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Kinek ajánljuk iskolánkat? 
 
Olyan szülőknek, akik gyermekük személyiségfejlesztésében a művészeti nevelést nélkülözhetetlennek tartják, akiknek 
kreatív, érzékeny, tehetséges, a művészetek iránt fogékony gyermekük van. Valamint olyanoknak is, akiknek gyermeke 
szorongó, gátlásos és ezért a művészetek közösségformáló és feloldó erejére szüksége van.  
Ha ráismer gyermekére, akkor kérjük, jöjjenek el hozzánk. A Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola (Zeneiskola) tanárai 
várják azokat a gyermekeket, akiknek zenei érdeklődésére felfigyel családjuk. 
Ha nem tudja eldönteni, hogy mi érdekli gyermekét a körülöttünk levő zajos, nyüzsgő világból, akkor is örömmel várjuk, 
hogy közösen segítsünk Önöknek. 
A zeneiskola tanárai várják gyermekét, hogy a zenetanuláson keresztül jobb esélyt teremtsenek számára. 
 
Mire jó a zenetanulás? 
A zenetanulás a muzsikálás örömén túl 

 fejleszti a memóriát, a logikus gondolkodást, a koncentrációt, az önbizalmat, a szellemi és fizikai 
állóképességet, a kapcsolatteremtési és együttműködési képességet 

 megtanít a fegyelmezett, rendszeres munkára 
 segít az érzelmek kifejezésében 
 bővíti az általános műveltséget 

 
Összefoglalva: Zeneiskolánk segíti Önt gyermeke szellemi, fizikai és erkölcsi, valamint mentális képességei 
fejlesztésében, s abban is, hogy biztosított legyen számára az együttjáték, a zenélés igényes szórakozása is. 

 
Iskolánk működése 
Intézményünk alapfokú művészeti iskola. Növendékeink délutáni oktatás keretében hangszeres és a hangszertanulást 
segítő elméleti képzést kapnak. Emellett csatlakozhatnak a különböző együttesek munkájához. Iskolánkban az óvodás 
gyermekektől az egyetemista fiatalokig minden korosztály megtalálható. Zeneiskolánk központi épülete Érden, a Felső u. 
33. sz. alatt található. 
 
Kihelyezett tagozatok 
Mivel a központi épület nem elég nagy ahhoz, hogy közel 500 növendékünket befogadja, ezért Érd általános iskoláiban, 
úgynevezett kihelyezett tagozatokon is tanítunk. 
Fontosnak tartjuk, hogy a kisebb gyerekek a saját általános iskolájuk épületében kezdhessék el zenei tanulmányikat, ezért 
arra törekszünk, hogy a kihelyezett tagozatokon tanszakaink széles kínálatát nyújtsuk. 
 
A zenetanulás kezdete – Szolfézs előképző, hangszeres előképző  
A zenetanulás első szakasza - a zenei képességek fejlesztése - az előképzős csoportokban történik. Szolfézstanáraink 
április hónapban felmérik az általános iskola 1-2. osztályaiban tanuló gyermekek zenei képességeit. Belőlük szerveződnek 
a következő tanév előképzős és 1. osztályos csoportjai. Sok játék, mozgás, gyermekdal segítségével itt ismerkednek meg 
a kisgyermekek (6-8 éves korban) a zenei írás-olvasás legegyszerűbb elemeivel. Az előképzős csoportokban folyó munka 
megalapozza a későbbi eredményes hangszertanulást! 
 
Zenei mozgásfejlesztés 
2019-től iskolánk központi épületében kiscsoportos zenei mozgásfejlesztő foglalkozásokat (zenei munkaképesség-
gondozás, Kovács-módszer) tartunk 1. és 2. osztályos gyermekek részére min. heti 45 percben. A játékos és szórakoztató 
mozgásos feladatok segítik a tanulást meghatározó részképességek fejlesztését (finommotorika, testséma, lateralitás, 
térérzék, ritmusérzék, szem-kéz, szem-láb koordináció stb.), megalapozzák a hangszeres készségeket a zenei 
előképzőben. 
 
