján az idei évben a legnagyobb 

kihívás a csapat létszámának változása, ami természetesen magával hozza az egyénenként 

más-más felkészültségi szintet is, amihez természetesen alkalmazkodni kell, de a félév végére 

sikerült egy jól összedolgozó csapatot kialakítania. A Hangoló Táboron kívül a Karácsonyi 

Koncerteten is felléptek a kamarásai. 
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Klarinét-szaxofon tanszakon, mint már említettem, kaptunk egy basszus klarinétot, amin 

Donáth Johanna kezdett nagyon szorgalmasan tanulni, véleményem szerint ez a hangszer 

jelentősen hozzá fog járulni fúvószenekarunk hangzásának teljesebbé tételéhez. Idén egy 

növendék kezdett hangszeres előképző osztályban klarinétozni tanulni, valamint az egyetlen 

furulyás növendékem is klarinétozni fog félévtől. A tanszakról ketten párhuzamosan tanulnak 

klarinétozni és szaxofonozni, illetve a második félévben egy növendék elkezdi a 

tenorszaxofont is.  

 

Trombita tanszakon Rozbora Ádámnál nyolc trombitás és egy előképzős furulyás növendék 

van. Trombitásai szépen fejlődnek, Ádám alaposan és lelkiismeretesen foglalkozik velük. 

Szabó Péternél hét furulyás és tíz trombitás növendék tanul. Kettő B tagozatos, valamint egy 

felvételiző tanulója van. Trombitás növendékei szépen fejlődnek, de a kezdő furulyás 

növendékeivel nincs megelégedve, itt jobban kell motiválni a gyerekeket a rendszeres 

gyakorlásra, illetve amint lehetséges el kell kezdeni velük a trombitát, és remélhetőleg ez 

meghozza e gyerekek nagyobb kedvét. 

 

Mélyréz szakon az idei félévben két új növendék érkezett a tanszakhoz, egy furulyás, illetve 

egy harsonás. Három növendék tanul B tagozaton. A hangszerbeszerzés keretében két harsona 

és egy tenorkürt került a tanszakhoz. A második félévben kerül megrendezésre a Gödi 

Rézfúvós verseny melyen 3-4 növendéket szeretne indítani Zoli, ennek véglegesítése a 

következő héten dől el.  

 

Kamarazene, zenekari munka:  

Az idei tanévtől alakult meg a Kis Big Band (Young Tigers Band) csoportunk, Rozbora 

Ádám vezetésével. Az együttes fő célja, hogy a kezdő fúvós növendékek játékos formában 

ismerkednek a kamarazenéléssel, a big band zenekari hangzással és annak jellegzetességeivel. 

Emellett kezdő improvizációs gyakorlatokat folytatnak, idei célkitűzésük a blues körrel való 

ismerkedés, és az erre való improvizáció. Személyes benyomásom az óralátogatások során, 

hogy a gyerekek rendkívül élvezik a próbákat, felkészülnek hétről-hétre. Ádám saját átiratokat 

készít, a gyerekek ezeket tanulják. Terveink szerint a csapat a Tavaszköszöntő esten 

mutatkozik be először. 

Corvin Kamara csoport tagjai ebben a tanévben jelentősen kicserélődtek, így nehéz és talán 

nem túl látványos fejlődés látható, de ez az alapozó időszak a későbbiekben biztosan 

eredményre vezet. 
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Csömöri Ifjúsági Zenekarnak az első félévben öt fellépése volt. Szabó Péter idén a szólamok 

átstrukturálásával igyekszik színesebbé tenni a zenekar hangzását, ennek megfelelően az 

eddig tanult darabokat is elő kellet venni, hogy kicsit újratanulva-gyakorolva szólaljon meg. 

Az első félévben egy indulót, illetve két lassú karakterű művet tanultak meg. A zenekar 

vezetője elégedett a zenekar félévi munkájával, kiemelte, hogy mint közösség is nagyon sokat 

fejlődött. 

 

Krammer Big Band csoportunk augusztusban Finnországban egy meghívásnak eleget téve 

adott három nagysikerű koncertet Sastamalában illetve Tamperében. A zenekari CD végre 

célegyenesbe ért, jelenleg a végső keverés folyik, két héten belül elkészül a sokszorosítás is. 

