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Jegyzőkönyv 

Készült: 

2020. 01. 27-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. Munkavédelmi felelős választás 

2. I. félév általános vezetői értékelése, személyi változások,  

3. Fejlesztések, felmerülő feladatok 

4. Tanszakvezetők beszámolója 

5. II. félév programjainak egyeztetése 

6. Egyéb 

 

1. Az igazgatónő elmondta, hogy ismét esedékes a munkavédelmi felelős választás. A kiadott 

tájékoztató alapján: a munkavédelemről szóló törvény (1993. évi XCIII.) rendelkezése alapján 

intézményünknél kötelező munkavédelmi képviselő választása. Ezért választási bizottságot 

kell létrehozni, majd ezt követően munkavédelmi képviselőkre lehet javaslatot tenni. 

A választási bizottság tagjai: Tanai Róbert, Kovács Jenő és Vallóné Nagy Anna. 

Javaslatot 2019. december 31-ig lehetett leadni a választási bizottság elnökénél: Tanai 

Róbertnél. A jelöltállítás sikertelen volt. Javaslat nem érkezett a választási bizottság 

elnökéhez vagy tagjaihoz. Ezért szavazásra jelölt hiányában nem kerül sor.  

A jelöltállítással és általában a választással kapcsolatban észrevétel, kifogás, panasz nem 

érkezett a választási bizottsághoz 
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2. Ráduly Ildikó igazgató összegezte az első félév eseményeit: 

Személyi feltételek, változások: 25 pedagógus (belépő 3 fő), egy iskolatitkár, egy takarító és 

egy fő portás dolgozott az első félévben. Új kollégák: Mezősi Milán mélyréz tanár, Csákány-

Dedics Fruzsina fuvolatanár (Lázár Gáspár tanszakát vette át), Nagy Eszter csellótanár 

(Nagyné Bartha Anna tanszakát vette át). Népzene tanszakon év elején 10 főre, jazzgitár, 

jazz-basszusgitáron 8 főre emelkedett a létszám. 

 

Tanulói létszámadatok: 2019.09.18-án 315 fős létszámmal indult az év, az október 1-i 

statisztikai adatok alapján 320 főre emelkedett a létszám. Ebből 2 fő két tanszakos, tehát 

súlyozott teljes tanulói létszám 318 fő. (Székhely: 223 fő, telephely: 97 fő) Félévi vizsgát tett 

319 fő, ebből 2 fő két tanszakon tanul. Várható kimaradások 9-10 fő a második félévtől. 

 

A félév eseményei közül az igazgatónő kiemelte a Tanári Koncertet, 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 

második alkalommal színvonalas koncertet adtak Cinkotán, november 29-én. 

 

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

Nap, kiállításmegnyitók, Idősek Versmondó ünnepe, Óvodai Évszak koncert, Szeretet ünnep. 

Népzenei tanszakon tanulók és fuvolistáink vettek részt minősítő versenyen eredményesen. 

Részleteket a tanszaki beszámolókban pontosítjuk. 

 

Létszámok alakulása tanszakonként: 

Az igazgatónő elmondta, hogy létszámnövekedés volt: zeneóvodai létszám és a népzene 

tanszak révén. Létszámhiány különösen cselló tanszakon mutatkozott. 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 
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tanszaki beszámolókban történik. A tehetséggondozással kapcsolatos részleteket a tanszaki 

beszámolók rögzítik, 2 fő felvételiző növendék harsona szakra jelentkezett, egy fő elméleti 

felkészítését Tanai Róbert végzi.  

 

A belső ellenőrzést tanszakvezetők, helyettes és igazgató végezte a munkatervben 

meghatározott rend szerint. Az ellenőrzés kapcsán feljegyzés készül év végén, 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 Szabó Péter sikeres minősítő eljárásban vett részt, Pedagógus II. fokozatot 

ért el.  

 

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, Csibe koncert, Mikulás koncert, 

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

meghallgatás. 

• Települési rendezvények – Tófesztivál, Szüreti Napok, Béke téri Esték, Idősek 

hónapja Vers-Ünnep, Szeretet ünnep, Malenkij robot – Német Nemzetiségi 

Önkormányzat megemlékezése - CSIF. 

• Más település, egyéb rendezvény, verseny: Auchan Adventi koncert 2 alkalommal, 

Fúvószenekari találkozó Nagytarcsa, Krammer Big Band-Budapesti Big Band 

Fesztivál, Repülésirányító Bál – KBB, Esztergomi Orvosi Családi Nap – KBB, 

Hyginett Karácsonyi ünnepség- Kaméleon,  Szüreti Nap és Adventi Koncert Cinkotán. 