Hangszertanulás 
A hangszeres órák egyéni oktatás keretében zajlanak, két tagozaton: 

 az ,,A” tagozaton a tanórák heti 2x30 percesek, 
 2. zenei osztály után ,,B” tagozaton, magasabb óraszámban, heti 2x45 percben tanulhatnak a tehetségesebb, 

illetve a zenei pálya választását fontolgató növendékek. 
A felvételi meghallgatások során szaktanáraink segítenek a hangszerválasztásban: megvizsgálják a jelentkezők kezét, 
száját, termetét, hallását, ritmusérzékét, tehát az adottságok alapján felmérik, hogy a kisgyermek milyen hangszeren 
bontakoztathatja ki leginkább zenei tehetségét. Arra alkalmas gyermek a szolfézs előképzővel egyidőben hangszeres 
előképző tanulmányaikat is megkezdhetik.  8 éves kor után a legtöbb hangszeren biztonsággal el lehet kezdeni a 



tanulmányokat. Ezt segíti az is, hogy néhány hangszerfajta (pl. gordonka, hegedű, gitár, fuvola, kürt),,kicsinyített” 
méretben is létezik.  Zeneiskolánkban a legtöbb hangszer kölcsönözhető. 
 
Kötelező tárgyak 
A hangszertanulást az első négy évben heti 2x45 percben, csoportos oktatás keretében a kötelező szolfézs tárgy egészíti 
ki. A szolfézstanulás segíti a zenei írás-olvasási készségek, a zenei hallás és a memória fejlesztését. 
Növendékeink - a négy éves szolfézs alapképzés mellett, illetve utána - többféle kötelező tárgy közül választhatnak: 

 zeneirodalom-zenetörténet 
 kórus 
 gitár, vonós- és fúvós zenekar 

 
Zenekarok, együttesek 
Az egyéni hangszeres órán megszerzett tudás, akár már 2-3 év tanulás után kamatoztatható a különböző együttesek 
munkájában. A közös zenélés a legnagyobb élmény, ezért kiemelt feladatunknak tekintjük a zenei közösségek 
létrehozását, életben tartását. Az iskola fúvós- és vonószenekara, gitáregyüttese és kórusa, valamint különböző 
hangszerösszeállítású kamaracsoportjaink rendszeresen szerepelnek iskolai hangversenyeken, iskolán kívüli 
eseményeken.  
 
Hangversenyek 
A zenetanuláshoz már szinte a kezdetektől hozzátartozik a nyilvánosság előtti szereplés. Ez célt ad a napi gyakorláshoz, 
valamint a szülők, barátok számára lehetőséget nyújt, hogy kövessék a gyerekek hangszeres tudásának fejlődését. 
Ünnepi alkalmak ezek – akár egy-egy tanár növendékeinek fellépéseiről, akár az egész iskolát átfogó nagyszabású 
hangversenyekről van szó.  
Gyakran rendezünk növendékhangversenyeket az általános iskolákban működő tanítási helyszíneinken is. A Szepes 
Gyula Művelődési Központ és az Epicentrum Rendezvényközpont rendszeresen helyet ad eseményeinknek. A város 
kulturális rendezvényein is állandó szereplők növendékeink. 
 
Vizsgák 
A tanév során kétszer (félévkor és év végén) adnak számot tanulóink tudásukról, fejlődésükről, ami történhet nyilvános 
vizsgahangverseny keretében, vagy szűkebb körben, a tanszakon tanító tanárok előtt. A szolfézs és zeneirodalom 
tárgyakból év végén összefoglaló órákat szervezünk. Zenei együtteseink nyilvános hangversenyen szerepelnek. 
 
Művészeti alap- és záróvizsga 
Iskolánkban művészeti alapvizsgát szervezünk, illetve művészeti záróvizsga szervezhető. A művészeti alapvizsgát az 
utolsó alapfokú évfolyamon (szolfézs 4. évfolyam, hangszer/magánének 6. évfolyam) lehet tenni, amely a továbbképző 
évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít.  
 