Az első félévben a zenekar új műveket tanult, készülve a tavaszi big band találkozóra, 

valamint a már hagyományosnak mondható Esztergom Szent Tamás Hegyi fesztiválon vett 

részt. A minden évben megrendezésre kerülő budafoki nemzetközi big band találkozó 

elmaradt idén, így ebben az évben a fent említett minősítő koncerten fog részt venni a 

zenekar. A második félévben szeretnénk egy csömöri big band találkozót szervezni, valamint 

a fúvószenekarral együtt Ceska Kamenicében megrendezésre kerülő zenei fesztiválon 

tervezzük a részvételt június hónapban. 

Tanulói létszámadatok: 

 

Fúvós tanszak év eleji létszám: 76 tanuló. B tagozatosok száma 6 fő. 

Ebből - Rézfúvós tanszak létszáma 35 fő. Fafúvós tanszak létszáma: 41 fő. Ezekből furulyán 

tanul 12 fő.   

Félévi vizsgát tett: 76 tanuló 

• furulya  7 fő  

• trombita 18 fő 

• mélyréz 10 fő                        Rézfúvós: 35 fő 

 

• furulya 5 

• fuvola 20 fő  

• klarinét 7 fő 

• szaxofon 9 fő                         Fafúvós: 41 fő 
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Főbb félévi programjaink: 
09. 01.    Auchan Családi Nap           CSIF 
09.14.                                     Szent Tamás Nap   KBB 
09.15        Béke Téri Esték           CSIF                      
09.29    Szüreti Mulatság  CSIF 
09.30.                                     Nagytarcsai Fúvós Találkozó CSIF 
11.11.    Big Band Nap             KBB 
11.17.                                     Repülésirányító Bál               KBB 
11.14.                                     Csömöri Virtuózok               fuvolista növendékek 
11.21    Csibe koncert            tanszakok 
11.30.                                     Cinkota Adventi koncert       tanszakok +CSIF 
12.03    Mikulás koncert Corvin + tanszakok 
12.13        Karácsonyi koncert            CSIF + tanszakok 
 
II. félév tervezett programjai: 

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

települési felkéréseknek tesznek eleget zenekaraink: Sváb majális, Szlovák majális, 

Falunapok. Minősítő verseny és fesztivál Ceska kamenice (Csehország) 

 

 
 

Csömör, 2019. 01. 28.       Kovács Jenő 
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A vonós-gitár tanszak beszámolója 

A vonós-gitár tanszak 2018/19-es tanév I. féléves beszámoló 
Készítette: Ráduly Ildikó igazgató 

 

 
A tanév első félévében Kopré- Hargitai Katalin jött vissza GYES-GYED időszakról, kezdte 

meg munkáját hegedű tanszakon, illetve Samu Zoltán népi hegedű/brácsa oktatását kezdte 

meg iskolánkban, - az új tanszak bevezetése révén - 5 tanulóval. Salgó Márta gyakornok 

minősítési eljárásban vett részt, melynek során sikeres vizsgát tett. Felkészülésében segítette: 

igazgató és Nagyné Bartha Anna. 

 

Hegedű tanszakon  év elején létszámcsökkenés volt, a beiskolázásnál kiemelt figyelmet kell 

fordítani a hegedű tanszakra irányításra. Ugyanez igaz a cselló tanszak létszámbővítésére is. B 

tagozatosok száma: 2 fő (cselló, hegedű). 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, fejlődését továbbra is figyelemmel kell kísérni a 

második félévben, de Kopré-Hargitai Kata munkájának köszönhetően a hegedűsök fejlődése 

szemmel látható volt a fellépéseken.  

 

A Csömöri Virtuózok koncert létrehozásában minden szaktanár felelősségteljesen vett részt, 

így igen színvonalas előadásokat hallhattunk. Továbbra is szem előtt tartjuk, hogy a zenekari 

munkában való részvétel támogatja az egyéni hangszeres tanulás fejlődését.  

Csellista találkozót szerveztünk a kistarcsai zeneiskolával közösen január 19-én. Több 

kamaraösszeállítás is fellépett az eseményen a két csömöri és egy kistarcsai tanár felkészítése 

révén. A félévi beszámolók, vizsgák rendben lezajlottak, hegedű és cselló szakokon. 

