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2 .  SZEMÉLYI  FELTÉTELEK:   

A 2018-19. tanévben 19 főállású,1 részmunkaidős, 2 megbízási szerződéses pedagógus 

látja el az oktatási feladatokat. 2 kolléganő szülési szabadságát tölti.  

1. Alasztics Balázs    klarinét 

2. Baksa-Kányai Angéla   fuvola (jelenleg szülési szabadságon) 

3. Bükkiné Csaba Katalin   intézményvezető helyettes, szolfézs 

4. Dr Nemes Nagyné Dudás Veronika zongora 

5. Epres Bernadett    gordonka 

6. Futó Gábor     tanszakvezető, zongora 

7. Gerencsér Tamás    ütő(megbízással) 

8. Holczinger Lajos    furulya 

9. Jelenik Krisztián    fuvola (Baksa-K. Angéla helyettesítője) 

10. Józsa Bálint     ütő  

11. Klausz Adrienn    tanszakvezető, gitár  

12. Kovács Tamás József   tanszakvezető, trombita 

13. Martonosi Sándor                      mélyrézfúvó (megbízással) 

14. Mollnerné Balogh Veronika  zongora  

15. Molnár Ágnes                    szolfézs (Sirgelyné Kiss Erzsébet helyettesítője)  

16. Nagy Krisztina    zongora, KT elnök 

17. Oross Márton    hegedű 

18. Payer Hajnalka    hegedű 

19. Pusztai Kinga    tanszakvezető, szolfézs  

20.  Sirgelyné Kiss Erzsébet   szolfézs (jelenleg gyed-en) 

21. Szabó Gizella    tanszakvezető, fuvola 

22. Varga Bence     intézményvezető,ütő 

 

                 Iskolatitkár: Csizmadiáné Bognár Katalin 

Tanulólétszám: 293 
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3 .  A TANÉV RENDJE  

3.1. A tanév rendje  13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet alapján 

3.1.1. A szorgalmi idő  

• Az első tanítási nap: A tanév 2018. szeptember 3. 

• Az utolsó tanítási nap: 2019. június 14. 

• A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az iskolák 2019. február 2-ig értesítik a tanulókat, 

kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.  

3.1.2. Tanítási szünetek  

• Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2018. 05. (hétfő). 

• A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2019. január 3. (csütörtök). 

• A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2019. április 24. (szerda). 

 

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra kiadható 

hat nap:  

 

• 2018.szeptember 28.   Zene Világnapi hangverseny + 70 éves jubileum 

• 2018.október 13.   Koncertlátogatás (Szakmai Nap) 

• 2018.november 10.   Továbbképzési nap  

• 2019.01.18.    Nemzetközi Tanári hangverseny 

• 2019.05…    Tantestületi kirándulás 
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4 .  NAPTÁRI  TERV A  2018-19 .   TANÍTÁSI  ÉVR E 

Időpont  Felelős 

2018.08.27-28-

29 

Tanszaki értekezletek tanszakvezetők 

2018.08.30. Alakuló értekezlet intézményvezető 

2018.09.03-04. Pótbeíratás, pótfelvételi igazgatóhelyettes 

2018.09.05. Tanszaki értekezlet tanszakvezetők 

2018.09.06. Tanszaki beszámolók leadásának 

határideje 

tanszakvezetők 

2018.09.06. Munkavédelmi oktatás Nagy Sándor 

2018.09.07. Tanévnyitó értekezlet intézményvezető 

2018.09.07. Órabeosztás szaktanárok 

2018.09.10. Egyeztető értekezlet vezetőség 

2018.09.17. KIR és Kréta rendszer feltöltés intézményvezető helyettes 

2018.09.10. Tanítás kezdőnapja szaktanárok 

2018.09.15-19. Adminisztráció, órarendek leadása szaktanárok 

Naplók kitöltése szaktanárok 

Tantárgyfelosztás és munkaterv 

elkészítése 

intézményvezető 

2018.09.20. Adminisztráció ellenőrzése vezetőség 

2018.09.21. Nevelőtestületi értekezlet intézményvezető, intézményvezető 

helyettes 

2018.09.26. Törzslapok kitöltése és leadása szaktanárok 

2018.09.28. Zenei világnapi hangverseny 

70 éves évforduló 

vezetőség, 

szaktanárok 

2018.10.25 Növendékhangverseny Jelenik Krisztián 

Alasztics Balázs 

2018.10.29- Őszi szünet  
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11.04. 

2018.11.14. Stockerau- Tanári hangverseny intézményvezető, intézményvezető 

helyettes 

2018.11.20. Samorin-Növendékhangverseny intézményvezető, intézményvezető 

helyettes 

2018.11.20. Növendékhangverseny Oross Márton 

Klausz Adrienn 

2018.11.28. Rézfúvós Találkozó és Minősítő 

Verseny 

Jánossomorján 

Kovács Tamás József 

2018.12.03. Regionális Trombitaverseny 

Veszprém 

Kovács Tamás József 

2018.12.13. Karácsonyi hangverseny 

 

Payer Hajnalka 

Kovács Tamás József 

Nagy Krisztina 

Pusztai Kinga 

2018.12.17. „Magyar Szerzők Dícsérete”-

Csorna 

Szaktanárok 

2018.12.14-20. Félévi meghallgatások Szaktanárok, 

Intézményvezető/Intézményvezető 

helyettes 

2018.12.22-

2019.01.02. 