Táborok 
Több éves hagyományra tekintenek vissza jó hangulatú, kellemes vidéki környezetben szervezett nyári táboraink. 
Minden tanév végén hagyományos „bejárós” táborunkban a gyermekek délelőtt zenélnek, délután szabadidős 
programokon vesznek részt. A táborzáró hangversenyre nagy szülői érdeklődés közepette kerül sor. Igény esetén 
„ottlakós” táborba mennek a gyerekek, ahol növendékeink a változatos szabadidős programok mellett felkészülhetnek a 
következő év feladataira is. 
 
További információk 
A zeneiskolában tanulók a fenntartó helyi rendelete alapján meghatározott térítési díjat, illetve tandíjat fizetnek. Tanáraink 
szakmai munkáját könyv-, kotta- és hanglemeztár segíti. A zeneiskola könyvtára a tanulók előtt is nyitva áll. 
 
Érd Zenekultúrájáért Alapítvány 
Az 1994-ben alakult alapítvány 2002-ben történt újraéledése óta folyamatosan működik. Alapításának célja az iskola 
pedagógiai munkájának segítése: 

 programjainak (hangversenybérlet, táborok, saját szervezésű versenyek) támogatása 

 hangszerek javíttatása, zongorák hangolása 

 hozzájárulás hazai és nemzetközi zenei versenyek részvételi díjainak és útiköltségének kifizetéséhez 

 hozzájárulás az Év Tanulóinak és Aranyérmes diákjainak jutalmazásához  

 hozzájárulás az évente aktuális tanulmányi látogatáshoz versenygyőztes tanulóink és tanáraink részvételével 

 júniusi zenei táboraink támogatása 



 hangszerkarbantartás támogatása 
Az alapítvány számlaszáma: 11600006-00000000-05555000 
Az alapítvány adószáma: 18664256-1-13 

 

BEIRATKOZÁS 

  
Hogyan jelentkezhetnek iskolánkba? 
Minden év áprilisában tartunk felvételi meghallgatásokat a központi épületeinkben és kihelyezett tagozatainkon. A 
2020/2021-es tanévre a meghallgatás 2020. augusztus 25. körül várható.  
Kihelyezett tagozataink: 

 Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 

 Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 

 Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium 

 Érdligeti Általános Iskola  

 Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 

 Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI  

 Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 
Minden jelentkezőnek jelentkezési lapot kell kitöltenie. A jelentkezési lap honlapunkról is letölthető: 
http://erdizeneiskola.hu/ 
 
Felvételi követelmények:   
Általánosságban: fiziológiai adottságok vizsgálata  
Zenei: egy dal éneklése, ritmuskészség felmérése  
 
Iskolánkban oktatott tantárgyak: 
Zenei előképző (1. osztályosok: szolfézs, 2. osztálytól hangszeres is), zenei mozgásfejlesztés (Kovács-módszer), zongora, 
hegedű, cselló, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, vadászkürt, harsona, tuba, gitár, harmonika, ütő, magánének 
és az elméleti tárgyak (szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneismeret) 
 
 

ZENEI ELŐKÉPZŐ  
 

A ZENETANULÁS KEZDETE – SZOLFÉZS ELŐKÉPZŐ, HANGSZERES ELŐKÉPZŐ 
 

Ha jól belegondolunk nem is túlzás, hisz vizsgálatokkal alátámasztott, hogy a csecsemő már az anyaméhben „reagál” a 
zenére. A halk zene megnyugtatja, a hangos zaj nyugtalanná teszi. És mi lesz ezután? Megszületik a baba, ideális esetben 
a mama dúdol neki és később is sokat énekelnek együtt. Az óvodai nevelés általában még gondot fordít a szép és 
rendszeres éneklésre, játékra.  