  

 A gitárzenekar vezetését Antal Éva végzi. Az első félévben Karácsonyi hangversenyen és a 

Szeretet ünnepen léptek fel színvonalas produkcióval. A tanszakon tanító tanárok 

együttműködése nagyon jó, ami alapvetően segíti a zenekari munkát, illetve Antal Éva 

vezetésével egyre összetartóbb csoport alakulhatott ki. Magas színvonalú vizsgákkal zárták a 

félévet. 
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Új tanszak beindítását követően magas színvonalú félévi vizsga követte, melyben a 

növendékek lelkesedése, fejlődése kimagaslónak mondható. Ezt a folyamatot minden 

területen segíteni szeretnénk, bemutatkozási lehetőségek bővítésével, kamarazenei produkciók 

bemutatásával. 

 

II. félévben Ifjúsági zenekarunk és a szólisták Keszthelyen vendégszerepelnek áprilisban, 

Csömöri Virtuózok koncertre készülnek, illetve fellépnek a Tavaszköszöntő esten, nyári 

Vonószenekari Találkozó házigazdája lesz. Szívesen együttműködnek Musical Esten, egyéb 

felkéréseken. Tücsök zenekarunk a Tavaszköszöntő koncerten és az V. Vonószenekari 

Találkozón lép fel. Gitárzenekarunk készül a zeneiskolai erendezvények mellett az áprilisi 

debreceni Gitárzenekari találkozóra és  

 

Létszámadatok: Vonós-gitár és népzene tanszak év eleji létszám: 84 tanuló  

• hegedű 22 fő  

• brácsa 3 

• cselló 14 fő 

•  gitár 33 tanuló 

• jazz gitár/basszusgitár 7 fő 

Félévi vizsgát tett: 85 fő 

• hegedű  22 fő 

• brácsa 3 fő 

• cselló  15 fő  

• gitár  33 

• jazzgitár, basszusgitár 7 fő 

Félévi vizsgát tett: 85 tanuló 

 

2 kimaradó csellista pótlására nagy hangsúlyt fektetünk a következő félévben. 

 

A félév során elsősorban hangszerjavításokat és karbantartást valósítottunk meg, illetve 

tankerületi támogatással, kormányzati keretből 2 brácsa és 4 hegedű beszerzése valósulhatott 

meg. 

Ráduly Ildikó 

2019. január 28. 
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Szolfézs – ütő tanszak beszámolója 

a 2018/19-es tanév I.  félévéről 
Készítette: Tanai Róbert tanszakvezető 

 
A tanév kezdetén 3 szolfézs tanár kezdte meg a munkát. Mivel kevesebben vagyunk szolfézs 

tanárok, illetve az előírt magasabb csoportlétszám miatt, van néhány nagyobb létszámú 

csoport. A többi csoportban nem voltak különösebben problémák, szerencsére a hiányzások 

száma nem jelentős, a növendékek többsége szorgalmasan, aktívan vesz részt az órákon. 

 

Továbbra is szükségesnek látjuk, hogy a szülők irányába történő információcsere pontosabb 

legyen, illetve a kollégák (hangszeres is) között is hasznos lenne gyakoribb egyeztetés. 

 

A szolfézs-ütő tanszakon rendben lezajlott az első félév. Részt vettünk a szokásos 

programokon: Zene világnapi hangverseny, Mikulás-koncert, Karácsonyi Hangverseny. 

Megtartottuk az összefoglaló órákat, hangversenyeket. 

 

Tehetséggondozás: 

3 felvételiző, B-tagozatos tanuló felkészítését Tanai Róbert végzi. Szikszay Levente és 

Névery Tamás zongorista és trombita szakos növendékünk egyenletes és szorgalmas 

munkával készül a felvételire. Bencsik Zsófia vendéghallgatónk nálunk csak a szolfézs 

felkészítést veszi igénybe. Az ő munkája is példamutató. Mind felkészültségben, mind 

emberileg nagyszerű növendékek, öröm velük dolgozni. Kecskemétre, a Szent István 

Zeneművészeti Szakgimnáziumba, illetve a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumba 

készülnek növendékeink. Felvételi ideje: február-március.  