Téli szünet  

2019.01.06. Újévköszöntő koncert (Sattler 

díjasok) 

Vezetőség 

2019.01.17. Értekezlet Intézményvezető/Intézményvezető 

helyettes 

2019.01.18. Nemzetközi Tanári hangverseny Szaktanárok 

2019.01.21. Jelmezes növendékhangverseny Szabó Gizella 
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Epres Bernadett 

2019.01.25. I. félév vége  

2019.01.26. Félévi értekezlet Intézményvezető/Intézményvezető 

helyettes 

2019.01.29. Bizonyítványok kiosztása Szaktanárok 

2019. 02. 8-10 XIV.Országos klarinét verseny Szaktanárok 

2019.02.19. Növendékhangverseny Molnár Ágnes 

Kovács Tamás József 

   

2019.02-03. Sistrum versenyek Szombathely Szaktanárok 

2019.02.14. Szolfézs szakmai nap, házi verseny Pusztai Kinga 

Molnár Ágnes 

Bükkiné Csaba Katalin 

2019.03.21. Növendékhangverseny Holczinger Lajos 

Klausz Adrienn  

 

2019.03. 22-

24. 

XV. Országos Richter János 

klarinét és VII. Országos 

szaxofonverseny 

Alasztics Balázs 

2019.04.12. III.Bükki Attila ütőhangszeres 

verseny (III.Dobos és 

Ütőhangszeres Nap) 

Gerencsér Tamás 

Józsa Bálint 

Varga Bence 

2019.04. 12-14 X. Országos Czidra L. 

furulyaverseny 

Szaktanárok 

2019. tavasz  

 

Regionális furulyaverseny - Fertőd Szaktanárok 

2019.04.18-23. Tavaszi szünet  

2019.03. Egressy-zongoraverseny Komárom Zongora tanszak 

2019.05. Tantestületi kirándulás  
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2019.05.23. Hangszerbemutató, 

 nyílt nap, 

 növendékhangverseny 

Szaktanárok 

2019.05.24. Felvételi Szaktanárok 

2019.05.27-05. Vizsgák, Alapvizsga Szaktanárok 

2019.06.6-7 Adminisztráció, egyeztetés Szaktanárok 

2019.06.11. Tanévzáró Intézményvezető/Intézményvezető 

helyettes 

2019.06.13. Beiratkozás Intézményvezető/Intézményvezető 

helyettes 

2019.06.14. Évzáró értekezlet Intézményvezető/Intézményvezető 

helyettes 

2019.06.17. Leltár Szaktanárok 

2019.06.18-tól Teremrendezés, hangszerrendezés Szaktanárok 
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5 .  NEVELŐTESTÜLETI  ÉRTE KEZLET EK 

5.1. Tanszaki értekezletek 

2018.08.28-29. 

5.2. Alakuló értekezlet 

2018.08.30.   10.00 óra 

  

5.3. Pótbeíratás 

2018.09.03. 15-17:00 

2018.09.04. 15-17:00 

5.4. Tanszaki értekezletek 

2018.09.05. 10:00 

5.5. Tanszaki beszámolók 

2018.09.06. 

5.6. Tanévnyitó értekezlet 

2018.09.07. 10:00 

Téma:     

• tájékoztatás a nyár eseményeiről,  

• munkatervek előterjesztése, megbeszélés 

• Pedagógiai Program, 

• növendékek elosztása 

• egyéb 
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5.7. Nevelőtestületi értekezlet 

2018. szeptember 10. 10.00 óra 

Téma: 

• Tantárgyfelosztás 

 

5.8. Nevelőtestületi értekezlet 

2017. szeptember 21.      10.00 óra 

Téma:  

• Összeolvasás 

• Aktuális feladatok 

Felelős az igazgató és az igazgatóhelyettes. 

 

5.9. Félévi értekezlet:  

2019.01.29.          10.00 óra 

Téma:  

• az I. félévi munka értékelése tanszakonként – felelős: a tanszakvezetők 

• a II. félév előkészítése – felelős az igazgatóhelyettes 
 
 
 

 

5.10. Tanévzáró értekezlet: 

2019. június 15.          10.0 óra 

Téma:  

• tanszaki beszámolók a II. félévi munkáról – felelős a tanszakvezetők 

• a tanév pedagógiai munkájának elemzése, értékelése – felelős az igazgató 
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6 .  HANGVERSENYEK: 2018-2019  TANÉV  

 
 

 

1. Zenei Világnap, 

70 éves jubileum 

2018.09.28.18:00 Flesch 

KKK. 

18.00 

 Felelősök:  

2. Növendékhangverseny október 

25.(csütörtök) 

17.30-kor  

Fehér 

Ló  

 

 Jelenik Krisztián 

Alasztics Balázs 

3. Növendékhangverseny 

Nemzetközi 

november 20. 