 
A 6-7 éves gyerek helyzete már sajnos nem ilyen ideális. Az iskolák többsége a „felesleges” énekóra helyett a többi tárgyat 
részesíti előnyben. Az énekórák száma heti 1-re csökkent a tantervek folyamatos változtatásai következtében. A hiányos 
közismereti zenei képzést azonban a zeneiskola a hangszeres és zeneelméleti ismeretekkel pótolni képes. A hangszeres 
tanulmányok megkezdéséhez szükséges speciális elméleti alapismeretek megszerzése a ZENEI ELŐKÉPZŐBEN 
történik, mivel ez a korosztály a legfogékonyabb.  

 
A zenetanulás első szakasza – a zenei képességek fejlesztése – az előképzős csoportokban történik. Sok játék, mozgás, 
gyermekdal segítségével itt ismerkednek meg a kisgyermekek (6-8 éves korban) a zenei írás-olvasás legegyszerűbb 
elemeivel. A zenei előképző a ritmus, hallásfejlesztés mellett többek közt megismerteti a gyermekeket a zenei ABC-vel – 
hangokkal – és előkészíti a hangszertanulást. Az első év alatt kiderül általában van-e kitartása, szorgalma ebben a heti 
2x45 percben. Ha kedve és tehetsége van, jöhet a választott hangszer.  

 
A ZENEI ELŐKÉPZŐBEN A KÉPZÉS TARTALMA ÉS FORMÁJA 
 

Az alábbi témakörökről és tevékenységi formákban szereznek ismereteket a zeneiskolai növendékek: 
 

 Amit az emberi hangról tudni kell 



 Hallás- és ritmuskészség fejlesztése 
 Játék, mozgás 
 Hangszercsaládok 
 Hangszertanulás előkészítése 

 
 

ZENEI MOZGÁSELŐKÉSZÍTŐ 
 
A Zenei munkaképesség-gondozás, avagy a Kovács-módszer a huszadik század második felében létrejött pedagógiai 
program, melynek célja a résztvevők munkájának egészségesebbé, könnyebbé hatékonyabbá tétele.  
Miben segít? 

 Enyhíti a túlterhelésben dolgozó tanulók mély elfáradását a zeneórákon és az egyéb tanórákon.  

 Felderíti a hangulatot, javítja a motivációt, a figyelmet, a memóriát, a testtartást, a légzést, stb.  

 Segíti a tanulást meghatározó részképességek fejlesztését, (finommotorika, testséma, lateralitás, térérzék, 
ritmusérzék, szem-kéz, szem-láb koordináció stb.).  

 Megalapozza a hangszeres készségeket a zenei előképzőben és fellazítja a helytelenül beidegzett, görcsös, 
merev mozgásokat a zenei osztályosoknál. (Ujjak, kezek függetlenítése, a csukló lazítása, könyökpozíciók, 
gyorsaság, ritmusérzék, dinamika stb.).  

 Segít a túlzott lámpaláz leküzdésében.  

 Megkönnyíti a pedagógus munkáját. Feloldja a hosszú órákon át tartó munka idegfeszültségét és megelőzi a 
kimerülést.  

Mindezt játékos, szórakoztató mozgásokkal éri el, labda, léggömb, ugrókötél segítségével, vagy akár eszköz 
nélkül is.  
 

 
A ZMG – KM megalapozója dr. Kovács Géza tudományos kutató, akit a Liszt Ferenc Zeneakadémia Kodály Zoltán 
felhívása nyomán kért fel. Továbbfejlesztője, egyetemi oktatója és szerzői jogainak birtokosa dr. Pásztor Zsuzsa 
zongoraművész-tanár.         

 
 

ZONGORA tanszak 

 
Iskolánk egyik legnépesebb tanszaka a zongora tanszak. A zongoratanítás az érdi zeneoktatás kezdetétől jelen van, 
jelenleg minden kihelyezett tagozaton tanítanak pedagógusaink. 
 
A ZONGORA, MINT HANGSZER 
A zongora a billentyűs hangszerek családjába tartozik,  
kezelése a többi hangszerhez képest egyszerű, viszonylag könnyen és gyorsan elsajátítható. Mivel az egyik legnagyobb 
hangterjedelemmel rendelkezik, így igen gazdag a zeneirodalma. Rendkívül sokoldalú, nemcsak szóló-, hanem kísérő 
hangszerként is az összes többi hangszer kiváló partnere, olykor még szimfonikus zenekarban is helyet kap. 
 