 

Hangszerjavítások, hangolások, hangszertokok és tartozékok beszerzése folyamatosan zajlott 

az első félévben. A kormányzati Kodály program második ütemében jó minőségű 

hangszereket kapott zeneiskolánk: 1 db vibrafon, 3 db harsona, 3 db tenor-baritonkürt, 1 db 

piccolo, 1 db altfuvola, 2 db altszaxofon, 1 db tenorszaxofon, 1 db klarinét, 1 db cselló, 

értékük összesen kb. 5 millió Ft. 
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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. 

 

3.  Az igazgatónő elmondta, hogy szekrények beépítése várható január végén, február elején. 

Remélhetőleg ez a jelenlegi helyhiányt a kamarateremben és hangversenyteremben orvosolni 

fogja. Szükséges ütőhangszer állványtartó tok beszerzése, menetkottatartók beszerzése. Az 

erősítők, technikai berendezések átnézése szükséges és az ehhez kapcsolódó javítás, beszerzés 

megtervezése is lezajlik. Alapvetően a Mátyás iskolában szervezett órák elhelyezése 

megoldott, egy Sportcsarnokban lévő teremre is szükség volt egy tanítási napon. Általában 3 

illetve 4 tanteremben folynak egy időben a tanítási órák.  

 

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

hagyásával kapcsolatosan idén egy-két jelzés érkezett, még év elején. Megköszönte az ott 

tanítók odafigyelését és kérte a jövőben is erre az odafigyelést.  

 

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 klarinét-szaxofon tanszakon 

okozott nehézséget a korrepetíció megoldása. A félévi vizsgák idejében létrejött időpont-

egyeztetési problémák megoldását –nagyobb odafigyeléssel - a korrepetciós tanároktól kérte.   

 

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 jelezte, hogy a vonós tanszakon a tavaly évvégi egyeztetések alapján kiadott 

vonós hangszeres szülői tájékoztató szerint a Helyi tantervbe bekerül néhány módosítás. (Lsd. 

tanszaki beszámoló). Samu Zoltán jelezte, hogy a módosítás és a népzene, illetve vonós 
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tanszak egységes munkáját ez a módosítás segíti, a félév során ez már látszott. A jövőben 

pedig fontosnak tartja, hogy a zenekari munkában eszerint vegyenek részt a gyerekek. Az 

igazgatónő elmondta, hogy Nagy Eszterrel, aki igazoltan van távol, egyeztettek és ő is 

rákérdezett a zenekari munkába való besorolás idejéről. A vonós tanszak számára fontos a 

tanulók megtartása, a színvonalas zenekari munka, ezért minél korábban igyekszünk 

növendékeinket a Tücsök, majd később az IFI zenekar munkájába bevonni. Ezt egészíti ki 

később a népzenei és egyéb kamaramunka. Mohai Éva jelezte, hogy ez így tud csak 

megefelelően működni a jövőben. 

Az igazgatónő végül kérdezte, elfogadja-e a tantestület a Helyi tanterv fent említett 

módosítását.  

A tantestület kézfeltartással 100%-ban elfogadta a módosítási javaslatot.(lsd. Záradék) 

Ezután 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 28.  

• 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. 
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Jegyzőkönyvet készítette: Nagy Lászlóné 

2020. január 27. 

 

Ellenjegyzők: Tanai Róbert igazgatóhelyettes 

 

Kanta Gabriella fuvolatanár 

2020. január 27. 
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1.sz. melléklet 

 



 10

 

2. sz. melléklet  
Tanszaki beszámolók 

 

Zongora-magánének tanszak beszámolója 

2019/2020-es tanév I. félévéről 

Készítette: Vallóné Nagy Anna tanszakvezető 

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

Az idei tanév első félévének legnagyobb kihívása úgy gondolom az e-napló bevezetése volt. 

Sajnos nem sikerült még tökéletesen rászabni a zeneiskolai oktatásra, ezért helyenként 

szokatlannak, némelykor logikátlannak is tűnik számunkra, számos előnye mellett.  

Hangszerek, karbantartás: A félév során a hangszerek folyamatos hangolása valósult meg. 

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 több zongorista növendék lépett fel Rác-Bordás 

Laura, Trázsi Erzsébet és Papp Gyula tanárok növendékei közül. 