(kedd) 

17.30-kor 

Fehér 

Ló 

 

 Oross Márton 

Varga Bence 

4. Karácsonyi 

hangverseny 

december 

13.(csütörtök) 

17.30-kor 

Flesch 

K.K.K. 

 Pusztai Kinga 

Epres Bernadett 

Klausz Adrienn 

5. Nemzetközi Tanári 

Hangverseny 

2018.január 

18.(péntek) 

 

Flesch 

K.K.K. 

18.00-

kor 

 

 Molnár Ágnes 

Martonosi Sándor 

6. Növendékhangverseny 

Jelmezes 

január 21.(kedd) 

17.30-kor 

Fehér 

Ló  

 Payer Hajnalka 

Epres Bernadett 

7. Növendékhangverseny február 19.(kedd 

17.30-kor 

 

Fehér 

Ló 

 

 Oross Márton 

Alasztics Balázs 

8. Növendékhangverseny  március 21. 

(csütörtök) 

17.30-kor 

 

Fehér 

Ló  

 Klausz Adrienn 

Jelenik Krisztián 

9. Növendékhangverseny április 16.(kedd) 

17.30-kor 

 

Fehér 

Ló 

 

 

 

 

10. Hangszerbemutató május 

23.(csütörtök) 

8.00-kor 10.00-

kor 

17.30-kor 

Flesch 

K.K.K. 

 

 

 

Molnár Ágnes 

Pusztai Kinga 

Kovács Tamás 

József 

Payer Hajnalka 

11. Tanévzáró június 11.(kedd) 

17.00-kor 

Flesch 

K.K.K. 

 Iskolavezetés 
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7 .  CÉLOK,  FELADATOK  

7.1. Zongora tanszaki munkaterve: 

A tanszak tanárai: 

 

Dr. Nemes Nagyné Dudás Veronika   

Nagy Krisztina  

Balogh Veronika  

Futó Gábor       

7.1.1. Szakmai feladat: 

 

A tanszaki megbeszélésen több célt is kitűztünk erre a tanévre. Szeretnénk egy szakmai 

napot szervezni, ahová az Eperhajó című kotta szerzőjét hívnánk meg, egy előadásra.  Ez a 

kotta játékos formában vezeti be a még olvasni nem tudó, kicsi gyerekeket a kottaolvasás 

világába. Nagyon hasznos ez, pl. óvodás korú gyerekek tanításánál. Meghívnánk a 

környező zeneiskolák tanárait is.  

Domsicz Erika zongora tanárnőt is szeretnénk meghívni egy szakmai napra, ahol 

foglalkozhatna néhány ügyes növendékünkkel, egy nyílt óra keretében. Tanulságos lehetne 

számunkra, hiszen Erika szakmai munkáját, a tanításban elért eredményeit, és tudását 

mindannyian elismerjük, és nagyra tartjuk.  

A négykezes játékot is előtérbe helyeznénk, mert sajnos a közös zenélésre ezen a 

tanszakon kevés lehetőség adódik, pedig fontos lenne, hiszen a másokkal való együtt 

zenélés még több odafigyelést igényel, és nem utolsó sorban nagy élmény is. Hogy 

mindezt elősegítsük, az áprilisi nálunk rendezendő zongoraversenyen indítunk egy 

négykezes kategóriát is, illetve elmennénk más ilyen versenyre is.  

A tanszak tanárai között eddig is jó volt az együttműködés, ámde mindig van min javítani. 

A jövőben jobban meg fogjuk beszélni egy-egy vizsga, verseny, vagy egyéb szereplés után 

a hallottakat. A kiemeltebb hangversenyek előtt pedig fontos az alkalomhoz illő darab 

választás, illetve hogy a növendék valóban felkészült legyen. Többet konzultálunk 

egymással ez ügyben, és jobban igyekszünk támogatni egymás munkáját.  
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Decemberben válik aktuálissá az első félévi meghallgatás, ahol egy barokk mű, és egy etüd 

a kötelező anyag, az adott évfolyamnak megfelelően.  

Januárban részt veszünk a tanári hangversenyen, illetve az év folymán korrepetítorként 

segítjük más tanszakok munkáját. Várhatóan ebben a tanévben is számos koncerten, 

versenyen fogunk szerepelni. 

A versenyek a második félévben lesznek, melyből egyet mi szervezünk, a Fehér Ló 

Közösségi Házban,2019. április 4-én. Erre meghívjuk a környező zeneiskolák növendékeit 

is. Ahogy legutóbb,, így most is szeretnénk néhány nem zongora szakos kolléga segítségét 

kérni majd, a zökkenőmentes lebonyolításhoz. Köszönjük szépen előre is! A versenykiírás 

részleteit hamarosan kidolgozzuk. 

Minden tanárnál óralátogatáson veszek részt, egyszer október végén, egyszer pedig 

áprilisban. Ezek időpontját egyeztetjük a kollégákkal. 