 

A csoport kevésbé homogén, melynek egyik oka, hogy nagyobb létszámú csoportot kellett 

létrehozni, így nem különülhetnek el a tudásszint szerint a csoportok. Reméljük, hogy a 

második félév folyamán ez fokozatosan javul. 

 

Belső ellenőrzés: 

Az óralátogatások tapasztalatait az első félévben megbeszéltük a kollégákkal, az 

összegzéseket a második félévi óralátogatások és a vizsgák tapasztalatai alapján készítjük el. 
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II. félév tervei: 

- Az idén szeretnénk ismét megtartani a SZOLFÉZS NAP-ot, terveink szerint május 9.-

én, kiállítással, előadással, táncházzal színesítve. 

- A tanév végi szóbeli vizsgákat áprilisban, az írásbeli vizsgákat májusban tartjuk.  

- Készülünk a Tavaszköszöntő Hangversenyre. 

 

Ütő tanszak: A félév során kiegyenlített munka folyt a tanszakon. Egri Márton teljes állásban 

folytatta eddigi munkáját. 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.  

Ütőhangszeres növendékek részt vettek a zenekari munkában, Kaméleon ütőegyüttes 

elkészítette első CD lemezét. Fellépések: Karitasz-bál - Kaméleon, Csibe koncert, Mikulás 

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

koncert. 

II. félév tervei: zenekari feladatok aktív elvégzése, Kaméleon együttes CD bemutató koncert, 

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

falunapok, Tanári koncert. kiállítás megnyitó, egyéb felkérések. 

Létszámadatok: Év eleji létszám 72 fő 

• Ütő tanszak 31 fő 

• EK1 28 fő 

• zeneóvoda 13 

Félévi vizsgát tett: 73 fő 

• Ütő tanszak 31 fő 

• EK1 28 fő 

• zeneóvoda 14 fő 

Csoportok:  

1 zeneóvodai csoport (Ráduly I.) 

2 EK1 kis-előképző csoport (Ráduly I.) 

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

2 második oszt. csoport (Tanai R.)  

1 harmadik osztály (Forsman Zs. Tanai R.) 

1 negyedik (Tanai R.) 

1 Zenetörténet-zeneismeret (Tanai R.),  

1 „B” tagozatos csoport (Tanai R.)   

1 felzárkóztató csoport (Forsman Zs.). 

Összesen: 16 csoport 

 

                                                                                                                   Tanai Róbert 

2019. január 28.                                                                                          tanszakvezető 
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3. sz. melléklet 

Programterv II. félév 

Hónap Nap Óra Esemény Helyszín Résztvevők Felelős 

Január Félévi vizsgaidőszak – vizsgakoncertek jan. 3-25. 

28. 14.00-17.00 

17.00-18.00 

Félévi értekezlet 

Egyeztetés 

Tanítás nélküli 

munkanap 

Zeneiskola 

 

Alkalmazotti kör Igazgató, munk. 

köz. vez. 

Február 1-15.  Térítési díjak befizetésének határideje 

1. 18.00 

19.00 

Kiállításmegnyitó 

Kaméleon CD 

bemutató koncert 

PMSH Kaméleon 

Ütőegyüttes 

Egri Márton 

15. 8.00-19.00 Pest megyei 

Fuvolaverseny  

Tanfelügyelet 

Szentendre 2 fuvolista növendék Kanta G. 

Lázár G. 

Trázsi E. 

 20. 9.00-12.00 Óvodai Évszak 

koncert 

Rózsakert 

Óvoda 

Kéknefelejcs 

Óvoda 

gitár, ütő, hegedű, 

cselló hangszeres 

növendékek 

Ráduly Ildikó 

Március 01. 17.00-19.00 Fuvolista Találkozó PSMH Kistarcsa és Csömör 

fuvolista 

növendékei, 

kamaracsoportok 

Kanta Gabriella 

08. 18.00 Alapítványi Tanári 

koncert 

Plébánia Tanárok Ráduly Ildikó 

 

12 9.00-17.00 Papp Lajos 

Zongoraverseny 

Biatorbágy 3 zongorista 

növendék 

Trázsi Erzsébet 

14. 09.00-19.00 Pest Megyei Rézfúvós 

verseny 

 

Részvétel a községi 

gmegemlékezésen 

Göd 

 

 

PSMH 

Hősök tere 

trombitás, 

mélyrézfú 

 

 

CSIF 

Hidegkuti 

Zoltán 

Rozbora Ádám 

 

Kovács Jenő, 

Lázár Gáspár 

Ráduly Ildikó 

25. 14.00-18.00 Zongorista Találkozó PSMH Zongorista 

növendékek Csömör 

és Veresegyház 

Vallóné Nagy 

Anna és a 

tanszak tanárai 

28. 16.00-17.30 B-s meghallgatás Zeneiskola B tagozatos 

növendékek 

Vallóné N. A. 
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Április Tavaszi szünet április 15- április 23. 