 

Az októberi „B”-s meghallgatáson 4 B tagozatos növendék lépett fel. Tanáraik: Trázsi 

Erzsébet és Vallóné Nagy Anna. Több növendék lépett fel a Csibe és Mikulás koncerten 

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

Vallóné Nagy Anna és Trázsi Erzsébet növendékei szerepeltek szép sikerrel. A félévi tanszaki 

vizsgakoncertek is szépen, egységes színvonalon valósultak meg. A karácsonyi koncerten 

Fischer Janka szerepelt.  

 

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:  
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A korrepetíció terén nem volt nagyobb fennakadás, a félévi vizsgakoncertek idején volt egy-

két fennakadás. Nagyobb odafigyeléssel és egyeztetéssel ez megoldható lesz a második 

félévben. 

  

II. féléves tervek: Tavaszköszöntő Est, együttműködés a Young Tigers Band csoporttal. 

Március 13-án Veresegyházára megyünk növendékeinkkel, az ott megszervezésre kerülő 

Zongorista Találkozó keretében. Házi versenyt szervezünk május hónapban. 

 

A tanszakról kimaradók létszáma 2 fő. Ennek pótlása várható a II. félév elején. 

 

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 Karácsonyi Koncerten, adventi cinkotai 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, iletve a Film-zene koncerten lépnek fel énekes és zongorista növendékeinek. 

Tanulói létszámadatok:  

B tagozatosok száma: 4 fő zongorista  

Zongora-magánének tanszak év eleji létszám: 72 tanuló 

Zongora: 62 fő  

Magánének: 10 fő 

Félévi vizsgát tett: 73 tanuló 

• zongora 63 tanuló 

• magánének 10 fő 

II. félév várható kezdő létszáma: 68 fő 

• zongora 61 tanuló 

• magánének 7 fő 

 

Vallóné Nagy Anna tanszakvezető 

2020.01.27. 
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A fúvós tanszak beszámolója 

2019/20-as tanév első félévéről 

Készítette: Kovács Jenő tanszakvezető 

 

A fúvós tanszakon Mezősi Milán kezdte meg a munkát szeptembertől, Hidegkuti Zoltán 

mellett. Többségében kezdő mélyrezes és furulyás növendékekkel. Szükséges volt ez a 

személyi változás, hiszen Hidegkuti Zoltán nyugdíj melletti tovább-foglalkoztatása maximum 

14 órában lehetséges. Az idei év eseményei közül kiemelném, hogy tanszakunk is kapott új 

hangszereket a Kodály Program második ütemében: 2 szaxofon (alt és tenor), egy piccolo, 

egy altfuvola, 3 harsona és 3 tenor-baritonkürt, illetve egy klarinét érkezett. 

 
A félévi vizsgakoncertek rendben lezajlottak, kiemelném Hidegkuti Zoltán mélyréz tanszakát, 

ahol egységesen magas színvonalon szerepeltek a gyerekek. Mezősi Milán növendékei is 

szépen szerepeltek a vizsgákon, a gyakornok kolléga munkáját továbbra is segítjük. Egy 

növendéke szerepelt az Óvodai Évszak koncerten. Fuvolistáink, klarinétosain és 

szaxofonosok, a legkisebb furulyásokkal egységes színvonalú vizsgakoncerteket adtak. Öröm, 

hogy idén több trombitás növendék van, törekedtek a trombitatanárok, hogy a tavaly év végén 

egyeztetett, egységes szakmai elvek mentén végezzék munkájukat, ami a vizsgakoncerteken 

már eredményesnek bizonyult. Ennek folytatása kiemelt feladat a második félévben. 

 
Fuvola tanszak:  

 
Csákány-Dedics Fruzsina kezdte meg szeptemberben a munkát. Kevés szakmai tapasztalattal 

rendelkezik, de kiegyensúlyozottan működött osztálya a félév során. Tanszakáról részt vettek 

növendékek a Csibe, Mikulás és Óvoda Évszak koncerten koncerten.  Kanta Gabriella 4 

növendéket készített fel az V. Gyöngyössy Zoltán Fuvolatalálkozóra, Komlóra, ahonnan 3 

ezüst és egy bronz minősítéssel tértek haza.  Cser Laurát javasolja „B” tagozatra növendékei 

közül, de ennek jelenleg nincs meg a megfelelő óraszám fedezete. A FluTeens fuvola-

kamaracsoport a hangoló táborban és a Karácsonyi koncerten lépett fel, növendékei 

szerepeltek Cinkotán és óvodai évszak koncerten is. Nagy örömmel forgatják növendékei az 

újonnan kapott alt fuvolát. 