 

Versenyek, események 

A két meghallgatáson kívül: 

Kistérségi zongoraverseny (Fehér Ló, április 4. ) 

Ifjú Muzsikusok Fesztiválja  

SISTRUM Szombathely 

Egressy zongoraverseny Komárom 

Magyar Szerzők Dícsérete 

Növendékhangversenyek 

Iskolai és egyéb szereplések 

 

 

Futó Gábor 

Tanszakvezető 
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7.2. Vonós tanszakmunkaterve: 

7.2.1. Éves célok: 

A vonós tanszakon két teljes létszámú hegedű tanszak, egy gordonka tanszak és egy gitár 

tanszak működik. 

Az idei tanév személyi változással indul a hegedű tanszakon. A vonós tanszak vezetője és 

hegedű tanára, Tirbus Ildikó örömteli magánéleti változás miatt elbúcsúzik iskolánktól és 

szeptembertől a komáromi zeneiskolában folytatja tovább munkáját. Tirbus Ildikó helyett 

Payer Hajnalka lesz az új hegedű tanárnő, aki a komáromi zeneiskolából érkezett hozzánk. 

A vonós tanszak vezetését Klausz Adrienn veszi át. 

 Ildikónak - a magam és kollégáim nevében is- kívánok az új munkahelyhez, 

növendékekhez sok sikert, házasságához sok boldogságot. Payer Hajnalka kolléganőt sok 

szeretettel köszöntjük tantestületünkben, bízunk benne hogy mielőbb sikerül a gyerekekkel 

is megismerniük egymást. 

Az idei tanévben a növendékhangversenyek mellett szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni 

a kamarazenélésre. Mindannyian tapasztaljuk, hogy a kamarazenélés amellett, hogy 

közösségépítő ereje van, ösztönzően hat a gyerekek gyakorlására, zeneiskolában való 

maradására is.  Éppen ezért kifejezetten kamarakoncerteket is tervezünk ebben a tanévben. 

Szeretnénk növendékhangversenyeinket a város felé is vonzó kulturális programmá tenni. 

A zeneiskolai munkát szeretnénk az óvodások, kisiskolások felé közelebbről is 

megmutatni. Tervezzük, hogy a meghívott óvodai csoportok nyílt nap formájában, a 

zeneiskolában is megismerkedhessenek a hangszerekkel. Az utánpótlás biztosítását 

kiemelten fontosnak tartjuk, interaktívabb módon, közösen szeretnék új módszerekkel 

megszólítani gyermeket, felnőttet egyaránt. 

 A második félévben készülünk egy vonós szakmai napra, ahová más intézményekből is 

szeretnénk növendékeket, tanárokat meghívni.  
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Szeptember 13-án a Győri Tankerületi Központ látja vendégül a 2017/2018-as tanévben 

versenyeken, pályázatokon kiválóan teljesítő diákokat. A  „ Kiválók a kiválóknak” nevű 

rendezvényen iskolánk hegedű, cselló kamaracsoportja vesz részt. 

Szeptember 28-án a Zene Világnapja alkalmából rendezett hangversenyen ünnepli 

iskolánk 70 éves fennállását. A 70 év alatt készült fotókból, eszközökből kiállítást 

rendeznek, melynek megnyitójára növendékeinkkel is készülünk. 

A hegedű hangszerpark rendben van, viszont az új hangszerekhez kapott vonók 

folyamatos karbantartásra szorulnak. Szükség lenne vonószőrözésre, vonócserére és sajnos 

a hegedűpárnák is hamar tönkremennek, szeretnénk lehetőség szerint abból is pár darabot. 

A gordonka tanszakon Epres Bernadett szeretné kérni 5 db cselló vonó szőrözését. 

Az idei évben írja Klausz Adrienn portfóliáját és várhatóan a tanév második felében lesz 

pedagógus 2 minősítő vizsgája is. 

Tervezett események: 

- havonta növendékhangversenyeken szereplés 

- iskolánk 70 éves fennállásának alkalmából rendezett kiállítás megnyitó 

- karácsonyi hangverseny 

- félévi, év végi műsoros szülői értekezletek 

- szakmai nap 

- nyílt délelőttök óvodás csoportoknak 

 

Tanszaki értekezletek: 

Félévente két tanszaki értekezlet, ha szükséges akkor ezen felül tartunk. 

Az  első értekezletre augusztus 30-án került sor. 

 

 Téma: 

-  terembeosztás 

- a tanszaki munkaterv megbeszélése 

- hangszerpark megbeszélése 

- kottaállomány megbeszélése, egyeztetése 

- első féléves szülői értekezletek időpontjai 
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- következő értekezlet időpontjának egyeztetése 

 

Szülői értekezletek: 

Mindkét félévben a tanszaki értekezleten megbeszélt időpontok alapján, szeptember és 

április hónapban. 

7.2.2.  Tervezett események: 

• Havonta Növendékhangversenyeken való szereplés 

• Zenei Világnap-i hangverseny 

• Félévközi „B” tagozatos meghallgatás 

• Kistérségi hegedű és gordonkaverseny-Csorna 

• Karácsonyi hangverseny 

• Sistrum hegedű, gordonka verseny 

• Félévi, év végi Műsoros Szülői értekezletek 

 

7.2.3. Tanszaki értekezletek: 

Félévente két tanszaki értekezletet tartanánk, illetve ha szükséges, akkor ezen felül még tartunk. 

Az első értekezletre augusztus 31-én került sor. 