5. 18.00-20.00 Big Band Találkozó PSMH KBB 

Leo Big Band 

(Finnország) 

Hidegkuti 

Zoltán 

Kovács Jenő 

 

5-6.  XI. Klasszikus 

Gitárzenekarok 

Találkozója 

Debrecen Gitárzenekar Antal Éva 

7  Big Band Szakmai 

Nap 

Jazz Szövetség 

Erzsébetliget

i Színház 

Budapest 

XVI. ker. 

KBB Hidegkuti Z. 

13. 16.00-20.00 Tavaszköszöntő Est 

 

Dallam-és 

Ütőhangszeres 

verseny 

PSMH 

 

 

Göd 

Minden csoport, 

szólók 

 

ütőhangszeres 

növendékek 

Ráduly Ildikó, 

Tanszak-vezetők 

 

Széki József 

24. 17.30-19.00 Zenekari Est PSMH Zongoristák Nagyné B. Anna 

Salgó M. 

26.  Vendégszereplés 

 

Keszthely Ifjúsági 

Vonószenekar 

N. B. A 

Papp Gyula 

29.  14.00-18.00 Zongora Házi verseny Hangverseny

terem 

zongorista 

növendékek 

Vallóné N. A 

zongoratanárok 

Május 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máj. 20.-jún. 14. Év végi vizsgák 

1. 17.00-20.00 Szlovák majális Hősök ter CSIF 

 

Szabó P 

Ráduly I. 

2. 18.00 Musical-est  PSMH Magánének szakos 

növendékek 

Borbás Á. 

9. 15.00-17.00 Szolfézs nap Zeneiskola Szolfézs tanszak Tanai Róbert  

szolfézs tanárok 

12. 16.00-19.00 Sváb majális Hősök tere Fúvós zenekar 

 

Szabó Péter 

Ráduly I. 

17-19.  Csömöri Napok Hősök tere CSIF 

Kaméleon 

KBB 

szólisták 

Ráduly I 

zenekarvezetők 

hangszeres 

tanárok 

 22. 17.00-19.00 Film-Zene koncert PSMH Fúvós Zenekar 

Magánének tanszak 

Vonószenekarok 

Ütőkamara 

Szabó Péter 

Borbás Ágnes 

Vonós tanárok 

Egri Márton 
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31. 17.00-18.00 Pedagógus Nap PSMH tanszakok felkérés 

alapján 

Ráduly I. 

Június 

7.  V. Vonószenekari 

Találkozó 

Hősök tere CSIF  

KBB 

Ráduly I. 

Szabó P. 

Hidegkuti Z. 

14-17  Fúvószenekari 

találozó 

Big band Minősítő 

verseny 

Csehország CSIF 

KBB 

Ráduly I. 

Szabó P. 

Hidegkuti Z. 

19. 14.00 Évzáró értekezlet Zeneiskola Teljes alkalmazotti 

kör 

 

Ráduly Ildikó 

20. 17.00 Évzáró  Zeneiskola Teljes iskolai 

közösség 

Ráduly I. 

Nyári szünet 
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Záradék 

 
1/2019. sz. határozat 

mely készült a 2019. január 28-i félévzáró értekezleten 
 
 
A tantestület az Féléves beszámolót 2019. január 28-án: …100%     Igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta. 
 

 

Jegyzőkönyv vezető:                                                          Tantestület nevében: 

 

Nagy  Lászlóné iskolatitkár                                        Kovács Jenő munk. köz vez. 

 

 

Ph. 

 

Aláírás: 

Ráduly Ildikó igazgató 

 

 

 

Csömör, 2019.január 28. 
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