 

Klarinét-szaxofon tanszakon, kezdő növendékekkel nagyon elégedett voltam, figyelmük és 

szorgalmuk egyaránt kiemelkedő. Váltóhangszeren is tanul két növendék (basszusklarinét-
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klarinét, szaxofon-klarinét). Így összesítve hét különböző hangszeren folyik az oktatás. Az 

idei évben is folytatódik a tavaly elkezdett gyakorlat, miszerint a fúvószenekaros, illetve a 

Krammer Big Band-es növendékeime, heti rendszerességgel szólampróbán vesznek részt, 

kamaraórai keretek között, ezzel is segítve a zenekarok munkáját.  

 

Trombita tanszakon Rozbora Ádámnál tanulólétszám növekedés volt. 13 növendékkel kezdte 

meg az évet. Egy B tagozatos, egy továbbképzős és egy alapvizsgára készülő növendék is van 

osztályában. Kiegyensúlyozottan végezték feladataikat a félév során. A Young Tigers Band 

(Kis Big band) vezetését látta el a félévben. 

 

 

Szabó Péter 19 növendékkel kezdte meg a félévet, ebből öt furulyás. Színvonalas félévi 

vizsgakoncertet adtak. Növendékei között egy felnőtt növendék is van. Corvin kamara és 

CSIF csoport vezetését továbbra is végzi, az első félévben települési és zeneiskolai 

rendezvényeken léptek fel. 

 

Mélyréz szakon az idei félévben 2 felvételiző növendék készül szakirányú továbbtanulásra 

harsona szakon. Felkészítésüket Hidegkuti Zoltán végzi. Négy növendék tanul B tagozaton. A 

hangszerbeszerzés keretében 3 harsona és 3 tenor-baritonkürt került a tanszakhoz. Fontos, 

hogy Mezősi Milán gyakornokként minél többet tanuljon tapasztaltabb kollégájától, ennek 

segítése tanszakvezetőként is kiemelt feladatom lesz a második félévben.  

 

Kamarazene, zenekari munka 

Corvin Kamara: 

Az idei évet 17-en kezdték, két gyerek kivételével a növendékek rendszeresen részt vesznek a 

szombati próbákon. Az első félévben 4 rövid darabot tanultak meg, amit a Művelődési 

Házban adtak elő. 

Young Tigers Band: 

Az idei tanév is taghiánnyal kezdődött, sok időt kellett arra fordítani, hogy megfelelő 

taglétszámmal megtartható legyen próba. A jelenlegi taglétszám 2 szaxofon, 1-2 harsona,4-6 

trombita,1 dob, 1 zongora. A zongoristával volt a legtöbb gond idén, amíg a fúvósszekció 

megtanulta a szólamát igen hamar addig mindig a zongorával volt a gond. Félév alatt nem 

sikerült megtanulnia a szólamát ami nem a darab nehézsége miatt volt mert előző tanévben 

nehezebb darabot tanult meg elfogadhatóan. 
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A Diótörő átdolgozását tanulták ebben a félévben a növendékek, valamint improvizációs 

gyakorlatokkal foglalkoztak. Két koncertjük volt, a karácsonyi koncert és az Auchan 

karácsonyi koncert.  

A második félév menetrendje feszes lesz,hiszen két koncert van kilátásban a hazai pályán 

megrendezett Big Band találkozó és a Tavaszköszöntő Est. 

A nehéz kezdés ellenére Ádám szívesen foglalkozik a zenekarral, mert azon kívül hogy a 

nagy Big Band együttesünk  utánpótlását  készítjük elő, az országban nincs még egy 

gyerek/ifjúsági big band. 

Csömöri Ifjúsági Fúvószenekar 

A zenekar két fuvolistával bővült a féléveben, két trombitás gyereket kivéve a gyerekek 

szívesen járnak próbákra. Az első félévben hét konccertet adtak, illetve vettek részt 

közreműködőként. A fúvószenekari darabok mellett válogatásokat is tanultak, valamint újabb 

(Gladiátor) filmzenét is kezdenek tanulni. 

Krammer Big Band 

A zenekar három koncertet adott a félévben. A szokásos őszi minősítő meghallgatáson részt 

vettünk, de szervezési okok miatt végül is nem rendeztek versenyt, csak mind a hét zenekar 

eljátszotta a műsorát. Jelenleg az együttes készül a tavaszi versenyre, ezen kívül, mivel 

jelenleg nincs közreműködő énekes, próbálunk énekeseket szervezni. 