Téma: Az I. féléves tennivalók megbeszélése 

A tanszaki munkaterv megbeszélése 

Hangszerpark megbeszélése 

Versenyek megbeszélése 

 Alapvizsga megbeszélése 

 „B” tagozatos meghallgatások anyaga, időpontja 

I.félévi Szülői értekezletek időpontjai 

Következő értekezlet időpontjának egyeztetése 
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7.2.4.  Szülői értekezletek: 

Mindkét félévben a tanszaki értekezleten megbeszélt időpontok alapján szeptemberben 

és áprilisban. 

 

7.2.5.  Továbbképzések: 

Az MZMSZ honlapján való tájékozódás után az első értekezleten megbeszéltük a 

tanszak tanáraival. 

 

Klausz Adrienn 

tanszakvezető 
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7.3. Fafúvós tanszakmunkaterve: 

 

Tanszakvezető: Szabó Gizella - fuvola 

Tanárok: Alasztics Balázs – klarinét, szaxofon 

 Holczinger Lajos - furulya 

 Jelenik Krisztián - fuvola 

 

Az intézményi éves munkaterv szerint végezzük munkánkat. 

 

7.3.1. Tervezett versenyek  

• 2019. február - Sistrum – Szombathely (furulya, fuvola, klarinét) 

• 2019. tavasz – Regionális furulyaverseny - Fertőd 

• 2019. tavasz – Magyar szerzők dicsérete (minden hangszer) - Csorna 

• 2019. február 8-10 -  XIV. ORSZÁGOS KLARINÉTVERSENY  

(A területi válogatók ideje: 2018. november 16-tól 2018. november 27-ig.) 

•  2019. április 12-14. X. ORSZÁGOS CZIDRA LÁSZLÓ FURULYAVERSENY  

(A területi válogatók ideje: 2019. február 11-től 2019. március 1-ig.) 

• 2019. március - Ifjú Muzsikusok Fesztiválja – Győr 

• 2019. tavasz – Veszprém - favúvós verseny 

 

7.3.2. Szülői értekezletek: 

Az új növendékek szülei részére tartunk megbeszélést, melyen ismertetjük az iskola 

működésének rendjét, a növendékek felé támasztott követelményeket és felhívjuk a 

figyelmet a rendszeres gyakorlásra. 
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7.3.3. Óralátogatások: 

A tanszakvezető az órarendek függvényében jelöli ki az óralátogatások idejét, különös 

tekintettel a versenyekre való felkészítésre és a továbbtanuló növendékekre. 

A tanszakon szeretnénk bevezetni a hospitálást, az egymástól való tanulás lehetőségeinek 

bővítése érdekében. 

7.3.4. Tanszaki értekezletek: 

Az aktuális feladatok megbeszélése – az értekezleteken kívül is – folyamatosan történik.  

• 2018. aug. 29. 1300 – az éves tanszaki munkaterv megbeszélése,  

• 2018. nov. 09. 1100 – félévi meghallgatások, karácsonyi hangverseny, tanszaki 

koncertek előkészítése. 

• 2019. jan. 18. 1100 - az első félévi beszámoló előkészítése, a félévi 

meghallgatások értékelése, a második félév feladatainak előkészítése, 

versenynevezések összeállítása. 

• 2019. ápr. 26. 1100 – az év végi meghallgatások, alapvizsgák előkészítése, 

versenyek tapasztalatainak összegzése, az év végi beszámoló előkészítése. 

 

7.3.5. Koncertek, fellépések: 

• tanszaki hangversenyeket tartunk a vizsgákat és a versenyeket megelőzően 

(dec., máj.)  

• részt veszünk az óvodai karácsonyi és anyák napi műsorokban 

• az általános iskolák ünnepi eseményeinek gazdagítása növendékeink 

szereplésével 

• a városi rendezvények, kiállítások, megemlékezéseken 

• az iskola által szervezett növendékhangversenyeken 

• hazai és külföldi tanári és növendékhangversenyeken 

• nemzetközi kapcsolatok ápolása növendékek és tanárok közreműködésével 
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7.3.6. Szakmai feladatok 

• Növendékekkel szeretnénk részt venni a középiskolai XV. ORSZÁGOS 

RICHTER JÁNOS KLARINÉTVERSENY ÉS VII. ORSZÁGOS 

SZAXOFONVERSENY-en, melyet 2019. március 22-24. rendez a Richter 

János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Kollégium. Jó tapasztalatszerzési lehetőség ez tanárnak és diáknak 

egyaránt – különös tekintettel a továbbtanulni vágyók számára. 

• Hagyományainkhoz híven továbbra is fontos pedagógiai cél a zenekari játék 

megalapozása és gyakorlása. Idén új karmester (Kovács Tamás) veszi át az 

Ifjúsági Fúvószenekar irányítását és ezért igyekszünk a hangszeres órák 

idejébe beilleszteni a zenekari szólamok gyakorlását is, hogy ezzel is segítsük 

munkáját. Egyeztetni szeretnénk az igényeket, és a lehetőségeket, hogy e kettő 

különbözetéből ne legyen felesleges stressz a gyerekek részéről, illetve amiben 

kell, segítjük a zenekar munkáját (klarinétos, fuvolás szólampróba, stb.) 