A ZONGORATANULÁS 
A zongoratanulást iskolánkban már az általános iskola 1. osztályában el lehet kezdeni a hangszeres előképző osztályban. 
Ezekben az évfolyamokban nemcsak a hangszerrel, hanem a zene alapjaival – hangok, ritmus - is megismerkedhetnek a 
gyerekek. Az általános iskola 3. osztályosaként a 



zongorázást rögtön az 1. osztályban kezdjük heti 2×30 percben. 
A FELVÉTELI MEGHALLGATÁS KÖVETELMÉNYEI 
A gyermek tudjon: 
- a korának megfelelő szinten egy kis gyermekdalt önállóan énekelni; 
- a tanár által bemutatott rövid terjedelmű, egyszerű ritmus sort a megadott tempóban visszatapsolni; 
- néhány hangból álló dallamot hallás után visszaénekelni; 
A zongoratanulás feltétele, hogy otthon legyen zongora, vagy pianínó, mert a tanulás sikeressége a mindennapi, 
rendszeres gyakorlástól függ. A szintetizátor nem megfelelő erre a célra! 
 
A ZONGORA TANÍTÁSÁNAK CÉLJA 

 

A zongora alaphangszer, könnyen nyílik lehetőség később a váltásra, más hangszer tanulására. A legfőbb feladatunk a 
színvonalas technikai és zenei irányítás, felkészítés az értékes zene befogadására, művelésére. Célunk a gyermek 
életkorának és képességeinek megfelelő mű kottahű, stílusos és kifejező megszólaltatása. A tanszak a zenekedvelők és 
az amatőrök képzésére hivatott elsősorban, de adott esetben kiemelt feladatunknak tekintjük a szakszerű 
tehetséggondozást és a zenei pályára irányítást is. 

 
 

VONÓS tanszak 
 
A VONÓS HANGSZER TANÍTÁS CÉLJAI 
- a zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség) 
- technikai és improvizáció készség, kreativitás kialakítása 
- a zenei műveltség megalapozása,  
- a növendékek zenei ízlésének formálása,  
- rendszeres zenehallgatásra, koncertlátogatásra nevelése 
 

Különös figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a kiemelkedő képességű gyerekek fejlesztésére. Rendszeres egyéni 
fellépésre kapnak lehetőséget, aktív résztvevői lehetnek országos versenyeknek, kurzusoknak, stb. 
 

A vonós hangszerek tanulásának legnagyobb előnye, hogy mindegyik zenekari hangszer. Nálunk 2-3 év hangszertanulás 
után kamaraegyüttesekbe, zenekarba kerülhetnek a gyerekek (Lukin Gyermek Vonószenekar). A zenekar számára adódó 
szereplési lehetőségek, felkérések száma egyre gyarapodik. A zenekari munka során a gyermek egyéni hangszertudását 
önállóan alkalmazhatja. 
A zenekari próbák, nyilvános szereplések, utazások, nyári zenei táborok jelentős közösségformáló erőt jelentenek a zenét 
tanuló gyermekeknek.  
 
Vonószenekar: 2-3 évi egyéni hangszertanulás után lehet bekapcsolódni az együttes munkájába. 

 
Magasabb évfolyamos tanulóink közül az arra alkalmas tudással rendelkezők tanáraik segítségével bekapcsolódhatnak 
az Érdi Kamarazenekar munkájába.  
 

TANSZAKUNKON AZ ALÁBBI VONÓS HANGSZEREK TANULÁSÁRA VAN LEHETŐSÉG: 
 

Hegedű   6 éves kortól 
 
Brácsa   12 év felett 
 

Cselló   7-8 éves kortól 

 
 

MAGÁNÉNEK  
 

A KÉPZÉS CÉLJAI 
 



Az iskola magánének-szakos növendékei tanulmányaik során megismerkedhetnek a zenetörténet különböző 
korszakainak vokális szóló-kamara és kóruszenéjével. A zenei stílusok megismerése mellett elsajátítják az énekes 
technika alapvető tudnivalóit, s tudásukat egyéni adottságaiktól, s megszerzett képességeiktől függően magas színvonalra 
fejleszthetik. 