 

A második félév kiemelt feladata lesz a a Csömöri Big Band Találkozó, és a Csömöri 

Fúvószenekari találkozó megrendezése és az azon való sikeres részvétel. A Big Band 

találkozón a Krammer Big Band mellet a Young Tigers Band is fellép. 

nekari munka 

Tanulói létszámadatok: 

Fúvós tanszak év eleji létszám: 85 tanuló. B tagozatosok száma 8 fő. 

Ebből - Rézfúvós tanszak létszáma 45 fő. Fafúvós tanszak létszáma: 40 fő. Ezekből furulyán 

tanul 16 fő.   

Félévi vizsgát tett: 85 tanuló 

• furulya  11 fő  

• trombita 23 fő 

• mélyréz 11 fő                        Rézfúvós: 45 fő 
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• furulya 5 

• fuvola 20 fő  

• klarinét 7 fő 

• szaxofon 8 fő                         Fafúvós: 40 fő 

II. félév kezdő létszám: 82 fő 

• furulya  10 fő  

• trombita 23 fő 

• mélyréz 11 fő                        Rézfúvós: 44 fő 

 

• furulya 5 

• fuvola 20 fő  

• klarinét 7 fő 

• szaxofon 6 fő                         Fafúvós: 38 fő 

Főbb félévi programjaink 
09.21.                                     Szent Tamás Nap   KBB 
09.15        Béke Téri Esték           CSIF                      
09.28.    Szüreti Mulatság  CSIF 
09.29.                                     Nagytarcsai Fúvós Találkozó CSIF 
11.16.    Big Band Minősítő                KBB 
11.19.                                     Repülésirányító Bál               KBB 
11.20    Csibe koncert            tanszakok 
11.22.                                     V. Gyöngyössy Z. Fuvolatalálkozó, minősítő verseny Komló 
11.29.                                     Cinkota Adventi koncert       tanszakok +CSIF 
12.02.    Mikulás koncert Corvin + tanszakok 
12.11.                                     Óvoda Évszak koncert (fuvolista, harsonás növendékek) 
12.16.       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, Big Band Találkozó és VI. Fúvószenekari 

Találkozó szervezése. 

 

Csömör, 2020. 01. 27.       Kovács Jenő 
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A vonós-gitár tanszak beszámolója 

Félévi beszámoló 

Vonós-gitár és népzene tanszak: felelős- igazgató 

 

A félévi vizsgák minden tanszakon rendben lezajlottak a helyi tantervi követelmények 

figyelembevételével. 

 

A vonós tanszakon személyi változás volt, Nagy Eszter vette át a nyugdíjba vonuló Nagy 

Lászlóné növendékeit. A személyi változás és a cselló hangszerre jelentkezők létszámának 

csökkenése miatt a létszám év elejére lecsökkent. A beiskolázás során erre különösen figyelni 

kell. (hangszerbemutatók, hangszer népszerűsítése, növendékek megtartása) Hegedűsök 

létszáma alapvetően kiegyensúlyozott. 

 

Január 25-én Csellista találkozón vettek részt csellistáink Kistarcsán, Nagy Eszter és Salgó 

Márta vezetésével. Igényes kamarazenei és zenekari produkciókat hallhattunk. Gödöllői, 

kistarcsai zeneiskolákkal ezt az együttműködést a jövőben is szeretnénk folytatni. 

 

Az Ifjúsági Vonószenekar és a Tücsök zenekar vezetését Mohai Éva vállalta szeptembertől. 

Segítője Salgó Márta csellótanár. A karácsonyi koncerten mindkét együttes szép és igényes 

produkciókkal lépett fel. A zenekar vezetésében bekövetkezett változás zökkenőmentesen 

ment végbe. 

 

Az év elején szülőkhöz, tanulókhoz eljuttattunk egy tájékoztatót, ami a zenekari munka, a 

kamarazenei feladatok szükségességét és a népzene, klasszikus zene műfajban tanulók 

egységes kezelésére vonatkozott. A tanszakon (népzene, klasszikus zene) továbbra is kiemelt 

szerepet játszanak együtteseink, azok fejlesztése fontos a továbbiakban is, illetve a folyamatos 

együttműködés, egymás munkájának megismerésével, támogatásával, közös feladatok 

vállalásával. 

 

A Helyi tantervi változtatásokat a félév során elkészítjük és a félévi értekezleten 

véglegesítjük. 