• Kiemelt feladatnak tartjuk a kamarazene oktatását. Felmerült bennünk az igény 

más hangszerekkel való együttműködésre is (hegedű, cselló, zongora) Ebben 

szeretnénk kérni a kollégák segítségét. 

• Klarinétos kollégákkal egyeztetve szeretnék egy olyan szakmai napot tartani, 

ahol egy meghívott tanár tart órát a gyerekeknek, így egy külső szemlélő más 

szemszögből is tudja segíteni mind a gyerekek és a tanár munkáját, és az 

iskolák közti kapcsolat (a tanszakunké biztosan) is épül vele. 

• Törekszünk arra, hogy a szülőket mindenről időben, folyamatosan és pontosan 

tájékoztassuk (e-mail, Facebook, telefon, stb.) Ebbe beletartozik a 

követelmények ismertetése, a számonkérés és az értékelés módja is. A 

felmerülő problémákat lehetőleg azonnal orvosoljuk, hogy megelőzzük a 

későbbi konfliktusokat. Ennek egyik eszköze lesz október hónapban a szülők 

számára rendezett bemutató óra.  

• Szakmai szempontból a hangképzés és a technikai feladatok mindennapossá 

tétele, a memoriter játék továbbfejlesztése, egyre több koncertszerű előadás, 

fellépés, a rendszeres kamarazenélés lehetőségének megteremtése, a 

memorizálás fejlesztése továbbra is fontos feladatunk. 
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• Ismét tervezzük a „fordított nap” megtartását – a fuvola tanszakon 

 

 

7.3.7. Továbbképzések 

A lehetőségekhez mérten szeretnénk részt venni hallgatóként azokon a versenyeken is, 

melyen nem indítunk növendéket – ezzel pótolva a szakmai továbbképzések hiányát. 

 

 

 

7.4. Rézfúvós-Ütő tanszak munkaterve: 

Rézfúvós- ütő tanszakon tanítanak: 

Kovács Tamás –trombita tanszakvezető 

Martonosi Sándor-mélyrézfúvó 

Gerencsér Tamás-ütő 

Józsa Bálint-ütő  

Varga Bence-ütő 

7.4.1. célok,feladatok: 

7.4.2. Rézfúvó: 

A 2018/19 es tanévben a megkezdett munkát folytatjuk. Személyi változások talán ezen a 

tanszakon a legjelentősebbek. Szilli Ákost egykori növendéke Kovács Tamás József váltja 

trombita szakon és veszi át tanszakvezetői szerepét. Bízunk benne, hogy a győri 

zeneiskolában megkezdett magas színvonalú munkáját nálunk is folytatni fogja. 

A fúvószenekar színvonala az elmúlt évben eléggé visszaesett, fontos feladatnak tekintjük 

a tanszakon ennek újbóli felállítását. Az erre vonatkozó tervet elkészítettük, dolgozunk , 

hogy újra a megszokott minőségű zenekrral büszkélkedhessen intézményünk. A zenekar 

karnagya Kovács Tamás József . 

Szeptember hónapban a trombita szakos tanulókkal való ismerkedés, szintfelmérés a 

legfontosabb feladat, ez után beszélhetünk csak versenyekről, szereplésekről. 
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A mélyrézfúvós kollégával szoros együttműködésben dolgozunk. 

Hangszerállományunk viszonylag jónak mondható, bár apróbb javításokra szükség van, a 

régi hangszerek cseréje pedig az „elhasználódás” miatt szükséges. 

7.4.3. Ütő 

Ütő tanszakon is történt személyi változás, Varga Bence intézményvezetői kinevezése 

miatt órái ellátására Gerencsér Tamás vállalt munkát iskolánkban, Józsa Bálint pedig már 

fél állásban oktat ütőhangszereket. 

A tanszakon továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a zene megszerettetésére, a 

kamarazenére és a hangversenylátogatás népszerűsítésére. 

A Mosonmagyaróvári Ütőegyüttesnek továbbra is rengeteg felkérése van, az idei évtől 

rendszeresen lát majd vendégül iskolai és óvodai csoportokat a tanteremben, ezzel 

csalogatva a gyerekeket a zeneiskolába és az ütőhangszerek világába. 

 

7.4.4. Tanszaki értekezletek: 

A tanévben havi rendszerességgel tartunk megbeszélést, melynek témáit az 

aktualitások, szereplések, versenyek határozzák meg 

7.4.5. Szülői értekezletek: 

• az első tanítási napon 

• félévi vizsgák után 

• évvégi vizsgák után 

7.4.6. Tervezett versenyek : 

• Jánossomorjai rézfúvós verseny 

• Országos trombitaverseny Veszprém 

• Növendékhangversenyek 

• Városi és egyéb fellépések 

• Sistrum versenyek 

• Veszprémi ütőhangszeres találkozó (időpontja még nem ismert) 

• III. Bükki Attila Ütőhangszeres verseny  

• Móri ütősnap (időpontja még nem ismert) 
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• Növendékhangversenyek, városi, testvérvárosi rendezvények 

 