 
A képzés alkalmazkodik a tanulók életkori sajátosságaihoz, épít tehetségükre és érdeklődésükre. A képzésnek 
hangképzési rehabilitációs indítéka is lehet. A klasszikus vokális énektechnika elsajátításához biológiailag érett énekhang 
szükséges, ennek megfelelően a képzés – testi és szellemi fejlettségtől függően –  általában 14-16 évesen kezdhető meg. 
A tanulmányok megkezdéséhez feltétlenül szükséges az egészséges hangképzőszervi működés mellett a vokális 
kultúrához való vonzódás, alapvető zenei készségek (ritmusérzék, zenei memória, harmonikushallás) megléte, valamint 
az érzékeny zenei befogadásra és integrálásra alkalmassá tehető, intelligens személyiség. 

 
A kiemelkedő hangi, stílusismereti és előadói készséggel rendelkező tanulók számára emelt szintű oktatás keretében 
történő felkészítésben lehetőség nyílik az énekesi pálya eléréséhez a szakmai továbbképzésre. A tanszak tanulói közül 
többen választották élethivatásuknak az éneklést.  
Sorral alakulnak az amatőr együttesek, amelyek várják a jó énekeseket. 

 
 

FAFÚVÓS tanszak 
 
FAFÚVÓS HANGSZEREK 
A fúvós hangszerek az emberi tüdőből kiáramló levegő hatására szólalnak meg. A hangszerek anyagának és alakjának 
sokféleségéből adódóan nagyon különböző hangzású hangszerekből válogathatunk . A furulyát kivéve mindegyik 
hangszer megszólaltatásához jó fizikai adottság szükséges, kiválasztásukhoz – nyitva az egyéni érdeklődésen túl – 
tanáraink segítséget nyújtanak. Egyes légúti betegségek esetén orvosilag ajánlott a fúvós hangszer tanulása. 
Néhány éven belül rendszeres gyakorlással a növendékek elsajátíthatják a tanult hangszer felhasználási lehetőségeit. 
Az érdeklődők egy adott hangszeren keresztül zeneértőkké illetve művelőkké válhatnak, és akár egyénileg zenélnek, 
iskolájukban szerepelnek, kamaraegyüttesben illetve zenekarban játszanak, szabadidejüket hasznosan töltik, és e zenei 
közösségekben jellemük kedvezően alakulhat. 
 
MIT JAVASOLUNK? 
Amennyiben gyermekük még korban illetve termetre a kicsinyek közé sorolható (6-7 éves, illetve ehhez mérten átlagos 
termetű), leginkább a furulya az a hangszer, amivel kezdetben sikeresen indulni tudnak. A hangszer könnyen 
megszólaltatható, tartása szimmetrikus, ezért egyszerű, gyakorlatilag nincs súlya. A gyerekek 1 vagy két év alatt fizikailag 
megerősödnek ahhoz, hogy nagyobb méretű vagy nehezebben megszólaltatható hangszerrel folytathassák a tanulást, 
illetve megtanulják a helyes légzést és a kottaolvasás gyakorlatát. Az általános iskolában harmadik, negyedik osztályos 
kortól, illetve az e korhoz tartozó átlagos termettől kezdve meg lehet kezdeni a fuvola, vagy a klarinét hangszerek 
tanulását. Aki a furulya tanulását szeretné magasabb szinte 
n gyakorolni, már használhatja az altfurulyát is. 
 