Tanterv módosítása: Bekerülő kiegészítés: 11.1.1. fejezetbe 
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Zenekar és kamarazene: 

A népzene tanszakon tanuló vonós hangszeres növendékeink számára a zenekari gyakorlat 

éppolyan elengedhetetlen, mint a klasszikus műfajt művelők számára. Fontos, hogy minden 

növendékünk, a tudásának, haladásának legmegfelelőbb együttes munkájában vegyen részt, és 

rendszeresen felléphessen.  

Ezért EK2, 1. o. és 2. osztályos növendékeket Tücsök zenekarba, 3. osztálytól felfelé pedig 

Ifjúsági Vonószenekarba osztjuk be tanulóinkat. Emellett pedig szaktanáraink 

kamaracsoportjai működnek hangszerenként és vegyes hangszerösszeállítású együttesekként, 

melyet a népzenei kamaracsoport egészít ki, a megfelelő alapok elsajátítása után.  

A szöveg kis módosítással a vonós tantervekbe is bekerült a 3.1.2. 3.2.1., 3.3.1. fejezetbe, 

Népzene tanszakon tanulólétszám bővülés volt év elején. A tanszak munkája 

kiegyensúlyozott, fejlődő. Kamaracsoportunk részt vett az Idősek versmondó ünnepén, a 

Szeretetünnepen a Műv. Házban, és a zeneiskolai Karácsonyi hangversenyen léptek fel. Egyre 

népszerűbbek és ismertebbek a településen. Népzenei minősítő versenyen, a XIV. Fülemüle 

Népzenei Fórumon Kiemelt Nívódíjat ért el az együttes. Felkészítő tanár: Samu Zoltán. 

 

Gitár tanszakon a létszám megfelelő, több növendék jelentkezett, a két éve bevezetett 

pengetős tanszakunkon jazz-gitár és basszusgitár tárgyakra. A Krammer Big Band és Young 

Tigers Band (kis big band) csoportunk utánpótlására kiemelt figyelmet kell fordítani ezekben 

a tantárgyakban.  

Klasszikus gitárzenekart Antal Éva vezeti és egyre több zeneiskolai és zeneiskolán kívüli 

programon vállalnak részvételt. A gitárzenekar munkáját szeretnénk segíteni régi 

növendékeink bevonásával. 

 

Létszámadatok: B tagozatosok száma: 3 fő (hegedű 2 fő cselló 1 fő) 

Év eleji létszám: 89 fő 

Hegedű 24 fő 

Brácsa 2 fő 

Cselló 12 fő 

Gitár 33 fő 

Jazzgitár, basszusgitár 8 fő 

Népzene (hegedű, brácsa 10 fő 
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Félévi vizsgát tett: 88 fő 

Hegedű 23 fő 

Brácsa 2 fő 

Cselló 12 fő 

Gitár 33 fő 

Jazzgitár, basszusgitár 8 fő 

Népzene (hegedű, brácsa 10 fő 

II. félév eleji várható létszám:85 fő 

Hegedű 23 fő 

Brácsa 2 fő 

Cselló 11 fő 

Gitár 32 fő 

Jazzgitár, basszusgitár 7 fő 

Népzene (hegedű, brácsa 10 fő 

 

A II. félév feladatai:  

• Részvétel a Tavaszköszöntő esten 

• Vonószenekari vendégszereplés szervezése Mórra Április 15-én. 

• Külső kapcsolatok bővítése gitár tanszakon  

• Részvétel egyéb zenekari, kamarazenei fesztiválokon, versenyeken. 

• B tagozatosok meghallgatása félévente, versenyeken, zenekari rendezvényeken való 

részvétel, tanszaki koncertek, kamarazenei koncertek szervezése. 

• Tanári hangversenyeken részvétel. 

 

A tanszakok létszám-arányának folyamatos figyelemmel kísérése szükséges, kiemelten vonós 

tanszakon. 

 

Ráduly Ildikó 

igazgató 

2020. 01.27. 
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Szolfézs – ütő tanszak beszámolója 

a 2019/20-as tanév I.  félévéről 
Készítette: Tanai Róbert tanszakvezető 

  

Szolfézs tanszak: 

A tanszakon személyi változás nem volt. 3 szolfézs tanár kezdte meg a munkát. Idén 

figyelmet fordítottunk arra, hogy minden tanár tanítson a székhelyen és telephelyen. Ennek 

érdekében osztottuk el a csoportokat is. Sikerült arányosan kialakítani a csoportlétszámokat és 

a tanítási helyszíneket is. 