Kovács Tamás József 

tanszakvezető 

 

7.5. Szolfézs tanszak munkaterve: 

7.5.1. Szülői értekezlet 

• Szeptember eleje          

Téma: az előképző és a kis előképző szerepe, tananyaga, követelményei, 

iskolánk működése 

• Április közepe              

Téma: az eltelt idő értékelése, az előképzősök hangszerválasztása 
 

7.5.2. Tanszaki értekezletek 

• Szeptember: év eleji aktualitások, órarend, órabeosztás, kották kiadása, 

adminisztráció 

• Október: zenei világnap,  

• November: a karácsonyi hangversenyen való szereplés megbeszélése 

• December: félévi írásbeli felmérők egyeztetése, megbeszélése 

• Január: az első félév értékelése, a második félév tervezett eseményei 

• Február: a zenei pályára készülők és a „B” tagozatosok 

tehetséggondozása 

• Március: a tanszaki munka célkitűzéseinek megvalósulása idáig 

• Április: az év végi beszámolók tervezete (írásbeli és szóbeli), alapvizsga 

témája és feladatai 

• Május: az éves munka értékelése 

7.5.3. Egyéb esemény 

• Nyílt nap májusban 

• Csoportok szereplése növendékhangversenyeken (zenekarral együtt) 

7.5.4. Tanárok fejlődése 

• Továbbképzés a lehetőségek szerint  
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7.5.5. Versenyek 

• szombathelyi Sistrum szolfézsverseny, kiírástól függően. 

• Házi szolfézs verseny (szakmai nap) 

7.5.6. Óralátogatások 

• A tanszakvezető évi két alkalommal (nov. és ápr. hónapban) órát látogat, 

melyről jegyzőkönyv készül. 
 

7.5.7.      Tervezett szakmai feladatok, a megvalósítás módja, eszközei 

-Az idei tanévben is nagy gondot szeretnénk fordítani a zenetörténeti ismeretek 

elmélyítésére. 

-A szolfézs és a hangszer kapcsolatának további fejlesztése. A lényeg, hogy mindkét tárgy 

zenére neveljen (jó zenét tanítsunk!) és hogy ismerje és becsülje egymást a két tárgy. A 

hangszer és a szolfézs kapcsolata úgy építhető ki legjobban, ha a formaérzék fejlesztésére 

helyezünk nagy hangsúlyt. A kottaolvasási rutint is eredményesebben lehet fejleszteni 

hangszeres segítséggel (hangszer nélkül ez csak üres verbális tudás marad). Nehéz 

összeegyeztetni a kettőt (hangszer és szolfézs), mert sok minden nem kerül még sorra 

szolfézs órán, amit hangszeren már mechanikusan meg tud oldani a tanuló. Pl. egy 

második osztályos zongorista olyan kétszólamút játszik, amit akusztikusan nem bír még el. 

A szolfézs csoportmunka: addig foglalkozunk egy tananyaggal, amíg az osztály nagy 

részénél beérik. 

 

- Szerencsére egyre több kis előképzős jelentkezik hozzánk, az ő tanításuk nagy 

odafigyelést igényel. Máshogy kell közeledni hozzájuk, mint iskolás társaikhoz. Náluk 

igazából az a cél, hogy megismerjék az iskolát és szeressenek ide járni. Először csak 

körülvesszük őket zenei ingerekkel, nincs feladatuk, produkálniuk sem kell semmit. A 

mondókák, dalok nagy része mozgáshoz kötött, a gyerek előbb-utóbb bekapcsolódik a 

közös játékba.  Cél a hallás- és ritmusfejlesztés és a zenei műveltség megalapozása játékos 

eszközök segítségével. Az első év végére ismerik a gyerekek a zenei ABC-t, az alapvető 

ritmikai elemeket hangoztatják és felismerik azokat hallás és kottakép után is, valamint a 
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szolmizációs hangok nevét is tudják. Tisztában vannak a zenei kérdés-felelettel és 

alkalmazzák is. A tanév során rengeteg dallal és mondókával gazdagodnak. 

 

- Ügyelünk a tehetséggondozásra, az emelt szintű „B” osztályokban a jobb képességű 

tanulókkal magasabb szinten foglalkozunk, igyekszünk tudásanyagukat elmélyíteni, ezen 

kívül felkészítjük őket a zenei pályára is. 

7.5.8. Tervek, javaslatok, célok 

  

❖  Molnár Ágnes csak Mosonban fog egész héten tanítani. Bükkiné Csaba 

Katalin hétfőn és csütörtökön Óváron és Pusztai Kinga változatlanul egész héten 

Óváron. 

❖ Szolfézs csoportok: 

EK1 – 1 csoport 

EK2 – 4 csoport (ebből egy „dupla” óra) 

1.osztály – 4 csoport 

2.osztály – 4 csoport 

3.osztály – 4 csoport 

4.osztály – 2 „dupla” csoport 

Zeneirodalom – 3 csoport (mindhárom heti 1x 90 perc) 

„B” tagozat – 1 csoport 

kórus – 2 csoport (kicsik-nagyok) 

 

• Az 5. és 6. osztályosok összevontan tanítjuk, egységesen „zeneirodalom” 

órára járnak idén is illetve azok a továbbképzősök, akik nem járnak 

zenekarra, kamarára stb. 