A FÚVÓS HANGSZEREK TANÍTÁSÁNAK CÉLJA 
 

- a helyes légzés kialakítása 
- a kifejező hang elsajátítása 
- a kéz-, test-, fej- és hangszertartás  
- biztonságos hangszerkezelés kialakítása 
- nyilvános szereplésekre való felkészítés 
- felkészítés zenei pályára 
- a hangszer történetének, irodalmának, a társ- 
- hangszereknek ismerete,  
- jelentős alkotó és előadóművészeinek munkássága 

 

AZ ISKOLÁNKBAN TANULHATÓ FŐBB FÚVÓS HANGSZEREK AJÁNLOTT ÉLETKOR SZERINT 
 

FURULYA, BOCKFLŐTE   6 éves  kortól 
FUVOLA    8 éves  kortól 



A fuvola  fafúvós hangszer, az ajaksípok közé tartozik. A 12. században jelent meg Európában ez a keleti hangszer. A 
középkorban főként katonazenekarokban használták, de a 17. század közepére az operai és udvarzenekarok fontos 
hangszere  lett. 
 
KLARINÉT    9-10  éves kortól 
A zenekari klarinét az egyik legtöbb oldalú hangszer. Fejlődése során a klarinétot különböző nagyságokban és formákban 
készítették. Egyszerű nyelvű (szimpla nádnyelves ) fafúvó. 
 
SZAXOFON    12  éves kortól 
Furulya előtanulmányok után választható. 
 
FAGOTT    10  éves kortól 
A fagott szerkezetében az oboához hasonló kettős nád nyelvű fafúvós hangszer, a szimfonikus zenekar fontos 
basszushangszere. 
 
Fúvószenekar: 2-3 évi egyéni hangszertanulás után lehet bekapcsolódni az együttes munkájába. 
 
 

RÉZFÚVÓS tanszak 
 
A RÉZFÚVÓS HANGSZEREK 

 
A fúvós hangszerek az emberi tüdőből kiáramló levegő hatására szólalnak meg. A hangszerek anyagának és alakjának 
sokféleségéből adódóan nagyon különböző hangzású hangszerekből válogathatunk. A furulyát kivéve mindegyik 
hangszer megszólaltatásához jó fizikai adottság szükséges, kiválasztásukhoz – nyitva az egyéni érdeklődésen túl – 
tanáraink segítséget nyújtanak. Egyes légúti betegségeknél orvosilag ajánlott a fúvós hangszer tanulása. 
Néhány éven belül rendszeres gyakorlással a növendékek elsajátíthatják a tanult hangszer felhasználási lehetőségeit. 
Az érdeklődők egy adott hangszeren keresztül zeneértőkké illetve művelőkké válhatnak, és akár egyénileg zenélnek, 
iskolájukban szerepelnek, kamaraegyüttesben illetve zenekarban játszanak, akkor szabadidejüket hasznosan töltik, és e 
zenei közösségekben jellemük kedvezően alakulhat. 

 
A RÉZFÚVÓS HANGSZEREK TANÍTÁSÁNAK CÉLJA 
 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítjuk készségeiket 
és gyarapítjuk ismereteiket. Növendékeiket rendszeres céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra neveljük. 
Célunk, hogy tanulóink biztos hangszeres tudással, előadói és formáló készséggel, zeneismeretekkel rendelkezzenek. 
Ismerjék meg továbbá a rézfúvós hangszerek múltját, irodalmát, a jelentősebb alkotó és előadóművészek munkásságát, 
képesek legyenek érzelmeiket, gondolataikat és kifejezni, érvényre juttatni kreativitásukat a zene nyelvén. 
Szeretnénk, ha mindig örömet jelentene számukra a zenélés akár egyedül, akár társaikkal együtt muzsikálva, akkor is, ha 
profi együttesekben zenélnek, de akkor is, ha csak passióból a maguk és környezetük szórakoztatására. 
A rézfúvós hangszerek tanulását elsősorban fiúknak javasoljuk, negyedik - ötödik osztályos kortól. Eddigre a tüdő és a 
test már eléri erőben és méretben a megfelelő állóképességet.  

 
Az iskolánkban tanulható főbb fúvós hangszerek ajánlott életkor szerint 

 
Trombita   8-9 éves kortól 

 
Kürt    9 éves kortól 

 
Tenorkürt, baritonkürt  10 éves kortól 

 
Harsona, tuba   12 éves kortól 

 
Fúvószenekar: 2-3 évi egyéni hangszertanulás után lehet bekapcsolódni az együttes munkájába. 
 