 

Javult a szülőkkel való információcsere hatékonysága minden érintett kollégánál. Ez nagy 

mértékben segíti a mindennapi munkát és a rendezvények megszervezését. Sajnos nagy az 

áthallás a székely szolfézstermében a szomszéd termekből, ez meglehetősen (gyakran) zavarja 

az órai munkát. 

Részt vettünk a szokásos programokon: Zene világnapi hangverseny, Mikulás-koncert, 

Karácsonyi Hangverseny. Megtartottuk az összefoglaló órákat, hangversenyeket. Az 

óralátogatások során megfelelő színvonalú órákat láthattam, folyamatos az egyeztetés a 

konzultáció, ami a felmerülő nehézségeket tudja segíteni, megoldani. Az idén a szokásos 

májusi szolfézs-napot áttettük októberre, csatlakozva a Krammer-napok rendezvényeihez. A 

csömöri szlovákok népdalairól hallottunk előadást, illetve tanultunk népdalt, amelyet másnap 

közösen, a Zene világnapján megrendezett hangversenyen elő is adtunk Ráduly Ildikó 

vezetésével. 

 

Tehetséggondozás: 

2 felvételiző, B-tagozatos tanuló felkészítését Tanai Róbert végzi. Gantner Bálint és Veres 

András harsona szakon kíván továbbtanulni. Egy tanuló pedig vendéghallgatóként a csömöri 

zeneiskola elméleti felkészítését veszi igénybe Tanai Róbert tanárnál. 1 növendék 

Óvónőképzőbe szeretne felvételt nyerni, ehhez szükséges alkalmassági vizsgára való 

felkészülését végezte és sikeres vizsgát tett. Felkészítő tanár Ráduly Ildikó. Felvételik ideje: 

február-március.  

 

Belső ellenőrzés: 

Az óralátogatások során megfelelő színvonalú órákat láthattam, folyamatos az egyeztetés a 

konzultáció, ami a felmerülő nehézségeket tudja segíteni, megoldani. Az óralátogatások 



 20

tapasztalatait az első félévben megbeszéltük a kollégákkal, az összegzéseket a második félévi 

óralátogatások és a vizsgák tapasztalatai alapján készítjük el. 

II. félév tervei: 

- 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. Személyi változás nem 

volt, viszont óraszám emelkedés volt Széki József tanárnál. A félévi vizsgák rendben 

lezajlottak, egységes színvonalon, jól szervezetten. Ütőhangszeres növendékek részt vettek a 

zenekari kamarazenei munkában, Kis Ütőegyüttesünk fellépett a Karácsonyi koncerten és az 

Auchan karácsonyidélutánján. Kaméleon ütőegyüttes fellépett a Hyginett karácsonyi estjén, 

ütőhangszeres növendékek szerepeltek a Csibe, Mikulás és Karácsonyi koncerteken, illetve a 

Cinkotai Adventi koncerten.  

II. félév tervei: zenekari feladatok aktív elvégzése, Kaméleon együttes önálló koncert 03.27. 

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

Falunapok, Tanári koncert. kiállítás megnyitó, egyéb felkérések. 

Létszámadatok: Év eleji létszám 75 fő 

• Ütő tanszak 37 fő 

• EK1 16 fő 

• zeneóvoda 22 

Félévi vizsgát tett: 76 fő 

• Ütő tanszak 37 fő 

• EK1 17 fő 

• zeneóvoda 22 fő 

II. félév várható létszáma: 71 fő 

• Ütő tanszak 36 fő 

• EK1 16 fő 

• zeneóvoda 19 fő 
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Csoportok:  

2 zeneóvodai csoport (Ráduly I.) 

1 EK1 kis-előképző csoport (Ráduly I.) 

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

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

2 második oszt. csoport (Tanai R.)  

2 harmadik osztály (Forsman Z2.) 

1 negyedik (Tanai R.) 

1 Zenetörténet-zeneismeret (Tanai R.),  

2 „B” tagozatos csoport (Tanai R. Forsman Zs.)   

1 felzárkóztató/ egyéni csoport (Forsman Zs.). 

Összesen: 18 csoport 

 

                                                                                                                   Tanai Róbert 

2020. január 27.                                                                                          tanszakvezető 
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3. sz. melléklet 

Programterv II. félév 

Hónap Nap Óra Esemény Helyszín Résztvevők Felelős 

Január Félévi vizsgaidőszak – vizsgakoncertek jan. 6-24. 