• Idén  a zenei pályára készülő tanulóknak egy „B” tagozatos órája lesz 

tehetségfejlesztő óraként 

• Újdonság ebben a tanévben a két kórus megalakulása: 2 kórus foglalkozást 

iktattunk be, egyet a kisebb és egyet a magasabb osztályos tanulóknak. 

Ezekkel a csoportokkal tervezzük az esetleges szerepléseket, zenekari vagy 

más hangszeres kísérettel. 

• Idén egy úgynevezett szolfézs szakmai napot is tervezünk, ami játékos 

vetélkedőkből, zenés feladatokból fog állni. Ennek szervezése folyamatban 
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van. Minél több gyereket szeretnénk megmozgatni, ebben is kérnénk a 

kollegák segítségét, köszönjük. 

• Idén folytatjuk a tavaly elkezdett „hangszerbemutató szolfézs órán” 

programot. A vonósok után a többi hangszert is meghívjuk szolfézs órákra, 

illetve előzetes megbeszélés után mi is ellátogatunk hangszeres órákra. 

 

 

  A szakmai munkához nélkülözhetetlen eszközök: 

o CD-k, DVD-k, ritmushangszerek, ritmus- és dallamkártyák, számítógép 

o Interaktív smart-tábla 

 

        Felhasználható kották: 

• 333 olvasógyakorlat 

• Ötfokú olv. gyak. 

• Tegzes:Hétfokú olv. gyak. 

• Szolfézs antológia 

• Szolfézs könyvek 

• Partitúrák 

• Zenediktálás 

• Ének az óvodában 

• Csicsergő 

• Kis emberek dalai 

• Versek, mondókák 
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8 .  MELLÉKLET  

Időpont Megnevezés Önköltséges Alapítványi 

támogatás 

Önkormányzati 

támogatás 

Pályázati 

támogatás 

Fenntartói 

finanszírozás 

2018.09.28. Zenei világnapi 

hangverseny 

70 éves évforduló 

    160.000.- 

2018.11.14. Stockerau- Tanári 

hangverseny 

  140.000.-   

2018.11.20. Samorin-

Növendékhangverseny 

  75.000.-   

2018.11.28. Rézfúvós Találkozó és 

Minősítő Verseny 

Jánossomorján 

 15.000.-    

2018.12.03. Regionális 

Trombitaverseny 

Veszprém 

    Útiköltség:15.000.- 

2018.12.13. Karácsonyi 

hangverseny 

 

30.000.-     

2018.12.17. „Magyar Szerzők 

Dícsérete”-Csorna 

    Útiköltség:20.000.- 

 

2019.01.18. 

 

Nemzetközi Tanári 

hangverseny 

  

50.000.- 

   

2019. 02. 8-10 XIV.Országos klarinét 

verseny  

     

2019.02-03. Sistrum versenyek 

Szombathely 

    Útiköltség:130.000.- 

2019.02.14. Szolfézs szakmai nap, 

házi verseny 

30.000.-   20.000.-  

2019.03. 22-24. XV. Országos Richter 

János klarinét és VII. 

Országos 

szaxofonverseny 

    Útiköltség:10.000.- 

2019.04. 12-14 X. Országos Czidra L. 

furulyaverseny 

    Útiköltség:10.000.- 

2019. tavasz  

 

Regionális 

furulyaverseny - 

Fertőd 

    Útiköltség:15.000.- 
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Időpont Megnevezés Önköltséges Alapítványi 

támogatás 

Önkormányzati 

támogatás 

Pályázati 

támogatás 

Fenntartói 

finanszírozás 

2019.03. Egressy-

zongoraverseny 

Komárom 

 10.000.-   Útiköltség:20.000.- 

2019.04.12. III.Bükki Attila 

Ütőhangszeres 

verseny 

 50.000.-    

2019.05. Tantestületi kirándulás   100.000.-   
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9 .  ZÁRADÉK  

 

 

A 2017/18. évi munkatervet a nevelőtestület elfogadta.  

 

Alasztics Balázs ………………………………………… 

Bükkiné Csaba Katalin ………………………………………… 

Dr. Nemes Nagyné Dudás Veronika            …………………………………………. 

Epres Bernadett ………………………………………… 

Futó Gábor ………………………………………… 

Gerencsér Tamás ………………………………………… 

Holczinger Lajos ………………………………………… 

Jelenik Krisztián ………………………………………… 

Józsa Bálint                                                    ………………………………………… 

Klausz Adrienn ………………………………………… 

Kovács Tamás József ………………………………………… 

Martonosi Sándor ………………………………………… 

Mollnerné Balogh Veronika ………………………………………… 

Molnár Ágnes ………………………………………… 

Nagy Krisztina ………………………………………… 

Oross Márton ………………………………………… 

Payer Hajnalka ………………………………………… 

Pusztai Kinga ………………………………………… 

Szabó Gizella ………………………………………… 

 

Mosonmagyaróvár, 2018. szeptember 17. 

 

          Farkas Mihály 

                  intézményvezető 