GITÁR  
 
A GITÁR 
 

A gitár pengetős hangszer, valószínűleg az arabokkal együtt érkezett Spanyolországba, de már a XIV. században egész 
Európában ismerték. Manapság a világ majdnem minden táján nagy népszerűségnek örvend, mivel többféle zenei 
kifejezésformára alkalmas: szólójátékra, ének-és hangszerkíséretre. A klasszikus- vagy spanyolgitár a XVI. sz. után 
keveset változott, napjainkban viszont a szórakoztató zenében különféle formákat ölt. 
 

A GITÁRTANÍTÁS FELADATA 
 

A gitárszakon tanulók az órák alatt olyan készségekre tesznek szert, melyek által képesek lesznek a szóló- és csoportos 
muzsikálásra, és ezt magánéletükben alkalomadtán hasznosítani tudják.  
Zenei, előadói készségeiken kívül általános emberi képességeik is fejlődnek: a figyelem összpontosítása, a 
figyelemmegosztás, a gyors döntés, az empátia. Mindezek alapja természetesen a helyes hangszerkezelés elsajátítása: 
a kéz ügyesítése a rendszeres gyakorlás által. Mivel tanszakunkra nagy a túljelentkezés, olyan növendékeket várunk, akik 
vállalják az ezzel járó plusz terhelést. 
 
 

ÜTŐHANGSZEREK 
 
 

 AZ ÜTŐS HANGSZEREK TANÍTÁSÁNAK FELADATA 
 

Az alapvető ritmusérzékkel rendelkező tanulók ezen  készségének továbbfejlesztése. Általános tapasztalatunk, hogy 3. 
osztályos korban érdemes elkezdeni az ütőhangszer-tanulást, ekkorra éri el a gyermek mozgásfejlődése azt a szintet, 
amely alapján a helyes ütéstechnika kialakítható. Természetesen adott esetben kivételt tehetünk (kisebbek a hangszeres 
előképző évfolyamra vehetők fel), illetve, ha egy tanuló később érez erős vonzalmat az ütőhangszerek iránt – és vállalja 
az ezzel járó kötelezettségeket (rendszeres otthoni gyakorlás, szolfézsórákon való aktív részvétel) – akkor köztünk a 
helye. A ritmushangszereken (kisdob, nagydob, üstdob, egzotikus dobok, fadob, kolomp, cintányér, triangulum stb.) kívül 
dallamhangszereken is játszunk: a fahangú xilofonon és a fémhangú metallofonokon.  
A klasszikus alapok elsajátítása után belekóstolunk a rock-jazz-zene világába is. Lehetőség van részt venni ütős 
kamaraegyüttesek és a fúvószenekar tevékenységében is.  
 
 

HARMONIKA  
 
A hangszer hazánkban egyre népszerűbbé vált az elmúlt évek során. Iskolánkban 12 éve tanulhatnak harmonikát a 
gyermekek. 
 
A gyártók különböző méretű harmonikákat építenek, ezért bármely életkorban elkezdhető a hangszertanulás. A 
hangszerjáték nagyban fejleszti a gyerekek mozgás-koordinációját, ugyanis a két kéz nemcsak két különböző feladatot 
teljesít (különböző szólamokat játszik egyszerre), hanem a légszekrény működtetését közösen végzi.  
A tananyagban magyar és külföldi népdalok, klasszikus- és népszerű művek átiratai, és egyre több eredeti, erre a 
hangszerre komponált zeneművek találhatók. Szólódarabokon kívül kamaraművek előadására is lehetőség van.  
Hangszereseink rendszeres résztvevői és díjazottjai a hazai és külföldi harmonika-versenyeknek, -fesztiváloknak. 
Harmonikásaink az iskola legszebb eredményeit felmutató tanulói, országos és külföldi versenyekről térnek haza a 
legkiemelkedőbb díjakkal. 
 
 