27. 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 

8. 14.00 
 

Hájastészta sütő 
verseny 

PMSH Népzenei 
kamaracsoport 
Bulyka-zenekar 

Samu Zoltán 

11. 17.00 Gitár kottabemutató 
est 

zeneiskola 
Hangversenyte

rem 

Molnár Tamás 
Lipcsei János 

Ráduly Ildikó 

12. 8.00-19.00 I. Minősítő 
Fuvolaverseny  

 

Szentendre 5 fuvolista 
növendék 

Kanta G. 
Csákány-Dedics 

Fruzsina 
Trázsi E. 

 19. 9.00-12.00 Óvodai Évszak 
koncert 

Rózsakert 
Óvoda 

Kéknefelejcs 
Óvoda 

hangszeres 
növendékek 

Ráduly Ildikó 

 27. 17.00-18.30 Régi növendékek 
koncertje 

Zeneiskola hangszeres 
növendékek 

Ráduly Ildikó 

Március 03. 16.30 Zongora Közös Óra  Zeneiskola Zongora tanszak Vallóné Nagy 
Anna 

zongoratanárok 
12. 17.30 Alapítványi Tanári 

koncert 
Zeneiskola Tanárok Ráduly Ildikó 

 
13.  Zongorista találkozó Veresegyház zongorista 

növendékek 
Vallóné Nagy 

Anna 
zongoratanárok 

15. 09.00-19.00 Részvétel a községi 
megemlékezésen 

PSMH 
Hősök tere 

 
CSIF 

Szabó Péter 
Ráduly Ildikó 

21. 14.00-18.00 I. Big Band Találkozó PSMH Krammer Big 
Band 

meghívott 
együttesek 

Vallóné Nagy 
Anna és a 

tanszak tanárai 

23. és  
24. 

15.00 és 
16. 

B-s meghallgatás Zeneiskola B tagozatos 
növendékek 

Kopré-Hargitai 
Katalin 

 27.  19.00 Kaméleon koncert PSMH Kaméleon együttes Egri Márton 

Április Tavaszi szünet április 6- április 14. 

4. 16.00-20.00 Tavaszköszöntő Est PSMH 
 

Minden csoport, 
szólók 

Ráduly Ildikó, 
Tanszak-vezetők 

5.  Big Band Szakmai 
Nap 

Jazz Szövetség 

Erzsébetligeti 
Színház 

Budapest XVI. 
ker. 

KBB Hidegkuti Z. 

15. 9.00-20.00 IFI Zenekar 
vendégszereplése 

Móron 

Mór 
Zeneiskola 

 
 

IFI zenekar 
Tücsök Zenekar 

Kamaracsoportok 
 

Mohai Éva 
Kopré-H. 
Katalin 

Salgó M. 
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Május 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máj. 20.-jún. 14. Év végi vizsgák 

1.  Szlovák majális Hősök tere CSIF 
 

Szabó P 
Ráduly I. 

 18.00 Musical-est  PSMH Magánének szakos 
növendékek 

Borbás Á. 

 6. 17.00-19.00 Film-Zene koncert PSMH Fúvós Zenekar 
Magánének 

tanszak 
Vonószenekarok 

Ütőkamara 

Szabó Péter 
Borbás Ágnes 
Vonós tanárok 
Egri Márton 

10. 18.00 Fúvószenekari Est PSMH CSIF Szabó Péter 

13. 9.00-12.00 Óvoda Évszak koncert Rózsakert 
Óvoda 

Kéknefelejcs 
Óvoda 

hangszeres 
növendékek 

Ráduly Ildikó 

17. 16.00-19.00 Sváb majális Hősök tere YTB 
 

Rozbora Ádám 
Ráduly I. 

23.  VI: Fúvószenekari 
Találkozó 

Hősök tere CSIF 
Meghívott 
zenekarok, 

mazsorettek 

Ráduly Ildikó 
Szabó Péter 
Kovács Jenő 

29. 17.00-18.00 Pedagógus Nap PSMH tanszakok felkérés 
alapján 

Ráduly I. 

Június 

5-7.  Csömöri Napok 
Kiállításmegnyitó 

Hősök tere CSIF 
Kaméleon 

KBB 
szólisták 

Ráduly I 
zenekarvezetők 

hangszeres 
tanárok 

17. 14.00 Évzáró értekezlet Zeneiskola Teljes 
alkalmazotti kör 

 

Ráduly Ildikó 

18. 17.00 Évzáró  Zeneiskola Teljes iskolai 
közösség 

Ráduly I. 

Nyári szünet 
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Záradékok 
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